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 تــيقذي

 انًرأة انًصريت: نًحت تبريخيت

يع سدداإلاحددواإلجدد نل إلإلسيدداإللملسددوإلهاددلإللددؾإلن ،ددا إللش،ددو إل  عسليدداإلن  شإلىفددإلىنألسوسدديعدداإلنسادددو إللددؾإلن عشردد إل
عسليدداإلن  شسيدداإل إلإلىفعددوفإلفددإلس لسدد هدإل سصن  شسيدداإلسنسدد انل ،وإلعلددىإللذددوصراإلن عشردد إلن إذدد هإلسلدداهإل عددان  إلس  ليلددل.إل

إل فعإللدي  ،و.إلإلفىعشر إللومإلسلحؾصإللؽإللحوسصإلن  شسياإلسش يػإلفعوفإلإلى،يقلإلهلسياإلعؽإل سصإلن  جل إلف

وإللح سعيدداإلنل دداقإلا ن دداإلن قدد  إلساردد إل قزددويإلن  ددىلدددي  ،وإلن ظؾيلدداإلإلىس قدداإلنص إظددنإلن ش،زدداإلن شدددو ياإلفدد
  سدي إلن اس داإلن عرد ياإلنص دإكإل  دػإل زد سصدإل حداتمإلن سح سدعإلإلىفعشدالوإلجداهإلعإلعلدىإلفدإلط ح ،وإلضد سصنقإلن  قدام.

  خد ي إلن قدو  قإلخهاردو يوقإلإل1832ن اس ا إلسصوحإلإلض سصدإل عليؼإلن س هدإلف اذئنإل"لاصساإلن سؾ انق"إلعدومإل خالاإل
لمدددلإلعإلعإدددا إلسصفوعددداإلإل-ن دددؾ  دو.إلساددداإل عدددؼإل إشدددىإلعدددا إللدددؽإلن علسدددومإلسن سة ددد يؽإلن سرددد ييؽإللدددؽإل عدددودإلن  شدددؾي إل

قوعادإلن ن عسل إلف وانإل عؾ ،ؼإل سمو اإلإلىفحق،وإلبازياإل ح ي إلن س هدإلسن سظو إاإلج عليس،وإلسإلإل-إلساوسؼإلهليؽإلهإلن ظ،ظوسإل
إلو1خن س هد.إلن ش،ؾضإل  سضوعن س رلإل  لسياإلإلىن ج سوعإلىن ؾعجدؾصإلإلن  ىإلاولنإلعلي،وة  ياإلن 

 إلرسدوإلركدلإلن ش،دؾضإل دو سح سعإللؽإلهجلازياإلن  عليؼإلإلفىإللذ إلن س حلاسوااقإلن س هدإللؽإلاوحياإلها ه إلفقاإلسإل
ج زإل سصإلن س هدإلن سر ياإلإلرذ ػن سؤ س نقإلن اس يا.إلإلىفإل ،وفإللذوصر ح يػإلن ش،زاإلن شدو ياإللؽإلا إلفى عإنإل سصًنإل

إلسيوسدد ن قزددويوإلن ؾطشيددا إلحيددمإلسددعنإلن سدد هدإل   سددي إلهحددفن إلسيوسددياإل ددانفعإلعددؽإلازددويولو إلفشذدد إلهسفإلحددف إلإلفددى
إلن شددددو  ساددداإلطو ددداإلن  حدددو إلإل.1942"إلعدددومإلن دددؾطش إلن شددددو  "ن حدددو إلن شددددومإلن سرددد يوق"إل دددؼإل"ن حدددف إلإلنسدددؼ حدددنإل

فددىإلإلن  رددؾينفددىإلحدد إلن إلفددى زدد سصدإل عدداتلإلاددواؾ إلن ا خو ددوقإل وشدد  نعإلن شددومإللددعإلن  جددوفإلإل1947إلعددومإلن سرد وإل
ايدومإلإلفدىإلهعقدو عزدؾياإلن سحدو  إلن شيوجيدا.إلسإللش،دوإل إلسض سصدإله إليكؾ إل لسد هدإلجسيدعإلن حقدؾلإلن ديوسدياإلسإلن ا خو وق
سدو قإلاشوعداإل د  إلح لدو إلإلعلىإللشحإلن س هدإلحقؾا،وإلن ديوسدياإلن  وللدا إلحيدمإل1956اصإل س ؾصإلإل1952 ؾصدإلتؾ يؾإل

إلوإل2خ.ن سح سع ن س هدإللؽإللذ إلن حقؾلإلت شوفىإللعإلاؾنعاإلن ايسق نطيا إلناظ اًوإللؽإله إلن س هدإلجفمإللؽإلن  يو إل

 إل  إله إلن  غيددد نقإلن ج سوعيددداإللشدددذإل  دددػإلن ؾادددنحردددلنإلعلي،دددوإلن سددد هدإلإلن  دددىسبدددو  مؼإللدددؽإلن سكوسددداإلن عاتدددادإل
قؾ إلنألاي دإللؽإلن ق  إلن عذ يؽإله قإل  ىإلع،ؾصإل يدوصنقإلسن حولدوقإلن عإلفىإلن سر وإلإلسح سعن ش،الوإلإلن  ىسن ديوسياإل

حردلنإلعلي،دو.إلساداإلسدوعاإلعلدىإلنا ذدوصإلإلن  دىن سح سعإلس ؤ  إلسلإًوإلعلىإلن سكوسداإلإلفىف  ياإل قللإللؽإلسضعإلن س هدإل
إلن حيدودإلن ج سوعيداإلسن ديوسديا إلفدىاإلن سد هدإلنس حو اإلف يد إللدؽإلن شددومإل دل إلحيدمإل  نجعدنإللددولسإلهإلن ة  إللذنإلن  يوصإل
لحدوفإلإلفدىهج يدنإلإلن  دى إلسيؤراإلعلىإل  ػإللوإل ؾصلنإل  يلإل عضإلن اصنسدوقإل،وإلن سذ سعاحقؾا إللسوصس ،وسضعةنإل
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علدىإللدد ؾهإلن  علديؼإلسن عسدلإلسلدد ؾهإلن سذدوصراإل  دىإلعدامإلإلن شددو  نساحدوزإلإلىحيمإلهصجعدنإلن اخةدوضإلفدإل و3خن س هدإل
ىإلعدامإلنت سدوفإلصدؾصإلن سددوسندإل يس داإل  دىإلسجان إلن س هد إلسإ إلىسلإلسعامإل حؾيللإل  ىإلايساإلصنسخاإلفسضؾاإللة،ؾمإلن ع
ن  قو يدداإلسصددؾصإلإلسددظؾدن ج سوعيددا.إللددذنإل وسضددوفاإل  ددىإله إل ،سدديأإل سصإلن سدد هدإلاددو عإللددؽإلن سكوادداإلن حيددودإلنألسدد ياإلسإل

إل ة ضإلعلي،و.إلن  ىن  سييفإل

سن عذد يؽإلجدداهقإل  عدو ىإلصدديحوقإلجدافعإلن سدد هدإل ل سددػإل حقؾا،ددو إلإلن حددو هسلدؽإلن س حدمإلهاددلإللدعإلجانيدداإلن قد  إل
 نالإلن سح سع.إلسباهقإلج،ؾ إلحميماإلإللكوا ،و سكش،وإللؽإل  إوقإلإلىو إل لإللؽإلنسلكواوقإلسن قاصنقإلن   شغ إل  ي،وإلركيسن

احؾإلن ش،ؾضإلج،وإلس سكيش،وإل يسواًوإل   إل شسياإلن سح سعإلس ظؾي  إل إلإلسن دعىعلىإلط ي إل حاتمإلس ظؾي إلسضعإلن س هدإل
ن عاتداإللدؽإلن  ةوايدوقإلن اس يداإلعلدىإلضد سصدإل سكديؽإليسكؽإله إلت حق إل س إللذوصراإل يحوجيداإللدؽإلن سد هد.إللكدذنإلاردنإل

لدؽإلإللدىن س هدإلسلذوصر ،وإلن  وللاإلفىإلجسيعإلجؾنااإلن حيدودإل سدوإلفدىإل  دػإلعسليداإلصدشعإلن قد نصإلسبلدؾاإللؾنادعإلن ددلظا إل
إلإلو4خنأللؾصإلنألسوسياإل  حقي إلن سدوسندإلسن  شسياإلسن د م.

هسإلإلىن  سدسيوإلن انالياإلسؾنمإلعلىإلن سدد ؾهإلسبشومإلعليلإلهصإحنإلازويوإلن س هدإل سملإلهس ؾياإلعلىإلهجشادإلن قزو
علددىإللددد ؾهإلن سشغسددوقإلميدد إلن حكؾليدداإلعلددىإلحدداإلسددؾنم إلسنسدد ،افنإلروفدداإلن ح،ددؾ إل سكدديؽإلن سدد هدإلسيوسدديًوإلسنا رددو يًوإل

إل ذد يعىسنج سوعيًو إلسن عسلإللؽإلهجلإلن قزومإلعلىإلروفاإللغول إلن  سييفإلضاإلن س هد إل وسضوفاإل  ىإل حقي إل صد اإل
وصدداإلج،ددوإلفدىإلروفدداإلن سحددو ق إلفزددً إلعددؽإلن خدو إل جدد نمنقإلج،ددا إل غييدد إلن قدديؼإلسن سةددوليؼإلفيسدوإليخددصإلنألسضددوعإلن خ

إلن سح سعياإلن سؤ  دإلسلإًوإلعلىإلن س هدإلس ةعيلإل سصلو.
شػإله إلن ح،ؾ إلن سإذس اإل  ظؾي إلسضعإلسلكوااإلن س هدإلس ةعيلإل سصلوإلرذ يػإلفىإل شسياإللح سع،و؛إله هإل  ىإلإل 

أل سنصإلن ج سوعيدداإلسن ا رددو ياإل لسدد هدإلن سردد يا إلس  ددؽإل جدداإلسه إل حددانتإل غييدد نقإلجذصيدداإلعلددىإللزددسؾ إلسشددكلإلن
 دو حقؾلإلن  دىإلرةل،دوإل ،دوإلن قدواؾ ىإلسلداهإل سكيش،دوإللدؽإلإل- كوفاإلفئو ،و-ا ؾا إلسا  للإلسا ةحصإللاهإلنس ةو دإلن س هدإل

نسدد غ فإللددذ إلن حقددؾلإلفددىإل شغدديؼإلس حددديؽإلحيو ،ددوإلنألسدد ياإلسن عسليدداىإلسلددلإلنسدد ظوعنإلن ديوسددوقإلن انعسدداإل ؾضددعإل
ن س هدإلس سكيش،وإللؽإللدواا ،وإلفىإلحسوياإلحقؾا،وإلسن حرؾفإلعلي،وىإلهمإله إللشوعإللؽإلن سعؾاوقإللوإليحاإللؽإلن س ةو دإل
ج،ذ إلن حقؾلإلسؾنمإللعؾاوقإلاواؾايا إل سعشىإلسجؾ إل غ نقإلاواؾاياإلفيسوإلصاصإللؽإل ذ يعوقإلساؾنايؽإل حسوت ،وإل حيدمإل

 قد إلإلفىن مقدون حولدوقإلسهف دوصإللدد سادإللدؽإلن سدؾصستإلإلت ؼإلنس غ  ،وإل عدامإل سكيش،دو إلهمإللعؾادوقإل قوفيداإل ذد سلإلعلدى
حو  إلهلومإل سكيؽإلن س هدإللؽإلحقؾا،وإلس حاإللؽإلااص ،وإلعلىإلن سذوصراإلن سح سعياإلىإلهمإللعؾادوقإل ن يداإلل  إظداإلجشغد دإل

إلن س هدإل ذن ،وإلسعامإلسعي،وإل لسظو إاإل حقؾا،وإلهسإل سومدإلنس خانمإللذ إلن حقؾل.
إلن  ددىصصداإللذدك قإلسنح يوجددوقإلن سد هد إلسن  عد  إلعلدىإلن عقإدوقإلإلس ل حقد إللدؽإل لدػإلن  ددوك قإلرددو إل جداإللدؽ

يددددسحإل و  ذددد إلعدددؽإل ددد  ي إلن سؾصس دددوقإلن مقوفيددداإلإل قدددوفىإلنج سدددوعى إلس حليدددلإل لدددػإلن سذدددك قإللدددؽإللشغدددؾصإل ؾنج،،دددو
إل ن سح سعإلهسإل  إوقإللؾي ،وإلسريوا،وااإل د،ؼإلفىإل ححيؼإل سصإلن س هدإلفىإل شسياإلإلن  ىسن سعؾاوقإلن ج سوعياإلسن قواؾاياإل

 إل حرؾفإلعلىإلحقؾا،و.سن



 6 

 

 نهذراست ًانًُهج اإلطبر

 

 الهجف مؼ الجراسة 

 ،ا إل  ىإلإلن  ىل حلاإلهسوسياإللؽإلعسلإلن سك اإلإلن ج سوع ساإلن ذكوسهإلن ؾنص دإلسإازوع،وإل ل حليلإل صنإل عا
ميدد إلاددو صإلعلددىإلإلرد هإلن سلددوزنفإلن سح سددعإلإلن  دىصددؾصدإللؤشد نقإل عكدد إلنسشددكو يوقإلإلفددى عدو دإل ا ددوذإللددذ إلن ذدكوسهإل

تهدجف هدحا الجراسدة إلدى التعدخف  عؾلإلحردؾفإلن سد هدإلن سرد ياإلعلدىإلحقؾا،دوإلن سخ لةدا.إل دذنإلإلسن  ىلع،و إلإلن  عولل
تدببها وتؤثخ برفة عامة عمدى أواداا السدخأة  التىعمى طبضعة الذكاوى الؽاردة وأكثخها تكخارًا وتحمضل العؽامل 

 السرخية.
 ؼ هحا الهجف عجة أهجاف فخعضة، وهى:عويشبثق 
إل خرو صإلن ايسؾج نفياإلسن ج سوعياإل لذوتيوق.إلن  ع  إلعلىإلن -1
  حاتاإلاؾعياإلن ذكوسهإلن ؾنص دإلسهتم لوإل   نصًن إلسع ا ،وإل خرو صإلن ذوتيوق.إل -2

  ؾزيعإلن ذكوسهإلعلىإلن سحوفغوقإلن سخ لةاإل ل ع  إلعلىإلع ا ،وإل و إيئاإلن سحليا. -3

 ياو./إللحوفغوقإلحاس ياإلسها هإلحز إلسبح هإلإلاإلىخإل اليسى حليلإلن ذكوسهإلعلىإلهسوسإل -4

لدداهإلن ص إددوقإلن قددو ؼإلفيسددوإلجدديؽإل عددضإلن شؾعيددوقإلن سخ لةدداإل لذددكوسهإلخلمددلإلنص إددوقإلشددكوسهإلنألحددؾنفإل -5
 ن سي نتو.إلفىن ذخرياإل كلإللؽإلن عش إلضاإلن س هدإلهسإلح لوا،وإللؽإلحق،وإل

 ن  ع  إلعلىإلن ح،ؾ إلن سإذس اإللؽإلِاإلإلن سك اإل سؾنج،اإللذ إلن سذك ق. -6

 أسمؽب الجراسة 

إلن  سى ذقيلإلإل– د خامإلهسلؾ إل حليلإلن سزسؾ إلإلن  ىصنسوقإلن  حليلياإلن سقوصااإلن اضسؽإللذ إلن اصنساإلإل اال
  ددىإل،ددا إل إلإل س  ددػإل لؾصددؾفإل  ددىإلنسدد ا  قإللحددا دإللددؽإللح ددؾهإلن ذددكوسهإل ظ يقدداإللؾضددؾعياإللشغسدداإل–سن  يةددى

لددؽإلسلددذنإلن سدد ؾهإلإل.  دىإل ةددي إللددوإلاداإل ردلإل  يددلإللدؽإلا دو  إلدددعىن سإلع او دلإلن س انالداإلإلاسددنن سزدسؾ إلس صإلإلصوا إدن
إلعلسيدا سكدؽإللدؽإلن ااداإلسن سؾضدؾعياإلن يإلذهن دإل لسزدسؾ إلإلن  سدىؽإل لكواوقإلن  حليلإلفذإلجيس  ىإلجاس إلن  تإلن  حليلإل 

فقدداإلنع سدداإلإلسبشددومإلعليدلإل.و5خن  حليددللدذنإلت ؾصددلإل  ي،ددوإلإلن  دى  ديحإل دد نمإلن إيواددوقإلإلن  ددىإلةددىن  يسبديؽإل لكواددوقإلن  حليدلإل
ن ذدكوسهإلسن ظلإدوق إلإلعلؾلوقإلن ؾنص دإلفىإلرلإللؽإلنسد سوص ىلس إلن  يةىسضعإلنس سوصدإل حليلإلن سزسؾ إلعلىإلن  حليلإل

 ددحلإلفيدلإلن ذدوتيوقإللؾضدؾعإلن ذدكؾهإلهسإلن ظلداإلإل حفمإلن سخرصإل سزدسؾ إلن ذدكؾه إلسن دذهسعلىإلنألاصإلفىإلن

إل.جشةد،و
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إل
 عضشة الجراسة 

سف سعددلإلإلن س ردفهإل  دلإللددؽإلن سك داإلإل2009عذددؾن ياإلطإقيداإللدؽإلن ذدكوسهإلن ددؾنص دإلاد فإلعدومإل دؼإلسدحاإلعيشداإل
إلإطددوصت سزددسؾ إلعلددىإلاوعددادإلن إيواددوقن ف عددًو.إلسنع سدداإل رددسيؼإلعيشدداإل حليددلإلإل26إلددعإلعددا لوإلتإلسن  ددىحوفغددوقإل و س

إلن  دى دؼإلنسد إعو إلن ذدكوسهإلإل إلعلسدوإل  ادلعيشداإلنح سو يداإللسملداإل دذ ػإلنسطدوصن إلبذ ػإل  ؾ إل إلسإل لذكوسهإلن سقالاإل لسك ا
 أللؾلددداإلسن ظةؾ دددا إلإلن قدددؾل سحلددد إل دددؼإل حؾيل،دددوإل  دددىإلج،دددوقإلهاددد هإللمدددلإلن إلسن  دددى قدددعإلادددوصذإلنا ردددوصإلن سك دددا إل

إل653:سددحاإلن عيشدداإلإلفددى ددؼإلن ع سددو إلعليدلإلإلن ددذهنسطددوصإلن عدومإلححددؼإل حقددؾلإلنسادددو .إلساداإلجلددعإلإلن قددؾلىسن سحلد إل
نسد خالنإل ددحاإلن عيشداإلفقداإلجلدعإلححدؼإلإلن  دىوإل رشيةًو.إلسسفقًوإل لسعو  اإلنسحردو ياإل26)شكؾهإلسطلاإللؾزعاإلعلىإل

اداإل إل  دؾنف إلروفداإلإلن  دى إلرسدوإل دؼإلسدحاإلعيشداإلجاتلداإل لحدو قإلؽى وطمباً شك 3185ازعنإل ل حليلإلإلن  ىن ذكوسهإل
 شؾعيددوقإلن سخ لةداإل%إللددؽإلححدؼإلن عيشدداإلنألسوسدياإلعلددىإللدد ؾهإلردلإل رددشي إللدؽإلن  رددشيةوقإل20جيواو ،دوإلاداصقإل إل

 ن ذكوسه.

  ؾزيعإلن عيشاإلعلىإلن سحوفغوقإلن سخ لةا:إلن  و ىن حاسفإليؾضحإلسإل
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 (2) رقػ ججولال 
 تؽزيع عضشة الجراسة طبقًا لمسحافعة

 السئؽيةالشدبة  العجد السحافعة

 27.9 579 هت ؾب إل6/إلحلؾن إل/إلإلن قول د

 6.7 138 ن حيفد

 5.4 112 ن ةيؾم

 4.2 87 شسوفإلسيشوم

 4.1 85 تة إلن ذيخ

 3.8 79 ن اا،ليا

 3.6 75 ن قليؾبيا

 3.6 74 هسؾن 

 3.3 69 ن إحي د

 3.1 65 ن سشؾفيا

 3.1 64 ن غ بيا

 2.9 60 نسسكشاصيا

 2.8 59 جشؾ إلسيشوم

 2.7 57 ن حاتاإلن ؾن و

 2.6 53 اشو

 2.5 52  ليوق

 2.5 52 ن سشيو

 2.2 45 ن ذ ايا

 2.1 43 سؾيفإلجش 

 1.8 38 جؾصسعيا

 1.7 35 هسيؾق

 1.7 35 نألار 

 1.5 31 سؾلوذ

 1.2 25 ن دؾي 

 1.2 24 لظ سا

 211 3185 اإلجسالي
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 أداة الجراسة    

إلعلىإلادسيؽ:إلنش سلنإلن  ى حليلإلن إيواوقإلعلىإلنس سوصدإل حليلإلن سزسؾ إلإلفىنع ساقإلن اصنساإل

 انقسى األول: 

يخإل لقي،ددو إلسسدديلاإلن  قددامإلج،ددو إلسن ح،ددوقإل إلس ددوصإلاؾعيدداإلن ذددكؾهإلإلعلددىإلسيذدد سلإل:لمذددكؽى  الذددكميالجانددب  -أ
إلسطإيعاإلن ذكؾهإلس رشية،و.إل راصإلن سع فاإل و سك ا إلسل و ذكؾهإلإل،ون دوج إلن  قامإل  ي

ن دددددؽ إلن حو دددداإلن  عليسيددددا إلن حو دددداإلإل  لذددددوتياإلكشيادددددن إيئدددداإلن إلس  زددددسؽإل:الذدددداكضةالخاصددددة ببضانددددات ال -ب
إل.هسإلنألف ن إلن سذكؾإللش،ؼإلن حو اإلن س،شيا إللراصإلن اال إلن ح،اإل عا إلنألجشومإلن ج سوعيا 

 :انثبًَانقسى 

إلجلغددنإلسددإعاإللحددوسصإلىسن  ددإل لذددكاوى ألنسدداط اإلالسحدداور الخئضدددضةزددسؽإلسي إل:لمذددكؽى  السؽاددؽعىالجانددب 
إل:تو  و ى

 .إلن ذكوسهإلن قزو ياإل
 .ن ذكوسهإلن ج سوعيا 

 ن عسلشكوسهإل. 

 نألسصنلإلن ساايا.ن ؾ و  إلسإلشكوسهإل 

 .ن ذكوسهإلنس نصيا 

 . ازويوإلن عش 

 إلن ذخريا.إلن ح يوجوقسإلإلن ظلإوق

 دؼإل ردشية،وإللدؽإلإلن  دى سمدلإلنألف دوصإلن س زدسشاإلإلفخعضدةهاد هإلسإلإلفئات رئضددضةنألاسوقإل لػإلسااإلنااصجنإل حنإل
 دذنإلفدإ إلعدا لوإلاداإلإل؛رسدوإلسص قإل و ذدكؾهإلإلصصدالوس حداصإلنسشدوصدإل  دىإله إلن ةئدوقإلن ة عيداإل دؼإلإل.ن ذكوسهإلإلا فإلعيشا

ا،وياإلن ةئوقإلن ة عياإل  لإلفئاإلص يدياإل  زسيؽإللوإلإلفى إلرسوإلسضعنإلفئاإلها هإلخ ذر وإل ةوسقإل حنإلرلإلفئاإلص يديا
سهإلسلداهإلسصس لددوإلو.إلسلددؽإلاد فإللددذ إلن ةئدوقإلن سخ لةدداإلتد ؼإلن  ذدد إلعدؽإلن حؾنادداإلن سخ لةداإل لذددكلددؽإلجيوادوقإل دؼإلتد  

إلعددا إللدددؽإلنأل عدددو إلفدددى لذددكوسهإلن   يددددياإلإلنألاسددوقساددداإل ددؼإل  جسددداإللدددذ إلإل.ريفلددوإلعلدددىإلشددكوسهإلهسإلطلإدددوقإل عيش،ددوس  إل
إل–ن داعوسهإلن ساايداإلإل–نس نصيداإلإلن قزدويوإل–ن عسدلإلإل– إلسلى:إلنألحؾنفإلن ذخرياإلنس سوصدإل حليلإلن سزسؾ إل زسش ،وإل
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ن   ليشددوقإلإل–نسسددكو إلإل–ن رددحاإلإل-إلن ج سددوعىن زددسو إلإل–نألسصنلإلن ساايدداإلإل– شةيددذإلنألحكددومإلإل–ن دداعوسهإلن حشو يدداإل
إل.ن ح يوجوقإلسن ظلإوقإل-وإلن سؤسدى/إلإلن سح سعىن عش إلخنألس هإل/إلإل–ن سذك قإلن إيئياإلإل–ن  عليؼإلإل–سن سعوشوقإل

عان إل  يلإل ع يفإلج لػإلنأل عو إلن   يدياإلسلوإلتشاصذإل ح ،وإللؽإلفئدوقإلف عيداإل  حاتداإلسن حات إل و ذر إلهالإلااإل ؼإل إل
إلن سة،ؾمإل ذكلإل اي ؛إل حيمإليكؾ إللشوعإلن ةولإلجيؽإلن إوحميؽإله شومإلعسلياإل حليلإلن سزسؾ .

  الجراسةثبات أداة 

 ظإيد إلنأل ند.إلإلفدىنألفد ن إليحرلإلعلي،وإلاة إلإلن  ىيقراإلجمإوقإله ندإلن اصنساإللؾإللاهإلن  دولإلجيؽإلن اصجوقإل
إلفددددىسص قإلإلن  دددىساددداإله قإلصددديوماإلنسددد سوصدإل حليدددلإللزدددسؾ إلن ذدددكوسهإلجااددداإل  دددىإل زدددسيش،وإلن عاتددداإللدددؽإلنألف دددوصإل

 ذ ػإلرو إل جداإللدؽإلن  حقد إللدؽإلن ة،دؼإلن  ولدلإل إشدؾ إلإل.لإل عا إلن ةئوقإلن   يدياإلسن ة عياا  إلعشإلن ذهن ذكوسه؛إلنألل إل
ن ةئدوقإللددؽإلجواداإلن قدو سيؽإل و  حليدل.إلساداإل سدنإللشواذداإلروفدداإلإلن سد سوصدإلس قدديسو ،وإلسنسد يعو إل  يدلإلن  ع يدفإلج،دذ 

إل رشية،و.إلفىجشؾ إلنأل ندإلس إو فإلسج،وقإلن شغ إلفيسوإلت  إللؽإلفئوقإلص يدياإلسف عياإل نالإلرلإلُ عاإليح سلإلن ا   إل

 دؼإل حاتدالو.إلساداإل دؼإلإلن  دىسسج نمإل ح باإلن مإوقإل ؼإلنا يوصإلعيشاإللؽإلن ذكوسهإلسفقدًوإل  دلإللحدؾصإللدؽإلن سحدوسصإل
وسإلادإاإلن  ةولإلجيؽإلن سحلليؽإلعلىإلهسوسإلحدو إلن شددإاإلن سئؾيداإل   ةدولإلحدؾفإل ردشي إلن ةئدوقإلن   يددياإلعلدىإلاي

إلا.ادإاإلعو ي% إلسلىإلإل92,1 ؼإلن  ؾصلإل  ي،وإلإلن  ىلد ؾهإلرلإلُ عاإلعلىإلحاد.إلسااإلجلغنإلادإاإلن  ةولإل

 خطة التحمضل اإلحرائي لمبضانات   

إل:رو  و ىن سعو حاإلنسحرو ياإل لإيواوق إلناظ اًوإللؽإلهلان إلن اصنساإل ؼإلسضعإلاظاإل

 إل-ن حدددانسفإلن إدددديظاإل لشؾعيدددوقإلن سخ لةددداإللدددؽإلن ذدددكوسهإلسن ظلإدددوقإلخف  يددداإللحسؾعددداإللدددؽإلنسددد خ نذإل
سن ح،وقإلهسإلنألفد ن إللحدلإلن ذدكؾه إل وسضدوفاإل  دىإل لخردو صإلن ايسؾج نفيداإلسن ج سوعيداإلإل جسوعياو
إل.ن ش،و  لإوقإلن ؾنص دإل إلسلؾاة،وإلوسهإلسن ظ عوللإلن سك اإللعإلن ذك إلسرذ ػإلألسلؾ إل لذوتيوق

 ن ةئددوقإلن   يدددياإلئددوقإلن سزددسؾ إلعلددىإللددد ؾهإلن سحددوسصإلسإلحدددو إلن   دد نصنقإلسن شددداإلن سئؾيدداإل ددؾصس إلف
 .إلعلىإلحادإلسعلىإللد ؾهإلرلإللحوفغاإلن حس،ؾصيا إل جسو  سن ة عياإل لذكوسهإلن ؾنص دإلعلىإللد ؾهإل

 وقإلخلحوفغددديددداإلن حغ نفإل يؼوألادددنجددديؽإلن ذدددكوسهإلإلفدددىنسددد خ نذإلن حدددانسفإلن س رإددداإل ل ذددد إلعدددؽإلن ةددد سلإل
ةئو ،دددوإلن   يددددياإل ؾزيع،دددوإلعلدددىإلنأل عدددو إلن   يددددياإل لذدددكوسهإل وإلسإل حددد وإلإل–إلاإلددد إل–حاس يددداإلإل–حزددد ياإل
 سن ة عيا.

 وتيوقإلنس خ نذإلن حانسفإلن س رإاإل ل ذ إلعؽإلن ع ااإلجيؽإلن خرو صإلن ايسؾج نفياإلسن ج سوعياإلإل لذ
 .لؽإلاوحياإلها هإلإل  يدياإلسن ة عياةئو ،وإلن  إللؽإلاوحيا إلسنأل عو إلن   يدياإل لذكوسهإل
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 ردلإللدؽإلسإللدؽإلج،دا إلنس خ نذإلن حانسفإلن س رإاإل ل ذ إلعؽإلن ع ااإلجديؽإلشدكوسهإلنألحدؾنفإلن ذخردياإل
 .إللؽإلج،اإلها هإلإلن سؾنصيمشكوسهإلن عش إلسإل

 تبئج انذراست انتحهيهيتَ

 إل2009 حليدلإللزدسؾ إلن ذدكوسهإلن دؾنص دإل لسك داإلاد فإلعدومإلش دو  إل إلوع ضلؽإلن اصنساإلإلت زسؽإللذنإلن حفم
 ؾصدي إل لذدكوسهإلإل ؼإلت ظ لإل  دىارو صإلن ذوتيوق إللوإل ؾصلإل  يلإلن  حليلإللؽإلحيمإلعلىإلإلؾمإ قومإلن ز إلسيإاه

إلن  ددىاددودإلو رددؾصإلن سعإلصصددا إل وسضددوفاإل  ددىإلن سع فدداإل و سك دداإلاصطإقددوإل ظدد لإلسهسددو ياإلنسدد قإو ،وإلسلرددسن ظلإددوقإل
إلن  ذد   دىإلجواداإللشدوح إلحيدو ،ؽ إلإلفدىالؽإليدفإلن سؾجدلإلضديسهاسدوقإلن  سإل ن سحو قإلن سخ لةاإلفى ؾنجلإلن ذوتيوقإل

 لقدىإلإلذ ػتد.إل،ؽحقدؾا حداإللدؽإل سد ع،ؽإل إلن  دىاإلسن ذن يداإلن ة سلإلن حغ نفياإلألاسدوقإلن ذدكوسهإلسن عؾنلدلإلن سح سعيدإلعؽ
إلفدىا و  إلن اصنساإلن زؾمإلعلدىإلج،دؾ إللك داإلن ذدكوسهإل و  عدوس إللدعإلن ح،دوقإلن  سدسياإلسميد إلن  سدسياإلن ذد يكاإللعدلإل

إلؾنجلإلن س هدإلخن ذوتياوإلس سكيش،وإللؽإلحقؾا،و. إلن  ىن  راوإل لسذك قإل

إل حليلإللزسؾ إلن ذكوسهإلسفقًوإل سوإلتل :إلسسؾ إلت ؼإلع ضإلن ش و  إلن سد خلراإللؽ

إل:إلن خرو صإلن ايسؾج نفياإلسن ج سوعياإل لذوتيوق.هس إًل
إل:إل ؾصي إلن ذكوسهإلسن ظلإوقإلن ؾنص د. وايوإًل
إلصصاإلألاسوقإلن ذكوسهإلسن ظلإوق.إل: و مًوإل
إلكوسهإلسن ظلإوقإلس حليل،و.:إل رشي إلن ذصن عوإًل

 جيسؽجخافضة واالجتساعضة لمذاكضاتالخرائص الأواًل: 

ا دددو  إلعدددا إللدددؽإللدددؽإلاددد فإل حليدددلإلإلن زدددحنإلن  دددىن اصنسددداإل  دددىإلن ددددسوقإلن عولددداإل لذدددوتيوقإلجيوادددوقإلإل ذدددي 
ن عسدل إلإل إلن حو داإلن عسليداإلسادؾعن  عليسد ن س غي نقإللمل:إلن إيئاإلن ددكشيا إلفئدوقإلن ددؽ إلن حو داإلن ج سوعيدا إلن سدد ؾهإل

إلسفيسوإلتل إلع ضإلأللؼإللذ إلن دسوق:إل.سلرو صإلن االإلسنسعوشا

 البضئة الدكشضة: -2

% إللقوجلإل70.5وإله إلهملاإلن ذوتيوقإليقسؽإل سشوط إلحز ياإلس  ػإلجشدإاإل2جيشنإلا و  إلن اصنساإلخجاسفإلصاؼإل
 ذدكوسهإلطلداإلن سددواادإلن قزدو يا إلتلي،دوإلنإلفدىإلهإللدؤ مشدكوسإلإل.إلساداإل  ردفقإلهملدالشدوط إلصيةيداإلفدى%إليقظؽإل27.4

ن سح سعددوقإلن  يةيدداإلإلفددىضددؾمإلن مقوفدداإلن دددو ادإلإلفددى.إلسيسكددؽإل ةدددي إل  ددػإل ددو سلح وإل1خجدداسفإلصاددؼإلإلن س  إظدداإل و عسددل
 ةدد ضإلعلددىإلن سدد هدإلن لحددؾمإل  ددىإلرإيدد إلن قإيلدداإلهسإلن عو لدداإل  نإللددوإل ع ضددنإل سذددكلاإللددوإل دد  إكإل حيو ،ددوإلإلن  ددىسن إاسيدداإل

  حقؾا،ؽإلهسإلريةياإلن سظو إاإلج،و.إلفىن  وإلن ؾع سعامإلإلنألس يا إللذنإل حوااإلضآ اإل عليؼإللذ إلن ةئاإللؽإلن شدوم

إل
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إل

 (3) رقػ ججولال

 البضئة الدكشضة لمذاكضات
 السئؽيةالشدبة  العجد البضئة الدكشضة

 70.5 1463 حز 

 27.4 568 صيف

مي إللإيؽ
 43 2.1 

 211 3185 اإلجسالي

 الفئة العسخية -3

سددشاإلحيددمإلإل39إل–إل30ن ةئدداإلن عس يدداإلإلفددىوقإل قددعإلوإله إلهعلددىإلادددإاإل لذددوتي3ت زددحإللددؽإلا ددو  إلن حدداسفإلصاددؼإلخ
%و.إل22.8سدددشاإلخإل50  ددىإلهاددلإللددؽإلإل40 قددعإللددوإلجددديؽإلإلن  ددىسإل% إلتلي،ددوإلل حلدداإللش رددد إلن عسدد إل26جلغددنإلادددإ ،ؽإل

لؾناددعإللخ لةدداإلخهسدد ياإلإلإلفددىف دد دإلازدد إلن سدد هدإلسلسوصسدد ،وإلأل سنصإلنج سوعيدداإلل عددا دإلإللدد س ع إدد إللددذ إلن ة دد دإلن عس يدداإل
اداإل ةدؾلإلهحيوادًوإلاداص ،وإلعلدىإلن  غلداإلعلي،دو.إلردذ ػإل ذدي إلن ش دو  إل  دىإلإللعؾادوقإلهسإلسعسلياوإللسوإليع ض،وإل سذدك ق

سددشا إلسلددؾإللددوإلتددافعإل  ددىإلإل30ألاددلإللددؽإلإل20%وإل قددعإلهعسددوصلؽإللددوإلجدديؽإل22ع،ددؾصإلادددإاإلميدد إلاليلدداإللددؽإلن ذددوتيوقإلخ
ا دو  إلإل قد إلعلدىإللذدوص إلن حيدودإلنألسد ياإلسن علسيدا إلسلدذنإللدوإلس ؾضدحلإلن  دىن  دوكفإلحؾفإلاسكإلشكوسهإللدذ إلن ةئداإل

إلن  حليلإل ةري إلفيسوإل عا.إلإل

 (4)رقػ  ججولال                                              

إلالعسخية لمذاكضات اتالفئ
 السئؽيةالشدبة  العجد فئات الدؼ

 0.8 17 سشاإل20هالإللؽإل

20- 456 22.0 

30- 539 26.0 

40- 472 22.8 

50- 216 10.4 

 4.2 88 سشاإلف تم 60

 13.8 286 ؽمي إللإي

 211 3185 اإلجسالي

                                                 


نً ورود انعذيذ يٍ انشكبوي عٍ طريق انبريذ أو انفبكس أو إجرافيت واالجتًبعيت )غير يبيٍ( يهحىظت: يرجع عذو بيبٌ بعض يتغيراث انخصبئص انذيًى 

يُصب اهتًبو انشبكيبث فً انتركيز عهً يضًىٌ انشكىي ووسيهت انتىاصم يع  وببنتبني، جًبعيتهيفىَيبً، ببإلضبفت إنً أٌ بعض انشكبوي تقذو بشكم 

 انًكتب. 
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 الحالة االجتساعضة -4

% إلتلي،ددددوإلن سظلقددددوقإلجشدددددإاإل50.4 ذدددي إلن ش ددددو  إل  ددددىإله إللعغددددؼإلن ذددددوتيوقإللددددؽإلن س فسجدددوقإلس  ددددػإلجشدددددإاإل
 إلسإ إلروانإلن شدإاإلضدئيلاإل  إلها،دوإل عإد إلعدؽإلسن اةروفل،ح إل ؽإل ضع %إللسؽإل3.2% إللذنإل حوااإلادإاإل17.8
لددئؾ يو ل.إلرسدوإليذدي إل حسدلإلن دفسذإلعدؽإلإلا دؾصسنساةولإلعلدي،ؼإلا يحداإلإلسحالوإلنألجشومصعوياإلإلسدئؾ يا ن س هدإل حسلإل

ن حردؾفإلإلفدىن شدد إلنألسد هإل ،دؤ مإلن ذدوتيوقإلسلعوادو ،ؽإلإلفدىنص ةوعإلادإاإلن س فسجوقإلسن سظلقوقإل  ىإلسجدؾ إلالدلإل
 و4خجاسفإلإل.علىإلحقؾا،ؽإلن ذ عياإلسن قواؾايا

 (5) رقػ ججولال

 الحالة االجتساعضة لمذاكضات
 السئؽيةالشدبة  العجد الة االجتساعضةالح

 50.4 1046 ل فسجا

 17.8 370 لظلقا

 11.7 243 هصللا

 9.3 193 مي إللإيؽ

 7.5 156 مي إلل فسجا

 3.2 66 ناةروفإل–لح إل

 211 3185 اإلجسالي

 التعمضسيالسدتؽى  -5

قإللدؽإلن حوصد قإلعلدىإله إلهعلدىإلاددإاإللدؽإلن ذدوتيوإلجيشدنإلن ش دو  فيسوإلت عل إل و سد ؾهإلن  عليسد إل لذدوتيوقإل
حدؾفإللدوإل  نإل ددوكفإللشوإلتمؾصإل%.إلسإل20.2 عليؼإلجولع إلجشدإاإلإللؽإلحرلؽإلعلىإل ؼ% إل24.3لؤللإلل ؾسكإلجشدإاإل

إل.سن حد صإلعلدىإلن سظو إداإلج،دوإلؽ حقدؾا،إلي،ؽزيو دإلسعإللعإ ًنإلعؽن سد ؾهإلن  عليس إل لذوتيوقإلإلفىلذنإلن ص ةوعإلتو إل
ن ق نمدإلإليع فؽإلفقكإللعإللؽىإلهوإلادكإللؽإلن  عليؼإلخنألليوقوإلن ذوتيوقإلن    إل ؼإليحرلؽإلعلإلس  ؽإل  نإللوإل ؼإلسضع

إلن ةئاإللؽإلنألل إلن ذوإليذي إل  ىإله إللذ % إل37.7إل  ةؾلإلعلىإلن شداإلن دو قاإلف إلعإللح سعيؽادإ ،ؽإلإلفإ إلسن   و ا
إلدنألتمد إلنح يوجدًوإل لسددواالدؽإل دؼإلسإلإل  سد غ ف ا ،دوعإلن حقدؾلإلسنتم إلع ضداإلنألإلل ن  عليؼإلإللؽإلنألالإلحغوإًلإلن شدوم

إلإلإللؽإلجوااإلن سح سعإلسلؤسدو ل.

 

 



 14 

 

 (6)رقػ ججول ال

 السدتؽى التعمضسي لمذاكضات
 السئؽيةالشدبة  العجد مدتؽى التعمضػ

 24.3 503 ل ؾسك

 20.2 418 جولع 

 19.9 412 هليا

 17.8 369  ق هإلس   ا

 8.8 182 مي إللإيؽ

 6.8 141 فؾلإلل ؾسك

 1.7 36 فؾلإلجولع 

 6.0 13  عان و

 211 3185 اإلجسالي

 الحالة العسمضة -6

% إل67.7وإله إلن غو إياإلن عغسىإللدؽإلن ذدوتيوقإل إليسوصسدؽإله سنصًنإلل،شيداإلس  دػإلجشددإاإل6ي حمإللؽإلن حاسفإلخ
 ل عإئاإلن عولاإلإلن س رفوإليعك إلنص ةوعإللعا قإلن إظو اإلجيؽإلن ذوتيوق إلسلؾإللوإلت ة إللعإلجيواوقإلن ح،وزإلإلن ذونألل إل

إل.و6خاؾدإلن عسلإلفىلساإلنساوتإللدوإلضع  ذي إل  ىإله إلإلن  ىسنسحرومإل

 (7)رقػ ججول ال

 ضة لمذاكضاتمالحالة العس
 السئؽيةالشدبة  العجد ضةمالحالة العس

 67.7 1405  إليعسل

 27.6 573 يعسل

 4.6 96 مي إللإيؽ

 211 3185 ىاإلجسال
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ف سملنإلإلوة  دلإل573سن إو عإلعا لؽإلخن ذوتيوقإللؽإلن عول قإل فنس ،وإلإلن  ىإلالسهؼالؽظائف و نؽعضة هلوإلعؽإل
%إل  دددلإللش،سدددو.إللدددذنإلإل27.6لحدددوفإلن  ددداصي  إلس  دددػإلجشددددإاإلإلفدددىهسإلإلن حكدددؾل نس نصوإلن عسدددلإل و ح،دددوزإلإلفدددىهملإ،دددوإل

% إل19.5ن ؾعددو  إلن  خررددياإلختو ظإيإا ن سحوليا ن س،شاسدداوإلس  ددػإلجشدددإاإلإلفددى وسضددوفاإل  ددىإلعسددلإل عزدد،ؽإل
و.إلس  ذد إل7 إلنس نصياإلن عليدوإلخجداسفإلصادؼإلن  س يض إلن  حوصد إلسن ؾعو إلألعسوفإللمل:إلاإل عضإللؤ م حوااإللسوصس

إلفدىسؾلإلن عسلإلجؾعدو  إلل شؾعدا إل  إلها،دوإللوزن دنإل عدواىإلصدعؾبوقإلإلفىلذ إلن ش و  إلعؽإللدولساإلن س هدإلخن ذوتياوإل
إلإل.ضالؽلحوفإلن عسلإلااإل ؤ  إلعلىإلرةوم ،وإلسعظو ،و إل وسضوفاإل  ىإلشعؾصإل عز،ؽإل عامإلن سدوسندإلسن  سييفإل

 (8الججول رقػ )

 هشضة لمذاكضاتالحالة الس
 السئؽيةالشدبة  العجد السهشة

 27.6 158 لؾعةا

 27.6 158 لاصسا

 19.5 112 سعو  إل خرريا

 7.5 43 عوللا

 4.9 28 لس ضا

 4.4 25 سعو  إل  نصياإلعليو

 4.4 25 هعسوفإلح د

 0.3 2 ف حا

 0.2 1  و سعوش

 3.7 21 مي إللإيؽ

 211 684 اإلجسالي

ن قظدددوعإلإلفدددىإلاسددد ن انإللدددؽإللدددؽإلن عسو دددايعسلدددؽإلإلن   ددد ن ذدددوتيوقإلمو إيددداإلإله ىإلوإل  ددد8خصادددؼإليذدددي إلن حددداسفإلسإل
إلعدؽإلط يد إلن  عوادا.%إليسوصسدؽإلن عسدلإل ذدكلإللؤادن إلسمو إدًوإل18.2جيشسدوإلإلو.%69.5جشدإاإلخهسإلن خوصإلإلن حكؾل 

لمددددلإل:ن  دددداصي إلجشغددددومإلن حردددداإلهسإلنألاذددددظاإلإللؾسددددس %إليعسلددددؽإل ذددددكلإلل قظدددعإلهسإل10.3ادددددإاإلجوادددداإلإلذنإل  ددددىلددد
إلن خالاإل و سشوزف.إلن سؾسسياإلهس

إل

إل
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 (9)رقػ ججول 

 طبضعة العسل
 السئؽيةالشدبة  العجد نؽا العسل

 69.5 398  ن ؼ

 18.2 104 لؤان

 10.3 59 لؾسس ل قظعإلهسإل

 2.1 12 مي إللإيؽ

 211 684 اإلجسالي

 الجخل ومرادرا -7

–هسد لؽإلإلعو دا إل%إللؽإلن ذوتيوقإل إلتؾجاإل ات،ؽإللراصإل الإل وجدنإليددوعالؽإلعلدىإل55.4ه إلن ش و  إلإل إيؽ
 إلضدحإلن حداس ؾإليسإللؽإللرو صإلل عدا د.إلإلش، وإل%إل ات،ؽإلعو اإل39لقوجلإلإل-اوصاإلن سظلقوقإلسنألصنللإلسن س،حؾصنق

إلنسعوشاإل سؽإل إليس ل ؽإل اً .ن االإلسإللذوتيوق إلسلرو صإل إلش، وإللاهإلسجؾ إل الإل إلون  و ي
 ( :) رقػ ججول

 لمذاكضات شهخي مجى وجؽد دخل 
 السئؽيةالشدبة  العجد االستجابة

 55.4 1150  إلتؾجا

 39.0 808 تؾجا

 5.6 116 مي إللإيؽ

 211 3185 اإلجسالي

 ةدوصلإلإلل إلتليدو%3.,68خصن داإلن عسدلإللدؾإل االإل اهإلن شدإاإلنألتإ إللؽإلن ذوتيوقإلنلراصإله إلإلس إيؽإلن ش و  
إل ن   دد%.إلهلددوإل2.2جشدددإاإلإلن ددؾعية  إل ددؼإلن سعددوشإلو%14.2جشدددإاإلخإلن ج سددوع إلزددسو ن االإللددؽإللعددوشإلن ددتإيدد إل

ادددإاإلضددئيلاإل لغويددداإللشددوعإل% إلسإل9.7إلغددنإلادددإ ،ؽإلفيع سددا إلعلددىإللعددوشإلن ددفسذإلهسإلن ؾن دداإل أاةددولإلعلددىإلهسدد لؽإل
إل.و%إلعلىإلن  ؾن  1.7% إل2.1خلس ل وقإلهسإللذ سعإل حوصهإلإليع سا إلعلىإلعو ا

إل

إل

إل
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 (21ججول )
 لمذاكضات الذهخي تؽزيع مرادر الجخل 

 السئؽيةالشدبة  العجد *مرادر الجخل

 68.2 552 ل  اإلعسل

 14.2 115 ضسوا لعوشإل

 9.7 78 لعوشإلن فسذ

 2.2 18 ةىسعيلعوشإل

 2.1 17 لس ل وق

 1.7 14  حوصدإل–لذ سعإل

 1.1 9 اةقاإلش، يا

  808 عا إلن سد حيإيؽ

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

ن ؾن دادإلإل–خن ؾن اإلإلنألس دلدوعادإلعلىإلإل ،وأعوشاإلف ع ساإلمو إي إللجيها مرجر دخل ثابت لضذإلن  ىهلوإلن ةئاإل
ازددويولوإلسن حرددؾفإلعلددىإلإلفددى حدديؽإلن ةرددلإل  ددػإلسإلإلو%72.1خإليحسي،ددوإلن ددذو وع إوصلددوإلن سدد  إلن ؾحيدداإلنألاددؾدوإلإل–

%إللؽإلن ذوتيوقإل  ىإلن ع سو إلعلىإلل  اإلن فسذإل وع إوص إلن سدئؾفإلعؽإل14.7سهجشو ،و.إلجيشسوإل لح إلادإاإلإلو ،ولد حق
لدوعانقإلهللإلن خي إلهسإلنسعوادوقإلن ذد، ياإللدؽإلن سؤسددوقإلن خي يداإليع سا إلعلىإلإلن    نساةولإلعلىإلنألس د إلهلوإل

إلو.11%إل  لإللش،ؽإل.إلخهاغ إلن حاسفإل3ف إل  عاهإلادإ ،ؽإل
 (22)رقػ  ججول ال

 (حالة عجم وجؽد دخل فى)مرجر اإلعاشة 
 السئؽيةالشدبة  العجد مرادر اإلعاشة

 72.1 829 لدوعانقإلهف ن 

 14.7 169 ل  اإلن فسذ

 3.0 34 ن خي لدوعانقإللؽإلهللإل

 2.8 32  عواوقإللؽإللؤسدوقإلاي يا

 211 2261 عجد السدتجضبضؼ
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 لمسكتب الذكاوى والطمبات الؽاردة تؽصضفثانضًا: 
 نؽعضة الذكاوى والطمبات -2

إل   إل لسك اإل  ىإلاؾعيؽ:إلن  ىن ذكوسهإلسن ظلإوقإلإل شقدؼ

.إلن  دؾن  %إلعلدىإل31.1سإل%66.6إلسروانإل ،وإلن غلإداإل  إلجلغدنإلاددإ ،وإل شكاوى وطمبات فخديةإلالشؽا األول:
 ؾنج،،ددوإلعلددىإللددد ؾهإلن حيددودإلن عسليدداإلإلن  ددىحددلإلن سذددك قإلإلفددىلدددواادإلن سك دداإلفيددلإلن ذددوتيوقإلظلدداإل سلددذنإلن ددشسكإل

لذددؾصدإلن سك دداإلحددؾفإلاؾعيدداإلنسجدد نمنقإلن س إعدداإل سدد خ نذإلهسصنلإلشخرددياإلهسإلن حرددؾفإل  ددىإلهسإل ح ددوذإلإل سنألسدد يا
إلجو ،وإلن سعيذيا.نح يو لإىإلإلن  ىعلىإلن خالوقإلن ج سوعياإل

إل%إل إلسيدد  إكإللددذنإلن ددشسكإل2.3إلجلغددنس سملددنإلجشددداإلضددئيلاإلإل:: شددكاوى وطمبددات جساعضددةالثددانيأمددا الشددؽا 
إل نقإلصلاإل و عسلإلهسإلن إيئاإلن سحيظاإل و ذوتيوق.إل سؾضؾعوق

إل(23)رقػ ججول الإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 تؽزيع عضشة الجراسة طبقًا لشؽا الذكؽى / الطمب
 السئؽيةالشدبة  العجد أو الطمب نؽا الذكؽى 

 66.6 1381 شكؾهإلف  يا

 31.1 646 طلاإلف  ه

 1.9 39 شكؾهإلجسوعيا

 0.4 8 جسوع طلاإل

 211 3185 اإلجسالي

 وسضمة التقجم بالذكؽى أو الطمب -3

قددامإلن  إل–إلهاحددومإلن حس،ؾصيدداإلفددىإل– لسدد هدإلإلحسسددو لإلنسدد قإوفإلن ذددكوسه إل حيددمإلت ددييحدد صإلن سك دداإلعلددىإل عددا إل
إلالسقابمة الذخرضةإلل ن ؾسو لإلشيؾعًوإللذ إله إلهتم إل  ىإل  شوساإلسع سف،و.إلس ذي إلن ش و  إلإلن  ى ذكؾنلوإل و ظ يقاإل

إلسل لقد ن حدؾنصإلجديؽإلن ذدوتياإلسإلعلدىإلن  ؾنصدلإلإللدو وع س إلس  دػإل %71.7إل– طدوصإلن عيشداإلإلفدىإل–جلغنإلادإ ،وإلإلن  ى
 .ن ذكؾهإلخلحولىإلن سك او

%.إل7.9% إلسن ةدوت إلجشدددإاإل8.3جشدددإاإلإلالعدداديالبخيددج كوسهإلعددؽإلط يد إل لقدىإلن سك دداإلعدا ّنإللددؽإلن ذدإلذ ػتد
 لحدد إلن ذددوتياإل ،ددذ إلن ؾسددو لإلصبسددوإل عددامإلادداص ،وإلعلددىإلن  ؾجددلإل لسك دداإل إعدداإلن سدددوفاإلهسإل  إدد إلن دددؽإلهسإل غدد س إلسادداإل
ن سك داإل س هدإلن  ؾنصلإللعإلن سك اإل ل عإي إلعؽإلشكؾنلو.إلرسدوإلتدؾف إلعلىإلنإل دي ذنإل سملإللذ إلن ؾسو لإللشةذًنإلتإل هس يا
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 لحردؾفإلعلدىإلنس ذدوصنقإلاواؾايداإلهسإلن  ع يددفإلإل–إللحدوا عدؽإلط يدد إلادكإلإل–إلالتمضفدؽنياالتردال  لذدوتيوقإلسسديلاإل
إل.ون عيشاإل جسو  %إللؽإل11.6،ؽإلخلذك   حلإلإلن  زلا و خظؾنقإلنسج ن ياإل

 (24)رقػ ججول ال
 تؽزيع عضشة الجراسة طبقًا لؽسضمة التقجم لمسكتب 

 ةالسئؽيالشدبة  العجد الؽسضمة

 71.7 1488 لقوجلاإلشخريا

 11.6 241 لكو ساإل ليةؾايا

 8.3 172 ج ياإلعو ه

 7.9 163 فوت 

 0.05 1 ن    سا ج ياإل

 0.4 9 مي إللإيؽ

 211 3185 اإلجسالي

 األفخاد والجهات محل الذكؽى  -4

إلسددعي،وإل لحرددؾفإلعلددىفددىإللسدد هدإلخن ذددوتياوإل لعواددودإل دددإاإلإلن  ددىسرددو صإلن ن  ذدد إلعددؽإل  ددىإلن اصنسدداإلإلسددعن
ه إلهتمدد إلن ح،ددوقإلن سذددكؾإللش،ددوإلإلسادداإلجيشددنإلن ش ددو  .إلسعشددؾوإلن سإلإلشةددد ن إل ،وتددذنسإلنإًللردداصإلسمددلإل إلن  ددى لددػإلحقؾا،ددو إلهسإل

حيددمإل   رددفإلن ذددكوسهإلإل %48.9سددؾنمإلرواددنإلسزنصنقإلهسإلليئددوقإلهسإللددات يوقإلجشدددإاإلإل-السؤسدددات الحكؽمضددةإللدد 
ن حردؾفإل عواداإلهسإلإل  حسدعإلشدسلإلنألسد دإلن شقدلصفضإلطلداإلهسإلإل ن عسلإلفىن  مإينإلإلفىعامإلن س ق نصإلسن  مإاإلإلحؾف

إللسدد هدإلن سعيلددا. هسإلعلددىإلن خددالوقإلن ج سوعيدداإلن س صددؾ دإل لةئددوقإلنألتمدد إلنح يوجددًوإلسإل علددىإللددد حقوقإللو يدداإلل دد ا دإل
ضدداإلإل  سييددفإلإلسهسددلظاإلص ددي إلن عسددلإلإلن  عددد إلفددىإلنسدد خانمه إللردداصإلن ذددكؾهإلهحيواددًوإليكددؾ إلاو عددًوإللددؽإلإلتددذ ػإل إدديؽ

إلإل عسل.ن إلؾإلاواإلفىن ذرؾص إلسصفزلإللشحإلن س هدإلحقؾا،وإلن سشرؾصإلعلي،وإللؽإل حيف إل لعولليؽإلسإلن س هدإل

 داهإلإلهسإلن فسذإلن دوج إلن فسذسي سملإلفىإلإلداخل أسختهاااإليكسؽإلإللراصإللعواودإلن س هدإلإلتسوإلهع، قإلن ش و  إله 
لددؽإلإلل ، بدد ن حيددودإلن فسجيددا إلهسإلسإلإل دددؾمإللعولل ،ددوإلسنسدد حو اإلن عذدد دإل لددو إلو%37.4خإلوقن ذددوتيميدد إلاليلدداإللددؽإلادددإاإل

 سد هدإلخن ذددوتياوإللددؽإل قدعإلعلددىإلنإلن  ددى عددضإلنألضد نصإلنألجشدوم.إلرسددوإله إللشدوعإلنألسدد دإلسإل حدو إلسن سدددئؾ يوقإل فنلدوقإل ن 
إلفدى%إلهسإلهفد ن إل نادلإلن سح سدعإلسدؾنمإل5.1س  دػإلجشددإاإلإل ول هدإلتدإلضعة،ود غلإلفيلإليإلنألاوص وخن عو لاإللؽإلاإلإلهف ن إل

%إلس  دددػإل2.6إلحيو ،دددوإلن عولددداإلجشددددإاإلفدددى  عولدددلإللع،دددؼإلإل% إلهسإلهفددد ن 1.4جشددددإاإلإلون حيددد ن خ طدددوصإلن إيئددداإلن ددددكشياإل
إلو.14 م رو إلح إللؽإلحقؾا،وإلهسإل فع،وإل ل شوزفإلعشل.إلخهاغ إلجاسفإل

هسإلجسعيددوقإلهلليدداإلإللسؤسدددات رضددخ حكؽمضددةإلا%إل سمددلإلطلإددوقإللؾج،دد1.7،شددوعإلادددإاإلفبحوادداإللددوإلسددإ إلسإل
إلفومإل و  فنلو ،ؽإلنألس يا.فىإلن ؾإلإلدلسدوعا ج،ا إلن حرؾفإلعلىإل عواوقإللو ياإل
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 ( 25)رقػ ججول ال

 لمجهات أو األفخاد محل الذكؽى  والشدبي التكخاري التؽزيع 
 انُسجخ انًئىَخ انؼذد *انجهـــــــخ

 48.9 1015 مؤسسات حكومية

 28.3 586 الزوج

 9.1 188 طليق الشاكية

 2.9 60 األقارب/أهل الزوج

 2.6 54 أحد األشخاص

 2.2 46 األسرة

 1.7 36 مؤسسات أهلية/ غير حكومية

 1.4 28 الجيران

ةأفراد من جهات أمني  27 1.3 

 0.2 5 األبناء

طليق االبنة –زوج   5 0.2 

 0.5 1 زمالء العمل

 - 4752 عدد المستجيبين
 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

اد إل إلسنآلن سؤسدد هإللردو صلوإلفسش،دوإللدوإللدؾإلعلدىإلن سدد ؾإلفدىإلي زحإللسوإلسإ إله إلن ذكوسهإلن دؾنص دإل  شدؾعإلسإل
إلفددىعلددىإللددد ؾهإلنألفدد ن إل سهإلن رددلاإلن سإوشدد دإلسن ق ن دداإل و ذددوتيا إلهسإلضددسؽإللددؽإل  عولددلإللع،ددؼإل ذددكلإلميدد إللإوشدد إل

إلحيو ،وإلن يؾليا.

لؽإلن ذوتيوقإلااإل قالؽإل ذكوسنلؽإل ح،دوقإلهاد هإلاإدلإلن  قدامإلج،دوإل لسك دا إلس  دػإلألسدإو إلإلنسااإل إيؽإله إلعا 
% إلسي جددعإل40.3جشددإاإلإللسحكسدة األسدخةمو إيدداإلن ذدوتيوقإلإل ؾجدلو  إل  دىإلش دن  ذدي إلإل إلحيدمشدوتياوإل690ل عدا دإلخ

ن شةقدوقوإلإل–ن خلدعإل– طوصإلنألحؾنفإلن ذخريا إلحيمإل إل قومإل عوسهإلخن ظد لإلإلفى  ػإل  ىإله إلمو إياإلن ذكوسهإل قعإل
 بددالمجؽإ إلددىايددومإل عددضإلن ذددوتيوقإل  ددػإلزددو إل  ددىإليإل.سحكسددالددذ إلن إلفددى دددؾياإلن  جدد نمإل عدداإل لددػإلن قزددويوإل  إلإلفددى

% إللددذنإل حوادداإلسددعىإل22.6 سدددوعادإللحددوليؽإللددؽإلاددوصذإلن سك دداإل لحرددؾفإلعلددىإلحقددؾا،ؽإلس  ددػإلجشدددإاإلإلالقزدداإ
%.إل27.9إلا لسظو إداإل حقددؾا،ؽإلن ؾعيةيداإلس  دػإلجشدددإإلهسإلن ،يئددوقإلنألعلدىإل عزد،ؽإل  دىإل قدايؼإلشددكؾنلؽإل ح،داإلن عسدل

حقؾا،ؽإللؽإلا فإللحوض إلس إوقإلإلهادومإلن ذ طا  ىإلإلوقتسوإل ظلإنإلطإيعاإل عضإلن ذكوسهإلض سصدإل ؾجلإلن ذوتي
إل.و%10.9خصسسياإل
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 (26)رقػ  ججول
 تقجمت الذاكضة إلضها التىتؽزيع عضشة الجراسة طبقًا لمجهة 

 (7:1)ن= بالذكؽى قبل لجؽئها لمسكتب

 السئؽيةالشدبة  العجد *الجهة

 40,3 278 لحكساإلنألس د

 2226 156 ن لحؾمإل لقزوم

 2729 193 سن ،يئوقإلنألعلىإلج،اإلن عسل

 1029 75 هادومإلن ذ طا

 0,3 2   وفؤإلن ة صإلنقسحا

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ *

 إيداإلوإيواوقإل  ىإله إلن غن ف ذي إلإل ف  نقإلسو قاإل ل قامإلجذنقإلن ذكؾهإلإلفى    إلن ذوتيوقإلعلىإلن سك اإلإلؽهلوإلع
علددىإلج،ددؾ إلف يدد إلإل إللسددوإلتؤرددافددىإلساددنإلسددوج  ددؼإلت قددالؽإلجددشة إلن ذددكؾهإل لسك دداإلإلو%98خن عغسددىإللددؽإلن ذددوتيوقإل

سنلوإلهسإلطلإو ،ددو إلوحلددؾفإلا،و يدداإل ذددك  ددىإلن ذددوتياإل لؾصددؾفإلإللدددواادفددىإللىإلن سك دداوإلون عسددلإل و سك دداإلسف سعددلإلخلحدد
إل طوصإلنا روصإلن سك ا.إلفىسعامإل  نتؼإلهسإل حوللإلهياإلشكوسهإل قعإل

 لسكتببامرجر السعخفة   -5
إلسن دددع وإل فيددو دإلسعي،ددوإل حقؾا،ددوإلحددلإللذددك  ،وإلناعكوسددإلفددى عدداإللع فدداإلن سدد هدإلجؾجددؾ إلج،دداإلهسإلريددو إليدددواالوإل

اسص إلجدسع فاإل و سك اإله إلهتمد إللدؽإلارد إلن عيشداإلعد فؽإلن سراصإلن ش و  إلن خوصاإل إلسااإلهع، قاحؾإلن سظو إاإلج،و.إل
إلن ةئوقإلنألالإلحغًوإللؽإلن  عليؼضؾمإل قوفاإلإلفىسيسكؽإل ةدي إللذ إلن ش يحاإلإل.%54.2جشدإاإلاألقارب أو السعارف لؽإل

 إلرسدوإله إللرداناياإلن سعلؾلداإلن إيئد ن سحديكإلإلعإد  ساإلعلىإل شوالإلس إدو فإلن سعلؾلدوقإلع إلن  ىسإلفىإلن سح سعإلن شدو  إل
إل س إلج،وإل حانلؽ.إلن  ى  ذكلإللؽإلا فإلن خإ دإلن دو قاإل

 ليةفيدؾ وإلرسرداصإل سع فداإلن ذدوتيوقإلجداسصإلن سك داإلفقداإلإل–  نعداإلإل–خصدحوفاإلإلوسدائل اإلعدالمهلوإلعدؽإل سصإل
 ؾعيدداإلن سدد هدإلإلفددىؾسددو لإللددذ إلن  قددؾمإل ددلإلإلن ددذوفوعليدداإلن دداسصإليذددي إل  ددىإلضددع إلإلنأللدد إلن ددذوإل %7.8جلغددنإلادددإ ،وإل

إلفدىسفيداإللدؽإل ةعيدلإلن ردلاإلجديؽإللك داإلن ذدكوسهإلسسسدو لإلنسعد مإلن إلسلدؾإللدوإلت ظلداإل  حقؾا،وإلسريةياإلن سظو إاإلج،دو
إلفدىيسكدؽإله إل ددواالوإلإلن  دىاذ إل قوفاإلحقؾلإلن س هدإلرحفمإللؽإل قوفاإلحقؾلإلنسادو  إلس دليكإلن زؾمإلعلدىإلن ح،دوقإل

إل.رةل،وإلن قواؾ إلسن اس ؾصإلن  ىفإلعلىإلن حقؾلإلن حرؾإل

ومجدالذ معشضدة جهدات حكؽمضدة لملنإللراصًنإل لسع فاإل و سك اإلفقاإل شؾعدنإلجديؽإلإلن  ىهلوإلن ح،وقإلنألا هإل
ه إلن سك داإلسف سعدلإلإلسلشدوإل حداإلنسشدوصدإل  دى.إلوعلدىإلن  دؾن  إل%إل2.3إلس%إلإل6.6جشدإاإلخإلجسعضات أهمضة وأبالسخأة 
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 ؾعي ،دددوإل حقؾا،دددوإلن قواؾايدددا إلسإلإل ع يدددفإلن سددد هدإلجددداسصإلن سك ددداإلاإلل عدددا دإل  دددىظاذددده و سحوفغدددوقإليددددعىإللدددؽإلاددد فإل
 إل  دىإلجواداإلشغس،وإل و ذ نتاإللعإلعا إللؽإلن حسعيوقإلنألللياإلفدىإلن سح سدعإلن سحلدىتإلن  ىشاسنقإلسيد خامإلفىإل  ػإلن 

إلو.16ؼإلخجاسفإلصاإللحليوإًل ؾنجلإلن س هدإلإلن  ى عقاإل سق إلن سحوفغاإل حلإلن سذك قإلإلن  ىحسولي ياإلن لقومنقإل ن

 ( 27ججول رقػ )                                           

 تؽزيع عضشة الجراسة طبقا لسرجر السعخفة                             

 السئؽيةالشدبة  العجد السرجر

 54.2 1124 نألصااومإل–نألاوص إل

 7.8 162 سسو لإلنسع م

 6.6 137 لحو  إل–ج،اإلحكؾلياإل

 2.3 48 قو وقجسعياإلهلليا/إلا

 2.2 46 ااسنقإلس قومنقإلجسولي يا

 1.6 34 هف ن إل سهإلن روفإل و سك ا

 0.3 7 ا  انسن

مي إللإيؽ
 516 24.9 

 211 3185 اإلجسالي

 ثالثًا: رصج ألنساط الذكاوى والطمبات
لحددوسصإل حدنإل د  إل لسك دداإللدؽإلاد فإل رددشية،وإلإلن  ددىلذدكوسهإلن سخ لةداإل اسددوقإلنألسدعنإلن اصنسداإل ل ذدد إلعدؽإل

  عدد ضإل ،ددوإلإلن  ددى إلنأللدد إلن ددذوإليعكدد إلفددىإلن ش،ويدداإله ددؾن إلن سعواددودإلسن سذددك قإلسهإلون ذددكإل لددػص يدددياإل حددا إلطإيعدداإل
إلن س هدإلن سر يا.

إلن  دى%إل45.3جشددإاإلإلالذكاوى القزدائضة طوصإلإلفىشاصذإل لؽإلن ذكوسهإلادإاإلرإي دإلسااإلهسضحنإلن ش و  إله إل
إلفددى  عدد ضإلن سدد هدإلإلفقدداإل.ن حرددؾفإلعلددىإلحقؾا،ددولددؽإل هدإل لحددؾمإل  ددىإلن قزددومإل  سكدديؽإلن سددسنإلن قددواؾا   ظلدداإلن  دداالإل

نساةدولإلعلدىإلإلفدىلدؽإللددئؾ يو لإلإلل ، بدجهسإلإللعدل حيو ،وإلنألس ياإل سذك قإللعإلن فسذإليرعاإلفي،وإلنس س نصإلن حيدودإل
إلفددى دددواالوإلن سك دداإل  لحدد إل  ددىإلإل ػن سدد هدإلا يحدداإلهلي ،ددوإلسج،ل،ددو إل ددذإلهسدد  ل إللددذنإل حوادداإللذددك قإلاواؾايدداإل قددعإلفي،ددو

إلحسوت ،وإللؽإلن ؾاؾعإل حنإلطو لاإلن قواؾ .إلسهلىإلحقؾا،وإلن سدلؾباإلن حرؾفإلع

                                                 


  .يصذر انًعرفت ببنًكتب فقذ تخهى انشكىي يٍ انفبكس،ونشكبوي عٍ طريق انبريذ يهحىظت: َظراً نىرود عذد يٍ ا 
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سلدىإل د  إكإل حفلداإلن خدالوقإلإل %19.2ن س  إداإلن موايداإلجشددإاإلإلفدى ةدوصلإلرإيد إلإلالذكاوى االجتساعضدةس د  ىإل
عددلإلإلفددى ؾف لددوإلن اس دداإل  ذددكلإلشددإكوقإلهلددو إلسحسويدداإل لسدد هدإلن سردد يا إلاوصدداإلن سدد هدإلن ةقيدد دإلسنألتمدد إلنح يوجددًوإلإلن  ددى
إل فياإللؽإلح لو إللذ إلن ةئا.إلإلن  ى س إلن ا رو ياإلسن ج سوعياإلن غ

 دؤ  إلعلدىإلرةدومدإلإلن  دىسلىإل عإ إلعؽإلن سعؾاوقإلإل %15فقاإلنح لنإلن س  إاإلن مو ماإلجشدإاإلإلالعسلشكاوى هلوإل
حردؾ ،وإلعلدىإلحقؾا،دوإلإلهلدومن  عشنإلإلسه ع ض،وإل عامإلن سدوسندإلإل إللملاإلس شعك إلعلىإلنس ق نصلوإلنألس هإلللون س هدإلن ع

إلارنإلعلي،وإلن قؾنايؽإلسن لؾن حإلن سشغساإل لعسل.إلن  ى ؾعيةياإلن

إلفدىسلدىإل عإد إلإل %924س  دؽإلجشددإاإلضدئيلاإلجلغدنإلإلضداإلن سد هدإلن سؾجدلإلإلشدكاوى العشدف عدضإلع،د قإلإلذ ػت
يددد غلإلضددعة،وإلسسضددع،وإلسن ددذوإلحيو ،ددوإلإلفددى  عدد ضإل ددلإلن سدد هدإلإلن ددذولزددسؾا،وإلعددؽإلشددكوسهإلصدد يحاإللددؽإلن عشدد إل

إلن ،أإل نالإلن سح سع.إل

سلدذنإلإل.%6.8جشددإاإلإلواستخخاج األوراق الخسدسضة  عل إل إج نمنقإل ؾ يد إلإلشكوسهإلسجؾ إلإلن ش و  قإلتسوإلصصا
عددامإللع فداإلن سدد هدإل ددوسج نمنقإلن سظلؾبدداإل سد خ نذإللددوإلتمإددنإللؾي ،ددوإلهسإلزسنج،دو إلس  ددػإل  سكيش،ددوإللددؽإلإليعكدد ن دشسكإل

واادإلسلع فداإلنسجد نمنقإلسن خظدؾنقإل ؾف لوإلن اس اإل حسوت ،و إل ذنإل لح إل  ىإلن سك داإل لسددإلن  ىحقؾا،وإلسروفاإلن خالوقإل
إل. لػإلن سد شانقنس خ نذإلإلفى دوعالوإلإلن  ى

 دددعىإلن سدد هدإللدؽإلادد فإلن سك دداإل  ددىإلإلن  دىإلالطمبددات دد  إل لسك دداإللشدوعإلعددا إللددؽإلإلن  دىسإ دىإلجوادداإلن ذددكوسهإل
إل  دؾفي عدؽإلنح يوجدوقإل عزد،وإلن حرؾفإلعلىإل عضإلن  دد،ي قإل  حقيق،دو إلسلدىإل د  إكإل سؾضدؾعوقإلل عدا دإليعإد إل

%إللدؽإل8.5سااإلجلغدنإلاددإاإللدذ إلن ظلإدوقإلإل ن إعضإلنآلا إلعؽإلنح يوجوقإلسصمإوقإلشخريايعإ إل سعيذا إلسإلسإلإلن
تد  إكإلإلهس  إليخد صإلج شةيدذ إلج،دوقإلهاد ه إلإلالطمبات خارج اختراص السكتدبسيقعإللذنإلن شسكإللؽإلإلن عيشا.إل جسو  

ن ظلإددوقإل لسك دداإل اسددوإلتؤردداإل سضددوعإلنا رددو ياإل قدد إلعقإدداإلهلددومإل حقيدد إللددذ إلن ظلإددوق.إل  إله إل قددامإلن ددديانقإلج،ددذ إل 
يددعىإلإلسلدؽإل دؼلددواا ،ؽ.إلإلفدىس سص إلن ةعدوفإلإل–لك داإلن ذدكوسهإلإلفدىل سدمً إلإل– لسد هدإلإلن قؾل علىإل ق ،ؽإل و سحل إل

وقإلنألادد هإلسسفقددًوإل ظإيعدداإلن سؤسدددإليعقددالوإللددعإلن  ددى ذدد نتوقإلعلددىإلنًنإللع سددا،ددذ إلن ظلإددوقإلجإللؾفددومن سك دداإلجولدداًنإل 
إلو.17صاؼإلجاسفإلهاغ إلن ظلاإلخ

إل

إل

إل

إل

إل
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 (28)رقػ جول ج
إل( 3185)ن=  تؽزيع عضشة الجراسة طبقًا ألنساط الذكاوى 

 السئؽيةالشدبة  العجد *نؽا الذكؽى 

 45.3 940 ن سدواادإلن قزو يا

 19.2 398 ن قزويوإلن ج سوعيا

 15 312 شكوسهإلن عسل

 9.4 195 ازويوإلن عش 

 8.5 176 شخرياإلطلإوقإلسنح يوجوق

 6.8 140 هسصنلإللااياإلس و  إلسإل

 1.8 38 ازويوإل  نصيا

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 رابعًا: ترشضف الذكاوى والطمبات وتحمضمها
 لقولدوإلن سك داإل ة سعدلإلن سخ لةداإلعلدىإللدد ؾهإللحوفغدوقإلن حس،ؾصيدا إل دذنإل دؼإلإلن  دىعا قإلس شؾعنإلن ذكوسهإل 

 عإ إلعدؽإلصدؾصإللعوادودإلن سد هدإلإلن  ىعياإل إلسيزؼإلرلإلُ عاإللش،وإلعا ًنإللؽإلن ةئوقإلن ة إلأبعاد رئضدضة رشية،وإل  ىإلعادإل
ن عيشددا إلسفدىإلضددؾمإلإل جسدو  ن سحددو قإلن حيو يداإلن سخ لةددا.إلساداإل ددؼإل حليدلإللدذ إلن ذددكوسهإلعلدىإللددد ؾهإلإلفدىن سرد ياإل

 إلج،دا إل قدايؼإل واؾصنلدوإلفدىن حغ نن خرو صإلن ايسؾج نفياإلسن ج سوعياإل لذوتيوقإلسعلىإللد ؾهإلن ة سلإلجديؽإلنسالديؼإل
إل.  يلإل ش س إلن ذو ؾنجلإلن س هدإلسنا  فو ،وإلسفقًوإل ظإيعاإلن سح سعإلإلن  ىإلعولاإلعؽإلاؾعياإلن سذك ق

 الذكاوى القزائضة األول سحؽرلا

شددكؽى  51: إل  إلجلغددنإل لسك دداإللددؽإلحيددمإلرددؼإلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإلالسختبددة األولددىنح لددنإلن ذددكوسهإلن قزددو ياإل
  ظلاإل االإلن قزومإل  سكيؽإلن س هدإلإلن  ى   إكإل و ذكوسهإلإلعجة أبعادإلن شسك طوصإللذنإلإلفى.إلسيشاصذإل%5654 ةشدبب

سددددش ،وإلن ذدددد ن عإلن دددددسوسياإل  شغدددديؼإلن سدددددو لإلن س علقدددداإل دددد حؾنفإلإلن  ددددى،ددددوإل لددددؽإلن حرددددؾفإلعلددددىإلحقؾا،ددددوإلسحقددددؾلإلهجشو
 قدعإلضدحياإل دلإلس سكيش،دوإللدؽإل شةيدذإلإلن دذولدذنإل وسضدوفاإل  دىإلحسوت ،دوإللدؽإلن سد غ فإلإلسحقؾا،وإلفدىإلن سيد نت نألس د 

نألحددؾنفإلإلفددى شةيددذلو.إلس  سمددلإللددذ إلنأل عددو إلإلفددىإلوقرددعؾب إلؾنجددل،ددوإل  إلها،ددوإل علددىإلحقؾاإلج،ددو حرددلإلإلن  ددىنألحكددومإل
إل:روآل  سلىإلإلن سؾنصيمإلسن   روق  ن ذخريا إلسن اعوسهإلن حشو يا إلسن اعوسهإلن ساايا إلس شةيذإلنألحكوم 
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 (29)رقػ ججول 
 القزائضةمذكاوى لألبعاد الخئضدضة اتؽزيع 

 السئؽيةالشدبة  العجد الخئضدضة األبعاد

 72.3 680 هحؾنفإلشخريا

 8.4 79  شةيذإلهحكوم

 7.3 69  عوسهإلجشو يا

 7.0 66 لؾنصيمإلس  روق

 4.9 46  عوسهإللاايا

 211 51: اإلجسالى

 األحؽال الذخرضةالخاص ببعج ال-2

إلجلعإلحيموألحؾنفإلن ذخريا إل إلفىإلعيشاإلن اصنساإلروانإل  عل إلن قزو ياهسضحنإلن ش و  إله إلهملإياإلن ذكوسهإل
لدداهإل عقدداإلإلعددؽإل إلن ش يحددالددذإلإدد عادداإل .إلسإللددؽإل جسددو  إلن ذددكوسهإلن قزددو ياوإل%83.4بشدددبة )شددكؽى  791عددا لوإل
  يدو إلنألسد هإلنت   اإلعليدلإل ة دػإلإلألل إلن ذوإلاان ع اوقإلجيؽإلن فسجيؽ إلنن ذوإلط هإلعلىإل راعإلن سإلإلنألس يان حيودإل

سدددلؾريوقإللسوصسددداإلإل شذددد إللدددؽإل  دددىنطدددًوإل سعوادددودإلن سددد هدإلواسهإل.إلسهملددداإللدددذ إلن حدددو قإل عكددد س ،اتددداإلنسددد ق نصإلنألجشدددوم
 إلسلدؾإللدوإلتدافعإلن سؾن إلن سخاصدإلسن سدك نق إلسن إخلإلسمي لووإلس عوط  إلسن ز   إلتوسلواال فؾضاإللؽإلاإلإلن  جلإلخ

 طدوصإلُ عداإلنألحدؾنفإلإلفدى حليدلإللزدسؾ إلن ذدكوسهإلن دؾنص دإلإل ا،دومإللدذ إلن ع ادا.إلسيإديؽإلاحدؾإلإلن دع   ىإلهحيواًوإلإلن س هدإل
ن ع ادوقإلن فسجيدا إلشدكوسهإلإل:سلدىفئوقإلص يدياإل زؼإللحسؾعداإللدؽإلن ةئدوقإلن ة عيدا إلإلا     ىإلإل،ولوناقدإلن ذخريا

إل. نصيانسج نمنقإلنس عقاإلسإل إلهسضوعإلنألجشومإلسحقؾا،ؼسإل
 (19) رقػ ججول

 لمفئات الخئضدضة الخاصة والشدبيالتؽزيع التكخارى 
 ( 467) ٌ =           ذخرضةالحؽال بالبعج الخاص باأل                   

 انُسجخ انًئىَخ انؼذد نفئبد انشئُسُخا

ةزوجيالعالقات شكاوى ال  544 80.0 

الشكاوى الخاصة بأوضاع األبناء 
قهموحقو  

169 24.9 

 6.8 46 تعقد اإلجراءات اإلدارية
 *لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ                    
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 وفضسا يمي عخض لمشتائج وفقًا لكل مؼ هحا الفئات:
 دوجضة   العالقات شكاوى ال -أ 

إل جسدو  لدؽإلإل%91شدكؽى بشددبة  655إل طدوصإللدذ إلن ةئداإلجلدعإلفىن ذكوسهإلن ؾنص دإلعا إلهسضحنإلن ش و  إله إل
 بأنؽاعهددا السطالبددة بالشفقددات طددوصإلإلفددى  رددفقإلهملدداإللددذ إلن ذددكوسهإلسإل.إلن خددوصإل ددوألحؾنفإلن ذخرددياإلن إعدداشددكوسهإل

ن شةقدداإل  اؾنع،ددوإللددؽإلهجدد زإلن حقددؾلإلن سو يدداإلن س   إدداإلعلددىإلإلن ةئددا.إلس عدداإللددذ إل جسددو  %إللددؽإل60إلادددإ ،وإلحيددمإلجلغددن
نألصلإلن  فنمإلن فسذإل وساةولإلعلىإلزسج لإلسهجشو دلإل سدوإلتلدفمإللدؽإلمدذنمإلسرددومإلسلددكؽإلسلردوصيفإلإلن فسنذ إلحيمإله 

إل و   نضد إل لدوإلن ظ لإلسعامإلسفومإلن فسذإل و  فنلو لإلت ظلاإلنألل إلف ضإلن شةقاإلعليلإلسهسفىإلحو اإلن اةروفإلإل ع ذ
إلإل.ن قزومعؽإلط ي إلهسإل

نفقدة نفقدة زوجضدة و إلبخفع دعؽى لمحرؽل عمدىن سظو إاإلإلل  طوصإلن شةقوقإلإلفىسلؽإلهتم إلن ذكوسهإلن ؾنص دإل
ن ذدددكوسهإلإل جسدددو  لدددؽإلوإل%42.5جشددددإاإلإلخشدددكؾهإلإل342ساددداإلجلغدددنإلإل  ل شدددوعإلن دددفسذإلعدددؽإلنساةدددولإلعلدددي،ؼإلرددد ارال

حيددمإل ذددكؾإل، (%8.5جشدددإاإلخإلفددخوض الشفقددةالسطالبددة بديددادة ميلي،ددوإلن سشاصجدداإل حددنإلفئدداإلن ع اددوقإلن فسجيددا.إلسإل
ن فسجدداإللددؽإلضددآ اإلن شةقدداإلن سقدد صدإل ،ددوإلسألجشو ،ددوإلس ظلدداإلزيو  ،ددوإلاغدد ًنإلإل غدد مإلن سعيذدداإلسزيددو دإلل ظلإددوقإلنألجشددوم.إل ددؼإل

دعددؽى حددبذ بستجسددج ن سقد صدإل ة دد دإلطؾيلدا إل ددذنإل ظلداإلنأللدد إلصفدعإلإلالذدكؽى مددؼ امتشدداا الدددوج عدؼ سددجاد الشفقددة
شدكاوى  إلسلىإلعقؾباإلصن عاإلحدا لوإلن قدواؾ إلس دفنمإلن دفسذإل و دافعإلهسإلن حدإ  إللدذنإل حواداإل%:.س  ػإلجشدإاإلإلالشفقة

نح لددنإلن س  إدداإلإلن  ددىهلددوإلن ذددكوسهإلإل.%2.9جشدددإاإلساةقدداإلهاددوص إل%، 5.3جشدددإاإلإلعددجةالستعددة / اللمسطالبددة بشفقددة 
%إلعلددىإل17.1إل% 17.8جشدددإاإلإلوالطددالقإلشددكاوى الخمددعإل،دد ففسجيدداوإلن ع اددوقإلن  طددوصإللددذ إلن ةئدداإلخإلفددىن موايدداإل
إلن حيودإلن فسجياإللسوإلت   اإلعليلإلنس حو اإلن عذ دإلجيؽإلن ظ فيؽ.إلفىلذنإلن شسكإلعؽإلحاستإل راعإليعإ إلإلسإل.ن  ؾن  

لدؽإلن سك داإلسصشدو إلن سد هدإلخن ذدوتياوإل حقؾا،دوإلإلطمب استذدارة قانؽنضدةإلفىسااإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلل سملاإل
 ذددد  إلإلطمدددب السذدددؽرةىإل لدددػإلن حقدددؾل.إللدددذنإل حواددداإليسكدددؽإله إل لحددد إل  ي،دددوإل لحردددؾفإلعلدددإلن  دددىن ذددد عياإلسن ؾسددديلاإل

علددىإلإلدإللحوليددلن سك دداإلسادداصإلإلفددى إللسددوإلتددافإلعلددىإل قدداإلن ذددوتيوقإلو%12.9جشدددإاإلإلخن خ فددوقإلسن سذددوتلإلنألسدد ياإل
 قددايؼإلن سعلؾلددوقإلن قواؾايدداإلن اايقدداإل ذدد  إللذددوتل،ؼإلنألسدد ياإلس ددؾجي،،ؽإل أجدد نمنقإلن دددليساإل لؾصددؾفإل  ددىإلحقددؾا،ؽإل

إلإلإلإلإلإل.و20إلصاؼإلجاسفخهاغ إل
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 (31)رقػ ججول 
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبي التكخاري التؽزيع 

 (655)ن= دوجضةالعالقات ال :تحت الفئة الخئضدضة
 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

   :ة بأنؽاعهاالشفقدطمبات 

 42.5 231 ن حرؾفإلعلىإلاةقاإلزسجياإلسصغوصإل 

 7.4 40 زيو دإللة سضإلاةقاإل 

 4.2 23 اإل/إلعاداةقاإلل عإل 

 2.9 16 اةقاإلهاوص إل 

 2.3 16 حإ إل س حساإلاةقاإل 

   االنفردال:طمبات 

 17.8 97 ن حرؾفإلعلىإلن خلعإل 

 17.1 93 ن ،ح وإلسهن ظ لإلخ لز صإل 

 12.9 70 إرشادات أسخية / قانؽنضة

 4.8 26 اعتخاض عمى إنحار طاعة

 3.7 20 السطالبة بسؤخخ صجاق

 1.8 10 طالقالإثبات 

 1.7 9 رؽل عمى مراريف حسل ووالدةالح

 1.3 7 إثبات زواج

 0.2 1 تدمضػ قائسة مشقؽالت

 0.2 1 إثبات رجعة لمدوج

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 أوااا األبشاإ وحقؽقهػالذكاوى الخاصة ب -ب

لددؽإلإل%:.35شددكؽى بشدددبة  :27 طددوصإللددذ إلن ةئدداإلجلغددنإلإلفددىه إلعددا إلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإلإلهسضددحنإلن ش ددو  
،دوإل حرؾفإلعلىإلحقؾلإلهجشو ُ عاإلنألحؾنفإلن ذخريا إلسلىإل عإ إلعؽإل ز صإلن ذوتياإللؽإلعامإلن  سكؽإللؽإلنإل جسو  

عدامإلن  زد صإللدؽإلعدامإل اةدولإلنأل إلعلدىإلهجشو دل إلسإلإلفدىسااإل سملنإلهملاإللذ إلن ذكوسهإل.إلحا لوإلن ذ عإلسن قواؾ إلإلن  ى
سااإلسص قإلإلر ارالنفقة إللخفع دعؽى لمحرؽل عمىاوإل حسلإللدئؾ ياإل لإياإلنح يوجو ،ؼ إل ذنإل لح إلن سظلقاإلخإلن ذوتي

ن ةئددا إلحيدددمإله إلن غو إيدداإللدددؽإلن ذددوتيوقإل إل عسلدددؽإلس ددي إل دددات،ؽإللردداصإلصزلإل وجدددنإلإل جسدددو  لددؽإل% 51.3جشدددإاإل
إليدوعالؽإلعلىإل حقي إلنح يوجوقإلنألجشوم.
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%إلعلدىإل20.7% إل28جشددإاإلبأجخ مددكؼ وأجدخ حزدانة إلالسطالبةجوااإلعا إللؽإلن ذكوسهإلحؾفإل  ىإللذنإل
أو مسطالبة بزدػ ل.إلرسوإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلنألحؾنفإلن ذخرياإلإلاواؾ إلحا لوإلإلن  ىسلىإللؽإلن حقؾلإلإل.  ؾن  ن

لددؽإلهشددكوفإللعواددودإلنألمإلن سظلقددا إلإللددذ إلن ذددكوسهإلشددك إًل سمددلإلسإلإل.ن ةئدداإل جسددو  لددؽإلإل%20.7جشدددإاإلإلالردد اررؤيددة 
هسإلصكيداإللدؽإلإلحزدوا ،وإلفدىوجلإل  قدومإلنألجشدومإلسهحيواًوإللوإليكؾ إلسسيلاإل لزغكإلعلي،وإل ل شوزفإلعؽإلروفاإللد حقو ،وإللق

إلن قواؾا . إل ذنإل لح إل لقزومإل   سكؽإللؽإلن حرؾفإلعلىإلحق،وإلنا ،نإلف  دإلحزوا ،ؼ

سلدىإلإلدعدؽى إثبدات نددب الطفدل ألبضد اإلن فسجداإلج فدعإلظو إتسوإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلجشدإاإلضئيلاإلحؾفإلل
 لسدد هدإلحقددؾلإلن ذدد عياإلن  يدد إلن ددفسنذإل لحةددولإلعلددىإلسعددامإل  صنعإلهلسيدداإل ؾإلإلفددىن ع إللددؽإلن سذددوتلإلن شو حدداإلعددؽإلن ددفسنذإل

خهاغدد إلإل حوادداإلصفددضإل عددضإلنألزسنذإل دددحيلإللددي  إلن ظةددلإل ل ،دد  إللددؽإللدددئؾ ياإلن   ددفنمإل وساةددولإلعليددلإل ،ددو هجشوسإل
إل.و21جاسفإلصاؼإل

 (32)رقػ ججول 
  تحت لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبي التكخاري التؽزيع 

 ( :27)ن= ؽقهػوحقأوااا األبشاإ : الفئة الخئضدضة
 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 48.5 82 /إلحزوااإلن سظو إاإل  ج إللدكؽ

 40.2 68 ن سظو إاإلجشةقاإلصغوص

 30.8 52 ن سظو إاإل سروصيفإل ألجشوم

 20.7إلإلإلإلإلإلإل 35 ن رغوص/إلصكياإلن سظو إاإل زؼإل

 7.1 12 ن سظو إاإل و ؾ ياإلن اصنسيا

 2.4 4   إوقإلاداإل عؾهإل

 1.8 3  إاإل سروصيفإلس  دن سظو

 0.6 1 إلوهجشإ ن سظو إاإلج دليؼإلنألجشومإل ؾن الؼإلخن فسنذإللؽإل

 1.2 2 حزواا/إل سقوقإلسهإل  إوقإلو ع

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*
 داريةاإلجخاإات تعقج اإل -ج

سج نمنقإل حردؾفإل   إكإلج عقاإل عضإلنإلن  ىسإل طوصإللذ إلن ةئاإلإلفىهسضحنإلن ش و  إله إلعا إلن ذكوسهإلن ؾنص دإل
ُ عداإلنألحدؾنفإلن ذخرديا إلس  ردفقإلهملداإلن ذدكوسهإلإل جسدو  لؽإلإلو%6.8جشدإاإل)شكؽى  57ن س هدإلعلىإلحقؾا،وإلجلعإل

  سددؽإلالدد إللددذ إلإلن  ددىن ةئددا.إلسنسشددكو ياإلإل جسددو  لددؽإل %50جشدددإاإلإلةدوجضددالسطالبددة بددالتسكضؼ مددؼ مدددكؼ الإلفددى
لدؽإلايو دداإلإلنسجد نمنقسددكؽإل عداإلنسدد يةومإللددذنإلن إلن سظلقدداإلن حوضدشاإلعلدىإلادد نصإل سكديؽإللدؽإل  علد إل حردؾفسهإلون ذدك

                                                 


 2:965انًؼذل ثبنمبَىٌ نسُخ  :2:3نسُخ  31انمبَىٌ سلى يٍ يكشس ثبنثبً  29بدح ي
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  دػإل سشدعإلإلؾ إل حدوتلتنألحؾنفإلن ذخريا إلسبشوًمإلعليلإلتد ؼإلن  شةيدذإلعدؽإلط يد إللحزد إلن  شةيدذ إل  إله إل عدضإلنألزسنذإل
 دي إلهلدومإلن ُسحزد إلسدؾهإل  إدوقإلن حو داإلإلسبو  دو  عدؽإلط يد إل غييد إللعدو ؼإللددكؽإلن فسجيداإلهسإل د جي إلن عديؽإل لغيد  إل

شغلإلن سدكؽ إلس  دؽإلن سذدكلاإلإلفىسلذ إلن حو اإل إل دقكإلح إلن حوضشاإلسن سحزؾايؽإلإل.ن  شةيذإلسن ع ضإلعلىإلاوضى
لددوإل دد إلكإلسهجشوإللدد نأللدد إلادداإل غددلإلإلفددى   إددا إلن سظلقدداإل  مإددنإلحق،ددوإلس حرددلإلعليددل إلس حدديؽإلن ةرددلإلإلن ددذون عشددومإلإلفدى

إلل سه.

ن ةئدا إلسلددىإلإللددذ إل جسدو  لدؽإلإل%43.5جشدددإاإل طمدب اسددتئشاف حكدػإل ذدد  لدؽإلن ذدكوسهإلآادد إلتسدوإلسص إلعدا إل
لدذ إلسهملداإلإل-إللؽإلسج،اإلاغ لدوإل–إل ،وإلحو اإللوإل  نإلرو إلن حكؼإلن رو صإلمي إللشر إلفى عؾهإل لح إل  ي،وإلن ذوتياإل

نألسوسدددياإلح يوجدددوقإل  وإلةدددى  إلإلن  دددىايسددداإلن شةقددداإلن سقدد صدإلإل زددد صًنإللدددؽنسددد ئشو إلحكدددؼإلاةقددا إلإل ددداسصإلحدددؾفظلإددوقإلن 
إلعلإلم مإل  و ي إلن سعيذا.إلفىإل لذوتيوقإلسهجشو ،ؽ

 عقداإل جد نمنقإلإلاد هإللدؽهسإلإل شةقدان حؾفإل  ا إل ج نمنقإلن حرؾفإلعلىإلإلشكؾ و إلقضوفاإل سوإلسإ  إلسص بوسسإل
إلصادؼإلخهاغد إلجداسفن سقد صدإللشدلإليظلإ،دوإلجشدػإلاوصد إل رد  إلن شةقداإلإلن  دىسإلنس خ نذإلصيغاإل شةيذياإل وايداإل حكدؼإلن شةقداإل

إل.و22
 (33)رقػ ججول 

 لمفئات الفخعضة السشجرجة تحت والشدبي التكخاري التؽزيع 
 ( 57) ن= داريةاإلجخاإات اإل: تعقج الفئة الخئضدضة

 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 50.0 23 ن سظو إاإل و  سكيؽإللؽإللدكؽإلن فسجيا

 43.5 20 نس ئشو إلحكؼ

 4.3 2   ا إل ج نمنقإلن حرؾفإلعلىإلن شةقا

 2.2 1 طلاإل ذتيلإلحكؼإللؽإلن خوصذ

 2.2 1 طلاإلنس خ نذإلصيغاإل شةيذياإل وايا

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*
ت إديؽإلإلاؽإ الست ضخات الجيسؽجخافضة واالجتساعضة لمذداكضات فىوبتحمضل البعج الخاص باألحؽال الذخرضة 

إل لسدوإليسدم "إلسإلأو الالتدي "يعدخفؼ فقدل القدخاإة والكتابدة "األمضدات" فئدةلدؽإل قالؽإلج،ذ إلن ذكوسهإللؽإللؽإلإله إلهملا
تسوإلإل.%إل30.6إلالتعمضػ الستؽسل اتذو  إلسيلي،ؽإل%إل41حيمإل رلإلادإ ،ؽإل  ىإلإلليس  ن  ع سد ؾهإل صجوقإلن اىإله

 51-41)العسدددخ متؽسدددطي إللدددؽإللدددؽحيدددو ،ؽإلن فسجيددداإلإلفدددىتدددؾنج،ؽإللذدددك قإلإلن   ددد ن ذدددوتيوقإلإل لدددمإلحدددؾن  إله 
ت لقولددوإلن سك داإلسف سعددلإل و سحوفغدوقإلن سخ لةدداإلإلن  دىلسدوإل إلشددػإلفيدلإله إلن ذددكوسهإلسإلإل.% 45بشدددبة س  ددػإلإل،(عامدا
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إلفدددىتلحددد  إل لسك ددداإل سددددواا ،ؽإلإلن   ددد إل-نألليدددوقإلس سنقإلن  علددديؼإلن سدددشخةضإل–عإددد إلعدددؽإلحدددوفإللدددؤ مإلن ذدددوتيوقإل 
إلإل. و سلح وإل3سإل2إلصاؼإل حاس ن خ،ؽإلس إل سكيش،ؽإللؽإلن حرؾفإلعلىإلحقؾا حؾفإل إلن  ىن  غلاإلعلىإلن سعؾاوقإل

 إديؽإله إلهملداإلشدكوسهإلاإلقد إلفنؽعضة شكاوى األحؽال الذخرضة وعالقتها بالفئة العسخيدة لمذداكضاتهلوإلعؽإل
الحردؽل عمدى طمدب % إلهلدوإل35.5جشددإاإلوإلعولدوإل30إلألادلإللدؽإل20خإلالعسخمقتبل فئة إلفى   رفإلإلالطالق لمزخر

فىإلحيؽإلروانإلإل.%36.8جشدإاإلإلوعولوإل40ألالإللؽإلخ30إلن ةئاإلن عس ياف  رفقإلفىإلإلر ارنفقة الالشفقة الدوجضة و 
نسدد حو اإل دددإاإل%إلإل38.1جشدددإاإلإلوعولددوإًلإل50ألاددلإللددؽإلخ40إل طددوصإلن ةئدداإلن عس يدداإلفددىنألتمدد إلإلالتطمضددق خمعدداإلطلإددوق

ح ددىإل ددؾإلاددد قإلروفدداإل ،ددذنإلن حددلإلن ذددوتياإل لحدد إلإلسلددؽإل ددؼ إلروفدداإلن ظدد لإل سدد س نصإلن حيددودإلن فسجيدداإل ن عذدد دإلسنسدد شةو
 إل. و سلح وإل4جاسفإلصاؼإلخإلناغ إلإلحقؾا،وإلن سو يا

 تشفضح األحكامالخاص ببعج ال -3

 ؾنجدددلإلن سددد هدإلخن ذدددوتياو؛إلاغدد ًنإل سؾنج، ،دددوإلن عاتددداإللدددؽإلإلن  ددىسذدددك قإلُيعدداإل جددد نمإل شةيدددذإلنألحكددومإللدددؽإلهتمددد إلن 
 إل سكش،دددوإللدددؽإلن حردددؾفإلعلدددىإلحقؾا،دددو إللش،دددوإللدددوإلت جدددعإل  دددىإلعدددامإللع ف ،دددوإل دددوسج نمنقإلن قواؾايددداإلإلن  دددىن سعؾادددوقإل

يددذإللددوإلتلحدد إل  ي،ددوإلن ددفسذإل ل ،دد  إللددؽإل شةإلن  ددىسددو ياإلن  حوتددلإل  ددىإلهسن ح،دوقإلن سعشيدداإلج شةيددذإلنألحكددوم إلسنألادد إلت جددعإل
 طدوصإللدذنإلن إعداإلإلفدىس ذدي إلن ش دو  إل  دىإله إلن ذدكوسهإلن دؾنص دإلإل.حكؼإل دلإلضدا  إل حواداإل دكمإل جد نمنقإل شةيدذإلنألحكدوم

ذوات التعمددضػ سهملدداإلن ذددوتيوقإللددؽإلإللحددؾصإلن ذددكوسهإلن قزددو يا.إل جسددو  لددؽإلوإل%9.5بشدددبة )شددكؽى  :8جلغددنإل
خهاغد إل.%إلإل40.3جشددإاإلإلعامدا( 41-31الفئدة العسخيدة ) طدوصإلإلفدى% إلسلعغس،دؽإليقعدؽإلإل34,2جشدإاإلإلالستؽسل
إل و سلح وإل3 إل2جاسفإل

إللكضفضدة تشفضدح الحكدػإل–لدؽإللحدولىإلن سك داإلإل–طلداإلن سذدؾصدإلن قواؾايداإلإلفدىسااإل  رفقإلهملاإللدذ إلن ذدكوسهإل
ن إعددا إلإللددذنإل جسددو  لددؽإل% :.43لردد سفوقإلعدد ذو إلس  ددػإلجشدددإاإلإل–حددإ إلن ددفسذإلإل– سكدديؽإللددؽإللدددكؽإلإل–خاةقدداإل

 لحدد إل  ي،ددوإل  شةيددذإلن حكددؼ إلإلن  ددىلع فدداإل و ح،ددوقإلإلسهإلس  ش،ددوإل يدددنإلعلددىإل صنيدداإلفو ذددوتياإل حرددلإلعلددىإلحكددؼإلا،ددو ى
ؾنج،،دو.إلرسدوإل حو داإلسجدؾ إلصدعؾبوقإلإلفدى ؾجي،،وإلهسإللخوطإاإلن ح،وقإلن سعشيداإل و  شةيدذإلإلفىس ظلاإللدواادإلن سك اإل
% إلسفددىإل نقإلن ددديولإل35,2س  دػإلجشدددإاإلإلحددؽل صددعؽبة تشفضددح حكددػ برددخف متجسددج نفقددةسص إلعدا إللددؽإلن ذددكوسهإل

إلامتشاعد  عدؼ تشفضدح حكدػ تبجيدج مشقدؽالت أو حكدػ ادػ صد ارهسإلإل% 13.9 جشددإاإلتهخب الددوج مدؼ دفدع الشفقدة
%إل  لإللش،سو.إلسلذنإلن دشسكإللدؽإلن ذدكوسهإلتد  إكإلج عشدنإلن دفسذإلسسدعيلإل ل ،د  إللسدوإللدوإلفد ضإل11.4% إل8.9جشدإاإل

إلعليلإلرشؾعإللؽإلن  خلىإلعؽإللدئؾ يو ل.إل

ةيذيدداإل  مدد دإلنسجدد نمنقإلن س إعدداإل  شةيددذإلن حكددؼإلس خددإكإلن ذددوتياإلجدديؽإل دد  إكإل و سعؾاددوقإلن  شإلن  ددىهلددوإلن ذددكوسهإل
يفددخض عمددى الذدداكضة  التددىتعقددج اإلجددخاإات القانؽنضددة إلفددىن ح،ددوقإلن سخ لةدداإل لحرددؾفإلعلددىإلحقؾا،ددو إلف سملددنإل

بعد  تؽاطدؤ ن إعدا إل حواداإلإللدذنإل جسدو  %إللدؽإل13.9ساداإلجلغدنإلاددإ ،وإلإللتشفضح الحكػ الرادر لرالحها تباعهاإ



 31 

تعقج إجدخاإات صدخف الشفقدات مدؼ صدشجوق % إللذنإل خد  إل7.6جشدإاإلإلمع الرادر اجا الحكػ تشفضحعشاصخ ال
إلو23إلصاؼ.خهاغ إلجاسفإلون ةئاإل جسو  %إللؽإلإل5.1خسإ إلرو إلجشدإاإلضئيلاإل إل  عاهإلإلتأمضؼ األسخة

 التدىهحا الذكاوى تزعشا أمدام تدداؤل وهدؽ: مدا فائدجة حردؽل السدخأة عمدى حكدػ واجدب الشفداذ بحقؽقهدا 
 تشفضحا؟ ومع ذلغ تعجد عؼقخها الذخا والقانؽن أ

 (34)رقػ ججول 
 لمفئات الفخعضة السشجرجة التؽزيع التكخارى والشدبى 

 ( :8)ن=      بلإ اإلجخاإات القانؽنضةتحت بعج                 

 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 :.43 36 طمب السذؽرة القانؽنضة

 35.2 :2 ج نفقةالسطالبة برخف متجس

 :.24 22 تهخب الدوج مؼ دفع الشفقة

 :.24 22 تعقج اإلجخاإات القانؽنضة لتشفضح الحكػ

 22.5 : رف  تشفضح اػ الر ار

 21,2 9 عجم تشفضح حكػ بتبجيج السشقؽالت

 8.7 7 تؽاطؤ السحزخيؼ مع الرادر اجا الحكػ

 6.2 5 تعقج إجخاإات صخف الشفقات مؼ صشجوق تأمضؼ األسخة

 2.4 2 امتشاا الدوج عؼ تدمضػ مدكؼ الدوجضة

 2.4 2 التعمػ مؼ إجخاإات التحخى 

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*
 الجعاوى الجشائضةالخاص  ُبعجال -4

 لحد إلفي،دوإلن ذدوتياإل لقزدومإل حسوت ،دوإللدؽإلن سد غ فإلن ؾنادعإلإلن  دى سملإلن اعوسهإلن حشو يداإلاسظدًوإللدؽإلن ذدكوسهإل
ن إيئدداإلن سحيظددا.إلسادداإلجلددعإلعددا إلن ذددكوسهإلإلفددىهفدد ن إل دد بظ،ؼإلج،ددوإلصددلاإلا ن دداإلهسإللسددؽإل  عولددلإللع،ددؼإلإلعلي،ددوإللددؽإلاإددل

إلفددىإل  رددفقلحددؾصإلن ذددكوسهإلن قزددو يا.إلسادداإلإل جسددو  لددؽإلإل%8.4شددكؽى بشدددبة  :7 طددوصإللددذنإلن إعدداإلإلفددىن ددؾنص دإل
إلن  دى و عؾناداإلن قواؾايداإلإلشد يػإلحيو ،دوإلهسإلعدامإل صنت ،دوإلفدىفي،وإلن ذوتياإلرزحياإلا يحداإل ق ،دوإلإل  ؾصقإلن  ىإلن ذكوسهإل

إل جسدو  %إللدؽإل47.8جشدإاإلإلجشحة تبجيج مشقؽالتإل إلسهلس،و:ااإل قعإلعلي،وإل دإاإل ؾايع،وإلعلىإلهسصنلإل ح،لإللؾي ،و
  فع،ددوإلن فسجدداإل لسظو إدداإل قو سدداإللشقؾ  ،ددوإلن سمإ دداإلعشدداإلن ددفسنذ إلفةددىإلحو دداإلن ظدد لإلسصفددضإل عددؾهإل إلسلددىإلن إعدداإللددذن
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حو داإلضديوعإلن قو سداإلهسإلإلفدى  إوقإلحق،و إلس  ػإلإل–هحيواًوإلإل–وم إل  إلهالإليرعاإلن فسذإل دليس،وإل و   نضىإل لح إل لقز
سددوإلت   دداإلعليددلإل  إدداإلل إللس عددا إل صجو ددن دداعؾهإل لددػإلإلفددىإلن  قوضدد ايددومإلن ددفسذإل إاةو ،ددو إللددذنإل وسضددوفاإل ظددؾفإلهلدداإل

 ن ذوتياإلن عشومإللشذإل اولاإلن اعؾهإل حيؽإلصاسصإلن حكؼ إل حوااإلصعؾباإل ج نمنقإلن  شةيذ.

إل %7.2جشدددإاإلإلجخيسددة خضانددة األمانددة فددىتزددخر الذدداكضة مددؼ الؽقددؽا ا إللددؽإلن ذددكوسهإلحددؾفإلتسددوإلسص إلعدد
إللدد ألزسنج،ددؽإلرزددولؽإلس  ددؽإلعشددالوإلت ،دد  إلن ددفسذإل رددإحإلإلتؽقضددع إيردداالت أمانددة اإلررددام عمددىمددؼ  والتزددخر

رسدددوإليقدددؾمإل عدددضإلنألزسنذإل وصدددظشوعإل يردددو قإلهلواددداإلإل إلن قدددواؾا ل ردددف إلإلفدددىل ؾصطددداإلألا،دددوإل حدددلإللحدددلإلن سددداتؽإل
 إللدذنإلن إعداإل جسدو  %إللدؽإلإل11.6جشددإاإلإلسنس خال،وإلرؾسيلاإل لزغكإلعلىإللظلق لإل ل شوزفإلعدؽإلحقؾا،دوإلساداإلسص ق

سلددؾإلاسددكإللددؽإلن عشدد إلإلو %إل  ددلإللش،سددو5.8جشددإاإلإلخإلواالتهددام بددبالذ  دداذب إلالتعددخض لمدددب والقددحفلدذنإل حوادداإل
.إل وسضدوفاإل  دىإلساؾع،دوإلن إيئ ظ،وإللحيإلفى  ع ضإل لإلن س هدإللؽإلا فإل عولل،وإللعإلهف ن إلإلن ذوإلسن سح سع نألس هإل

إلإلو24إلصاؼإلخهاغ إلجاسفإل.لذنإلن إعاإل جسو  %إللؽإل7.2جشدإاإلبتهسة التذخد  حنإلطو لاإلن قواؾ إل

جشدإاإلإلذوات التعمضػ الستؽسله إلمو إياإلن ذوتيوقإلإل-اؽإ الست ضخات الجيسؽجخافضة فىإل-سااإلهع، قإلن ش و  
ن ةئدداإلن عس يدداإلإلفددى% إلتلي،ددوإللددؽإللددؽإلإل30.4جشدددإاإلامددا ع 51-41 طددوصإلن ةئدداإلن عس يدداإلإلفددى% إلسيشدداصجؽإلإل46.4

عولدددو إلسلددددذ إلن ش يحدددداإل  ددددد إللدددعإله إلهملددددإ،ؽإليعددددوايؽإللذددددك قإلهسددد ياإل ةواسددددنإلسسصددددلنإل  ددددىإلن ظدددد ل إلإل20-30
لؽإلن سسكؽإلن ادف لإلفي،دوإلا يحداإلن  ؾايدعإلإلن  ى وسضوفاإل  ىإلصغ إلسؽإل عز،ؽإلسعامإللع ف ،ؽإل و عؾنااإلن قواؾاياإل

إل و سلح وإل3سإل2إل  إلهصاومحاسإلن .خإلهاغ إلهصضومإلن فسذإلعلإلهسصنلإل ح،ل،وإلج،ا 

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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 (35) رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 

 ( :7)ن= بعج الجعاوى الجشائضةتحت 
 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 58.9 44 /إتالف مستمكاتإقامة دعؽى تبجيج مشقؽالت

 22.7 9 ضع إيراالت أمانةتؽقاإلررام عمى 

 8.3 6 خضانة األمانة

 8.3 6 جشحة تذخد

 6.9 5 طمب دعؽى التعخض لمدب والقحف

 6.9 5 طمب دعؽى االتهام ببالذ  اذب

 5.4 4 جشحة سخقة

 2.5 2 قزائيالتعمػ مؼ عجم تشفضح حكػ 

 2.5 2 دعؽى إسقاط سابقة جشائضةطمب 

 2.5 2 أدى لعاهة / وفاة طبيالتعخض إلهسال 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلقذ تقع انشكىي فً إطبر أكثر يٍ فئت*
 تخ اتالسؽاريث و ذكاوى الالخاص ب بعجال -5

إلؽ جإددوصل إلعددؽإلط يدد إلن سيدد نتإلفددىن شدددومإل ح لددوا،ؽإللددؽإلحقددؾا،ؽإلن ذدد عياإلإل عددضإلن قظوعددوقإللددؽ  عدد ضإل
 ش  إلعلىإلن س هدإلحق،وإلإلن  ىعضإلن عو نقإلسن  قو ياإل،شوعإل فإل،ؽإلفيل.علىإلن  شوزفإلعؽإللي ن ،وإلهسإلن  حوتلإلسسقوقإلحق

ن سيدد نتإلل   ددفدإلعلددىإلعددا إللددؽإلن سةددوليؼإلسن  رددؾصنقإلن خوطئدداإلن س  إظدداإل و حةددولإلعلددىإلليدد نتإلن سدد هدإلخن جشدداإلهسإلإلفددى
إل.خن فسذوإلم يإاإلعؽإلنألس دألط ن إلن فسجاوإللؽإلن ع انمإلعليلإلهسإلسصؾ لإل

  ردوقوإلن سؾنصيدمإلسإلن ح لدو إللدؽإلن خإللدذنإلن إعدا طدوصإلإلفىؾنص دإلعا إلن ذكوسهإلن إل جسو   ذي إلن ش و  إل  ىإله إلسإل
لحدددؾصإلن ذدددكوسهإلإل جسدددو  لددؽإلإل%8شدددكؽى بشددددبة  77جلددعإلاددداإلعلددىإللدددد ؾهإلروفددداإلن ةدد سعإل و سحوفغدددوقإلن سخ لةددداإل

 ذد  إلنسد حقوا،وإل سيد نتإلخزسذإلإلطمب الحرؽل عمى مذؽرة قانؽنضةإلفىإللذ إلن ذكوسهإلإل  رفقإلهملاسااإل.إلن قزو يا
لدذنإلن ددشسكإللددؽإليكذدد إلسإلإل إعدا.ننإللددذإل جسددو  لدؽإل% 43.9ن ذد عياإل  ؾزيددعإلنألارددإاإلس  دػإلجشدددإاإلسن داوإلسن حدداس إلإل–

ن ظلإددوقإلعددؽإلعددامإلسعددىإل عددضإلن شدددومإل حقددؾا،ؽإلن ذدد عياإلساردديإ،ؽإللددؽإلنسصتإلرسددوإلحا  ددلإلن ذدد يعاإلنسسدد ليا إل
إلشؾعياإلنسج نمنقإلن س إعاإلس إوقإللذنإلن ح .جسرذ ػإل

إل جسدو  %إللدؽإل25.8س  ػإلجشددإاإلإلالسضخاث فىحق الالستخداد رفع دعؽى تسوإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلحؾفإل
 ،دوإللدؽإلوإلفيسدوإلشد علإل إلنألادن...إل–فسجداإلن خإلن سد هدإلإلؾلإل إلسُ عإ إللذ إلن ذكوسهإلعؽإل حوتلإلن دإعضإل ددلاإلحقدن إعا

 إلهسإلح دىإلصمإ ،ددوإلفدىإلن حةددولإلعلدىإلن دد سن كإلنألسدد ياإل  ددػإلضدعة،وإلسازددؾع،وإل لعدو نقإلسن  قو يدداإلفدىلددد غً إلليد نتإل
إل.و إلحقؾا،وإلن ذ عياعلىإلحد
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إل جسدو  %إللدؽإل15.2جشددإاإلإلالسطالبة بخفدع دعدؽى فدخز وتجشضدبشكوسهإلحؾفإلإلدعاإلق حوااإللوإلسإ إلسص 
عددا إللددؽإل  ددىإل وسضددوفاإللدذنإلنسصتإلسن سظو إدداإل ددل.إلإلفددىإلن ذد ع  دد سكؽإلن سد هدإللددؽإل حاتدداإلحق،ددوإلإللددؽإلهجددلإله إلن إعدا 
ظؾنقإل جد نمنقإلن حردؾفإلعلدىإلن سيد نتإلخهاغد إل% إلسلىإلُ عاإلهس ىإلا12.1جشدإاإلإلرفع دعؽى إعالم وراثةإلطلإوق
 دو سلح وإلإل6سإل5إل  إلهصادومحاسإلن ضؾمإلن س غي نقإلن ايسؾج نفياإل لذوتيوقإلخإلفىو.إلسب شوسفإللذ إلن ش و  إل25إلصاؼإلجاسف

فئددة لددؽإللددؽإل إلسن ظدد لإلن قواؾايدداإل لسظو إدداإل ددلإلالسضددخاث فددىمعخفددة حقددؽقهؼ الذددخعضة  فددىيددخربؼ لددؽإلإلت إدديؽإله 
القددخاإة مجددخد مددؼ ذوات التعمددضػ الستؽسددل أو مددؼ يعددخفؼ رسددوإله إلهملددإ،ؽإلو إلمدداعا 61-41لعسددخ )متؽسددطي ا

ها لدوإل إلسدإحوالإلس عدو ىإل  دلإللدؽإلن  جدلإلإلن  ى  ىإلعامإللع فاإلس صنياإلن س هدإل و حقؾلإلإلنألل إلن ذوإلتؤ ه إلإلوالكتابة
هفد ن إلن سح سدعإلخإل ردؾصًنإلإل ؾعيداعلدىإلإلن داتش ن خظو إلإل  ريفنأللؾصإلن س  إظاإل و سي نت إل ذنإلت ظلاإلنألل إلإلفىسن س هدإل

  دددد قيؼإللعدددلإلن حيددود إلسن عؾناددداإلن س   إددداإلعلدددىإلإللإلسدددإحوالإلس عددو ىسضدددعإلن دددذوسإاو ددووإل حددداس إل إلسشددد علإلسلش،وجددلإل
إلعلىإل لػإلن حاس .إلإلإلن  عاو

 (36) رقػ ججول
 الفخعضة السشجرجة لمفئات  والشدبي التكخاري التؽزيع 
 (77)ن=  تخ اتالسؽاريث و ال بعج شكاوى تحت 

 السئؽيةالشدبة  العجد *ات الفخعضةالفئ

 43.9 29 ن سي نتإلفىلذؾصدإلاواؾاياإل لح إل

 25.8 17 ن سي نتإلفىن سظو إاإل وس   ن إلح إل

 15.2 10  اولاإل عؾهإلف زإلس حشيا

 12.1 8  ع مإلسصن ا

 4.5 3 ن سظو إاإل حدو إلسادسا

 1.5 1  عؾهإلحر إل  را

 1.5 1 طلاإلا نصإلسصويا

 بس أكثش يٍ فئخلذ تمغ انشكىي فً إط*

إلفى إلت إيؽإله إلن غلؼإلن ؾناعإلعلىإلن س هدإل ححاإلحق،وإلثقافى  –وبتحمضل هحا الذكاوى مؼ مشعؽر اجتساعى 
إلهلس،و:إل إللؽن سي نتإلت جعإل  ىإلعادإلعؾنلل

 زن ددنإل حكس،ددوإلنألعدد ن إلسن  قو يددا إل دد  إلإلن  ددىن إاسيدداوإلإل– عددضإلن سح سعددوقإلخن  يةيدداإلإلفددىن ع قددو إلن دددو اإل 
فو  جدلإلخه إلإلسبو  دو   ة يدنإلن حيدوزدإلسن سس ل دوق إلإلتؤ هإل  دىلس ل وقإلنألس د إلرسوإلهالإلإليعيز ؾصيمإلن س هدإل
 أللؾنفإلن س هدإل نالإلنألس دإللؽإلن زيوع.إل"ن حول "هسإلعؼوإللؾإل
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 ها  ،دددوإلن ذددد يعاإلنسسددد لياإلفيسدددوإلت علددد إل و  ؾصيدددمإلس ؾزيدددعإلإلن  دددىعدددامإلسعدددىإلن عاتددداإللدددؽإلن شددددومإل حقدددؾا،ؽإل
سرددذ ػإلعددامإللعدد ف ،ؼإل ددوسج نمنقإلن س إعدداإللددؽإلن شوحيدداإلن قواؾايدداإل لسظو إدداإلنألارددإاإلجدديؽإلن ددذرؾصإلسنساددوت إل

 ج،ذنإلن ح .

 ن سيد نت إل  إله إلهملداإللدذ إلن سدد شانقإلسنألسصنلإلُ حةدمإلإلفدى مإدنإلحق،دوإلإلن  دىعامإلنل  عإلن سد هدإلن سدد شانقإل
 نمنقإل دداهإلرإيدد إلن عو لدداإلخه إلهسإلعددؼو.إلرسددوإله إلنسدد خ نذإللددذ إلنألسصنلإللددؽإلن ح،ددوقإلن حكؾليدداإلت ظلدداإل جدد

إلتمي دإلت عذصإلعلىإلن س هدإلن إديظاإلمي إلن س علساإلن قيومإلج،و.

إلهسسوقإلنج سوعياإلل إوتشا إلس  ػإلا يحاإلنا  فإللشغؾلاإلن قيؼإلإلفىه إللذ إلن غول دإلجاهقإل ش ذ إلن ش و  إل إيؽإلسإل

سك دداإلسادداإلاددومإلن إلإل.  شددوفىإللددعإلارددؾصإلن ذدد يعاإلنسسدد لياإلن  ددىسن  سدددػإل و  قو يدداإلسنألعدد ن إلن س ؾنص دداإلن خوطئدداإل
 إلسن  حدددىإلهحو  دددلإلجدداسصلوإل  دددىإلن لحشددداإل2009 ق يددد إل ددؼإلصفعدددلإل أللددديؽإلن عددومإل لسحلددد إلعددومإلإلفدددىج صدداإللدددذ إلن غددول دإل

ج ذاتاإلن عقؾبداإل لس هدإلإلن قؾل ن  ذ يعياإل و سحل إلإلاسبو  مؼإللؽإل ؾصياإلن لحش.إلن  ذ يعياإل لسحل إل سفياإللؽإلن اصنسا
سلخوطإدداإلسزنصدإلن عددافإلج،ددذنإل إلسددؽاإ الددح خ أو األنثددى، لددؽإللي ن ددللددؽإليسشددعإلهسإليحدد مإلهحدداإلن ؾص دداإلن ذدد عييؽإلإلعلددى

إلن  دىإلن ج سدوع  طوصإلن إحمإلسن اصنسا.إلإلسسعيًوإل ل غلاإلعلىإلن سعؾادوقإل نقإلن إعداإلإلفىلوزنفإلنألل إلإل  إله ن ذ   إل
 لس هدإل و  عوس إللعإلسسو لإلنسعد مإلن س  يداإلسن سددسؾعاإلإلن قؾل ححاإلن حقؾلإلن ذ عياإل لس هدإلاومإلن سحل إلإلفى د،ؼإل

 دليكإلن زؾمإلعلىإللذ إلن سذكلا إلس ؾعياإلن س هدإل حقؾا،وإلن ذ عياإلسحم،وإلعلىإلن سظو إاإلج،دو إل وسضدوفاإل ح،دؾ  إلإلىف
ن سشددوط إلن شو يدداإلسن  يةيدداإل وسدد خ نذإل ظوادداإلن دد اؼإلإلفددىلدددوعادإلن سدد هدإلإلفددىلددعإلن ددؾزنصنقإلن سعشيدداإلسن ح،ددوقإلن  شةيذيدداإل

إلقؾا،و. لسظو إاإل ح س،ياًنإل  سكيش،وإللؽإل  إوقإللؾي ،وإلإلن قؾل 

 الجعاوى السجنضةب الخاص ُبعجال -6

ن قزدو ياإل  إلإل طدوصإللحدؾصإلن ذدكوسهإلإلفدىعدا إلن ذدكوسهإلن دؾنص دإلإلفىنح لإلُ عاإلن اعوسهإلن سااياإلن س  إاإلنألاي دإل
ن سحدؾص.إلسي زدسؽإللدذنإلن إعداإلفئ دو إلص يددي و إل ذد سلإلردلإللش،سدوإلعلدىإلإل جسدو  لدؽإلإل%:.5شكؽى بشددبة  57جلعإل

إل:روآل   إلسلىإل عإ إلعؽإلاؾعياإلن ذكوسهإلإلن  ىعا إللؽإلن ةئوقإلن ة عياإل

 (26ججول رقػ)
 التؽزيع التكخاري والشدبي لمفئات الخئضدضة

 (46) ٌ =                الخاصة ببعج الجعاوى السجنضة                   

 انُسجخ انًئىَخ انؼذد انفئبد انشئُسُخ

إل33 على الممتلكات التعدي  71.7 

 30.4 14 استشكاالت

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإلإلإلإلإلإلإلإل
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 التعجى عمى السستمكات -أ

إل جسدو  %إللدؽإل71.7شدكؾهإلجشددإاإلإل33 طدوصإللدذ إلن ةئداإلجلدعإلإلفدىهسضحنإلن ش و  إله إلعا إلن ذكوسهإلن ؾنص دإل
التزددخر مددؼ االسددتضالإ عمددى حضددازة تسمكهددا إلفددىُ عدداإلن دداعوسهإلن ساايددا.إلسادداإل  رددفقإلن شدددإاإلنألتإدد إللددؽإلن ذددكوسهإل

جشددددإاإلإلبالحردددؽل عمددى تعدددؽي % إلتلي،دددوإلن سظو إدداإل24.2سدددؾنمإلاظعدداإلهصضإلهسإل رددو وإلس  دددػإلجشدددإاإلخإلالذدداكضة
إلتزددخر الذدداكضة مددؼ تعخاددها لمطددخد مددؼ السدددكؼن ةئددا.إللددذنإل وسضددوفاإل  ددىإلشددكوسهإلحددؾفإلإل جسددو  %إللددؽإل21.2
ىإل إلفيدددعإددنسدد غ فإلن سدددكؽإل رددؾصدإلهادد هإل دداصإلعليددلإلصبحددًوإلهتإلفددى% إلحيددمإلت مدداإلصددوحاإلن عقددوصإل15.2جشدددإاإل

%إللدؽإل15.2جشددإاإلإلدعؽى صحة تؽقضع إلثبات حقها سزويق ،و إلرسوإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلحؾفإلن سظو إاإلج فدعإل
إلو27إلصاؼإلخإلهاغ إلجاسفن ةئا.إللذ إل جسو  

 (38) رقػ ججول
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 

 (44)ن=       عمى السستمكات التعجي  :تحت الفئة الخئضدضة               
 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 24.2 8 نس ي مإلعلىإلحيوزد

 21.2 7 ن سظو إاإل و حرؾفإلعلىإل عؾيض

 15.2 5 ن سظو إاإل إعو دإلصحاإلس ؾايع

 15.2 5 ن  ز صإللؽإلن ظ  إللؽإلن سدكؽ

 12.1 4  اذنصإل افعإل واىإله عو إللحولى

 9.1 3 ن س ي مإلعلىإللق إلن دكؽ

 3.0 1  شةيذإلعقاإل ج ان ىن سظو إاإلج

 3.0 1 ياصإلن سظو إاإل ول ان إلن ع ااإلنسيحو

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 استذكال األحكام -ب

شددكؾهإلإل14إلفددىسلددؾإلاسددكإللددؽإلن ذددكوسهإل  قددامإل ددلإلن ذددوتياإل لسظو إدداإل حقؾا،ددوإلعددؽإلط يدد إلن قزددومإلسادداإلسص إلإل
استذددكال حددؽل تشفضددح حكددػ صددجر  عددوسهإلإلفددىملددنإلهملإ،دوإلُ عدداإلن دداعوسهإلن ساايدا إلس سإل جسدو  %إللددؽإل30.4جشددإاإل
مطالبدة باسددتخداد  إلس عدؾهإلإلدعدؽى فددأ أو بطدالن عقدجن ةئدا إلتلي،دوإلإللدذ إل جسدو  %إللدؽإل42.9ساداإلجلدعإلإلادجها
إل.ن ةئدداإللددذ إل جسددو  %إللددؽإل7.1جشدددإاإلإلدعددؽى تسكددضؼ مددؼ مدددكؼ%إل  ددلإللش،سددو.إللددذنإل حوادداإل21.4جشدددإاإلإلحددق

إل.وإل28إلصاؼإلخهاغ إلجاسف
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 (39) رقػ ججول
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 

 ( 25)ن=              استذكاالت األحكام :تحت الفئة الخئضدضة                          

 السئؽيةالشدبة  العجد *الفئات الفخعضة

 42.9 6  شةيذإلحكؼإلفىنس ذكوفإل

 21.4 3  وس   ن إلح إل عؾهإللظو إا

 21.4 3  ظ  إلعقاإل اولاإل عؾهإلفدخإلهس

 7.1 1  اولاإل عؾهإل سكيؽ

 7.1 1 ن  غلؼإللؽإلهل إللشعإلن دة إل

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 الترجى لمذكاوى القزائضة فىجهؽد السكتب 
لددددواادإلن سددد هدإلإلفدددى  سمدددلإلن  سدددو اإلنألسوسدددياإل سك ددداإلن ذدددكوسهإل ة سعدددلإلعلدددىإللدددد ؾهإلن سحوفغدددوقإلن سخ لةددداإل

ىإلحقؾا،ددوإلن قواؾايددا إلس  ددػإللددؽإلادد فإلن  عددوس إللددعإلشددإكاإللددؽإلن سحددوليؽإلن س ظددؾعيؽإل  ددؾ ىإلن سردد ياإل لحرددؾفإلعلدد
ن قزدويوإلهلدومإلن سحدوتؼ إللدذنإل  دىإلجواداإلن دؾزنصنقإلسن ح،دوقإلن سعشيداإل دو شؾنحىإلن قواؾايداإل  سكديؽإلن سد هدإلخن ذدوتياوإللددؽإل

محدامضؼ وسهإل دؼإل حؾيلدلإل  دىإلن حرؾفإلعلىإلحقؾا،و.إلسفىإللذنإلنسطوصإل ذي إلن ش دو  إل  دىإله إلن  دؼإلنألتإد إللدؽإلن ذدك
،دددوإلس  دددػإلجشددددإاإل  إلس  دددػإل  سكددديؽإلن سددد هدإلخن ذدددوتياوإللدددؽإلن حردددؾفإلعلدددىإلحقؾا،دددوإلن ذددد عياإلسحقدددؾلإلهجشوإلمتطدددؽعضؼ

 إلإلمكاتددب التدددؽية وفدد  السشازعددات  ددىإلإلو%8.5جشدددإاإلإلخشددكؾهإلإل80% إللددذنإل وسضددوفاإل  ددىإل حؾيددلإلعددا إل58.4
حو داإلن سظو إداإل دو ظ لإلهسإلن خلدعإلهسإلن حردؾفإلإلفدى  إدعإلإل دىن حيمإلُ عداإللكو داإلن  ددؾياإلن خظدؾدإلنسج ن يداإلنألس دىإل

 و عؾناداإلن س   إداإلعلدىإلن شدفنعإلإل إردي ن لحوس داإلن ردلحإلجديؽإلن دفسجيؽإلسإلإلفىعلىإلاةقا إلسي سملإل سصإللكو اإلن  دؾياإل
ياإلحو اإلعامإلن  سكؽإللؽإل جد نمإلن  ددؾإلإلفى إلسلحوس اإلن  دؾياإلس يًوإل لحةولإلعلىإلس لاإلنألس دإلسنس ق نصلو إلهلوإلوجيش،س

إلس يًو إلت ؼإلن  عوللإللعإلن سذكلاإلازو يًو.

لدؽإلإلإفادة الذاكضة بالسذؽرةحيمإل سدنإلإل ؼإل حوفإلألياإلج،ا إلو%28.2جشدإاإلخشكؾهإلإل265لذنإل  ىإلجوااإل
جشددإاإلخشدكؾهإلإل23ُ  خذإلس إدوقإلحق،دو.إلرسدوإل دؼإل حؾيدلإلإلن  ىاإلإللحولىإلن سك اإلس ع ية،وإل و سد شانقإلسنسج نمنقإل

 د  إكإلإلن  دىسهملإ،دوإلتد  إكإل ذدكوسهإل شةيدذإلنألحكدوم.إلهلدوإلن ذدكوسهإلإلبؽزارة الجاخمضة وحجة تكافؤ الفخص  ىإلإلو2.4%
 إحم،ددوإلس سكدديؽإلن ذددوتياإللددؽإلإللبشددغ ناصددخ ددؼإل حؾيل،ددوإلفقدداإلصدد  إلن شةقددوقإلإلفددى سددوإل ؾنج،ددلإلن ذددوتياإللددؽإلصددعؾبوقإل

إل.و29صاؼإلخهاغ إلجاسفإلإل.و%0.6جشدإاإلخفقكإلشكوسهإلإل6  عاإلإل إلسااإلجلعإلعا لوحقؾا،و
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 (:3) رقػ ججول
إلأسمؽب تعامل السكتب مع الذكاوى القزائضة

 السئؽيةالشدبة  العجد األسمؽب

 58.4 549 لحومإلل ظؾعإلنسحو اإل  ىإلإل

 28.2 265 نسفو دإل و سذؾصدإللؽإللحولىإلن سك ا

 8.5 80 لكو اإلن  دؾياإلسفضإلن سشوزعوقإلنألس يا

 2.4 23 سحادإل  وفؤإلن ة صإلجؾزنصدإلن اناليا

 1.4 13 سحوفغاو  إلسات يانسحو اإل  ىإلن 

 0.6 6 جشػإلاوص إلف ع

 0.4 4 ادؼإلن ذ طاخسحادإل شةيذإلنألحكومو

 211 51: اإلجسالي

 لمذكاوى القزائضة الشهائيالسؽقف 
لدددواادإلن سدد هدإلس سكيش،ددوإللددؽإلحقؾا،ددوإلعشدداإل حؾيددلإلن ذددكوسهإل لح،ددوقإلن سعشيدداإلهسإلإلفددىج،ددؾ إلن سك دداإلإل قدد إل 

ُ  خدذإل لؾصدؾفإل  دىإلحدلإلإلن  دى إل س و عداإلروفداإلن خظدؾنقإلنسج ن يداإل سشو لوإل سحوليؽإلل ظؾعيؽ إلسإاسوإلن دعىإلن داكسإل
وإلهادلإل دؼإلن  ؾصدلإل30ا،و ىإل لذكؾهإلس سكيؽإلن س هدإللؽإلحق،وإل  نإل إدنإللدذنإلن حد .إلسي زدحإللدؽإلا دو  إلن حداسفإلخصادؼإل

ن ذدكوسهإلن دؾنص دإلإل جسو  لؽإلإلو%26.3جشدإاإلخشكؾهإلإل246إلفى رو حإلن ذوتياإلإلحمؽل نهائضة وبذكل إيجابى  ىإل
حدددؾفإلحقؾا،دددوإلن ذددد عياإلسنسجددد نمنقإلسن سدددد شانقإلإلإفادتهدددا بالسذدددؽرةوصإللحدددؾصإلن ذدددكوسهإلن قزدددو يا إلس دددؼإل طدددإلفدددى

متجاولة إلو%23.7جشدإاإلخشكؾهإلإل223جيشسوإل إل فنفإللشوعإلإل.%26.9ن سظلؾباإل لسظو إاإلج،ذ إلن حقؾلإلس  ػإلجشدإاإل
التشازل عشها أو  ؼإلإلو%12.7اإلجشدإخشكؾهإلإل118إلو إلس ج نمإللذ إلن اصنساخإل  ػإلسانإلإلأمام القزاإ لمبت بذأنها

 طدوصإللكو دداإلن  ددؾياإلسفددضإلإلفدىجدديؽإلن ذدوتياإلسن ظد  إلن سذددكؾإللشدل إلسفددىإلهملداإلن حدو قإللددوإلتد ؼإلن رددلحإلإلالردم 
شدكوسهإلن سحدؾص؛إلاغد ًنإلإل جسدو  لدؽإلإلو%7جشددإاإلخشدكؾهإلإل66إلحفد ن سشوزعوقإل سحكساإلنألس د.إللذنإل وسضدوفاإل  دىإل
إلةومإلنألسصنلإلسن سد شانقإلن سظلؾبا. عامإلحزؾصإلن ذوتياإل عاإل قايؼإلن ذكؾهإلسنس ي
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 (41) رقػ ججول
 لمذكاوى القزائضة الشهائيالسؽقف 

 السئؽيةالشدبة  العجد الشهائي السؽقف

 26.9 253  فو دإل و سذؾصد

 26.3 247  يحوجى

 23.7 223 ل انسفإلهلومإلن قزوم

 12.7 119 صلحإل/إل شوزف

 7.0 66 حةم

 2.0 19  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 1.1 10 لإىس

 0.3 3 عامإلهحقيا

 211 51: اإلجسالي

 الذكاوى االجتساعضة الثاني سحؽرال
لددؽإلحيددمإلرددؼإلن ذددكوسهإلسن ظلإددوقإلن ددؾنص د إل  إلإلالسختبددة الثانضددةنح ددلإللحددؾصإلن ذددكوسهإلسن ظلإددوقإلن ج سوعيدداإل

 دد  إكإلإلىن  ددن ج سوعيدداإللشددوإل لددػإلإل و ذددكوسهإلإلسيقردداإلعيشدداإلن ذددكوسه.إل جسددو  لددؽإلإل% 3.:2بشدددبة  4:9جلغددنإل
ن ةئوقإلنألتم إلنح يوجًوإلسن ةئوقإلن زعيةاإل  حقي إلإل–اوصا- دعىإلن حكؾلاإل ؾفي لوإل  وفاإللؾنطشي،وإلإلن  ى و خالوقإل

عدادإلإلح إللؽإلحقؾلإلنسادو  إلسي زدسؽإللدذنإلن سحدؾصإلل إلن  ىسإللد ؾهإللعيذىإل  ؾنف إلفيلإللقؾلوقإلن حيودإلن   يساإل
ن زددسواياإلسن   ليشيددداإلسن رددحياإلسن  عليسيددداإلسنسسدددكو إلإلعدددو سلددى:إلنأل إل ه عددو إل عإددد إلعددؽإلنألاسدددوقإلن سخ لةدداإل لخدددالوق

إلسن إيئا.
 (42) رقػ جولج

 التؽزيع التكخارى والشدبى لألبعاد الخاصة بسحؽر الذكاوى االجتساعضة
 

 الشدبة السئؽية العجد األبعاد

 85.4 3:7 االجتساعيالزسان 

 24.2 63 التأمضشات والسعاشات

 6.1 31 الرحة

 4.6 25 اإلسكان

 3.4 : التعمضػ  

 2.9 8 البضئة

 211 4:9 اإلجسالي
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 عإد إلعدؽإلإلن  دىسإلإل– طوصإله عدو إللدذنإلن سحدؾصإلإلفىضؾمإل حليلإللزسؾ إلن ذكوسهإلسن ظلإوقإلن ؾنص دإلإلفىاحوسفإلإلإلإلإلإلإل
إلن  ى قايؼإلصؾصدإللعإ دإلعؽإللاهإلنس ةو  ،وإللؽإلحفلاإلن خالوقإلن ج سوعياإلإل–هصؾنقإللذ إلن ةئوقإلنألتم إلنح يوجًوإل

إل اس اإل لش،ؾضإل  سضوع،و. ؾف لوإلن

 االجتساعيالزسان ذكاوى وطمبات البعج الخاص ب -2

شدكؽى وطمدب  3:7 فى طوصإللحؾصإلن ذكوسهإلن ج سوعيا إل  إلسص إلإلفى قاإلنح لإللذنإلن إعاإلن س  إاإلنألس ىإلإلإل
صدددؾصدإلطلإدددوقإل لحردددؾفإلعلدددىإلإلفدددى.إلس  سمدددلإلن غو إيددداإلن عغسدددىإلفيسدددوإلسص إلالسحدددؽر إجسدددالي% مدددؼ 85.4بشددددبة 
 ألسددد إلنألس دددىإل و  عويددداإلاوصددداإلن سددد هدإلن سعيلددداإللدددؽإلإلن ج سدددوع  قدددال،وإلسزنصدإلن  زدددولؽإلإلن  دددىن زدددسواياإلإلن خدددالوق

إلن سظلقوقإلسنألصنللإلسن س،حؾصنق إلس  ػإل  سكيش،ؽإللؽإل لإياإلنح يوجوقإلهجشو ،ؽ.

  ذدد إلعددؽإلاؾعيدداإلإلن  ددىسيشقدددؼإللددذنإلن إعدداإل  ددىإلفئ دديؽإلص يدددي يؽإل زددؼإلرددلإللش،سددوإلعددا ًنإللددؽإلن ةئددوقإلن ة عيدداإل
ادداإل حددؾفإل س إلإلن  ددى دددعىإلن سدد هدإلخن ذددوتياوإل لحرددؾفإلعلي،ددو إللددذنإل حوادداإلن سعؾاددوقإلإلن  ددىخددالوقإلسن سدددوعانقإلن 

إل:ن  و  س  ػإلعلىإلن شحؾإل إل سكيش،وإللؽإلن حرؾفإلعلىإل لػإلن سدوعانق
 (32ججول رقػ)إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 لمفئات الخئضدضة الخاصة  والشدبي التكخاري التؽزيع 
 ( 3:7) ٌ =              االجتساعيبالبعج الخاص بالزسان                          

 الشدبة السئؽية انؼذد انفئبد انشئُسُخ

 83.4 247 المنح / والمساعدات

 16.9 50 مشكالت إدارية

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإلإلإل         
 السش  والسداعجات-ه

إل جسدو  لدؽإلإل%94.5بشددبة  اً طمبد 358 طوصإللذ إلن ةئداإلجلدعإلإلفى ظلإوقإلن ؾنص دإلهسضحنإلن ش و  إله إلعا إلن
%إلسلدىإل47.8جشددإاإلإلالسطالبة بسداعجة الجفعدة الؽاحدجةإلفى.إلس  رفقإلهملإ،وإلن ج سوع ن إعاإلن خوصإل و زسو إل

 ألسد إل إلن  زدولؽإلن ج سدوعإل قدال،وإلسزنصدإلإلن  دى طوصإلحفلداإلن خدالوقإلإلفى االإلإلن  ىاؾعإللؽإلن سدوعانقإلن سو ياإل
إلفدىوإل سدواا ،ؽ إلس  سملإلشد سقإلنسد حقولإللدذ إلن سددوعادإل إلسزسنذإلنألجشوم س إل غ  إلطوصنإلختو س ضإلن  ىن ةقي دإل

إلسلىإللشحاإل ر  إلل دإلسنحاد.إل جشيلإلش، يوإًلإل300 إلتفياإل الإلنألس دإلعؽإله

إلتصدؽرة معاشدا فدىتقدجم لمسدخأة السعضمدة ألسدخ  التدىالطمبدات لمحردؽل عمدى الخدجمات تسوإلسص إلعدا إللدؽإل
إلضدددسوا % إل حواددداإلطلإدددوقإل سعدددوشإل36لمدددل:إللعدددوشإللظلقدددوقإل/إللحددد إل/إلهصنلدددلإل/إلهسددد إللددددحؾايؽإلس  دددػإلاددددإاإل

 حردلإلعليدلإلن ذدوتياإلضدئيلإل إليكةدىإلنح يوجدوقإلإلن دذو% إلس  ػإلاغ ًنإلأل إلن سعوشإلن  د ليشىإل16.2جشدإاإلإل  سيل 
حو دداإللددوإل  نإلرددو إلإلفددىهسدد  ،و إلف،ددىإل  مدداإلزيددو دإل ال،ددوإلعددؽإلط يدد إللعددوشإلن زددسو  إلسلددىإلاالدداإل قددال،وإلن ددؾزنصدإل

.إللددذنإل وسضددوفاإل  ددىإلسصس إلجيش،سددوإلن ةدد لإلايسدداإلن سعددوشإلن  دد ليشىإلهاددلإللددؽإللعددوشإلن زددسو إلف حرددلإلن سددد حقاإلعلددىإل
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ن ةئدا إلاغد ًنإل عدامإلادداص ،وإلإللددذ إل جسدو  %إللدؽإل10.1س  دػإلجشددإاإلإلالطمبدات لتقددجيػ مشحدة لتجهضدد األبشدداإعدا إللدؽإل
حسل،دوإل سة  لدوإلعدامإل عو داإلهسد  ،و.إلرسدوإلع،د إلعدا إللدؽإلن ظلإدوقإلص ةوعإلنألسدعوصإلس  اةولإلعلىإللذنإلن إشاإلسعلىإلن
 دات،وإلهجشدومإلإلن  دى%إلسلىإللشحاإللو ياإل قال،وإلن دؾزنصدإل ألسد إلن ةقيد دإل4.9جشدإاإلإلالحرؽل عمى مشحة السجارسحؾفإل

إلفدىاإلن  علديؼإلسن سد ةو دإللدؽإلطدوا ،ؼإلفيسدوإل عدإلفدىل نحلإلن  عليؼإلنألسوسىإلسن مواؾهإل  سكيش،ؼإللؽإلنس س نصإلنألجشومإلإلفى
لتددهضل إجدخاإات االلتحداق بسذدخوعات األسدخ  تطمبدا%إل2.4 شسياإللح سع،ؼ.إلسااإلسص إلجشدإاإلضدئيلاإل إل  عداهإل

 إليع سداإلإلن حيدودإلن   يسداإل ،دؽإلسألجشدو ،ؽيدد إلس حقيد إلل ظلإدوقإل سلىإللؤش إلعؽإلسعىإل عضإلن شدومإل د  إلإلالسشتجة
سؾلإلن عسلإلسن   حولإلإلفى جاإللؽإلن سذوصراإلإل قال،وإلن ؾزنصد إلس  ؽإلن  ىواوقإلسن سدوعانقإلسع ذكلإلهسوسىإلعلىإلن
إلصفعإللد ؾهإللعيذاإلنألس د.إلفىيد،ؼإلإلوإًل ن سإلنإًل اصإلعو اإلن  ىجإعضإلن سذ سعوقإل

 إل حداإلإلن  دىدور االستزدافة لحسايدة السدخأة لدؽإلادالوقإلإلن  زدولؽإلن ج سدوع إلسزنصدؽإلضسؽإللوإل قاللإلسل
 عإدد إلعددؽإلنح يددوذإلن سدد هدإل سكددو إلإل%2جشدددإاإلإلطلإددوقإل5لدد سهإل ،ددوإلا يحدداإل ع ضدد،وإل سذددوتلإلهسدد يا إلسادداإلسص إلعددا إل

إلو.33إلصاؼإليحسي،وإلسيسشح،وإلنسحدوسإل وأللو إلخهاغ إلجاسف
 (44) رقػ ججول

 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 
 (358)ن=         السش  والسداعجات :تحت الفئة الخئضدضة                   

 ئؽيةالشدبة الس العجد ة*ضالفئات الفخع

 47.8 118 ن سظو إاإل سدوعادإلن افعاإلنألس ى

 36.0 89 لعوايؽإل-هس إللدحؾايؽإلإل–هصنللإلإل–لح إلإل–طلاإللعوشإلضسو إللظلقاإل

 16.2 40 طلاإللعوشإلضسو إلنج سوعى

 10.1 25 طلاإل ح،يفإلنألجشوم

 4.9 12 لشحاإل صنسياإل ألجشومإل–طلاإل عوااإل

 2.4 6  سش حان سظو إاإلج د،يلإلن   حولإل  حاإللذ سعوقإلنألس إلن

 2.0 5 طلاإلن   حولإلجانصإلنس زوفا

 1.2 3 طلاإلن حرؾفإلعلىإلا ض

 1.2 3 طلاإلن حرؾفإلعلىإلهج،فدإل ذسهإلن ح يوجوقإلن خوصا

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإل
 مذكالت إدارية-ب 

مدددؼ % :.27شدددكؽى بشددددبة  61 طدددوصإللدددذ إلن ةئددداإلجلدددعإلإلفدددىسصس إلعدددا إللدددؽإلن ذدددكوسهإلإلعدددؽإل  ذددد إلن ش دددو  
الدتعمػ مدؼ وقدف صدخف  طوصلدوإلحدؾفإلإلفدىس  رفقإلمو إياإلن ذدكوسهإلإل.االجتساعيالبعج الخاص بالزسان  إجسالي

 زن داإلن سعؾادوقإلإلفدى% إل ذنإل لح إلن ذوتياإل لسك اإل سددوعا ،وإل50جشدإاإلإلالسدتحق بجون أسباب الزسانيسعاش ال
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 إلمػ مدؼ ادةلة السعداش الزدسانىالدتع حؾفإل س إلحرؾ ،وإلعلىإلحقؾا،دو.إلرسدوإلسص إلعدا إللدؽإلن ذدكوسهإلحدؾفإلإلن  ى
 طدوصإلإلفدى%.إل  إلهادلإل10اغ ًنإل ص ةوعإلنألسعوصإلسعامإلااصدإلن س هدإلعلىإل حسلإلاةقوقإلن سعيذاإلن س فنتادإلس  دػإلجشددإاإل

ج،ؾ إلن حكؾلاإلسح ص،وإلعلىإلصعوياإلن ةئوقإلنألس ىإل و  عويداإل دؼإل ؾجيدلإلن خظدكإلسن ديوسدوقإل  فدعإلن سعوادودإلعدؽإللدذ إل
؛إل حيدمإلت زدسؽإلن ج سدوع  إ ادوفإل عداي قإلعلدىإلادواؾ إلن زدسو إلإلن ج سدوع ولؽإلن ةئا إلحيمإلاولنإلسزنصدإلن  زد

زيددو دإللعددوشإلن زددسو إل ذددكلإلسددشؾهإل رددؾصدإل  شوسدداإللددعإلزيددو دإلنألسددعوصإللددعإلجددؾنزإلن حسددعإلجدديؽإلن سعددوشإلن سددد ح إل
إل ألس دإلسبيؽإللوإل حرلإلعليلإللؽإلههإل الإلآا إليقلإلعؽإلن حاإلنأل اىإل لسعوش.

إلإلالدددددتعمػ مدددددؼ إجدددددخاإات الحردددددؽل عمدددددى معددددداشذدددددكوسهإلحدددددؾفإل وسضدددددوفاإل سدددددوإلسدددددإ  إلسص إلعدددددا إللدددددؽإلن 
والسطالبة بتددهضل إجدخاإات اسدتخخاج بطاقدة تسؽيشضدة أو إادافة % إل26خلح إل/إلهصللاإل/إللظلقوقوإلس  ػإلجشددإاإل

إلو.34إلصاؼإل%إلخهاغ إلجاسف10جشدإاإلإلاألبشاإ عمى البطاقة

 ؾنج،،ددوإلن سدد هدإلن ةقيدد دإلإل ددىن  ذددي إللددذ إلنألاسددوقإللددؽإلن ذددكوسهإل  ددىإلهاددلإللددوزنفإللشددوعإل عددضإلصددؾصإلن سعواددودإل
ن حرددؾفإلعلددىإلن خددالوقإلن س صددؾ إل ،ددو إلسي جددعإل  ددػإل  ددىإل عقدداإلنسجدد نمنقإلنس نصيدداإلن سظلؾبدداإلسرمدد دإلإلفددىسن سعيلدداإل

 نألسصنلإلسن سد شانقإلن سظلؾباإلس إوقإلحق،و إلهسإل   ا إل حمإلحو قإلنألس إل  حاتاإللاهإلنس حقوا،ؼإل لسعوش.إل
 

 (45) رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة بيوالشدالتؽزيع التكخارى 

 ( 61)ن=           مذكالت إدارية :تحت الفئة الخئضدضة                   

 الشدبة % العجد *الفئات الفخعضة

 50.0 25 ن  غلؼإللؽإلسا إلص  إللعوشإلجاس إلهسإو 

 26.0 13 صعؾباإلن حرؾفإلعلىإللعوشإللح إل/إللظلقاإل/إلهصللا

 10.0 5  ظوااإل سؾيشيان سظو إاإلج د،يلإل ج نمنقإلنس خ نذإل

 10.0 5  غلؼإللؽإلضآ اإللعوشإلضسواى

 2.0 1  غلؼإللؽإلصفضإلف حإلفرؾفإل  عليؼإلن ديانق

 2.0 1  غلؼإللؽإلصفضإلف حإلفرؾفإل  عليؼإلن ديانق

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإل

سو إل ذدددي إلن ش دددو  إل  دددىإله إلهتمددد إللدددؽإلارددد إلن س قدددالوقإل ظلإدددوقإلن زدددإلوفدددى ادددؽإ االختالفدددات الشؽعضدددة
 ح،يدددفإلنألجشدددومإل إلسلددددوعادإلن افعددداإلن ؾنحددداد إلإلفدددى%إل إل  ردددفقإلطلإدددو ،ؽإلإل51.4جشددددإاإلاألمضدددات لدددؽإلإلن ج سدددوع 

ن دد غلؼإللددؽإلإلفددىسلعددوشإلضددسواىإل ضددوفى إلسلعغس،ددؽإللددؽإلنألصنلددلإلسن س فسجددوقإلن س،حددؾصنق إلهلددوإلشددكؾنلؽإلف سملددنإل
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% إلإل18.9 إداإلن موايداإلجشددإاإلجدومقإل و س إلإلن  دىسلدىإلإليقخأن ويكتدبؼسا إلص  إللعوشإلجاس إلهسإو .إلهلوإلفئاإللؽإل
 ح،يددفإلإلفددىن حرددؾفإلعلددىإلادد ضإلج،ددا إل اولدداإللذدد سعإلصددغي إلهسفددىإلنألملدداإلنسدد خانللإلإلفددىفقدداإل سملددنإلطلإددو ،ؽإل

إلفى ؾنج،،ؽإلإلن  ىصعؾباإلنسج نمنقإلإلفىنألجشومإلسنألاةولإلعلي،ؼإلهسإلع ذإلهحاإلهف ن إلنألس د إلجيشسوإل  رفقإلشكؾنلؽإل
ذإل ظوااإل سؾيشيا إلاغ نإل عدامإلاداص ،ؽإلن إاايداإل  ا قدوفإلجديؽإلهتمد إلهسإلنس خ نإل-اوصاإلنألصنلل-ن حرؾفإلعلىإللعوش

إلهصادومإلحدانسفن عولدوإل.خهاغد إلإل50-40لؽإلج،اإل س يةومإلنألسصنلإلن سظلؾبا إلحيمإله إلهتم لؽإل   نساإلهعسدوصلؽإلجديؽإل
إلإل.و11س10سإل9سإل8سإل7

 البعج الخاص بالتأمضشات والسعاشات -3

 إجسداليلدؽإلإل%24.2شدكؽى بشددبة  63لدذنإلن إعداإلجلغدنإلإل طدوصإلفدى ذي إلن ش و  إل  دىإله إلن ذدكوسهإلن دؾنص دإل
إل8س7إلصادددؼإلن حددداس  عولوخإل60-50هملدددإ،ؽإللدددؽإلنألليدددوقإلس  ددد نساإلهعسدددوصلؽإلجددديؽإلإل محدددؽر الذدددكاوى االجتساعضدددة

 و سلح و.إلإلسيشقدؼإللذنإلن إعاإل  ىإلفئ يؽإلص يدي يؽإل زؼإلردلإللش،سدوإلعدا ًنإللدؽإلن ةئدوقإلن ة عيداإل عإد إلعدؽإلن سذدك قإل
إلفدىن ذوتياإللؽإلن حرؾفإلعلىإللعوشإللد ح  إللذنإل وسضوفاإل  دىإلنح يوج،دوإل سددواادإلن سك داإلإل عؾلإلإلن  ىنس نصياإل

إل:تل ن  ع يفإل وسج نمنقإلن سظلؾباإلس إوقإلحق،و إلس  سملإللذ إلن ةئوقإلفيسوإل

إلو35جاسفإلصاؼإلخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ُسُخ ئنهفئبد انش وانُسجٍ انتكشاسٌانتىصَغ 

                انتؤيُُبد وانًؼبشبدبص نهجؼذ انخ   

 انُسجخ انًئىَخ انؼذد انفئبد انشئُسُخ

 55.8 29 طلب المساعدة من المكتب

 44.2 23 مشكالت إدارية

 077 34 اإلجمالي

 مداعجة السكتبطمب  -أ

شدات بالتأمضإلالبعدج الخداص إجسداليمدؼ إل%66.9طمبدًا بشددبة  :3 طوصإللدذ إلن ةئداإلعدا إلإلفى قاإلجلعإللوإلسص إل
اإلجدخاإات السطمؽبدة لمدتسكؼ مدؼ  طدوصإللدذ إلن ةئداإلعدؽإلنح يدوذإلن ذدوتيوقإل سع فداإلإلفدى إلس عإ إلن ظلإوقإلوالسعاشات

ن ةئا إلسلدىإل ؤرداإلإل جسو  إللذ %إللؽإل44.8خه إل/إله إل/إلهجؽوإلسااإلع، إلجشدإاإلإلصخف معاش مدتحق عؼ ذويهػ
سدوإلسص إلعدا إللدؽإلن ظلإدوقإل لحردؾفإلن سك اإلسلوإليقاللإللؽإلاالوقإل سدوعا ،ؽ إلرإلفىجؾضؾاإللاهإل قاإلن ذوتيوقإل

ن ةئدا إلإل جسدو  إللدذ %إللدؽإل31س  دػإلجشددإاإلإل د ليش لعدوشإلإلفدى عزد،ؽإلإلالسذؽرة القانؽنضة لسدجى اسدتحقاقعلىإل
ن  قامإلإلفىطلاإلن ذوتيوقإللدواادإلن سك اإلإلفى%إل  سملإل17.2طلإوقإلجشدإاإلإل5 حوااإلسصس إلعا إلضئيلإل إلت عاهإل

إلصادؼإلخهاغد إلجداسفإل لد سكؽإللدؽإل دداتالو.إلنضات التأمضشضدة أو تقددضطهاإلعفدائهؼ مدؼ السدجيؽ  ظلإوقإل دؾزنصدإلن سو يداإل
إلوإل36
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س عإدد إللددذ إلن شؾعيدداإللددؽإلن ظلإددوقإلعددؽإل سصإلن سك دداإل حددو إللددذ إلن ةئدداإلن زددعيةاإللددؽإلن ددديانقإلنألصنلددلإلسرإددوصإل
إل ؾعي ،ؽإل حقؾا،ؽإلن   ليشياإلسريةياإلن سظو إاإلج،و.إلإلفىن دؽإل

 (47) رقػ ججول
 ت الفخعضة السشجرجة لمفئا والشدبي التكخاري التؽزيع 

 (:3)ن=        طمب مداعجة مؼ السكتب :تحت الفئة الخئضدضة                  

 انُسجخ انًئىَخ العجد *الفئة الفخعضة 

 44.8 13 ص  إللعوشإللد ح إلأل إل/إله إل/إلهجؽإلفىن سدوعادإل

 31.0 9 نسفو دإل و سذؾصدإلن قواؾاياإل ساهإلن س حقول

 17.2 5  ساتؾايوقإلن   ليشيانسعةومإللؽإلنإلفىن سدوعادإل

 3.4 1 نس مشو  لش إللعوشإلإلفىن سدوعادإل

 3.4 1 نسج نمنقإلس إوقإلح إلفىن سدوعادإل

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 السذكالت اإلدارية  -ب

لدددؽإلإل%55.3شدددكؽى بشددددبة  34  طدددوصإللدددذ إلن ةئددداإلجلغدددنإلفدددىن ش دددو  إله إلعدددا إلن ذدددكوسهإلن دددؾنص دإلإلهسضدددحن
جشدددإاإلإلالتددأمضشيالتزددخر مددؼ اددةلة السعدداش إلفددىن خددوصإل و   ليشددوقإلن ج سوعيددا إل  رددفقإلهملإ،ددوإلإل جسددو ىإلن إعددا

 وح يوجددوقإلهسدد لؽإلن يؾليددا.إللددذنإلن ؾفددومإلن ةئددا إلحيددمإل إل دد سكؽإلن سدد هدإلن ةقيدد دإلهسإلن سعيلدداإللددؽإلإل جسددو  %إللددؽإل26.1
 سعدددوشإلن سدددد ح إلهسإلحددددو إلنإلفدددىن شوجسددداإلعدددؽإللك ددداإلن   ليشدددوقإلإلتعمدددػ الذددداكضة مدددؼ األخطددداإ وسضدددوفاإل  دددىإل

%.إلهلددوإل22 ةدد ضإلعلددي،ؽإلجدد مؼإلسددان إلن سددؤلؽإلعليددلإل  وفدداإلن شدد  نتوقإلن   ليشيددا إلس  ددػإلجشدددإاإلإلن  ددىن سدداتؾايوقإل
جشددإاإلإلقسص إلفقداإلانقطداا صدخف معداش مددتحقهسإلإل دوجالدتعقج اإلجدخاإات وعخقمدة صدخف معداش ن ذكؾهإللؽإل

 إل حوااإلعامإلن ح إلفىإلن سعوشن سظلؾباإلس إوقإل%إل  لإللش،سو إلسلىإلن ذكؾهإلن شوجساإلعؽإل عا إلنسج نمنقإل17.4
ن سعوش إلإلص  إل  نصنقإلن   ليشوقإلن سخ لةاإل وألسصنلإلن سظلؾ إلنس يةو ،وإلس سومإل ج نمنقإلفىسجؾ إل عليسوقإللؾحادإل

إللحوس اإل  إوقإلحق،ؽ.إلفىإل-اوصاإلنألليوقإلس سنقإلن  عليؼإلن سشخةض–لسوإلت   اإلعليلإل ج،و إلن ذوتيوقإل

إل

إل

إل

إل
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 (48) رقػ ججول
 يع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة ز ؽ الت

               داريةاإلسذكالت ال :تحت الفئة الخئضدضة
 ( 34)ن=

 انُسجخ انًئىَخ العجد *الفئة الفخعضة

 26.1 6 ن  ز صإللؽإلضآ اإلن سعوش

 22.0 5  غلؼإللؽإل عد إل/إلاظ إللك اإلن   ليشوق

 22.0 5  غلؼإللؽإلعامإلص  إللد حقوقإل  ليشيا

 17.4 4 ا إل/إلناقظوعإلص  إللعوشإللد ح  ؾإل

 8.7 2  غلؼإللؽإلع الاإلص  إللشحاإلخسفود/لكوف دو

 4.3إلإل 1  غلؼإللؽإلعامإل حؾيلإلن سعوشإل سك اإلج ياإلا ياإللؽإلن سشفف

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*
 البعج الخاص بالخجمات الرحضة -4

لددؽإلإل%6طمبددًا بشدددبة  31 جلغددنإلادداإلن إعددا طددوصإللددذنإلإلفددىسص قإلإلن  ددىهسضددحنإلن ش ددو  إله إلعددا إلن ظلإددوقإل
 قددال،وإلسزنصدإلن رددحاإلإلن  ددىحددؾفإلن خدالوقإلن ظإيدداإللددذ إلن ظلإددوقإللحددؾصإلن ذددكوسهإلن ج سوعيددا.إلساداإل  رددفقإلإل جسدو  

 إلناظ اًوإللؽإله إلن  عوياإلن رحياإلس خةيد إلن عدامإلعلدىإلن ةئدوقإلن ةقيد دإلحد إللدؽإلحقدؾلإلنساددو ؛إل خالاإلن سؾنطشيؽ
طمدب العدالج عمدى نفقدة إلفدى.إلساداإل سملدنإل  حقيق،دوإلن اس دا ددعىإلإليحاإله إلن  ىولاإلن ديوساإلن عسلا إللؽإلهلان إل

صدؾص إلطلداإل جد نمإلعسليداإلج نحيداإلهسإلصد  إله سيداإلإلفدىن دذهإلع،د إلسإلإل ن إعداإللدذنإل جسدو  %إللدؽإل90جشددإاإلإلالجولة
إل حو يلإللحوايا.هشعاإلسإلإل ع ذإلنألل نضإلن سفلشاإلهسإل ج نم

 عد ضإلإلسنألاد هإلعدؽإل الؽحدجات الردحضة فدىر الطبضدة نقدص الكدؽادلدؽإلإلولسنإلحدا ؽإلفقدكإليتسوإلسص قإلشكؾ 
إل.و38إلصاؼإل.إلخهاغ إلجاسفالتذخضص أو العالج فىمؼ اإلهسال الطبى ن ذوتياإلهسإلهحاإلهف ن إلهس  ،وإل شؾعإل
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 (49) رقػ ججول
 لتؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة ا

              الخجمات الطبضة :تحت الفئة الخئضدضة
 (31ن=)

 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئات الفخعضة*

إلطلاإلن ع ذإلعلىإلاةقاإلن اس ا
 خه سيا+إلهشعا+ حو يلو

18 90.0 

 5.0 1 طلاإلر سىإلل ح ع

 5.0 1  لسوفإلطإى

 5.0 1 اقصإلن  ؾن صإلن ظإيا

 5.0 1 طلاإلن  حريؽإللؽإلهاةلؾافنإلن ظيؾص

 لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*
 سكانالبعج الخاص باإل-5

 خالددداإلإلن ددداسفإل جددداإله إل ش ،ح،دددوإلن  دددى ديوسددداإلن ج سوعيددداإلنإلهحددداإله عدددو ُ عددداإلادددالوقإلنسسدددكو إلس ظؾي لدددوإلإلإلإل
إللحدؾصإل جسدو  لدؽإلإل%4.6شدكؽى بشددبة  25 طدوصإللدذنإلن إعداإلعدا إلإلفدىن ةئوقإلن ةقيد دإلسلحداس دإلن داال.إلساداإلسص إل

لسدوإلعدا إللدؽإلن ةئدوقإلصإل طوإلفدىيددي يؽإلتشداصذإل  دىإلفئ ديؽإلص إل  ػإلن إعاإل.إلسااإلناقدؼن ذكوسهإللؽإلن خالوقإلن ج سوعيا
إل:روآل  لحوفإلاالوقإلنسسكو  إلسلىإلإلفى ؾنجلإلن ذوتيوقإلإلن  ىن ة عياإل عإ إلعؽإلن سذك قإل

 (:4ججول رقػ )
 نهفئبد انشئُسُخ وانُسجٍ انتكشاسٌانتىصَغ 

                     بإلسكبٌنخبص ثجؼذ انه                                                   

 انُسجخ انًئىَخ انؼذد انفئبد انشئُسُخ

داريةاإلمشكالت ال  9 64.3 

خدميةالمشكالت ال  5 35.7 

 077 02 اإلجمالي

 داريةاإلسذكالت ال - أ

إلفددىن إعددا إل سملددنإلإل جسددو  لددؽإلوإل%64.3جشدددإاإلخشددكوسهإلإل9 طددوصإللددذ إلن ةئدداإلإلفددىجلغددنإلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإلإل
كثددخة السعؽقددات واإلجددخاإات ن ةئددا إلتلي،ددوإلإل جسددو  %إللددؽإل44.4جشدددإاإلإلالدددجاد فددىالتزددخر مددؼ رخامددات التددأخضخ 

ن ةئدا.إلسلدذ إلن سعؾادوقإلاداإل  جدعإل  دىإلإل جسدو  %إللدؽإل33.3جشددإاإلإلالسطمؽبة لتخرضص مدكؼ مؼ مداكؼ الجولة
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عامإللع فاإللذ إلن ةئاإلن ةقي دإلسلحاس دإلن  عليؼإل وألسصنلإلسن سدد شانقإلن سظلؾبداإل سد حقولإل خرديصإللددكؽ إلسريةيداإل
إلو40إلصاؼإلقامإلج،و.إلخهاغ إلجاسفن  

 (51) رقػ ججول
 السشجرجة لمفئات الفخعضة والشدبيالتؽزيع التكخارى 
                داريةاإلسذكالت ال :الخئضدضة تحت الفئة

 (:)ن=
 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئات الفخعضة*

 44.4 4 ن  ز صإللؽإلم نلوقإلن   اي 

 33.3 3 لعؾاوقإل  خريصإللدكؽ

 11.1 1 إلاإلجؾا إلا نصإل زن ان سظو إإل

 11.1 1 ط اإلن ؾحانقإلن دكشياإلفىن  سييفإلجيؽإلنألف ن إل

  لذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإلإلإل

 خجمضةالسذكالت ال -ب

إلفددىخن س نفدد وإللمددل:إلعددامإل ؾصدديلإلر، بددومإلإلنقددص خددجمات البشضددة األساسددضةإلفددىلددذ إلن ةئدداإلشددكوسهإلإل  سمددل
ش  إلاقياإل ة  نقإلطؾيلاإلهسإلن سعواودإللؽإلعامإلسجؾ إلص  إلصحىإل و سشظقدا إلإلن سشوط إلن دكشياإلهسإلعامإلسجؾ إلليو 

سبددو  مؼإللددؽإله إلإل.شددكوسهإلإلو5 إل  عدداهإلخإلن  ددىسإلن ةئدداإلإل جسددو  %إللددؽإل40سادداإلسص قإل لددػإلن ذددكوسهإلجشددداإلل دددوسياإل
 دؼإلإلساداإلشكوسهإلجسوعياإل عإ إلعؽإللعواودإلسكو إللشظقاإللو إلنألملاإلفى لغويا إل  إلها،وإلإلاهعان إللذ إلن ذكوسهإلضئيل

إلو.41إلصاؼإلخهاغ إلجاسفإللؽإل نالإل لػإلن سشوط إللؽإلا فإل حاهإلن ذوتيوقإلن  عإي إلعؽإلشكؾنلؼ
 (52) رقػ ججول

 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 
 خجمضة        السذكالت ال :الخئضدضة تحت الفئة

 ( 6)ن=

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئات الفخعضة*

 40.0 2 عامإل ؾصيلإلر، بوم

 40.0 2 عامإلسجؾ إلليو إلش  إل ة  دإلطؾيلا

 40.0 2 عامإلسجؾ إلص  إلصحىإلسموزإلطإيعىإل
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 البعج الخاص بخجمات التعمضػ -6

شدكاوى  :جلغدنإلإلن عيشداإلاداإلفدىإل"إلادالوقإلن  علديؼ" طدوصإللدذنإلن إعداإلفدى ذي إلن ش و  إل  ىإله إلن ذكوسهإلن دؾنص دإل
 سددوإلارتفدداا تكددالضف التعمددضػ ن ذددكؾهإللددؽإلإلفددى إل  رددفقإلمحددؽر الذددكاوى االجتساعضددة إجسددالي مددؼإل%3.4بشدددبة 

إل ردددؾصدإلهتإددد % إلسلدددذ إلن ذدددكؾهإل ددد  إكإل44.4جشددددإاإل صنسددديا إلسنا قدددو قإلإلت زدددسشلإللدددؽإللرددد سفوق إلسلحسؾعدددوق
فوقإلهسإل إلحيمإل ظلاإلن ذوتياإلن سدواادإللؽإلن ح،وقإلن سعشياإلعؽإلط ي إلن سك اإل  خةيضإلن سر سإلن حولع  و  عليؼإل

ه إليحردلؾنإلإلفدى سعولداإلاوصداإلهلدً إلؼإل قديظ،و؛إل ل سكؽإللؽإلنسد  سوفإللددي دإلن  علديؼإلألجشو ،دوإلن دذتؽإلسدعنإلس حدوا،
إلفدىسن ا رو هإلسيزع،ؼإلإلن ج سوع ت يحإل ،ؼإلف صاإل يحو إلعسلإللشوساإليحاتإلاؾعإللؽإلن ح نعإلإلعلىإل عليؼإلعوف إل

 عاهإلطلإديؽإل إل إلنسإ إلرواإلاستكسال تعمضسهاإلفىلد ؾهإللعيذىإلهفزل.إلرسوإلسص إلطلإوقإلُ عإ إلعؽإلصمإاإلن ذوتياإل
فدد حإلإلفدى  صنعإلن سد هدإلخن ذدوتياوإلأللسيداإلن  علديؼإلإلعلدىإل  ددىإللؤشد إل،دو   إلهاإل ن ةئداإللدذ إل جسدو  %إللدؽإل22.2جشددإاإل

إلصاددؼإل،ددو.إلخهاغدد إلجدداسف سددؾلإلن عسددلإلسن حرددؾفإلعلددىإل اددلإليسكش،ددوإللددؽإل لإيدداإلنح يوجددوقإلهجشوإلفددىن سحددوفإل لسدددولساإل
سلددؽإل ددات،ؽإلإل إلذوات التعمددضػ الستؽسددلضددؾمإلن س غيدد نقإلن ايسؾج نفيدداإله إلهملددإ،ؽإللددؽإلإلفددى إلسهع،دد قإلن ش ددو إلو.42

 إلسلدىإلن ة د دإلن عس يداإلإلعامدا 41-31%إل  لإللش،سدو إلس  د نساإلهعسدوصلؽإلجديؽإلإل33.3جشدإاإلإلمعخفة بالقخاإة والكتابة
إلس  ،ؽإلنس  سوفإل صنس ،ؽ.إلإلل نحلإلن  عليؼإلهسإللحوإلفىلوإل ؾجؾ إلهجشومإل ات،ؽإل    إكإلفي،وإل سذك قإلن  عليؼ إلإلن  ى

 
 (53) رقػ ججول

 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 
          مات التعمضػجبخ الخاص جتحت البع

 ( :)ن=   
 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئات الفخعضة*

 44.4 4 لحسؾعوقإل صنسياوإل– غلؼإللؽإلنص ةوعإل  و ي إلن  عليؼإلخلر سفوقإل

 22.2 2 ي إلنس  سوفإلن اصنسان سظو إاإلج يد

 11.1 1 ن سظو إاإل و شقلإل  ىإللحلإل اولاإلنألس د

 11.1 1 طلاإلن حرؾفإلعلىإلسكؽإلجولعى

 11.1 1  غلؼإللؽإلعامإلن حرؾفإلعلىإلش،و دإلن  خ ذ

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 البضئةذكاوى البعج الخاص ب -7 

إلفدىإلالذدكاوى االجتساعضدة محدؽر إجسدالي% مدؼ  2.9شدكاوى بشددبة إل8  رفقإلهملداإلشدكوسهإللدذنإلن إعداإل
 طدوصإللشظقداإلسدكشيا إللسدوإليددإاإللذدوتلإلإلفىإلقن سؾبيليوصشإلإلفىن شو عإللؽإلن سؾن إلن سد خالاإلإلالتزخر مؼ التمؽث

ن  ،دو إلن عديؽوإل لدذنإل حواداإلن زدحي إلن شوشدألإللدؽإلنأل سنقإلن سدد خالاإلإل–ضدي إل دشة إلإل–صحياإلخحدوسياإلصاصإل
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تعسددل عمددى تمددؽث  التددىلمتزددخر مددؼ انبعدداث األدخشددة ن إعددا إل وسضددوفاإلإللددذنإل جسددو  %إللددؽإل71.4س  ددػإلجشدددإاإل
 داهإلإلن دؾع %.إلسلدذ إلن ذدكوسهإل نقإلاسدكإلجسدوعىإل عإد إلعدؽإل صجداإل28.6س  دػإلجشددإاإلإلالهؽاإ بالسشطقة الددكشضة

 ددشحؼإللددؽإلن  لدددؾتإلن إيئددىإل سخ لددد إلصددؾص .إل  إله إللدددذ إلإلن  دددىن ددإعضإللددؽإلن ذدددوتيوقإل وألضدد نصإلن ردددحياإلسن شةدددياإل
ن سدئؾ يؽإلعؽإلحسوياإلن إيئدا إلف جداإللدؽإلسضدعإلادؾنايؽإلصن عداإل سشدعإل عضإلقإللؽإلن ذكوسهإل إل حاإلصاهإل اهإلنألاسو

نا ذدددوصإللدددذ إلنألاسدددوقإللدددؽإلنألاذدددظاإلن ا ردددو ياإل نادددلإلن سحددديكإلن ددددكشى إلس ؾايدددعإلن غ نلدددوقإلعلدددىإلن قدددو سيؽإل حددد لإل
 ةوايدوقإلن اس يداإل لسحوفغداإلعلدىإل طوصإلن سشوط إلن دكشيا إلس  دؽإللدلإلت ؾاد إلنأللد إلعشداإلن  ؾايدعإلعلدىإلن إلفىن قسولاإل

إلن إيئا إلهسإلسضعإلن قؾنايؽ إلهمإليع ساإل ذكلإلهسوسىإلعلىإل شةيذإلس ظإي إللذ إلن قؾنايؽإلعلىإلهصضإلن ؾناع!

 ل خةيد إللدؽإلإلهلسيداإلسضدعإلجد نل إلسسيوسدوقإل- طوصإلشكوسهإلن خالوقإلن ج سوعياإلفىإل-لسوإلسإ إلاد خلص
ُ عددديؽإلن ةئدددوقإلن ةقيددد دإل إلاوصددداإلن شددددومإلن ةقيددد نقإلإلن  دددى شدددؾعإلس عدددا إلنألاذدددظاإلسن سذددد سعوقإلن خاليددداإلإلسن ةقددد إلإلحدددا 

 شسيداإلل،دوصنقإلإلفدىسن عو  قإلألس إلعلىإل لإياإلنح يوجوقإلهس لؽإلسصفعإللد ؾهإللعيذ ،ؽ إللذنإل حواداإلجد نل إل دد،ؼإل
سدؾلإلن عسدلإلسن حردؾفإلعلدىإل ادلإل وجدنإلتدؾف إل ،دوإلإلفدىُ سكش،دوإللدؽإلن دااؾفإلإلن  دىسااصنقإلن س هدإلس ؾف إلن سذ سعوقإل

ن سح سدع إلس ع ية،دوإل و خدالوقإلإلفدىصفدعإلسعدىإلن سد هدإل  لسيداإل سصلدوإلإللدذنإل وسضدوفاإل  دىإلهلسيدار يسدا.إلسألس  ،وإلحيدودإل
لعشيدداإل–ايددومإلرددلإلسزنصدإلإلتسددوإليددد لفمإلنأللدد إل. ددؾف إل حسوت ،ددوإلس سكيش،ددوإللددؽإلصعويدداإلهسدد  ،وإليحدداإله إلن  ددىن ج سوعيدداإل

سشددد سقإلنسددد حقوا،و إلسنألسصنلإلإل إصدددانصإلاذددد دإل  زدددسؽإلاؾعيددداإلن خدددالوقإلن سقالددداإل–ج قدددايؼإلن خدددالوقإلن ج سوعيددداإل
  يةيددداإلن سددد ةو دإللدددؽإل لددددػإلن سظلدددؾ إلنسددد يةوكلو؛إل حيدددمإل  دددؾف إللعلؾلددددوقإللؾحدددادإلسلحدددا دإل  وفددداإلهفددد ن إلن سح سددددعإل

إل.ن خالوق

 الترجى لمذكاوى والطمبات االجتساعضة فىجهؽد السكتب 
ؾليداإلسميد إلن حكؾليددا إلناظ ادًوإللدؽإلن ذد نتاإلن ةعو داإلجديؽإللك داإلن ذدكوسهإل ة سعدلإلن سخ لةداإلسن سؤسددوقإلن حك

 ؾف لدوإلإلن  دى ،ا إل  ىإللدواادإلن س هدإلسحسوياإلحقؾا،دوإلس سكيش،دوإللدؽإلن سد ةو دإللدؽإلروفداإلن خدالوقإلن ج سوعيداإلإلن  ى
 طددوصإللددذنإلن سحددؾصإلإلفددىن اس دداإل  فددعإلن سعواددودإلعددؽإلرولل،ددوإل إلاددومإلن سك دداإل و  عولددلإللددعإلن ذددكوسهإلسن ظلإددوقإلن ددؾنص دإل

 ةحرد،وإلس حاتدداإللداهإلهحقيدداإلن ذدوتياإلهسإلن دددعىإلاحدؾإل حقيدد إلطلإ،دو إلس  ددػإلج ؾجي،،دوإل لح،ددوقإلن سعشيداإلسن سخ ردداإل
لوإلسصسو ،وإل لح،اإلن سعشياإل لحرؾفإلكإل عاإلايومإللحولىإلن سك اإل سدوعادإلن ذوتياإلس ع ية،وإل وألسصنلإلن سظلؾ إلنس يةو

 علىإلن خالاإلن سد حقاإل ،و.

إل251وصإللدددددذنإلن سحدددددؾصإل طدددددإلفدددددى  دددددىإله إلهملددددداإلن ظلإدددددوقإلسن ذدددددكوسهإلوإل43صادددددؼإلإلس ذدددددي إلجيوادددددوقإلن حددددداسفإلخ
إل إحددمإلس صنسدداإلاالجتسدداعيلؽحددجة تكددافؤ الفددخص أو مددجيخيات وزارة التزددامؼ  دؼإل حؾيل،ددوإلإلو%63.1جشدددإاإلخطلدا
وزارة السالضدة )قطداا التأمضشدات حردؾفإلعلدىإلن خالدا إلتلي،دوإلإلفدىن ظلإوقإلس ق ي إللاهإلهحقياإلن س هدإلخن ذوتياوإلإللذ 

 إلن قددو ؼإلجدديؽإلن سك دداإلسسحددانقإل  ددوفؤإلن ةدد صإل ددو ؾزنصنقإلهسإل%.إللكددذنإلفسددؽإلادد فإلن  عددوسإل6.8جشدددإاإلإلوالسعاشددات(
ن سدددات يوقإلن  و عددداإل لدددؾزنصنقإلن سخ لةددداإلتددد ؼإل حدددمإلن ظلإدددوقإلسن ذدددكوسهإلس سكددديؽإلن سددد هدإلخن ذدددوتياوإللدددؽإلحقؾا،دددوإلطو سدددوإل
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لداإلجددؾصإلن  عدوس إللدعإلن حسعيدوقإلنأللليداإل  قدايؼإلإلفدى ؾنف قإلش سقإلن س حقول.إللذنإل وسضوفاإل  ىإلسدعىإلن سك داإل
 إل حداإللد سهإل ،دو إلساداإلإلن  ىانقإلن سو ياإل لةئوقإلمي إلن قو صدإلهسإل ؾفي إللكو إلنس زوفاإل حسوياإلن س هدإلن سعشةاإلن سدوع

%إل20.4لشدوعإلاددإاإلإلفدإ إل.إل حوااإللوإلسدإ و%1.7جشدإاإلخطلإوقإلإل7إلالسحؽلة لجسعضات أهمضةجلعإلعا إلن ظلإوقإل
فإلن ذددوتياإل لسددد شانقإلن سظلؾبددا إلهسإلعددامإلنسدد  سوإل دددإاإل لددوإل أليددة جهددة حفعهددا وعددجم إحالتهددا ددؼإللددؽإلن ذددكوسهإل

 و حردددؾفإلعلدددىإلن سذدددؾصدإللدددؽإلاإدددلإللحدددولىإلن سك ددداإلحدددؾفإلن ذددد سقإلن سظلؾبددداإل لحردددؾفإلعلدددىإلن خالددداإلهسإلإلنت ةو ،دددو
إليحاإله إل  إعإل سخوطإاإلن ح،اإل إحمإلن ذكؾه.إلإلن  ىنسج نمنقإل

 (54) رقػ ججول
 أسمؽب تعامل السكتب مع الذكاوى والطمبات االجتساعضة

 الشدبة السئؽية العجد األسمؽب

 63.1 251 ن ج سوع سزنصدإلن  زولؽإللخوطإاإل

 20.4 81  ؼإلن حةمإل عامإلنس  سوفإلن سد شانق

 7.0 28 سزنصدإلن سو ياإلخاظوعإلن   ليشوقولخوطإاإل

 3.0 12 ن ح ن سحوفغاإل/إلنسحو اإل  ىإل

 1.7 7 سزنصدإلن رحالخوطإاإلإل

 1.7 7  نصإلنس زوفاإل حسوياإلن س هدإلنسحو اإل  ىإل

 1.5 6 ن عو  سزنصدإلن  عليؼإلإلإالخوط

 0.7 3 سزنصدإلنسسكو إللخوطإا

 0.5 2 سزنصدإلن إيئاإللخوطإا

 0.3 1 سزنصدإلن خوصجياإللخوطإا

 211 4:9 اإلجسالي

 لمذكاوى والطمبات االجتساعضة الشهائيالسؽقف 
شدكؾهإلإل150 إل رو حإلن ذدوتيوقإل عداإلالتؽصل لحمؽل نهائضة برؽرة إيجابضةهسضحنإلن ش و  إل  ىإلهالإلااإل ؼإل

ج،دوقإلإلفدىإلتحدت البحدث والجراسدة ال تددالإلو%22.9جشددإاإلإلخشدكؾهإلسطلداإل91 إلسلشوعإلو%37.7جشدإاإلخسطلاإل
صددوحإ ،وإلفيسددوإله ع ددلإللددؽإلإلحقضددةأعددجم إل إدديؽإلو%15.1جشدددإاإلخطلدداإلسشددكؾهإلإل60ن ا رددوص إلجيشسددوإل إدديؽإله إل

ن  قددامإلج،ددو إلهسإلعددامإلإلفددى ذددوتياإل إل  إلهاددلإلادد فإلايددومإلن ح،دداإلجإحددمإلن ظلدداإلهسإلن ذددكؾهإل إدديؽإلنا ةددومإلهحقيدداإلنحقددؾلإل
إلبتقجيػ السذدؽرةشكؾهإلسطلاإلاومإللحولىإلن سك داإلإل41ناظإولإلش سقإلنس حقولإلن خالاإلعلي،و إللذنإل وسضوفاإل  ىإل

س ع يفإلن ذوتيوقإل وسج نمنقإلن سظلؾبداإل سد يةومإلن ظلداإلهسإللداهإلناظإدولإلن ذد سقإلعلدي،ؽإل لحردؾفإلعلدىإلإلو ذ ا،
ن ذكوسهإلن سقالاإل عامإلنس  سوفإلن ذوتياإل لسدد شانقإلن سظلؾبداإلخس  دػإلإل جسو  %إللؽإل10.8إلحف  ؼإلإلرذ ػن خالا.إل
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إلن سذددؾصدإل عداإللدد سصإل   داإلهشدد، إلعلدىإل قددايؼإلن ذدكؾهوإلهسإل عددامإلحزدؾصإلن ذددوتياإل لسك داإلسن ت ةددومإل و حردؾفإلعلددى
إلو.44إلصاؼإلخهاغ إلجاسفإلن  ليةؾا لؽإلا فإلن  روفإلإلوقن سعلؾلسإل

 (55) رقػ ججول
 طمبات االجتساعضةلمذكاوى وال الشهائيالسؽقف 

 الشدبة السئؽية العجد السؽقف

 37.7 150  يحوجى

 22.9 91  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 15.1 60 عامإلهحقيا

 10.8 43 حةم

 10.2 41  فو دإل و سذؾصد

 2.3 9  شوزفإل–صلحإل

 0.5 2 سلإى

 0.5 2 ل انسفإلهلومإلن قزوم

 211 4:9 اإلجسالي

 العسلشكاوى  الثالث سحؽرال
ن  شسيدا إلإلفدىازياإل سكيؽإلن سد هدإلس لح،دوإلرذد يػإلإلل هملاإلن سح سعوقإلإلفىلؼإلن قزويوإلن سعوص دإل علإللؽإلهإل

 ذددحيعإلن سدددوسندإلجدديؽإلن حشددديؽإلس سكدديؽإلن سدد هدإليعدداإلهحدداإل"  ددىإله إلإل2003فيذددي إلن  ق يدد إلن دددشؾهإل لإشددػإلن دداس ىإل عددومإل
لرددظلحإلن  سكدديؽإل  ددىإللددوإلت س ددعإل ددلإلإلهسددإو إلن قددؾد إلرسددوإليعدداإلسنحدداًنإللددؽإلنأللددان إلنساسو يدداإل أل ةيدداإلن حاتدداد.إلسيذددي 

ن ة  إللؽإللرو صإلن قؾدإلسهاسوقإل ؾزيع،و إلس  حق إلاؾدإلن س هدإلج سكيش،وإللؽإلع سف،وإلسلاهإل ؾنف إلف صإلنع سو لدوإلعلدىإل
صشع،وإلسجشدىإل سوصلدو إلسن سذدوصراإللشدوإل إل دد ،ا إلإلفىاةد،و.إلفو  شسياإلن حقيقياإل جاإلسه إل قؾمإلعلىإللذوصراإلن إذ إل

إلإاسوإل د ،ا إل شسياإلن ذنقإلن سذوصراإلس ظؾي إلااصن ،وإلسإلكواو ،و. شسياإلن سح سعإلفحدا إلسإل

ن حقؾلإلسن ؾنجإدوق إلحيدمإل دشصإلن سدو دإلإلفىس قاإلهتاإلن اس ؾصإلن سر هإلعلىإللإاهإلن سدوسندإلجيؽإلن  جلإلسن س هدإل
إل47ن ؾعددو  إلن عولدداإلحدد إل لسددؾنطشيؽ".إلإلرسددوإله إلاددؾنايؽإلن عددولليؽإلن سددااييؽإل و اس دداإلخ"وإللددؽإلن اسدد ؾصإلعلددىإله إل14خ
وإل إليقديؼإلهيداإل ة اداإلجديؽإلن  جدلإل1981 ددشاإلإل173وإلسن عولليؽإل و قظوعإلن عومإلسادواؾ إلن قظدوعإلن خدوصإلخ1978دشاإل 

شدد سقإلن  عيدديؽإلهسإلنألجددؾصإلهسإلنألجددوزنق.إلس ق ردد إلن  ة ادداإلعلددىإللددوإليذددكلإلحقؾاددًوإل ضددوفياإل لسدد هدإلإلفددىسن سدد هدإلسددؾنمإل
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وإللدددؽإلن اسددد ؾصإلن ل ددديؽإل لفلدددوإلن اس ددداإل11س10خ  علددد إلجددداسصلوإلنألسددد هإلرفسجددداإلسهم إلس  دددػإلنسددد حو اإل حكدددؼإلن سدددو  يؽإل
إلن سح سع.إلإلفىعسل،وإلبيؽإل حسوياإلنأللؾلاإلسن ظةؾ ا إلسه إل  ةلإلن اس اإلن  ؾفي إلجيؽإلسنجإوقإلن س هدإلاحؾإلهس  ،وإلسإل

لحددوفإلن عسددل إلسن  دددوكفإلإلفددىلكددذنإلت إدديؽإلريدد إل  حقدد إلن سدددوسندإلن اسدد ؾصياإلسن قواؾايدداإل  ددلإللددؽإلن سدد هدإلسن  جددلإل
لحددوفإلن حيدددودإلإلفدددىتمددوصإللدددؾ:إللددلإللشددوعإلفحدددؾدإلجدديؽإلنسطددوصإلن اسددد ؾصهإلسن قددواؾاىإلسبدديؽإلن سسوصسددداإلن ةعليدداإل ددلإلإلن ددذو

همإله إللشدوعإللعؾادوقإل حداإللدؽإلإلادواؾ إلن عسدل إلفدىحرلنإلعلي،دوإلإلن  ىن عسلياىإل سعشىإلللإل د ةياإلن س هدإللؽإلن سفنيوإل
نألاذددظاإلن ا رددو ياىإلاحيدداإلعلددىإللددذنإلإلفددى قلدديصإللذددوصر ،وإلإلفددىلددذ إلن سدد ةو دىإلسلددلإل لعدداإلن سدد هدإل ن ،ددوإل سصًنإل

بم ددت ندددبت   طددوصإلن إعدداإلن خددوصإل و عسددلإلسن ددذهإلإلفددىن  دددوكفإللددؽإلادد فإلا ددو  إل حليددلإللزددسؾ إلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإل
.إلسااإلناقدؼإللذنإلن إعاإل  ىإل  تإلفئدوقإلص يددياإل زدؼإلردلإللش،دوإلعدا ًنإللدؽإلن ةئدوقإلعضشة الذكاوى  إجسالي% مؼ 26

إلشغددومن اظددولإلن عسددل إلسددؾنمإلعلددىإللددد ؾهإلن سشغؾلدداإلن عولدداإل لعسددلإلهسإلإلفددىسدد هدإللعواددودإلن إللدداهإل عكدد إلن  ددىن ة عيدداإل
إلإل:روآل  هسإلن  عوللإللعإلصكسومإلن عسل إلسلىإلإل ن سؤسداإلن قو ؼإل نال

إل(56جذول سلى )
 انتىصَغ انتكشاسٌ وانُسجٍ نهفئبد انشئُسُخ

 انؼًم نًذىس شكبويا

 = ٌ (423 ) 

 انُسجخ انًئىَخ انؼذد انفئخ انشئُسُخ

المؤسسة القائم داخل منظاال  041 34.4 

العملرؤساء مع  التعامل  014 24.1 

 07.7 12 النظام العام للعمل

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*                

 السؤسدة القائػ داخل شعامال -2

 274إل طددوصإللددذ إلن ةئدداإلجلغددنإلفددىوإل  ددىإله إلعددا إلن ذددكوسهإلسن ظلإددوقإلن ددؾنص دإل46إلصاددؼإل ذددي إلن ش ددو  إلخجدداسف
تعددف  فدىساداإل سملدنإلهعلدىإلاددإاإل لذدكوسهإلإلن عسدل.إللحدؾصشدكوسهإلإل جسدو  لدؽإلإل(%63.3بشدبة )شكؽى وطمب 
رفدد  الجهددة تدددؽية  فددىالذددكؽى ن ةئددا إلسي زددسؽإللزددسؾ إللددذ إلإللددذ إل جسددو  %إللددؽإل26.4جشدددإاإلإلجهددة العسددل

عىإلن داكس إل  حدديؽإل دإعضإلن عدول قإلسلدؽإلن   دىإليحدوس ؽإلن ج ،دو إلسن ددإلحالة وظضفضة أو تعجيل مدسى وظضفدى
؛إل حيمإليحاتإلاؾعإللدؽإلن حد نعإلن س،شدىإلسن ج سدوعىإل  فدعإللدد ؾهإل هسضوع،ؽإلن  عليسياإل و حرؾفإلعلىإللؤللإلعوف 
لعيذدد ،ؽ.إلس  جددعإلن ح،دداإللددذنإلن دد فضإل عددامإلسجددؾ إل صجددوقإلاو يدداإلهسإل  دداسإل  نصدإللددوإل و عددولليؽ.إلرسددوإل  زددسؽإلعددامإل

إل.األجدؽر أو سداعات العسدل فىقؽد مؤقتة بعجم السداواة تتعمػ السعضشات بعن حقؾلإلن ؾعيةيا إلحيدمإلإلفىن سدوسندإل
 دؾزي إلن  شسيداإلنس نصيداإلتدشصإلعلدىإل حقيد إلن سددوسندإلإل2008 ددشاإلإل13ن د مؼإللدؽإلصداسصإلر دو إل سصهإلصادؼإلإللذنإلعلى
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%إل22.1جشددإاإلإلإداري شكاوى الدتعمػ مدؼ قدخار نألجوزنقإلسسوعوقإلن عسل.إلتلىإل  ػإلإلفىجيؽإلن سعيشيؽإلسن س عوااتؽإل
ن ذوتيوقإللؽإلاقل،دؽإل ح،داإل  نصيداإل إل شوسداإلاداصن ،ؽإلهسإل صجدو ،ؽإلن ؾعيةيدا.إلرسدوإلسص إلعدا إللدؽإلإلحيمإل  غلؼإل عض

إل– رددؾصدإلهتإدد إلإل–ن ةئدداإلسلددىإل دد  إكإلإللددذ إل جسددو  %إللددؽإل19.6جشدددإاإلإلتددأخخ السدددتحقات السالضددةن ذددكوسهإلحددؾفإل
 ددىإلت دد ا إلحرددؾ ،ؽإلعلددىإل و سعيشددوقإل ددو عقؾ إلهسإلجشغددومإلن يؾليدداإللمددل:إلعددول قإلن  ذددحي إلهسإلن  ن ددانقإلن  يةيددوقإلن  

إلفدىن سقدومإلنألسفإللدؽإلهجدلإلن سددولساإلإلفدىلد حقو ،ؽإلن سو ياإل ذ،ؾص إلعلسًوإل   إللسوصساإلن عسلإل داهإللدذ إلن ةئداإليعداإل
الدتعمػ مدؼ عدجم اجتضداز مددابقة  وح يوجوقإلهجشو ،و.إلرسوإلع، إلعا إللؽإلن ذكوسهإلحدؾفإلإلن ؾفومزيو دإل الإلنألس دإلسإل

 طدوصإلن د غلؼإللدؽإلعدامإلن شحدواإلإلفدىن ةئا إلسهملاإللدذنإلن دشسكإلتشداصذإلإلذ لإل جسو  %إللؽإل19س  ػإلجشدإاإلإلأو امتحان
 طدددوصإلاظددداإل ظدددؾي إلن سشغؾلددداإلإلفدددىطإق دددلإلسزنصدإلن   بيددداإلسن  علددديؼإلإلن دددذونل حدددو إلردددو صإلن سعلسددديؽ إلسلدددؾإلن شغدددومإلإلفدددى

ن ش يحدداإلإلفددىاظددومإلهسجددؾ إلإلفددىتدداالإلضددسش،وإلصفددعإلادداصنقإلسل،ددوصنقإلن سعلددؼ.إلس سمددلإل غلددؼإلهملددإ،ؽإلإلن  ددىسإلن  عليسيدداإل
إلهض نصإلاةدياإلسه جياإل ،ؽ.إلفى  رحيحإللسوإل دإاإلسن

الشقدل أو االنتدجاب لسحافعدة أو طلداإلن ذدوتياإلإلفدى طوصإللدذ إلن ةئداإلفقداإل سملدنإلإلفىسص قإلإلن  ىهلوإلن ظلإوقإل
%إللدؽإل6.1جشددإاإلزيادة السختبات والبجالت إلفى% إلهسإلن  مإاإل11.7س  ػإلجشدإاإلإلجهة أخخى نعخًا لعخوف أسخية

 وح يوجدددوقإلهسددد لؽ إللدددذنإل وسضدددوفاإل  دددىإلطلددداإلإلن ؾفدددوموعإلنألسدددعوصإلسعدددامإلاددداص ،ؽإلعلدددىإلن ةئدددا؛إل ص ةدددإللدددذ إل جسدددو  
%إللددؽإل2.5س  ددػإلجشدددإاإلإل لددؽإللحددولىإلن سك دداإل ذدد  إلحقددؾا،ؽإلن ؾعيةيدداإلسريةيدداإلن سظو إدداإلج،ددوإلالسذددؽرة القانؽنضددة

قإلسن ،يئدوقإللك اإلن ذكوسهإللؽإلاد فإل عوسادلإللدعإلن دؾزنصنإلفىن ةئا.إلس عإ إللذ إلن ظلإوقإلعؽإل قاإلن ذوتيوقإلإل جسو  
إلرةل،وإل ،وإلن قواؾ .إلن  ىن حرؾفإلعلىإلحقؾا،وإلإلفىن سخ لةاإل سدواادإلن س هدإل
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 (57) رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 
 نعام السؤسدة       :الخئضدضة تحت الفئة

 ( 274)ن=
 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئة الفخعضة*

 26.4 43  عد إلج،اإلن عسل

 22.1 36  غلؼإللؽإلا نصإل  نصهإل

 19.6 32   ا إللد حقوقإللو يا

 19.0 31  غلؼإللؽإلعامإلنج يوزإلنل حو إل/إللدو قا

 11.7 19 طلاإلاقلإل/إلنا ان إل غ س إلهس يا

 6.1 10 طلاإلزيو دإلن س  اإل/إلن إا ق

 3.1 5 طلاإل غي إللكو إلن عسلإل نالإلنس نصد

 2.5 4 ن  عييؽإلفى خظىإل

 2.5 4 اؾاياطلاإللذؾصدإلاو

 1.2 2 طلاإلن حرؾفإلعلىإللعوشإللإك 

 0.6 1 طلاإل عوااإل عقاإلسزنصهإللسيف

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*         

 التعامل مع رؤساإ العسل-3

لدددؽإلإل(%53.4بشددددبة )شدددكؽى  243بمددد   طدددوصإللدددذ إلن ةئددداإلإلفدددى  ذددد إلن ش دددو  إله إلعدددا إلن ذدددكوسهإلن دددؾنص دإل
س  ددػإلإلطمبددات الشقددل واالنتددجابصفددضإلإلفددىسادداإل سملددنإلهعلددىإلادددإاإل لذددكوسهإلن ددؾنص دإلإلن عسددل.إللحددؾصشددكوسهإلإل جسددو  
اظوعدوقإلإلفى سملإللذ إلنسشكو ياإلعقإاإلهلومإلن عاتاإللؽإلن شدومإلن عول قإلإلن ةئا.إلسإللذ إل جسو  %إللؽإل35.6جشدإاإل

اغددد نإل إعددداإللخ لةدددا إلحيدددمإلت قدددالؽإل ظلإدددوقإل لشقدددلإلهسإلن ا دددان إل سحوفغددداإلهاددد هإلحيدددمإليقددديؼإلن دددفسذإلهسإلنألسددد د إلهسإل
إلن  ددىن سدددوفاإلجدديؽإللحددلإل اول ،ددوإلسلقدد إلعسل،ددوإللسددوإليحسل،ددوإللذددقاإلسلعواددودإلن ا قددوفإلسن دددة  إل حوادداإلن   لةدداإلن سو يدداإل

إل سسوصساإلن عسل.إل– غو إياإل اهإلنإل–إلن   يد يسملإلن انفعإلإلن ذون س  اإلإل ل ،ؼ

شدسلإلنألسد دإلسعدامإل صلدولإلن شقدلإلسن ا دان إلحةوعدًوإلعلدىإلجسدعإلإلفدىفإو  مؼإللدؽإله إلن قدواؾ إليسدشحإلن سد هدإلن حد إل
ن س هدإللو يًوإلساةديًو إل حوااإلصاسصإلا نصنقإلسزنصياإل ةياإلجشقلإلن عول قإل  ىإلسحانقإلا يإاإللدؽإللحدلإل ادول ،ؽ؛إل  إله إل

لدددؽإلإلنإًلن  ظإيددد إلن عسلدددىإل ،دددذ إلن قدددؾنايؽإلسن قددد نصنقإل  ذددد إلعدددؽإلسجدددؾ إل غددد نقإلعلدددىإللدددد ؾهإلن  شةيدددذإلتشددد  إلعش،دددوإلعدددا 
 ،دددو إلسعدددامإلن سددد ةو دإللدددؽإلرولدددلإلطوا ،دددوإلسضدددع إلرةوم ،دددوإلإلد و سفنيدددوإلن سقددد صإل حددداإللدددؽإل س دددعإلن سددد هدإلإلن  دددىن سعؾادددوقإل

إلن عسليا.
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لدوإل ددإاإلعدامإلسجدؾ إل اإدؾفإلطلإدوقإلن شقدلإلهسإلن ا دان إلإلفدىسلؽإللدذ إلن سعؾادوقإل عشدنإل عدضإلصكسدومإلن عسدلإل
ن قظددوعإلن خددوصإل لددفمإلن سعيشددوقإلن حددا إلإلفددى صجددوقإلاو يدداإلهسإلنح يددوذإلن ح،دداإل ل خرددص إلرسددوإله إل عددضإلن ح،ددوقإل

ؾايعإلعلىإل ا نصنقإل   إلن  قامإل ظلإوقإلن شقلإلسن ا ان إل سحوفغاإلها هإلا فإللادإلن خس إلسدشؾنقإلنألس دىإل لعسدلإل و  
ا يحدداإل ،ددذ إلن سعؾاددوقإل لحدد إل عددضإلن عددول قإل  ددىإلن حرددؾفإلسإلإل.ن سحوفغددوقإلن شو يدداإلفددى عدداإل سمو دداإلنسدد قو اإلاوصدداإل

إلريو إلهس  ،و.إلعلىإل جوزدإلجاس إلل  اإل ل ؾفي إلجيؽإلسنجإو ،وإلنألس ياإلسن سحوفغاإلعلى

الددتعمػ مددؼ الشقددل أو الفرددل التعدددفى لجهددة أو إدارة سفددىإل نقإلنسطددوص إلع،دد إلعددا إللددؽإلن ذددكوسهإلحددؾفإل
إلنق% إلساداإل إديؽإللدؽإلاد فإل حليدلإللزدسؾ إلن ذدكوسهإله إل عدضإل جد نم25.8س  دػإلجشددإاإلإلأخخى داخدل السؤسددة

إعضإلن دد إلجيشسدوإللش،ددوإل إل لذددوتياإلن د غلؼن ةردلإلهسإلن شقددلإل د ؼإلسفقددًوإل قؾنعداإلس ددؾن حإللشغسداإل لعسددلإل نادلإلن ح،دداإلس إليحد
إلنآلا إلت جعإل  ىإل عشنإلص ي إلن عسلإلسنس غ فإلسلظ ل.

لحدوفإلعسل،دوإلس  دػإلإلفدى  عد ضإل دلإلن ذدوتياإلإلن دذوإلسؤ السعاممة والتسضضدتسوإلع، إلعا إللؽإلن ذكوسهإلحؾفإل
أإل سصإل عضإلن ح،وقإل  ؾ ىإلن سشوصاإلس ،سديإلفى% إلسي زحإللذنإلن  سييفإللؽإلا فإل ةزيلإلن ذرؾصإل18.9جشدإاإل

ن عسدل.إلسلدوإلإلفدىن س هدإل وع إوصلوإلمي إلاو صدإلعلىإل ؾ ىإلل،ومإلن قيو دإل سوإل دات،وإللدؽإلن  فنلدوقإلهسد ياإل حداإللدؽإلرةوم ،دوإل
 ل عإئداإلن عولداإلسنسحردومإلإلن س ردفوإل ق يد إلن ح،دوزإللإلتإ لؽإلعلىإللذنإلن  سييفإلن ؾناعإلعلىإلن س هدإلن عوللا إللوإليذي إل  ي

  ددىإله إلادددإاإلن إظو دداإلجدديؽإلن شدددومإل إلددعإلهتمدد إللددؽإل   دداإلإلوإل2008إل–إل1990 حددمإلن قددؾهإلن عوللدداإل و عيشدداإل عددولىإلخ
%إلجديؽإلن  جدوف إلس  دػإل5.6حديؽإلناخةزدنإل  دىإلإلفدى%إلجيؽإلن شددومإل19.3هضعو إلن شدإاإلجيؽإلن  جوفإلحيمإلجلغنإل

إلفددىرسدوإله إللشددوعإلفحدؾدإلاؾعيداإلإل.ن قظددوعإلن خدوصإلفدىاغد ًنإل  ةزديلإللدشحإلفدد صإلن عسدلإل ل جدوفإل س إلن شدددومإلاوصداإل
إلن  دى.إلرسدوإل ذدي إل حداهإلن اصنسدوقإلإلو7خهن ا ردو فإلن قظوعإلن خوصإلسإ إلردو إليخ لد إلسفقدًوإل لشذدوقإللحوإلفىنألجؾصإل

إلفدىهج ينإلعلىإلعا إللدؽإلن عدول قإل سردواعإلن غدففإلسن شددي إل  دىإله إلهملدإ،ؽإليعدوايؽإللدؽإلن عدففإلن دؾعيةىإلسن  سييدفإل
عسدل إل حواداإلسدؾمإللعوللداإلاظدولإلن إلفدىن عسلإلس روصعإلنأل سنص إللسدوإلتدؤ  إلعلدىإل ا دوج،ؽإلسلذدوصر ،ؽإلن ج سوعيداإل

إل.و8خن  كسومإلسزل مإلن عسل

إلمددش  بعدد  األجددازات الؽجؽبضددة فددىتعشددت رئددضذ العسددل بحواداإللددوإلسدإ  إلع،دد إلعدا إللددؽإلن ذددكوسهإلحدؾفإلسإل
 إل ح سددلإلسددلظاإل قات يدداإل دد  ي إلن ح،ددا إلس  ددػإلجشدددإاإلإلن  ددى جددوزدإلل نفقدداإل لددفسذوإلإل–خ جددوزدإلسضددعإلهسإلصعويدداإلطةددلإل

إلو.47إلصاؼإلاسفن ةئا.إلخهاغ إلجإل جسو  %إللؽإل7.6

إلجدديؽإللددوإلسضددعإللددؽإلاددؾنايؽإلسادد نصنقإللشغسدداإل لعسددلإل حددا إلن حقددؾلإلن ؾعيةيدداإلاددو ؼإلنادد   إلت إدديؽإلسجددؾ لكددذنإل
لذ إلن قؾنايؽإلسن قد نصنق.إلصبسدوإلت جدعإلس شةيذ ظإي إلإلفى لعولليؽإلسبيؽإلهسو ياإلن قو دإللؽإلصكسومإلن عسلإلإلس  وفؤإلن ة ص

نأللددؾصإل لدددلظاإلن  قات يدداإل دد  ي إلن ح،دداإلس حاتددا إلإللددذنإل  ددىإلعددادإلهسددإو إللش،ددو:إل قلددصإلفدد صإلن عسددل إلس دد عإل عددض
إلفددى ح يوجددوقإلن عسددل إل وسضددوفاإل  ددىإلصكيدداإلن سدد هدإل ددذن ،وإلسلة،ؾل،ددوإلن سحدداس إل قيسدداإلن عسددلإل؛حيددمإلُ قدد  إللدددولس ،وإل
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 شغؼإلحيو ،وإلنألس يا إلسه إلهياإلا نصنقإل ؤ  إلعلدىإللدذنإلن  شغديؼإلُ عداإلإلن  ىن شذوقإلن ا رو هإل ز سصدإل ؾفي إلنآل يوقإل
إلعلي،و.إلوإًلسناعإلعلسوإًل

 (58)رقػ ججول 
 السشجرجة  التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة

         العسل ؤساإر  التعامل مع :فئة الخئضدضةال تحت
 (243)ن=

 انُسجخ انًئىَخ العجد الفئة الفخعضة*

 35.6 47 صفضإلطلإوقإلن شقلإلسن ا ان 

 25.8 34 فرلإلهسإلاقلإل عدةى

 18.9 25 سؾمإللعوللاإلس سييف

 21.2 28  سومدإلنس غ فإلن دلظا

 7.6 10 صعوياإلطةلإل عد إللؽإلعامإللشحإل جوزدإلسضعإلهس

 5.3 7 ن   اياإلفى خظىإل

 2.3 3 صفضإلطلاإلن عؾ دإل سكو إلن عسلإلنألصلى

 1.5 2 صفضإلطلاإللشحإلعسلإلجشر إلن ؾانإل

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ* 

 الشعام العام لمعسل-4 

لددؽإلإلو%:.21بشدددبة  )شددكؽى  45 طددوصإللددذ إلن ةئدداإلجلددعإلإلفددىىإله إلعددا إلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإل ذددي إلن ش ددو  إل  دد
يعسلدؽإلفيدلإللشدذإلإلن دذون قظدوعإلإلفدىإلطمدب التثبضدت أو التعضدضؼإلفدىن عسدل.إلساداإل  ردفقإلهملإ،دوإلإللحؾصإلشكوسهإلإل جسو  

إ،ؽإل% إلهملد11.8جشددإاإلإلرفد  تعضدضؼ العقدؽد السؤقتدة% إل حواداإل61.8سشؾنقإلس  ػإلجشدإاإلإل10هسإلإل5هتم إللؽإل
اددددواؾ إلوإل23خوإللددددؽإلن سددددو دإل2لددددؽإلن ساصسددددوقإلن س عواددددانقإلجشغددددومإلن عقدددداإلن ذددددولل.إل ددددو  مؼإللددددؽإله إلن قددددواؾ إل"ن ةقدددد دإلخ

شددديؽإل سكوفددد دإلشدددوللاإلسن دددذهإللزدددىإلعلدددىإلي عيددديؽإلن عدددولليؽإلن سع"هجدددوزإلإلو5/2000إلخسن سزدددوفاإل و قدددواؾ إلإل47/1978
سلددؾ إلج،ددوإل عدداإللؾنفقدداإلن ح،ددوزإلن س رددفهإليعإلن  ددىن ؾعددو  إلن ذددوم دإل و ح،ددوقإلإلفددى عيددش،ؼإل دد تإلسددشؾنقإلعلددىإلنألاددلإل

 ل شغددديؼإلسنس نصد".إل  إله إلن ؾنادددعإلن عسلدددىإلسلدددؽإلاددد فإلن ذدددكوسهإلن دددؾنص دإلتؤرددداإلعلدددىإلعدددامإلهادددذإللعغدددؼإلن ح،دددوقإلج،دددذ إل
ن  عوااإل سكوف دإلشدوللاإل سدادإلسدشاإلس حدا إل عداإلفردلإلن  حاتداإلجيدؾمإلإلفىن شرؾصإلن قواؾايا إل ذنإل ح قإل عضإلن ح،وقإل

سددشؾنقإلإل3 إل رددإحإلل رددلاإلن سددادإلس عظددىإلحدد إل لسظو إدداإل ددو  عييؽإل عدداإللزددىإلإل  دد إلاعددؽإلن سددادإلن دددو قإلهسإلهتمدد 
إلل رلاإلسفقًوإل لسو دإلن دو قا.
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يسد إلج،دوإلن سح سدع إلسه إدوعإلن اس داإل ديوسداإلن   يد إلإلن  دىصبسوإل  جعإللذ إلنسشكو ياإل  ىإلنألسضوعإلن ا ردو ياإل
  س لدػإلن س،دوصنقإلإلن  دىهلدومإلن ةئدوقإلإلحيؽإل إلس قلدصإلفد صإلن عسدلإلاوصداين ،يكلىإلسن  خلىإلعؽإلسيوساإل عييؽإلن خ إل

إلسا شوإلن  نلؽ.إلإلفىيح وج،وإلسؾلإلن عسلإلإلن  ىسن قاصنقإل
 (59) رقػ ججول

 السشجرجة  التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة
            مع الشعام العام لمعسل :مذكالتتحت الفئة 

 (45)ن=

 العجد الفئة الفخعضة*
 انُسجخ انًئىَخ

 61.8 21  عييؽطلاإل مإينإل/إل

 11.8 4 صفضإل عييؽإلن عقؾ إلن سؤا ا

 11.8 4 طلاإلن عسلإلجشغومإلن  عواا

 11.8 4 صفضإل عو دإل عييؽ

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 إلت زدددحإله إلهتمددد إلادددؽإ الخردددائص الجيسؽجخافضدددة لمذددداكضات فدددىوبتحمضدددل أبعددداد الذدددكاوى االقتردددادية 
والتعمدضػ الستؽسدل وفدؽق % إلإل55.1جشددإاإلإلالجدامعيات مدؼ ذوات التعمدضػ الستعمسدن ذكوسهإلسن ظلإوقإلروانإلجيؽإل

 إل%إل36.7جشددإاإلإلمجال التجريذ فىالعامالت سهتم لؽإللؽإلإل علىإلن  ؾن ىإل%إل14.1سإل%إل15.1جشدإاإلالستؽسل 
نقإلوإلس سملددنإلشددكوسهإل سإل ددو سلح 14إلس13إلس12هصاددومإلحددانسفإلن هاغدد إلعامددا.) 51-41سادداإل  نسحددنإلهعسددوصلؽإلجدديؽإل

 دىإلازدعؽإل  ن  غلؼإللؽإلعامإلنج يوزإللدو قاإل عوااإلهسإل عييؽإلسلىإلهتم إلنص إوطوإل و ساصسدوقإلنإلفىحولعىإلن  عليؼإلن 
سلدىإلإل ن  عييؽإل و  مؼإللدؽإلناظإدولإلن ذد سقإلعلدي،ؽإلفى وسضوفاإل  ىإل غلؼإل عز،ؽإللؽإل خظي،ؽإلإل ل حو إلن  و ص 

حدوفإلن عسدلإلس ةزديلإلن دذرؾصإلهسإل سهإللإلفدى شكو يوقإل عإ إلعؽإلشعؾصإلن س هدإلن عوللاإل عامإلن سددوسندإلسن  سييدفإلضدالوإل
شددعؾصلؽإل ددو غلؼإلن ؾناددعإلعلددي،ؽإللددؽإلإلفددىهلددوإل سنقإلن  علدديؼإلن س ؾسددكإلسفددؾلإلن س ؾسددكإلفقدداإل سملددنإلشددكؾنلؽإلإلن ؾسددوطا.

يعسلؽإلج،وإل دإاإلاقل،ؽإل ح،اإلهسإل  نصدإلها هإل رؾصدإل عددةيا إل حواداإل د ا إللدد حقو ،ؽإلن سو يداإل دو  مؼإلإلن  ىن ح،اإل
إللؽإلضآ اإلن س  ا.

ن ؾعدددو  إلنس نصيددداإلإلفددىف،ددىإلشدددكؾهإلعولددداإل  ددلإلن س علسدددوقإلن عدددول قإلإلات الشقدددل واالنتدددجابرفددد  طمبدددهلددوإل
إل.و و سلح إل16س15إل  إلهصاومسإلحان هاغ إلريا.خإلسن  خر

إل

إل
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 العسلالترجى لذكاوى  فىجهؽد السكتب 
ن حرؾفإلعلىإلحقؾا،وإلن ؾعيةياإلسن عسدلإلعلدىإل زن داإلهيداإلهشدكوفإللدؽإلإلفىيدعىإلن سك اإل سدواادإلن س هدإلن عوللاإل

 سمددلإل سدد دإلإلن  ددىسإللحددوفإلن عسددل إلس  دػإللددؽإلادد فإلن  عددوس إللددعإلسحددانقإل  دوفؤإلن ةدد صإل ددو ؾزنصنقإلإلفددىن  سييدفإلضددالوإل
إلسعيلإل لش،ؾضإلسن ص قومإل  سضوعإلن س هدإلن عوللا.إلفى لس هدإلإلن قؾل ج،ؾ إلن سحل إل

سن  حقد إللدؽإلإلسبشومإلعليل إليقؾمإلن سك اإل إحو داإلن ذدكوسهإلن س  إظداإل و عسدلإل لح،دوقإلسن دؾزنصنقإلن سعشيداإل إحم،دو
سفقدًوإل لقدؾنايؽإلسن لدؾن حإلن سشغسدداإلإل لداهإللرداناي ،وإلس سكديؽإلن سد هدإلخن ذدوتياوإل نقإلن حد إللدؽإلن حردؾفإلعلدىإلحقؾا،دو

 دؼإلإلو%40.7جشددإاإلهإلخشكؾإلإل127وإل  ىإله إلهملاإلن ذكوسهإل49صاؼإل لػإلن ح،وق.إلف ذي إلا و  إلن حاسفإلخإلفى لعسلإل
إحدمإلن ذدكؾهإلسلحوس داإل يحدو إلحلدؾفإل ،دوإل سدوإلت ةد إلسن قدؾنايؽإل إل،لدددارات والهضئدات الحكؽمضدة وجهدة العسدل حو  ،وإل

تؽجضهها لؽحجات تكدافؤ الفدخص بدالؽزارات ن ذكوسهإل ؼإلإل جسو  %إللؽإل26لذ إلن ح،وق.إلجيشسوإلإلفىن سشغساإل لعسلإل
تقددجيػ  عددؼ طخيددق سكتددبالالتعامددل معهددا مددؼ خددالل ن ذددكوسهإل ددؼإلإل جسددو  %إللددؽإل24 إلرسددوإله إلادددإاإلالسختمفددة
ذوتيوقإل حقؾا،ؽإلن ؾعيةياإلسلاهإلناظإولإلن لؾن حإلسن قؾنايؽإلن سشغساإل لعسلإلعلدىإللدوإلت قدالؽإل دلإلس ع يفإلن السذؽرة 

 طددوصإلإلفددىإلو ذدد ا،إلمخاطبددة مكتددب السحدداف %إل ددؼإل4.5لددؽإلشددكوسه.إللددذنإل وسضددوفاإل  ددىإلعددا إللددؽإلن ذددكوسهإلجشدددإاإل
ن سحلدد إللددؽإلشددكوسهإلإل إلسلددوإلتدد  إل ةدد ع  سدد سوعإل ذددكوسهإلهجشددومإلن سحوفغدداإليعقددا إلن سحددوفمإلن ددذون لقددومإلن حسددولي هإل

اوصداإللدوإلت علد إل و ةردلإلهسإلن ا دان إلإل سدوإل قدالؽإل دلإللدؽإل غلسدوقإلهسإلطلإدوقفي سددواا ،ؽإلإل إلس  ػإلاوصاإل و س هدإل
إل                               .ن انالىإلسن ذهإليعاإللؽإلنا روصإلن سحوفمإلن سؾنفقاإلعليلإلهسإلصفزل

 (:5) رقػ ججول                                                     
إلالعسلشكاوى تعامل السكتب مع أسمؽب 

 انُسجخ انًئىَخ العجد األسمؽب

 40.7 127 سزنصنقإلسليئوقإلحكؾليا

 26.0 81 سحانقإل  وفؤإلن ة ص

 24.0 75  فو دإل و سذؾصدإل و سك ا

 4.5 14 لحوفغوق

 3.2 10 جولعوق

 1.0 3 يؽإلل ظؾعيؽلحولنسحو اإل  ىإل

 0.6 2 قاقو وقإل/إللحو  إل/إلجسعيو

 211 423 اإلجسالي
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 العسللذكاوى  الشهائيؽقف سال
 حدد هإل لقددىإلن ذددكوسهإلسفحردد،وإلسإحو  ،ددوإل لح،ددوقإلن سعشيددا إلإلفددىتإددذ ،وإلن سك دداإلإلن  ددى زددسو إلاحددواإلن ح،ددؾ إل

 لددوإلج سكدديؽإلن ذددوتياإللددؽإلإل. ذددكلإل ن ددؼإل لؾصددؾفإل  ددىإلص إلا،ددو ىإلساددوطعإل ذدد  إللؾادد إلن ذددكؾهإلإلل و عدداإللددذ إلن ذددكوسهإل
لحمدؽل نهائضدة بذدكل هالإل ؼإلن  ؾصلإلإلن  و  حإلن سإ صإلن قواؾاىإل عامإلهحقي ،و.إلسي إيؽإللؽإلن حاسفإلحقؾا،وإلهسإل ؾضي

ن خدوصإل و عسدل إلجيشسدوإلإلن سحدؾصشدكوسهإلإل جسدو  لدؽإلإلو%20.5جشددإاإلخشدكؾهإلإل64 عدا إلإلإيجابى لرال  الذاكضات
  ي،دوإلن ذدكوسه.إلساداإلهحيلدنإلإلن  دىإلقضدج البحدث والجراسدة لدجى الجهدات السعشضدةإلو%20.8جشددإاإلخشكؾهإلإل65لشوعإل

نع سداقإلفي،دوإلن ذددوتياإلإلن  دى%.إلهلددوإلن ذدكوسهإل18.3جشددإاإلإلعدجم األحقضدة طدوصإلإلفددى داالإلإلن  دىجلدعإلعدا إلن ذدكوسهإل
%.إللدذنإل وسضدوفاإل14.1فقاإلجلغنإلادإ ،وإلإلوإفادتها بالسذؽرة حؽل حقؽقها الؽظضفضةعلىإل ؾجيلإللحولىإلن سك اإل

تدد ؼإلاغدد ًنإل عددامإلنسدد  سوفإلن سددد شانقإلن سظلؾبددا إلإل؛و%13.1جشدددإاإلخشددكؾهإلإل41عددا إللددؽإلن ذددكوسهإلجلددعإلإلحفدد   ددىإل
  عاإلل سصإل   اإلش،ؾصإللؽإل قايؼإلن ذكؾه.إلإلن حةم

 

 (61)رقػ ججول 
 العسل بسحؽرالخاصة  والطمبات لمذكاوى   الشهائيالسؽقف 

 انُسجخ انًئىَخ العجد السؽقف

 20.8 65  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 20.5 64  يحوجى

 18.3 57 عامإلهحقيا

 14.1 44 دإل و سذؾصد فو 

 13.1 41 حةم

 9.1 28 سلإى

 2.2 7 صلحإل– شوزفإل

 1.9 6 ل انسفإلهلومإلن قزوم

 211 423 اإلجسالي

 العشف شكاوى  الخابع سحؽرلا
يسمددلإلن عشدد إلضدداإلن سدد هدإلازددياإلعو سيدداإل  خظددىإلن حدداس إلن مقوفيدداإلسن حغ نفيدداإلسن ظإقدداإلن ج سوعيددا إلف،ددؾإلشددكلإل

حقدؾل.إلفعلدىإلن د مؼإللدؽإلنسعد  إلن عدو سىإل لقزدومإلعلدىإلن عشد إلضداإلن سد هدإلس زدسيشلإللؽإلهشكوفإلن  سييفإلسنا ،وعإلن 
ن سؾن يد إلسن  ةوايدوقإلن اس يدا إل  إله إلنألصادومإلإلفدى طوصإللإو نإلن سدوسندإلجيؽإلن حشديؽ إلس انجي إللشولزاإلن  سييدفإلإلفى
س هدإلُيعاإلنا ،وتًوإلصدوصاًوإلن عو ؼإلرللإللوإلزن نإل دحلإلادإاإلعو ياإللؽإلساو عإل ع ضإلن شدومإل لعش .إلفو عش إلضاإلن إلفى
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نج سوعيًوإلُللحًو.إلسيسملإلن عش إللغ، ًنإللؽإلإلوإًل حقؾا،وإلسيحاإللؽإلر نل ،و إلسهصإحنإللشولز لإلسلدوعادإلضحويو إللظلإ
سه سنصإلن  جددوفإلإلن ج سددوع ع اددوقإلن قددؾهإلجدديؽإلن  جددلإلسن سدد هد إل  إلهاددلإلتدد  إكإل سةددوليؼإلن شددؾعإلإلفددىلغددول إلن ادد  فإل

 طددوصإل قوفددوقإللخ لةددا إل ددذنإلف ميدد ًنإللددوإل ددد خامإلإلفددى لعددو نقإلسن  قو يدداإلن س عددوص إلعلي،ددوإلسن شدددومإل ناددلإلن سح سددعإلسفقددًوإل
ن سعددوتي إلن س  إظدداإل ددو شؾعإلر إ يدد إل لدددلؾعإلن عشيدد إلضدداإلن سدد هد.إلف ذددي إلن اصنسددوقإل  ددىإله إلن عشدد إلضدداإلن سدد هدإلسددلؾعإل

ياإلن سخ لةددا إلسه إلهتمدد إلن إيئددوقإلن حزدد ياإلسن  يةيدداإلعلددىإلن دددؾنمإلسفددىإلن سددد ؾيوقإلن  عليسيدداإلسن ا رددو إلفددىلش ذدد إل
هج يدنإلعإد إلإلن  دىؤراإلعلىإل  ػإل حاهإلن اصنسدوقإل  إلسإلو9خنألزسنذإل ؼإلنآل وملؼإلنألشخوصإللسوصساإل لعش إلضاإلن س هدإل

هسإلهالإلإل     إ،وإلن فسجاإلن  ى قوفوقإلل شؾعاإلحيمإلُتشغ إل  ىإلن عش إل وع إوص إلحقًوإل لفسذإللؽإلهجلإل رحيحإلنألاظومإل
  زددسؽإلاإددؾفإلن لحددؾمإل  ددىإلن قددؾدإللددؽإلهجددلإل حقيدد إل لدددػإلنأل سنصإلإلن  ددىسإلاإلن دددو ادإلهحدداإلن سةددوليؼإلن ج سوعيدداإلسن مقوفيدد

إل.و10خن س سؾلاإلنج سوعيًوإل  لإللؽإلن  جلإلسن س هدإل

هدل يتطمدب القزداإ عمدى العشدف السؽجد  ادج سلدؾ:إلإلفدإ إلن  ددوكفإلن دذهإليةد ضإلاةددلضدؾمإللدوإلسدإ  إلإلفدى
ا؟، أم أن األمدخ يتطمدب معالجدة اجتساعضدة السخأة واع القؽانضؼ وتحجيج عقؽبات رادعة لسسارسدضؼ العشدف ادجه

 تجعػ تمغ الدمؽ ضات؟ التىمؼ خالل تعجيل السشعؽمة الثقافضة 

صبسددوإل  زددحإلنسجو دداإلعلددىإللددذنإلن  دددوكفإللددؽإلادد فإل حليددلإللزددسؾ إلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإل لسك دداإلحددؾفإلن عشدد إل
عشد إلن دؾنص دإل لسك داإل ة سعددلإلن سؾجدلإلضداإلن سد هدإل  اسوطدلإلن سخ لةدا إلفقداإلهسضدحنإلا دو  إلن اصنسداإل  دىإله إلشدكوسهإلن 

شددكوسهإلن عيشددا.إلس شقدددؼإللددذ إلن ذددكوسهإل  ددىإل   دداإله عددو إلإل جسددو  لددؽإل% 5.:شددكؽى بشدددبة  2:6ن سخ لةدداإلجلغددنإل
وتتسثدل هدحا إلحيو ،دوإلنألسد ياإلسن علسيدا.إلفدى  ع ضإل دلإلن سد هدإلخن ذدوتياوإلإلن ذوص يدياإل سملإلهاسوقإلهسإلصؾصإل لعش إل

إل:يمياألبعاد فضسا 
 (62) رقػ ججول

 زيع التكخارى والشدبى لألبعاد السشجرجةالتؽ 
 العشف بذكاوى الخاص  سحؽرالتحت  

 الشدبة السئؽية العجد اإلبعاد

 77.9 152 عش إلهس هإل

 14.4 28 عش إللح سعى

 7.7 15 عش إللؤسدى

 211 2:6 اإلجسالي
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 العشف األسخى  -2

 263لحؾصإلازدويوإلن عشد  إل  إلجلدعإلإل طوصإلفىح لإللذنإلن إعاإلن س  إاإلنألس ىإللؽإلحيمإلعا إلن ذكوسهإلن ؾنص دإلن
ذدد سلإللددذنإلن ددشسكإلعلددىإلن عشدد إلن زددسشىإلن سدد  إكإل و سذددك قإليإلن سحددؾص.إلسإل جسددو  لددؽإلإل(%:.88بشدددبة )شددكؽى 
تشحؼإلعش،وإلن اةروفإلجيؽإلن فسجيؽإل ددإاإلسدؾمإلن سعوللداإلسن ددلؾعإلن عشيد إلسن سشحد  إللدؽإلاإدلإلن دفسذإلإلن  ىنألس ياإل

إل ألس هوإلن عش إلن سؾجلإل لس هدإللؽإلن فسذإلهسإلنآل ومإلهسإلنألاؾدإلهسإلنألادوص  حو إلزسج ل.إلسيقراإلج،ذنإلن شسكخإلن عش إلن
الشددبة  يحتدلالعشف السؽج  مؼ الدوج ادج زوجتد  بردؽرا السختمفدة  ذنإلفقاإل عا قإلصؾص إلسهشكو ل إلجيشسوإليغلإل

إلن دداإلفدىت سمدلإلإلعشدف لفعدى% إلهسإل72.4:إلن  عداهإل و زد  إلجشددإاإلفدىسي سمدلإلإلعشفًا جددجياً سؾنمإلردو إلاألعمى 
:إلفدددىت سمدددلإلإلاً نفددددص اً عشفدددن ُإعددا إلهسإلإللدددذنإل جسددو  %إللدددؽإل44.7سن قددذ إل كلسدددوقإل حدد اإلرإ يوملدددوإلسر نل ،ددوإلجشددددإاإل

لددؽإلنألمإلإلاظدد إلنألجشددومإلسح لددو   ددىإلجوادداإل% إل9.9% إلن ظدد  إللددؽإلن سدددكؽإلجشدددإاإل6.6ن غيددو إلسن ،حدد إلجشدددإاإل
إلن ُإعا.إللذنإل جسو  %إللؽإل1.3صكي ،ؼإلجشدإاإل

إلن  دى عضإلن سح سعوقإلإلفىشي إلت   فإلعلىإل عضإلن سةوليؼإلن مقوفياإلن دو ادإللؽإلن سؤراإله إللذنإلن دلؾعإلن عسإل
"ن سددحإلن ددكواىإلإل صنسدا اعؼإلس ؤراإلعلىإلسيظ دإلن  جلإلسض سصدإل قؾيؼإلسلؾعإلن س هدإل  شغيؼإلن حيودإلنألس يا.إلف ذدي إل

غ،د إل  دىإله إلن عشد إلن سؾجدلإللدؽإلن دفسذإلضداإلزسج دلإليسمدلإلهتمد إلهشدكوفإلن عشد إلن سسدوصس إلسيإل2005عومإل إل"ن رحى
لشددوعإلصددؾصدإلهادد هإللددؽإلإلفددإ إلبحوادداإللددوإلسددإ  سإل.إلو11خصددؾصدإلعشدد إلجددداهإلس ةغددىإل دددإاإلعددامإلطوعدداإلن ددفسذإلإلفددى

%إللدؽإل17.1جشددإاإلإلالز ل عمضها وقهخها لمتشازل عؼ حقؽقهداإلفى سملإل ن عش إلن سسوصسإللؽإلن فسذإلضاإلزسج لإل
ردؾفإلعلدىإلن ظد لإلهسإلن  شدوزفإلن ُإعا إلسلدؾإلهسدلؾ إلسجإوصلدوإلعلدىإلن  شدوزفإلعدؽإلحقؾا،دوإلن ذد عياإللقوجدلإلن حإل جسو  

ن شةقاإل ي خلصإللؽإلعامإلنساةولإلعلي،ؼ.إللذنإل وسضوفاإل  ىإلهشكوفإلها هإللؽإلن عش إلإلفى،وإل عؽإلحق،وإلسحقؾلإلهجشو
خنألادنإلهسإلإلالعشف السؽج  مدؼ اببداإ أو األخدؽة ادج السدخأةن سحيكإلنألس هإلسن عو لىإلسلؾإلإلفىن سؾجلإلضاإلن س هدإل

إل%.إل4ن  عاهإلعلي،وإل و ز  إلسج اإلر نل ،وإلإلجشدإاإلإلسهداإلن صؾصدإلإلفىنسلوااإلإلفىن جشاو.إلسلؾإلت سملإل
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 (63) رقػ ججول
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 

 (263)ن=               سخى األعشف بعج التحت                         
 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة*
 72.4 110 لإلن فسذن  عاهإل و ز  إللؽإلاإ

 44.9 68 ن  ع ضإل لداإلسن قذ 

 17.1 26 ن ق، إلسنم رو إلن ح 

 9.9 15 ن ظ  إللؽإلن دكؽ

 6.6 10 ن غيو إلسن ،ح 

 4.0 6  لوااإللؽإلاإلإلنأل إلهسإلنألاؾد

 2.6 4 ن  عاهإل و ز  إلسن داإللؽإلهللإلن فسذ

 1.3 2 سؾمإللعوللاإلنألجشومإل و ز  إلن سإ ا

 1.3 2 اظ إلسح لو إللؽإلنألجشوم

 0.7 1 نف عوفإللحوض إلريايا

 0.7 1 ن ع اوقإلن فسجياإلفى سومدإلن سعوللاإل

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 السجتسعيالعشف  -3
إل جسددو  لددؽإلإل(%25.5بشدددبة )شددكؽى  39 طددوصإللددذنإلن إعدداإلجلغددنإلإلفددىن ش ددو  إله إلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإلجيشددنإل

إلن إعداإل جسو  %إللؽإل35.7جشدإاإلإلسمب حقؽقها فىتخجام القؽة واس إلاست الل اعف السخأةإلفى سملنإلسإلن سحؾص إل
لدؽإلاإدلإلتعخض الذاكضة لمزخب أو التعجى عمضهدا بالددب والتهجيدج رسوإلسص إلعا إللؽإلن ذكوسهإلحدؾفإل  لإللش،سو.إل

%إل50جشددإاإلإلحيو ،دوإلن يؾليداإلفدىهشخوصإل نالإلن سحديكإلن إيئدىإلهسإلنسطدوصإلن ددكشىإلخن حيد ن وإللسدؽإل  عولدلإللع،دوإل
تزدخر الذداكضة مدؼ  عإد إلعدؽإلإلن  دىإل%14.3ن إعدا إلرسدوإلع،د إلعدا إلضدئيلإللدؽإلن ذدكوسهإلجشددإاإلإلذنلإل جسو  لؽإل

صإلسديئاإلنإًللحيظ،وإلن ددكشى.إلسلدذنإلن دشسكإللدؽإلنستدذنمإلن حدداهإلسن شةددىإلت د عإلآ دوإلفىلؽإلاإلإلهف ن إلتعخاها لمتحخش 
ها،دوإلف يدداإلسد،لاإلن سشدوف.إللح سدعإلتشغد إل لسد هدإلعلدىإلإلفدىشعؾصلوإلن ان ؼإل عامإلنأللدو إلإلفىعلىإلاةدياإلن س هدإلسي دإاإل

إلو.53صاؼإلخهاغ إلجاسف
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 (64) رقػ ججول
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 

 (39)ن=          سجتسعيالعشف بعج ال تحت                  
 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة*

 50.0 14 ن  عاهإل و ز  

 35.7 10 نس غ فإلضع إلن س هدإل

 35.7 10 سلاإلحقؾلإلن س هدإلإلفىنس خانمإلن قؾدإل

 14.3 4 ن  ع ضإل ل ح شإللؽإلاإلإلن غي 

 3.6 1 ن  ذ،ي إلسن ج فنز

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*إلإلإلإلإل

 السؤسديالعشف  -4
 إلسلددىإلازددويوإلن عشدد إللحددؾصإل جسددو  لددؽإلإلو%8.8بشدددبة )شددكؽى  26 طددوصإلإلفددىسص قإلشددكوسهإللددذنإلن إعدداإل

 إلسيذددي إلن سؤسددد ن ؾناددعإلعلددىإلن سدد هدإلخن ذددوتياوإللددؽإلاإددلإلهفدد ن إل رددة ،ؼإلن س،شيدداإل ناددلإلنسطددوصإل عإدد إلعددؽإلن عشدد إل
تعخادها لالسدت الل مدؼ قبدل رئدضذ العسدل أو أفدخاد إلفدىوإل  ىإله إلهملداإلن ذدكوسهإلن دؾنص دإل سملدنإل54إلخصاؼإلن حاسف

تعخادها كوسهإلحدؾفإلرسدوإلسص قإلشدإللدذنإلن إعدا.إل جسدو  %إللدؽإل73.3جشددإاإلإلذوى قؽة ونفدؽذ داخدل السحدضل البضئدى
ن إعدا إلسع،د قإلعدا إللدؽإلن ذدكوسهإلحدؾفإلإل جسدو  %إللدؽإل60جشددإاإلإللمتخهضب أو العمػ مدؼ أفدخاد بسؤسددات أمشضدة

ااإل رلإل حاإلنستذنمإلهسإلن  ،اتداإلإلن  ىسإلإلها )الح ؽر( داخل السؤسدة السهشضةئتتمقاها مؼ زمال  التىسؽإ السعاممة 
 طوصإلن ح،وقإلن سؤسدياإللدوإل ذدي إل  يدلإل حداهإلإلفىلؽإلن عش إلسوإلتؤراإلعلىإللذنإلن شسكإللسإلإل.%20سااإلجلغنإلادإ ،وإل

هج يددنإلعلددىإلن عشدد إلن ؾناددعإلعلددىإلن سدد هد إل  إل إدديؽإله إللشددوعإلادددإاإللددؽإلن شدددومإلن عددول قإلت ع ضددؽإلإلن  ددىن اصنسددوقإل
سدؾمإلسإلاظولإلعسل،ؽ إلسه إللشوعإللؽإلت عد ضإل ل حد شإلإلفىألشكوفإللخ لةاإللؽإلن  ح شإلهسإلنستذنمإلن لةغىإلسن شةدىإل

إل.و12خسهملإلإل ح شإل ةغىإل ضإلن سكو اإلن حكؾليا عإلفىن سعوللاإل
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 (65) رقػ جولج
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرج 

         السجتسعيتحت بعج العشف 
 (26)ن=

 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة*

 73.3 11 نس غ فإلسلظا

 60.0 9 ذ طالؽإلهف ن إلن  عد إل/إل  لياإل

 20.0 3 ؾمإلن سعوللاإللؽإلاإلإلزل مإلن عسلن  ع ضإل د

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

نسدل ه إلإلإطدار الخردائص الجيسؽجخافضدة لمذداكضات فدى حليدلإللدذ إلنألاسدوقإللدؽإلن عشد إلي زدحإللدؽإلاد فإلسإل
تلي،دوإل سنقإلإل%29.6جشددإاإلإلو  سومإل و ق نمدإلسن   و داخإل حو إلن ةئاإلنأل اىإلفىإلن دلؼإلن  عليسى لإلن غلإاإلإلالعشف األسخى 

جشددإاإلإلوعولدوإل40-30خجيؽإلهتم لوإلهلوإل و شدإاإل لةئاإلن عس ياإل لذوتيوقإلفقاإل  نسحن.إل%إل27ن  عليؼإلن س ؾسكإلجشدإاإل
إل. طدوصإلشددكوسهإلنألحدؾنفإلن ذخرددياإلسن  دىإلرواددنإلنألتمد إلجدديؽإللدذ إلن ةئدداإلفددى% إلإلسلدىإلا يحداإل  ددد إلسلدوإلسص إل32.9

العالقدات األسدخية والعشدف السسدارس ادج  فدىخاب والخمدل عالقة بدضؼ االادطس ؤراإلا و  إلن اصنساإلعلىإله إللشدوعإل
ن زد   إلسن دددا إلسن  ،اتدداإل:إللمددلإلخ  عدد ضإلألصدشو إلل عددا دإللددؽإلن عشد إلن  دى% إلفو فسجدداإلإل93.7جشدددإاإلالدوجدة 

إلحدانسفن  لح إل ظلاإلن ظ لإلهسإلن خلعإل ل خلصإللؽإللذ إلن س،واا.خإلهاغد إلإلو ح لوا،وإللؽإلنألجشوم إلسن ظ  إللؽإلن سشفف
إلوإل و سلح إل19سإل18س17إلهصاوم

ه إلهتمدد إلهشددكوفإلن عشد إلن سسددوصسإلضدداإلن سد هدإللددؾإلن عشدد إلنألسد هإلسددؾنمإلرددو إلعشةددوإلإلعدؽإللكدذنإل  ذدد إلن ش ددو  
لؽإلن  جلإل   إل لإلن دديو دإلسن ددلظاإل زدإكإلسدلؾريوقإلن سد هد إلسلدذ إلن ددلؾريوقإلن عشيةداإلاو عداإلإلنإًلنع قو إل جاايوإلهسإلاةديو

ف ضإلسديظ  لإلعلدىإلن سد هدإلجداعؾهإلن حسويداإلسن  عويدا إلإلفى ح إل عظىإلن  جلإلنإلن  ىلح سعشوإلإلفىلؽإلن مقوفاإلن دو ادإل
 عدضإلن مقوفدوقإلإلفدىاد إل دد،ؼإلهسدو ياإل شذدئاإلن سد هدإلآلن خو إلن ق نص.إلسعلدىإلن حواداإلنإلفىتسوإله إل لإلن دلظاإلن سظلقاإل

  سدديخإلسددلؾريوقإلن خزددؾعإلسنسسدد  وااإلساإددؾفإلن دددلؾعإلن عشيدد إللددؽإلن  جددلإل وع إددوص إلإلفددىن  يةيدداإلسإلن إاسيدداإلإل-اوصددا–
إل طوصلوإلن إيئى.إلفىهسإلاسكإلحيودإللقإؾفإلإلهسلؾ 

إل،ددو  ؤردداإلعلددىإلحقؾاإلن  ددىطد هقإلعلددىإللكوادداإلن سدد هدإل إلسنا ذددوصإلنألف دوصإلإلن  ددىإلنسيحوجيدداإلفإدو  مؼإللددؽإلن  غيدد نق
   سإلن  سييدفإلضدالو إل  إلهادلإلإلن  ىحقؾلإلسريةياإلن سظو إاإلج،و إلسن  س  إلعلىإلنألف وصإلن  قلياياإلج لػإلن سزيو دإلسعي،وإل

 عضإلن إيئوقإلسن ذهإلتشعك إلسلإوإلعلىإلن ع ادوقإلن فسجيداإلسن  يدو إلإلفىملإلسسيلاإلن  عوللإللعإلن س هدإللوزنفإلن عش إليس
هسإلنلدد هدو إلإل إًلنسادددو إلخصجددإلنح دد نمإلر نلددا ددذنإلت ظلدداإلنأللدد إل غيد إلس عدداتلإلن سشددو إلن مقددوفىإل شذدد إلف د دإلإل.نألسد هإلركددل

إلقؾلإلنسادو . حمإلعلىإلحدؽإلن سعوللاإلسل نعودإلحإلن  ىساذ إلن  عو يؼإلن اتشياإلن دسحاإل
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 جهؽد السكتب لمترجى لذكاوى العشف
يدعىإلن سك اإلعلىإللد ؾهإلروفاإلن ة سعإلج قايؼإلن سدوعادإل لذوتيوقإلن   ىإل ع ضإل لعش  إلس  دػإللدؽإلاد فإل

 ،ددؽإلسددإلإلن حسويدداإلإل ددؾف إلن  ددىصفددعإلن غلددؼإلن ؾناددعإلعلددي،ؽ إلهسإل  ددىإلن ح،ددوقإلإلفددى دددواالؽإلإلن  ددى ددؾجي،،ؽإل لح،ددوقإل
لوإل دؼإل ن سحؾص إلإلشكوسهإلإل جسو  لؽإلإلو%90.8جشدإاإلخشكؾهإلإل177 ش و  إل  ىإله إللشوعإل ذي إلنسإلسن  عوياإلسنأللو .إل

يسكؽإلن خو لوإل لحردؾفإلعلدىإلحقؾا،دوإللدؽإلن سذدكؾإللشدلإل  فدعإلن غلدؼإلعش،دو إلهسإلإلن  ىإلإفادة الذاكضة فضها باإلجخاإات
.إلرسددوإل ددؼإلن  ليةؾايددانت ةو ،ددوإل و س ذددوصدإل مإددنإلشددكؾنلوإلهسإلإلن  ددىعددامإلنسدد  سوفإلن ذددوتياإل لسددد شانقإلإل دددإاإلتددػ حفعهددا

  ح يدد إللحزد إلتمإددنإلإلالجهدات األمشضددةن سحدؾصإل  ددىإلإلشددكوسهإلإل جسدو  لددؽإلإلو%3.1جشددإاإلخشددكوسهإلإل6 حؾيدلإلعدا إل
  قدايؼإلن عدؾ إلسن  عويداإل لسد هدإلن سعشةداإلإللجسعضدات أهمضدةشدكوسهإل دؼإل حؾيل،دوإلإل4سناعاإلن عشد إلسن ع دانم إل حواداإلعدا إل

ؽإللشففإلن فسجيا إلس  ػإلس حوا،وإلجداسصإل تدؾنمإل و عداإل  لدػإلن حسعيدوقإل إل حاإلللح إل ،وإل عاإلايومإلن فسذإل ظ  لوإللإلن  ى
 و.55إلصاؼإلحاسفن خهاغ إل

إل164وإل  ددىإله إللشددوعإل56خصاددؼ إلفيذددي إلن حدداسفإللمتعامددل مددع الذددكاوى  الشهددائيأمددا فضسددا يتعمددق بددالسؽقف 
  إددعإلإلن  ددىيدداإل إلس ؾجيددلإلن ذددوتياإلس ع ية،ددوإل ددو خظؾنقإلنسج ن اإلفددادة بالسذددؽرة بذددأنهػ%إل ددؼإل84.1شددكؾهإلجشدددإاإل

%إل عدددامإلنسدد  سوفإلن سدددد شانقإل8.7شدددكؾهإلجشدددإاإلإل17إلحفددد   دد سكؽإللددؽإل  إدددوقإلحق،ددو.إللدددذنإل وسضددوفاإل  دددىإله إل ددؼإل
إل%.3.1شكوسهإلجشدإاإلإل6عا إلإلفىإلالتؽصل لحمؽلن سظلؾبا إلس ؼإل

 (66) رقػ ججول
 أسمؽب تعامل السكتب مع شكاوى العشف

 األسمؽب
 

 الشدبة السئؽية العجد

 91.3 178 دإلهسإلحةغ،و سنإلنفو  ،وإل و سذؾصإل

 3.1 6 ادؼإلن ذ طاإل  ح ي إللحز ن  ؾجلإل  ىإل

 2.5 5 سزنصدإل/إللحوفغالخوطإاإل

 2.1 4 حسعيوقإلهلليان  حؾيلإل 

 0.5 1 ح،اإلن عسلنسحو اإل 

 0.5 1 ل ظؾعإل حو اإل سحوم

 211 2:6 اإلجسالي

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل
إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل
إل
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 (67) رقػ ججولإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 لذكاوى العشف الشهائيالسؽقف 

 الشدبة السئؽية العجد السؽقف

 84.1 164  فو دإل و سذؾصد

 8.7 17 حةم

 3.1 6  يحوجى

 2.1 4  شوزفإل–صلحإل

 1.0 2 عامإلهحقيا

 1.0 2 نسا حنإلن إحمإلسن اصإل

 211 2:6 اإلجسالي

 األوراق السجنضةطمبات  الخامذ سحؽرال

لدؽإلحيدمإلردؼإلإلالسختبدة الخامددةن حشددياإلن حردؾفإلعلدىإلنألسصنلإلن سااياإلسإلإلطلإوقإلنس خ نذإل قاإلنح لإللحؾص
عيشاإلن ذكوسهإلسن ظلإدوق إلس  سمدلإلإل جسو  لؽإلإل%7.9شكؽى وطمبًا بشدبة  251ن ذكوسهإلسن ظلإوقإلن ؾنص دإل  إلجلعإل

نسجد نمنقإلنس نصيداإلن  زلداإل سد خ نذإلنألسصنلإلإلن س ةددوصإلعدؽإلفدى طوصإللذنإلن سحدؾصإلإلفىةئوقإلن ة عياإلن سشاصجاإلن 
إلن  دى مإنإللؾياإلن ة  إل نالإلن سح سع إلسلؽإلا  ،وإل  سكؽإلن س هدإلخن ذوتياوإللؽإلن  س دعإل كوفداإلن حقدؾلإلإلن  ىن  سسياإل

صددؾصدإلطلإددوقإل دددعىإلن ذددوتياإللددؽإلإلفددىذنإلن سحددؾصإلع،دد إل طددوصإللددإلفددىتةل،ددوإلن قددواؾ إلسن اسدد ؾصإل ،ددو.إلسهملدداإللددوإلسص إل
إلسقالددا ؾجي،،ددوإل لح،ددوقإلن سعشيدداإل سدد خ نذإلنألسصنلإلن  سددسياإل ل عولددلإللددعإلن ح،ددوقإلن إلفددىادد فإلن سك دداإللدددواا ،وإل

إل لخالوقإلن سخ لةا إلس ل سكؽإللؽإل  إوقإلحقؾا،و.

جشددإاإلإلرسدسيزواج رضخ طمب تؽثضق إلفى  ىإله إلهملاإلن ظلإوقإل سملنإلإلوإل57خإلن حاسفإلصاؼإلإلس ذي إلن ش و  
ت   داإلإلن دذون سحؾص.إلس  ذ إللذ إلن ظلإوقإلعؽإل شدكو ياإلن دفسنذإلن ع فدىإلخميد إلن سؾ د وإللذنإلإل جسو  %إللؽإل52.1

ن سح سعدوقإلن إاسيداإلسن ردح نسياإلإلفدى،دو.إلسيكمد إللدذنإلن دشسكإللدؽإلن ظلإدوقإل عليلإلضيوعإل حقؾلإلن سد هدإلخن فسجداوإلسهجشو
حيمإلن شغومإلن دو اإل لفسنذإللؾإلن فسنذإلن قإلىإلإل-اإلسن ؾ يو إلن اناليا ديشومإلسل سىإللظ ساإل_إلاوصاإلن سشوط إلن شو ي

علدىإلنسشد،وصإلسنسعد  ؛إلفشغد نإل إعداإللدذ إلإلعقاإلن فسنذإلن قو ؼإلفى ذةؾوإلنألسلؾ إلنيع ساإلعلىإلإلن ذون دشاإلإلزسنذإلهس
  دىإلج،دؾ إلإللكو اإل  ؾ ي إلن فسنذ.إلسفىإللذنإلنسطوصإل جاإللؽإلنسشدوصدإلج،وإلن سشوط إلسصعؾباإلن ؾصؾفإل  ي،وإل إل ؾجا

لددذ إلن سشددوط إللددؽإل ؾ يدد إلعقددؾ إلإلفددى سكددؽإلن سدد هدإلإلن  ددى ددؾفي إلنآل يددوقإلإلفددىإليؽ لسدد هدإللددعإلن سحددوفغإلن قددؾل ن سحلدد إل
صصدداإلطلإددوقإلن ددفسنذإلإلفددىن ددفسنذإلخن  رددو لإلعلددىإلن ددفسنذإلو.إللددذنإل حوادداإلج،ددؾ إللك دداإلن ذددكوسهإلج،ددذ إلن سحوفغددوقإل
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  لسيداإل ؾ يد إلإلشددوملدذ إلن سشدوط إل  فدعإلسعدىإلن إلفدىن سك داإليعقدالوإلإلن  دى وسضوفاإل  دىإلن شداسنقإللذنإلإل مي إلن سؾ  
إل،و. ن فسنذ إلسلوإلت   اإلعليلإللؽإل يحوجيوقإل لسحوفغاإلعلىإلروفاإلحقؾا،وإلسحقؾلإلهجشو

ن سحدؾص إلإللدذنإل جسدو  %إللؽإل34.3جشدإاإلإلالقؽمياستخخاج الخقػ  فىسداعجة لمتسوإلسص إلعا إللؽإلن ظلإوقإل
ن سح سدعإلسيكةدلإل ،دوإلن  س دعإلإلفدىذخردياإلتؤرداإلعزدؾي ،وإل لإلزيو دإلسعىإلن س هدإل  لسيداإلسجدؾ إل  إدوقإلعلىإلسلؾإللؤش 

 لسدد هدإلإلإلن قددؾل تإددذ ،وإلن سحلدد إلإلن  ددىروفدداإلن سحددو ق إلسي جددعإللددذنإل  ددىإلن ح،ددؾ إلإلفددى قددال،وإلن اس دداإلإلن  ددىو خددالوقإل 
إلن قدؾل ت ؾ  إل لقيومإل كوفداإلنسجد نمنقإل سد خ نذإلن د اؼإلإلن ذو لش،ؾضإل  سضوعإلن س هد إلسإحاهإللذ إلن ح،ؾ إلن سذ سعإل

لدذنإل وسضدوفاإل  دىإلعدا إللدؽإلن ظلإدوقإلإلن شو يداإللش،دو.إلاوصداإلروفداإلن سحوفغدوقإلفىسان إلن  سؾمإلعؽإلمي إلن قو صنقإلسإل
الطمبددات ن سحددؾص.إللددذنإل حوادداإلعددا إللددؽإلإل جسددو  %إللددؽإل17.9جشدددإاإلإلاسددتخخاج شددهادة مددضالد فددىحددؽل الخربددة 

ت ؼإلن  ؾجلإل  ي،وإل  ردحيحإلايداإلإل  ىنن سك اإلحؾفإلنسج نمنقإلن س إعاإلسن ح،وقإلن سعشياإللتقجيػ السذؽرة مؼ محامى 
إلسؼإل ذ،و دإلن سي  .إل لي  إلهسإلزسنذإلهسإل غي إلس رحيحإل

 (68) رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 

            سجنضةالوراق األ  طمبات محؽرتحت 
 (251)ن= 

 الشدبة السئؽية العجد الفئات الفخعضة*

 52.1 73 خع فىوي إلصسسىن سظو إاإلج ؾ ي إلزسنذإلم

 34.3 48 ن قؾل ن سظو إاإل وس خ نذإلن  اؼإل

 20.7 29 نس خ نذإلش،و دإلن سي  إلفىن سدوعادإل

 3.6 5 ن سظو إاإلج رحيحإل سؼ

 2.9 4  عيي إللحلإل اولاإلفىطلاإلن سدوعادإل

 2.1 3  ج نمنقإلاياإلزسنذ/سفودإلفىطلاإلن سدوعادإل

 2.1 3 ن سظو إاإل و حرؾفإلعلىإلن حشديا

 1.4 2 نس خ نذإلش،و دإلاياإللي  إلطةلإلطلا

 0.7 1 ش،و دإلن سي  إلفىطلاإل غيي إلن شؾعإل

إللذ تمغ انشكىي فً إطبس أكثش يٍ فئخ*

 الترجى لطمبات األوراق السجنضة  فىجهؽد السكتب 
%إللددؽإل37.9جشدددإاإلإللمسددخأة القددؽميلسجمددذ ا لفددخواإل ددؼإل ؾجي،،ددوإلادداإل ذددي إلن ش ددو  إل  ددىإله إلهملدداإلن ظلإددوق

إلفدى طدوصإللذد سعإللشولزداإلن دفسنذإلن قإلدىإلميد إلن سؾ د إلإلفدى ؾ يد إلزسنذإلإلوقطلإإلفى سملنإلإلحيمحؾص إلن سإل جسو  
سلدؽإلاد فإللدوإلسص إل سك داإلن ذدكوسهإللدؽإلإل ن سحوفغوقإلن حاس ياإل و  عوس إللعإلن سحوفغاإلسبعدضإلن حسعيدوقإلنأللليدا
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ن حةدولإلإلفدى دػإل لسددولساإل لػإلنألسد إلسإ سدومإل جد نمنقإلن  ؾ يد إلجداس إلصسدؾم؛إلس  ن  ؾجلإلإليدعىإلن سحل إل  ىطلإوقإل
مكتدددب %إل  دددىإل32.9جشددددإاإلإلوإًلطلإدددإل46علدددىإلروفددداإلحقدددؾلإلن سددد هدإلن قواؾايددداإلسن ا ردددو يا.إللدددذنإل حواددداإل حو ددداإلعدددا إل

ن سح سددعإلإلفددى مإددنإللؾيدداإلن سدد هدإل  سكيش،ددوإللددؽإل  إددوقإلحق،ددوإلإلن  ددىنسدد خ نذإلنألسصنلإلن  سددسياإلإلفددى لسدددوعادإلإلالسحدداف 
  رددحيحإلايدداإلهسإلنسدد خ نذإلإلهسإل حؾيل،ددوإل  ددىإلن سحوفغدداإللحددلإلن سددي  سن سدد ةو دإللددؽإلروفدداإلن خددالوقإلن س وحدداإل ،ددو إل

إللمدددؽزارات واإلدارات السعشضدددة خاصدددة وزارة العدددجل%إللدددؽإلن ظلإدددوقإل15.7شددد،و نقإلن سدددي  .إلرسدددوإل دددؼإل ؾجيدددلإلاددددإاإل
هسإلايدداإلزسنذإلهسإلسفددودإلسمي لددوإللددؽإلإلن قددؾل خلرددلحاإلنألحددؾنفإلن ساايدداوإل  خددو إلنسجدد نمنقإلن  زلدداإل سدد خ نذإلن دد اؼإل

إل و سذؾصدإلإللؽإلاإلإللحدولىإلن سك داإللؽإلن ظلإوقإل سنإل فو دإلصوحإ ،وإل%10سصنلإلن  سسيا إل وسضوفاإل  ىإلادإاإلنأل
،وإل لإيوادددددوقإلسنألسصنلإل عدددددامإلنسددددد يةو إل دددددؼإلحةغ،دددددوإلهسإل  دددددوسج نمنقإلن س إعددددداإل سددددد خ نذإلنألسصنلإلن سظلؾبددددداس ع ية،دددددوإل
إلن سظلؾبا.

 (69) رقػ ججول
 وراق السجنضةطمبات األ التعامل مع  فىأسمؽب السكتب 

 الشدبة السئؽية العجد األسمؽب

 37.9 53  لس هدإلإلن قؾل ن سحل إلنسحو اإل ة سعإل

 32.9 46 اإلن  و عاإل ،وسحوفغنسحو اإل  ىإلن 

 15.7 22 سزنصنق/إل  نصنقإللخوطإاإل

 10.0 14  فو دإل و سذؾصدإلهسإلحةم

 2.1 3 جسعيوقنسحو اإل  ىإل

 1.4 2 ل ظؾعإللحولىن  حؾيلإل  ىإل

 211 251 ياإلجسال

 اتالذددداكض مددددانجةإلن  ددىإلهادددلإل سددإلن  ددو   ،ددذ إلن ظلإددوقإلف ذدددي إلا ددو  إلن حددداسفإلإلالشهدددائيالسؽقدددف هلددوإلعددؽإل
ن سظلؾبداإلجشددإاإلإلبداإلجخاإات اإلفدادةتؽجض  السذؽرة و % إلجيشسوإل ؼإل85ن ؾنص دإلس  ػإلجشدإاإلإلوتحقضق أرمب الطمبات

%إل عدامإلنسد يةومإلن سدد شانقإلن سظلؾبداإل2.1اإلوإلطلإدوقإلجشددإ3س دؼإلحةدمإلعدا إلخإل ن سحدؾصإلطلإوقإل جسو  %إللؽإل10
إل. لسك اإلسعامإلحزؾصإلن ذوتيا
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 (:6) رقػ ججول
 لطمبات األوراق السجنضة الشهائيالسؽقف 

 الشدبة السئؽية العجد السؽقف

 8.5 119  يحوجى

 10.0 14  فو دإل و سذؾصد

 2.1 3 حةم

 0.7 1 سلإى

 0.7 1  شوزفإل–صلحإل

 0.7 1  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 0.7 1 ل انس اإلهلومإلن قزوم

 211 251 اإلجسالي

 الذكاوى اإلدارية الدادس سحؽرال
  غلؼإلفي،وإلن ذوتياإللدؽإلعدامإلحردؾ ،وإلعلدىإلحقؾا،دوإلسدؾنمإللدؽإلج،داإلن عسدلإلإلن  ىن ذكوسهإلإلاإلج،ذنإلن شسكيقر

 لددػإلعلددىإلحرددؾ ،وإلهسإللددؽإلهشددخوصإليذددغلؾ إللؾاعددًوإل ناددلإل حدداهإلن سؤسدددوقإلن حكؾليدداإلخ حكددؼإلسعيةدد ،ؼوإلهعددواؾنإل
التعمػ مؼ قخار إلفىعيشاإلن ذكوسه.إلس سملإلهملإ،وإلإل جسو  لؽإلإل% 2.9 شكؽى بشدبة 49ن حقؾل.إلسااإلجلعإلعا لوإل

لدؽإلج،داإلحكؾليداإلسدؾنمإلروادنإلإلةى عدد غلؼإللدؽإلاد نصإلن دإلتد ؼإلن سحؾص إلحيمإللذنإل جسو  %إللؽإل55.3جشدإاإلإلإداري 
سمي لدوو.إلرسدوإلسص إلعدا إللدؽإلن ذدكوسهإلحدؾفإلج،اإلن عسلإلهسإلن سحليدوقإلسن سحوفغداإلخاد نصإلج،دامإللشدففإلهسإل إزن داإلرذدػإل

إللددذنإل جسددو  %إللددؽإل39.5شددكؾهإلجشدددإاإلإل15 لخالدداإلن سشددؾقإل ددلإلن قيددومإلج،ددوإلجلغددنإلإلالددتعمػ مددؼ سددؽإ أداإ مؽظددف
س  ددػإلإلالددتعمػ مددؼ فددخض رسددؽم أو السطالبددة برددخف تعؽيزدداتعددا إللددؽإلن ذددكوسهإلحددؾفإلإل  ددىإلن سحددؾص.إل وسضددوفا

 %إل  لإللش،سو.إلإل5.3جشدإاإل
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 (71) رقػ ججول
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة 

 (49) ن= 

 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة* 

 39.5 15  غلؼإللؽإله نمإللؾع 

 55.3 21  غلؼإللؽإلا نصإل  نصهإل

 5.3 2  غلؼإللؽإلف ضإلصسؾم

 5.3 2  عؾيزوقإلن سظو إاإل ر  

 2.6 1  عد إل  نصدإلن  دكيؽ

إلإطبس أكثش يٍ فئخ فًلذ تمغ انشكىي *إلإلإلإلإل

 الترجى لمذكاوى اإلدارية فىجهؽد السكتب 
ن  عولددلإللددعإلن ذددكوسهإلن ددؾنص دإللددؽإلادد فإلن  عددوس إللددعإلن ذدد رومإلإلإلفددى سملددنإلج،ددؾ إلن سك دداإل ة سعددلإلن سخ لةدداإل

إلحكؽمضددةالدارات اإلزارات و  عددضإلن ددؾن ح،ددوقإلن سخ لةددا إل ددذنإلفقدداإل ددؼإل حؾيددلإلعددا إللددؽإلن ذددكوسهإل  ددىإلإلفددىن س عددوسايؽإل
إل10.إلجيشسدددوإللشدددوعإلن  دددؾن  %إلعلدددىإل29% إلس34.2لدددػإلن ذدددكوسهإلسن ؾصدددؾفإل  دددىإلحلدددؾفإل ،دددوإلس  دددػإلجشددددإاإل ةحدددصإل 

حو داإلصفدعإلإلفدىس ع يدفإلن ذدوتياإل سداهإلنسد حقوا،وإلإلالسذدؽرة بداإلجخاإات القانؽنضدةؼإل قايؼإل %إل26.3شكوسهإلجشدإاإل
إل عؾهإلازو يا.إل

 (72)  رقػ ججول
إلأسمؽب تعامل السكتب مع الذكاوى اإلدارية

 الشدبة السئؽية العجد األسمؽب

 63.2 24 سزنصنق/إل  نصنق

 26.3 10 نسفو دإل و سذؾصد

 7.9 3 لك اإلن سحوفملخوطإاإل

 2.6 1 ل ظؾعإللحولىن  حؾيلإل  ىإل

 211 49 اإلجسالي

إلفدى ردو حإلن ذدوتياإلإلحمدؽل إيجابضدةفقاإل دؼإلن  ؾصدلإل  دىإلإللهحا الذكاوى والطمبات الشهائيالسؽقف هلوإلعؽإل
ن ذوتيوقإلفيسوإل قالؽإل لإللؽإلشكوسهإلإلعجم أحقضةن سحؾص.إلجيشسوإل إيؽإلإللذنإل جسو  لؽإلإلو%21.1جشدإاإلخشكوسهإلإل8
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جشددددإاإلإلخشدددكوسهإلإل6% إل وسضدددوفاإل  دددىإلهادددلإللدددوزنفإللشدددوعإلعدددا إل28.9 عددداإلفحرددد،وإللدددؽإلج،ددداإلن ا ردددوصإلجشددددإاإل
نمنقإلس دؾعي ،ؽإل دوسج إلإلبالسذدؽرةإلإفدادة الذداكضات إلس دؼإلالبحث والجراسدة لدجى الجهدات السختمفدة حدنإلإلو15.8%

إل%.إلإل15.8ن قواؾاياإلن س إعاإلجشدإاإل
 (73) رقػ ججول

 لمذكاوى اإلدارية الشهائيالسؽقف 
 الشدبة السئؽية العجد السؽقف

 28.9 11 عامإلهحقيا

 21.1 8  يحوجى

 15.8 6  فو دإل و سذؾصد

 15.8 6  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 10.5 4 حةم

 5.3 2 سلإى

 2.6 1  شوزفإل–صلحإل

 211 49 اإلجسالي

 طمبات واحتضاجات خارج االختراص الدابع سحؽرال

وقإلة يددت لقولددوإلن سك دداإل ة سعددلإلن سخ لةدداإل عددا إللددؽإلن ددديانقإلهسإلن إلن  ددىيسمددلإللددذنإلن ددشسكإللحسؾعدداإلن ظلإددوقإل
.إلسبو  مؼإللؽإله إلمو إياإللدذ إلن ظلإدوقإل قدعإلادوصذإلاظدولإلؽ لإياإلنح يوجو ،إلفى سعوسا ،ؽإلن سك اإلإلتلح  إل  ىإلن    
إلتدددا حا سلعدددوتي إللحدددا دإلإلوإًلشددد سطإلسضدددعنج،دددوقإل عيش،دددوإلإلصصددد حيوقإلن سك دددا إل  إل خدددسإلإلنا روصدددوقإلاددداصنق

  إله إلن سك دددداإليدددددعىإلجولدددداًنإللددددؽإلادددد فإلن ذدددد نتاإللددددعإلن حسعيددددوقإلنأللليدددداإلسبعددددضإلإل ن سددددد ةياتؽإللددددؽإلاددددالو ،و
لددواادإلن ذدوتيوقإلج دؾجي،،ؽإل ،دذ إلن ح،دوقإلإل  دىإلروفداإلن سحوفغدوقوإلفدىن سحدوفغيؽإلخلكو داإلن سؤسدوقإلن حكؾليداإلسإل

 طدوصإلإلفىسااإلجلعإلعا إلن ظلإوقإلن ؾنص دإل.إلقًوإل ذ سقإلسلعوتي إلن ح،اإلن سعشيا حؾيلإلن  سوس،ؽإلعدىإله إل  حق إلسفإلهس
ن سحدؾصإلإل طدوصإللدذنإلسص قإلفدىإلن  دىنإلن ظلإدوقإلن عيشدا.إلسناقددسإل جسدو ىلدؽإلإل%9.6طمبًا بشددبة  287لذنإلن سحؾصإل

 ددددعىإلإلن  ددى عإدد إلعددؽإلاؾعيدداإلن ظلإددوقإلإل ددىن ه عددو إلص يدددياإل زددؼإلرددلإللش،ددوإلعددا ًنإللدددؽإلن ةئددوقإلن ة عيدداإلإل   ددا  ددىإل
إل  سوس،ؽإل  ىإل حقيق،و. إلفىن ذوتيوقإل
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 ( 74ججول )
 التؽزيع التكخارى والشدبى لألبعاد الخئضدضة الخاصة بسحؽر

             حتضاجات خارج االختراصواال الطمبات
 (287)ن=

 الشدبة السئؽية العجد األبعاد الخئضدضة

 79.5 140 لشحإل– د،ي قإلطلاإل

 14.2 25  ج نمنقإل  نصيان سدواادإل زنمإل

 6.8 12 نس خ نذإل  نايصطلإوقإل

 مش  وأتدهضالت  طمب -2

إل جسددو  لددؽإلإل%6.:8طمبددًا بشدددبة  251 طددوصإللددذنإلن إعدداإلجلغددنإلإلفددى ذددي إلن ش ددو  إل  ددىإله إلن ظلإددوقإلن ددؾنص دإل
ن ُإعدا إلإللدذنإل جسدو  لدؽإل%إل52.9جشددإاإلإلطمب إيجاد فخصة عسلإلفى.إلسااإل سملنإلهملإ،وإلطلإوقإلسنح يوجوق لحؾص

 إلسلدؾإللؤشد إليعإد إلعدؽإلنح يدوذإلن سد هدإلالتعمدضػ الجدامعى إللؽإل سنقإلعاما 41-20 طوصإلن ةئاإلن عس ياإلإلفىسهتم لؽإل
هعإددومإلن حيددودإلس حسددلإلإلفددىسددؾلإلن عسددلإل سعوسادداإلهسدد لؽإلإلفددى لسذددوصراإلإل– رددةاإلاوصدداإلن ة يددوقإلحدداتمىإلن  خدد ذإل–

عددا إللددؽإلن ظلإددوقإلإل حقيدد إللددد قإلإلهفزددل.إلرسددوإلسص إلفددىإلاةقددو ،ؽ إلس  ددػإل عدداإل حسددلإلهسدد لؽإلعددامإل علدديس،ؽإلهلدد إًل
-40 طوصإلن ةئاإلن عس يداإلإلفىهملإ،ؽإلإلن ُإعا إل جسو  %إللؽإل16.4جشدإاإلإلإلإعانة أو مداعجة مالضة لحرؾفإلعلىإل

 إلحيمإل شحر إلهلول،ؽإلف صاإل يحو إلعسلإل  إ إلن دؽإلسضدع إلن س،دوصنقإلالتعمضػ السشخف  إلسلؽإل سنقإلعاما 61
إل لؾفددددوم،وصيددددا إلفيددددافع،ؽإلن عددددؾزإلن سددددو هإل  ددددىإلطلدددداإل عوادددداإلهسإللدددددوعادإل  دددددؼإل رددددةاإلن دددداسنمإلسن قدددداصنقإلن علسيدددداإلسن س

سن شددومإل د إلإلن سلحدان سخررداإل لحدو قإلإلإليجاد مدكؼ مدؼ مدداكؼ الجولدة و  فنلو ،ؽإلنألس يا.إلرسوإلسص إلطلإدوقإل
ادً إلإلجشددإاإل إلعلدي،ؽإلتاصإلليسكش،ؽإللؽإللسوصساإلعسإيجاد مذخوا طلاإلإل  ىإل% إل وسضوفا15ل سهإلس  ػإلجشدإاإل

عامدا،  51-41ن ةئداإلن عس يداإلإلفىإلن ظلإوقإللقال إللذ إلو.إلسهملاإل64خهاغ إلجاسفإلإلن ُإعاإللذنإل جسو  %إللؽإل7.9
.إلسفدىإللدذ إلن س حلداإلن عس يداإل  دؾ إلن سد هدإلهتمد إلمؼ ذوات التعمضػ الستؽسل أو مسؼ لدجيهؼ إلسدام بدالقخاإة والكتابدة

يحقد إل ،دوإلإلوإًلسوصسداإلهاذدظاإلنا ردو ياإل دديظاإل داصإل اد إل ن سدطسؾحوإلساداصدإلعلدىإلن سحوزفداإلسنا د نلإلسدؾلإلن عسدلإلسل
إل. و سلح وإل21سإل20إلإل  حاسإلن ااصنإللؽإلن حسوياإلسن س ق نص.إلخإلهاغ إل

 وح يوجو ،ددو إل حوادداإلإلةددىي سردداصإل اددلإلإل ،دؤ مإلن شدددومصددؾصدإلن ح يددوذإلن ذدداتاإلإل عددضإللددذ إلن ظلإددوق عكد إل
يسد إلإلن  دىسدؾلإلن عسدل.إلفوألزلداإلن ا ردو ياإلإلفدىن سذدوصراإلإلفدىإل–ن  خد ذإلإلحداتم اوصاإلن ة يوقإلإل–صمإاإل عز،ؽإل

إلفدى عييؽإلن خ يحيؽإله هإل  ىإل قلصإلف صإلن عسدلإلن س وحداإلهلدول،ؽإلاوصداإلإلفىفإل سصإلن اس اإلكإلج،وإلن سح سع إلس زو
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إلاحددؾ لسدد هدإلإلن قددؾل  فددعإلج،ددؽإل ظلدداإللدددوعادإلن سك دداإللددؽإلادد فإلج،ددؾ إلن سحلدد إلإلن ددذون قظددوعإلن حكددؾلى إلنأللدد إل
إلن سح سعإل.إلإلفىإلسيزسؽإل ،ؽإل سصنإًلحرؾفإلعلىإلعسلإليحق إلهلانف،ؽإلن إلفىإل سكيؽإلن س هدإلنا رو يو

 (75)  رقػ ججول                                          
 التؽزيع التكخارى والشدبى لمفئات الفخعضة السشجرجة

           مش  أو تدهضالت طمب ُبعج تحت
 (251)ن=

 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة*

 52.9 74  صاإلعسلطلاإل يحو إلف

 16.4 23 طلاإل عوااإل/إللدوعادإللو يا

 15.0 21 ن سلحاإلطلاإل خريصإللدكؽإل لحو ق

 7.9 11 طلاإل يحو إللذ سع

 4.3 6 طلاإلن حرؾفإلعلىإلا ض

 1.4 2 طلاإل خريصإلهصضإلزصنعياإل/إللإواى

 1.4 2 ن ففو إلن حسوعىإلفىطلاإلن ش  نعإل

طلاإل حؾيلإلعقاإللدكؽإلنستؾنمإل  ىإلعقاإل
  ن ؼإل

1 0.7 

إلإطبس أكثش يٍ فئخ فًلذ تمغ انشكىي *

 داريةاإلجخاإات اإل طمب السدانجة إزاإ -3

ن سحؾص إلس سملنإلهملإ،وإلإل جسو  لؽإلإل%25.3طمبًا بشدبة  36 طوصإللذنإلن إعاإلإلفىااإلجلغنإلن ظلإوقإلن ؾنص دإل
سلددؾإلإلن ُإعددا إلنلدذإل جسددو  %إللدؽإل24جشدددإاإلالذددئؽن التشعضسضددة واإلداريددة لددبع  الجهددات  فدىالتددجخل طلإددوقإلإلفدى

 حددا إلهسددلؾ إلن عسددلإلإلن  ددىيقددعإلاددوصذإلصدد حيوقإلعسددلإلن سك ددا إل  إله إل  ددلإلج،دداإلن لددؾن حإلن  شغيسيدداإلإلن ددذونأللدد إل
إلفدددىجددانال،وإلس إليحددؾزإلن  ددداالإل سددوإلت عدددوصضإلسلددذ إلن لدددؾن ح.إللددذنإل وسضددوفاإل  دددىإلطلإددوقإل عإددد إلعددؽإلصمإددداإلن ددإعضإل

الدددجفع  فدددىالتدددجخل  إل حواددداإلطلددداإلتخاكسدددةلججولدددة أقدددداط أو ديدددؽن من  ؾسدددكإل ددداهإل عدددضإلن ح،دددوقإلختدددو إشؾعوإل
%إل  دلإللش،سدو.إلرسدوإلسص إلعدا إللدؽإلن ظلإدوقإلجشددإاإل16جشددإاإلإلتعمق بالسحاكػت التىبإجخاإات التقااى أو الذئؽن 

يعسلؽإلفي،دوإلنع سدو نإلعلدىإللدوإلإلن  ىن ح،وقإلإلفىإلتعضضؼ أبشائهؼإلفىن إعاإلحؾفإلصمإاإلن إعضإلإللذنإل جسو  %إللؽإل12
إلسص إل قواؾ إلن عسل.إل
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 (76)  رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 

 (36)ن=          يةدار اإلجخاإات اإل طمب السدانجة إزاإُبعج  تحت                        

 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة*

 24.0 6 اؾنحىإل شغيسياإلخ عاتلإل ؾن حو

 16.0 4 طلاإل سقوقإل/إلجاس اإل تؾ إل

 16.0 4 هعسوفإلن قزومإلإلفىو  االإلن سظو إاإل 

 20.0 5 لليؽوطلاإل عييؽإلهجشومإلن ع

 12.0 3 طلاإلن  عوااإلعلىإلش نمإلسحانقإلسكشياإل/إلهصنضى

 8.0 2 طلاإلن حرؾفإلعلىإلش،و نقإلسهسصنلإل  نصيا

 4.0 1 طلاإلاقلإلن جشاإل  ىإللاصساإلا يإاإللؽإلن سشفف

إلإطبس أكثش يٍ فئخ فًلذ تمغ انشكىي *

 خاخضصاستخخاج ت طمب -4

ن سحددؾصإل  ددىإلسددعىإل عددضإلن ددديانقإلإل جسددو  لددؽإلإل% 7.9طمبددا بشدددبة  23إلفددىيذددي إللددذنإلن إعدداإلسن ددذهإلسص إل
ن حىو إل حيمإلير اإل ،ؽإل إاولاإل عضإلن سذد سعوقإل إلإل– لحرؾفإلعلىإل  ايصإللؽإلن ح،وقإلن سعشياإلخن سحوفغاإل

إل.إلغطمب تخخضص إلقامة مبشى أو تذ ضل مخبد أو الحرؽل عمى  ذإلفى سملنإلنملإ،وإلإلن  ىسإل

 (77)  رقػ ججول
 لمفئات الفخعضة السشجرجة والشدبيالتؽزيع التكخارى 

              استخخاج تخاخضص طمب بعجتحت 
 (23)ن=

 الشدبة السئؽية العجد الفئة الفخعضة

 83.3 10 طلاإلن حرؾفإلعلىإل  ايصإللإشىإل/إللحلإل/إللذ سعإل/إلسيوصد

 16.7 2 طلاإلن حرؾفإلعلىإل  ايصإللامإل/إل  ليؼإلعقوص
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 التعامل مع الطمبات خارج االختراص فىجهؽد السكتب 
 ددددو  مؼإللددددؽإلساؾع،ددددوإلاددددوصذإلإل–ن ظلإددددوقإلن ددددؾنص دإل  يددددلإللددددؽإلن ذددددوتيوقإلإل عددددضإلسددددعىإلن سك دددداإلاحددددؾإل حقيدددد 

سفقددًوإل سددوإلت ددواإل ددلإللددؽإل ددد،ي قإللددؽإلادد فإلن ذدد رومإلن س عددوسايؽإلخسددؾنمإلليئددوقإلحكؾليدداإلهسإلجسعيددوقإلإل–نا روصددل
إلإيعاإلن ظلاإل ن لإلسعامإللدوسلإل و لؾن حإلسن قؾنايؽإلن  شغيسياإل ،ذ إلن ح،وق.هللياإلهسإللحوفغيؽو إلس  ػإلسفقًوإل ظ

لدؽزارات إل–سفقدًوإل ظإيع ،دوإلإل-إلو%23.3جشددإاإلخطلإدًوإلإل41وإلهالإل ؼإل حؾيدلإلعدا إلإل67صاؼإلت زحإللؽإلن حاسفإلخ
خن ذوتياوإلإل طوصإلن  عوس إلن ان ؼإلجيؽإلن سك اإلسن ح،وقإلن حكؾلياإلن سخ لةاإلس وحاإلن ة صاإل لس هدإلإلفىإلوإدارات حكؽمضة

مكتدب السحداف  أو مجمدذ ن سحؾصإل  دىإلإل جسو  لؽإلإلو%9.1جشدإاإلخطلإًوإلإل16 ؼإل حؾيلإلإلو  حقي إلنح يوجو ،و.إلرس
يعقدالوإلن سحدوفمإل و  عدوس إللدعإلفد عإلن سحلد إلسلك داإلن ذدكوسهإلإلن  ى إلس  ػإللؽإلا فإلن لقومنقإلن حسولي ياإلإلالسجيشة

ن س عوسادداإللددعإلن سك ددا.إلسفددىإللددذنإلإللمجسعضددات األهمضددةإلو%6.8جشدددإاإلخطلإددًوإلإل12 و سحوفغددا.إل وسضددوفاإل  ددىإل ؾجيددلإل
هصددؾنقإلإل ؾصدديلإلفددى لسدد هدإلإلن قددؾل نسطددوصإل جدداإللددؽإلنسشددوصدإل  ددىإل سصإللك دداإلن ذددكوسهإلرآ يدداإللددؽإلآ يددوقإلن سحلدد إل

لددواا ،وإلإلفدىلديؽإلعدومإلن سحلد إلهلدً إلهإللدؽإلاد فإل ردواعإلن قد نصإلن ذوتيوقإلسن ظلإدوقإلن سلحداإل لسد هدإلنألتمد إلنح يوجدوإًل
سوإلتا لإلعلىإلل يوجو ،وإللؽإلا فإلن  عوس إلن سمس إلجيؽإلن حسعيوقإلنألللياإلسن سح سعإلن سااىإلسن سحل إل إلسإلس حقي إلنح

لحسؾعداإللددؽإلن ؾحدانقإلن ددكشياإلخ سذدد سعإلإلج دؾفي  قدالنإل دلإل حدداهإلشد روقإلن سقدوس قإلن خوصدداإلإلن ددذولدذنإلن عد ضإل
لؽإلجشدوًمإلعلدىإللدوإلسص إل  يدلإللدؽإلل مإلسي ىإل أسكو إلن  عدوساىوإل لشددومإل د إللد سه إلسن   دىإل سكدؽإلن سك داإللدؽإلحرد إل

إلنا   إللدإإو ،و.علىإلإللذكلاإلن س هدإل  إلل سهإلإل–س ؾإلجف يًوإلإل–طلإوقإلس  ػإل سؾنج،اإل

 قدعإل  ؾا،دوإلن سحدؾصإل لدوإلإللدذنإلطلإدوقإل جسدو  لدؽإلإلو%53.9جشددإاإلخطلإدًوإلإل95عدا إلإلحف تػ  حوااإللوإلسإ إل
لددوإلروادددنإل  عدددوصضإللدددعإلن لدددؾن حإلاوصددداإل  نإلإل اددوصذإلاظدددولإلنا ردددوصإلن سك ددداإلس دددي إل ددلإلصددد حياإلن  عولدددلإللع،دددو

 ذ ا،وإللدؽإلاإدلإللحدولىإلن سك داإلس ؾجيدلإلن س قدالوقإلإلتقجيػ السذؽرةإل دإاهسإلإلسن ق نصنقإلن  شغيسياإل إعضإلن ح،وق 
إلوح يوجو ،ؽ. إلن ؾفومإلفىيسكؽإله إل د،ؼإلإلن  ى و ظلإوقإل لح،وقإل
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 ( 78)  رقػ ججول
 أسمؽب تعامل السكتب مع الطمبات

 الختراصاالحتضاجات خارج او 

 الشدبة السئؽية العجد األسمؽب

 53.9 95 ن ت ةومإل و سذؾصدإلهسإلن حةم

 23.3 41 سزنصنقإل/إل  نصنقن  حؾيلإلإل

 9.7 17 ن  حؾيلإل ألج،فدإلن سحليا

 6.8 12 جسعيوقإلهلليان  حؾيلإل  ىإلإل

 3.4 6   نصدإلن سذ سعوقإلجؾزنصدإلن  زولؽلخوطإاإل

 1.7 3 إلن ج سوع ن رشاسلإلن  حؾيلإل  ىإل

 1.1 2 ل رفإل شسياإلل،وصنقإلن س هدإلن  حؾيلإل  ىإل

 211 287 اإلجسالي

 دؼإلجدذفإلن ح،داإللدؽإلاإدلإللحدولىإلإل إلسلدعإل  دػإلفقداخدارج االخترداصإللهحا الطمبات الشهائيالسؽقف هلوإلعدؽإل
 حقيد إلإلفدىإل يحدوج يسكؽإله إل د،ؼإل ذدكلإلإلن  ىو ح،وقإل ن سك اإلسؾنمإلج حؾيل،وإل لح،وقإلن سعشياإلهسإلج قايؼإلن سذؾصدإل

طلإددوقإلإل جسددو  %إللددؽإل21جشدددإاإل تددػ التؽصددل نحددؽ تحقضددق طمبددات الستقددجماتف ذددي إلن ش ددو  إل  ددىإلهاددلإلإلو ،ؽ.طلإدد
تددػ %.إلجيشسددوإل15.3ن  قددامإل لح،ددوقإلن سعشيدداإل  حقيدد إلطلإددو ،ؽإلجشدددإاإلإلاإلفددادة بالسذددؽرة بددإجخاإاتن سحددؾص إل حوادداإل

هسإل عدددامإلص إلن ح،ددداإلهسإلعدددامإلاغددد ًنإلألا،دددوإل قدددعإلادددوصذإلنا ردددوصإلن سك ددداإلإلو%56.8جشددددإاإلخإلوإًلطلإدددإل100عدددا إلإلحفددد 
إل.إلو%2.8جشدإاإلخطلإوقإلإل5إلفىحزؾصإلن ذوتياإلسنس  سوفإلنألسصنلإلن سظلؾبا.إلرسوإل إيؽإلعامإلنألحقياإل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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 ( 79)  رقػ ججول

 لمطمبات خارج االختراص الشهائيالسؽقف 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تؽزيع أبعاد الذكاوى عمى مدتؽى محافعات وأقالضػ الجسهؽرية

تؽزيدددع األبعددداد السختمفدددة لمذدددكاوى عمدددى مددددتؽى  طدددوصإل حليدددلإلا دددو  إلن اصنسددداإلس قدددومإلن زدددؾمإلعلدددىإلإلفدددى
الذددكاوى فقدداإلجيشددنإلن ش ددو  إله إلهتمدد إل إللثقددافى ووفقددا لدقمددضػ الج خافددىإطددار الشدددق ا فددىالسحافعددات وتحمضمهددا 

%.إل8.4سإل%إل41.2جشدددإاإلإلمحددافعتى القدداهخة والجضدددة فددى تخ دددتادداإلإل-والخاصددة بدداألحؽال الذخرددضة -وروداً 
الددداإلإلفدددى طدددوصإللحوفغددداإلن قدددول دإل  س ردددفإللك ددداإلن ذدددكوسهإلإلفدددىسي جدددعإللدددذنإلن  دددؼإلنألتإددد إللدددؽإلشدددكوسهإللدددذنإلن دددشسكإل

ن ددشسكإلإل ه إللحددوفغ ىإلن قددول دإلسن حيددفدإليسددم إلرسددو إلإلسن سحوفغددوقإل قإو لإل لذددكوسهإللددؽإلروفدداإلن سشددوط ن عوصددساإلسنسدد
ناعكدددنإلآ وصلددوإلعلددىإلن  يددو إلسإل إلن سردد هإلإل حقددنإل ددو سح سعإلن  ددىن ج سوعيدداإل دد   إل كوفدداإلن  غيدد نقإلإلن ددذون حزدد هإل

زيدو دإلسعي،دوإل حقؾا،دوإلسريةيداإلإلفدىإلن سشوط إلن حز ياإلاداإلهسد،ؼإلفى لس هدإلإلن  عليس رسوإله إلنص ةوعإلن سد ؾهإلإل.نألس هإل
لددذنإل حوادداإل غيدد إلاغدد دإلن سدد هدإل ددذن ،وإلس سدددك،وإل حقؾا،ددوإل وع إوصلددوإلريواددوإل ددلإلاةدد إلن حقددؾلإلسن ؾنجإددوقإلإل ن سظو إدداإلج،ددو

سصس إلعلددىإللددد ؾهإلنسالدديؼإلن حغ نفددى إلت إدديؽإلإلن خددوصإل ددوألحؾنفإلن ذخرددياإلهلددوإل  نإلاوصاددوإللددذنإلن إعدداإل. ناددلإلن سح سددع
لسحافعددات إلو%إل20.5%إللقوجددلإلإل23.2جشدددإاإلخإلمحافعددات الؽجدد  القبمددىإلفددىجل أكبددخ بسعددإلن ذددكوسهإلن خوصدداإل ددل

.إلسلددىإلا يحدداإل دداعؾإل ل  لددلإلحيددمإله إل قوفدداإلس قو يدداإللح سددعإلن رددعياإل دداعؼإلن سحوفغدداإلعلددىإلن  يددو إلالؽجدد  البحددخى 
سددىإللددؾإل  إددوصإلن عو لدداإل حددلإلهيدداإللذددك قإل قددعإلجدديؽإلن ددفسجيؽ إلس شذدد إلن سدد هدإلعلددىإله إل سصلددوإلنألسوإلؾمنألسدد هإلسن لحدد

لدؾإلسادؾعإلسإللدوإلتإ صلدوإلإلف بسوإلرو إل ،دوا إلآن سحوفغاإلعلىإلن  بوقإلنألس ه.إلس  ؽإل  نإل شوس شوإللذ إلن ش يحاإللؽإللشغؾصإل
 د   إل دو  غي نقإلإلن دذون قإلىوإلسلىإل  دؼإل خرو صإلن سح سعإلن حزد هإلإلن ؾجل طوصإللذنإلنساليؼخإلفىلحوفغاإلن حيفدإل

إلإل إلنألس د.ناعكدنإلسلإوإلعلىإلجشيوإلن  ىن ج سوعياإلسن ا رو ياإل

 الشدبة السئؽية العجد السؽقف

 56.8 100 حةم

 21.0 37  يحوجى

 16.0 28  فو دإل و سذؾصد

 2.8 5 عامإلهحقيا

 2.3 4 سلإى

 1.1 2  حنإلن إحمإلسن اصنسا

 211 287 اإلجسالي
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إطدار محافعدات الحدجود خاصدة محدافعتى مخسدى  فدىتزداإل لذنإلن إعاإلاداإلصإلس حاصإلنسشوصدإل  ىإله إلع،ؾإل
 لدػإلن سحوفغدوقإلإلفدى إلس  دػإل حكدؼإلن مقوفداإلن ددو ادإلو%علدىإلن  دؾن ىإل0.3%إلس1.3جشدإاإلخإلمطخوح، وجشؽب سضشاإ

إلظولإلن عو لا.حلإلن سشوزعوقإلنألس ياإلس نالإلاإلفىإل لع  إلسن  قو يا زن نإل ح  ؼإلإلن  ى

لحوفغداإلإلفدىإل- خد  إللحوفغداإلن قدول د–إلبشددبة أكبدخفقاإلسص قإلإلعسلبال الخاص بعجالشكاوى وطمبات هلوإل
محافعدة الددؽيذ، إلفدىإلأقمهدا ورودا إلجيشسدوإلو%إل7جشددإاإلخإلمحافعة  فخ الذدضأ إلتلي،وإلو%11.5جشدإاإلخن اا،لياإل

 لددػإلإلفددى إليعشددىإللددذنإله إلن سدد هدإلن عوللدداإلإل%إل  ددلإللددش،ؼ.إل0.3مإلجشدددإاإلواألقرددخ، والددؽادى الججيددج، وجشددؽب سددضشا
ن شذددوقإلإلفددىلدددولساإلن سدد هدإلصبسددوإل زددع إلحيو ،ددوإلن عسليددا إلسإاسددوإل عدداإللؤشدد نإلإلفددىن سشددوط إل إل عددواىإللددؽإللذددك قإل

ن ا رو هإلن  سسىإل نالإللذ إلن سحوفغوقإل إلسااإلت جعإللذنإل  ىإلعادإلهسإو إللش،دو:إلنا ذدوصإلنألليدا إلإلسعدامإلنلد  عإل
لذ إلن سشوط إلإلفىسؾلإلن عسلإل إللذنإل وسضوفاإل  ىإلن قيؼإلسن سؾصس وقإلن مقوفياإلإلفىإلاو سذوصر دسحإل ،وإل إلن  ىنآل يوقإل

إلفدى سدوصسإلإلن  دىنألعسدوفإلن سشف يدا إلهسإل عدضإلنألاذدظاإلإلفدى  فضإلا سذإلن س هدإل لعسدل إلسإاسدوإلتشحرد إل سصلدوإلإلن  ى
إل طوصإلن عو لاإل نالإلن سشففإللمل:إلنألشغوفإلن ياسيا إل رشيعإلن  ليؼ إلسنألاةوصإلسمي لو.

إلمحافعددات الفضددؽم فددىبسعددجل أكبددخ إلاالجتسدداعيشددكاوى وطمبددات الزددسان تسددوإل  ذدد إلن ش ددو  إلعددؽإلع،ددؾصإل
لدددوإلسص إلعلدددىإلإل جسدددو   إللدددؽإلو%إل13.5جشددددإاإلخإلو فدددخ الذدددضأ إلو%إل16.6جشددددإاإلخوالجضددددة إل و%إل21.5جشددددإاإلخ

لقوصاداإلجإدواىإلإل%إل42.2جشددإاإلإلمحافعدات الؽجد  القبمدى طدوصإلإلفدى  فنتداإللعدا  ،وإلإللد ؾهإلروفاإلن سحوفغدوق إلرسدو
 لػإلن سحوفغوق إلحيمإل عدواىإللدؽإلن ةقد إلن سدو هإلإلفىن ا رو وإل لس هدإلإلن ؾضعن سحوفغوق إللسوإليذي إل  ىإللذوشاإل

عددو  قإلألسدد إلخهصنلددل إلسل،حددؾصنقوإليدددعيؽإللددؽإلادد فإلج،ددؾ إلن سك دداإلن حرددؾفإلإلن ذددوتيوقإلسفقدد إلن قدداصنق إلسهملددا
 طددوصإلشددإكاإلن خددالوقإلن ج سوعيدداإل لةئددوقإلإلفددىإلوع ن ج سدد قددال،وإلسزنصدإلن  زددولؽإلإلن  ددىعلددىإلن سدددوعانقإلسن سددشحإل

إللددىإلوإللددؽإله إللحوفغددوقإلن ؾجددلإلن قإلددى2006لحدداس دإلن دداال.إلسلددذ إلن ش يحدداإل  ددد إللددعإللددوإل ؤرددا إلا يظدداإلن ةقدد خ
إل.و13خنإًلتم إلفق إلنأل

تى جشددؽب وشددسال محددافع طددوصإلإلفددىإلبسعددجل أكبددخفقدداإلع،دد إلإلببعددج األوراق السجنضددة والجشدددضةسفيسددوإلت علدد إل
 مإدنإلإلن  دى%إلعلىإلن  ؾن ى.إلسي جعإلحد صإلن سد هدإلن دديشوسياإلعلدىإلنسد خ نذإلنألسصنلإل31.4سإل%38.6جشدإاإلسضشاإ 

 ددد،يلإل جدد نمنقإلنسدد خ نذإللددذ إلإلفددىسدديشومإلإلا لسدد هد إلسلحوفغددإلن قددؾل لؾي ،ددوإلهسإل ؾ يدد إلزسنج،ددوإل  ددىإلج،ددؾ إلن سحلدد إل
ن س هدإلن دديشوسياإل  لسيداإلإل ؾعياإلفىنألسصنل إلسإعةومإلمي إلن قو صنقإللؽإلن  سؾم إللذنإل حوااإل سصإلف عإللك اإلن ذكوسهإل

 قدال،وإلن اس داإلإلن  دى سكيش،دوإللدؽإلن حردؾفإلعلدىإلحقؾا،دوإل إلسن سد ةو دإللدؽإلن خدالوقإلإلفدى مإنإللؾي ،دوإلإلن  ىنألسصنلإل
إل ةئوقإلن سح سع.إل

 يحددو إلف صدداإلعسددلإلهسإلسددكؽإلهسإلإلفددىسن ددذهإل سمددلإلهملإددلإلإل-بعددج الطمبددات واالحتضاجدداتادداإلهع،دد قإلن ش ددو  إله إل
إل6.3جشددإاإلخإلوالسشضدا وأسدؽان إلو%11جشددإاإلخإلمحافعات الفضدؽم فىأكبخ ص إل رؾصدإلسإلإل-ن حرؾفإلعلىإل عوااإللو يا

 لدػإلن سحوفغدوق إل حيدمإل إل د سكؽإلإلفدىضدؾمإلضدآ اإلفد صإلن عسدلإلإلفدى.إلسيسكؽإل ةدي إللذ إلن ش يحداإلو%إل  لإللش،سو
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إلاد هإللدذ إلفدىنألاذدظاإلن ا ردو يا إل حواداإل ردوعاإلحدا إلن ةقد إلإلفدىلدؽإلن سذدوصراإلإل-اوصاإلصدغي دإلن ددؽإل–ن س هدإل
  حقي إلنح يوجو ،وإلهسإل سكيش،وإللؽإلن حرؾفإلعلدىإل عواداإللو يداإلإلنإًلن سشوط  إل ذنإل لح إلن ذوتياإل لسك اإل عللإليكؾ إللشةذ

إل رةاإل ن ساإل دوعالوإلعلىإل غظياإلن  فنلو ،وإلنألس يا.

 سعدا قإلإلع،دؾص ت إيؽإلإلسفقوإل أاليؼإلن حغ نفىإلبعج شكاوى العشف خاصة العشف األسخى سإ نإل شوس شوإل و  حليلإل
لحوفغددوقإلن ؾجددلإلن قإلددىإلإلفددىإلو%إل2.6%إلسإل4.6جشددداإلضددئيلاإلخ إلجيشسددوإلع،دد إلالسحافعددات الحزددخيةإلفددىةعدداإلل  

 إلسن ددذهإليعسددلإلعلددىإلوقن سح سعددإللددذ إلفددى طددوصإل ذددو لإلن شددد إلن مقددوفىإلإلفددىسن حدداس إل إلسيسكددؽإل ةدددي إللددذ إلن ش يحدداإل
جدددلإلضدددسؽإلن سسوصسدددوقإلدإلسإ صن ددداعؼإلف ددد دإلاإدددؾفإلن ددددلؾعإلن عشيددد إلن سسدددوصسإلضددداإلن سددد هإلإلن  دددى  سددديخإل عدددضإلنألف دددوصإل

سن  دىإلإل–ن سغلؾطداإل-يح إل ل جلإللسوصس ،وإل  قؾيؼإلسلؾعإلن س هدإل إلناظ اوإللؽإل عضإلن سةوليؼإلن اتشياإلإلسن  ى إلن عو يا
إل و سلح وإل24سإل23سإل22هصاومإلحانسفن .خإلهاغ إل إلع ااإل ،وإل وألس مإل

اذددظاإلن ا رددو يا إلنألإلفددى حغددىإل قدداصإللددؽإلن  علدديؼ إلس ذددوصعإلإلن  ددىت زددحإللسددوإلسددإ إله إلن سدد هدإلن حزدد ياإل
ن حيودإلن ج سوعيا إل  ؾ إلهتم إلسعيوإل حقؾا،وإلس دعىإل لسظو إاإلج،وإلس صنت،وإلجؾجؾ إلج،وقإل ، ؼإل ذئؾا،وإلإلفىس شال إل

   ةدعإلإل إلسلدؽإل دؼزن اإلهياإل سييفإلهسإلعامإللددوسندإل  عد ضإل دل إإل ذنإلفإا،وإل ظو اإلس عسلإلعلىإل سكيش،وإللؽإل لػإلن حقؾلإل
اظدولإلن سشدوط إلن حزد يا.إلرسدوإلن زدحإله إللشدوعإلهاسوطدوإللدؽإلن ذدكوسهإل  حلدىإلإلفدىن ذدكوسهإلسن ظلإدوقإلن دؾنص دإلادإاإل

إللحوفغوقإل عيش،وإلسفقوإل ظإيعاإلن غ س إلن ج سوعياإلسن مقوفياإل  لػإلن سح سعوق.إلإلإلإلفى رؾصدإلهتإ إل

إلإلإل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل



 80 

إلالخاتسة
عإلس عفيفإلن سح سإلفى   سيخإلن   فنمإل سكوا ،وإلإلازياإلهسوسياازياإلن ش،ؾضإل  سضوعإلنألس دإلن سر ياإلإل عا

إل إلن  ذ يعوق إلس ظؾي  إلع س إللعيذ ،و  إلس حديؽ إلهف ن لو  إلجيؽ إلن   ن ك إلسن  عوياإلإلن  ىع اوق إلن حسويا إل ،و   ةل
إل دعىإلن ح،ؾ إلن سإذس اإلعلىإلإلفىن   يد إلن عشر إلسضسو إلن س ق نص.إلس سملإلن س هدإل ج،ؾ إلن ص قومإل وألس د إل ذن

إلن مقاإلن سد ؾهإلن  سسىإلسمي إلن  سسىإلاحؾإل سكيش،وإلسن ص قومإل  إلستدوج،و إلفى سضوع،و إلس  ػإللؽإلا فإل عليس،و
إل.ن سخ لةاإل ؤلل،وإل سع فاإلحقؾا،وإلسسنجإو ،وإلسلسوصساإله سصلوإلن  ى ن ،و إلسإتدوج،وإلن قاصنقإلسن س،وصنقإلنألسوسياإل

إلإلفيذي  إلن إذ يا إلن  شسيا إلسيعشىإلنأللؽإل  ق ي  إلر سوسإل ل شسيا  إلن سخ لةا إلنأللؽإلنسادواىإل   عو    ىإللة،ؾم
 سعشىإله إليكؾ إل ،وإل الإل وجنإلإلاألمؼ االقترادىىإل و شدإاإل لس هدإلصعوت ،وإلس ؾفي إلنح يوجو ،وإللؽإلحيم:إلنسادوا

إلسشإوعإلحوجو ،وإلنألسوسيا إل لوإلا يحاإلعسل،وإلهسإلرزسو إللؽإلن حكؾلا إل  ؾفي إلن عسلإلن سشوساإلسنألج إلإلههتو  
إل حوااإل إللذن إلسن  اصيا. إلف صإلن  عليؼ إل ،وإلن ذوإلتساعىاألمؼ الشفدى واالجن سشوساإلسإ وحا إل  ع ضإلإليكةل ه 
حيو ،وإلن ج سوعيا إلس  سكؽإللؽإلن حرؾفإلعلىإلحقؾا،وإلإلفى  ضظ،و إل  ؾا،وإلهامى إلسه إليكؾ إل ،وإلح ياإلن ا يوصإل

هصسو إلن اس ؾصإلن سر هإلإلن ذون اس ؾصإلسن قؾنايؽإلسن سعولانقإلن اس يا.إلسيؤراإللة،ؾمإلن سؾنطشاإلإلفىن سشرؾصإلعلي،وإل
إلتاعس،و إلن ة صإلجيؽإلن حسيعإل س إل سييفإلإلعلىإل لػإلن حقؾلإل سو لحو قإلن  عليؼإلإلفىلؽإللإو نإلن سدوسندإلس  وفؤ

إلن ؾعو  إلن عولا.إلإلفىسن عسلإلسن   اىإل

 فنتاإلن ل سومإلج،وإلعو سيوإلسلحليوإلعلىإلن سد ؾهإلإلن  ى زحإله إلازويوإلن س هدإل عاإللؽإلهج زإلن قزويوإلتلكذنإل
اؾعياإلإلاحانتإلاقل إلفىإلسااإلسولؼإللذنإلن ل سومسؾنم إلإلن  سسىإلسعلىإللد ؾهإلن سشغسوقإلمي إلن حكؾلياإلعلىإلحا إل

إلن سدوسندإلسيسشعإلهوإلشكلإللؽإلهشكوفإلن  سييفإلإلفىاحؾإل عو دإلن شغ إل إليحق إل ،و إل سو ازويولوإلسن عسلإلعلىإله عو لو
يظ اإلإلن ذو عضإلن  عاي قإلن  ذ يعياإلن س علقاإل ذئؾا،و.إلس  ؽإلن  دوكفإلإل ج نمإلضالو إل حوااإل س،ياإلن ظ ي إلاحؾ

 إللة،ؾمإلن سدوسندإلسنأللؽإلنسادواىإلسلشعإلن  سييفإلت   ىإلفقكإللؽإلا فإل صسومإللإو همإلاواؾاياإلاةدلإللؾ:إلللإل حقي
س ذ يعياىإللؽإلن سؤراإله إلن قواؾ إللؾإلن زولؽإل  ظإي إللإو همإل  وفؤإلن ة صإلس حقي إلن عان اإلسن سدوسند إل  إلهالإل إل

س ي إلروفيوإل  ح يػإلإلرسوإلهالإلياإل ألف ن   طوصإلن حيودإلن يؾلإلفىيكةىإلسحا إل  حؾيلإل لػإلن سإو همإل  ىإللسوصساإلفعلياإل
لذنإليس إلج،وإلإلن  ىعلإلن  غي نقإلن ج سوعياإلسن ا رو ياإلإلفىاوصاإل إلسإحانتإلن  غيي إلن سشذؾ إلن سر هإلإلن سح سع

إلن ن سح سع.إلف  ذ إلا و  إل إلإلااصنسلذ  ش سلإلعليلإلن   نتإلن  حليلإللزسؾ إلشكوسهإلن س هدإله إلن سذكلاإل  سؽإلفيسو
ن حإلن سح سعإلن س إوتشاإللؽإلهف وصإلس قو ياإل ،سأإل سصإلن س هدإلس ة ضإلعلي،وإلصؾصًنإللؽإلن  سييفإلن مقوفىإلن دو اإلجيؽإلش إل

 .   سإلاؾعياإللؽإلنأل سنصإلن ج سوعياإلن  ىإل حعل،وإلحإيداإل نال،وسإل
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إلت ظلاإلنألل إل حانتإل غيي إل إلإلفى ذن إلن مقوفيا إلن سح سعإلعولاإلإلن  ىن سشغؾلا  ذكلإلهف وصإلسن حولوقإلهف ن 
إلإلاةد،وإلألس هإلسن سؤسدىوإل حو إلن س هد إلس عاتلإلاغ دإلن س هدإلخعلىإللد ؾهإلنسطوصإلن  د،ؼإل ذكلإلإلحيمإلها،و ذن ،و

إل،وإللؽإلا فم ست ؼإلإلن  ى ذكيلإللذ إلن شغ دإلن دلإياإلاحؾلو إلس  ػإللؽإلا فإلنألف وصإلن س ؾنص اإلإلفىمي إللإوش إل
إلفى ،وس إل سإلإل سييفإلضالون  اعؼإل لػإلن شغ دإل لس هدإلعلىإلها،وإللخلؾلإلضعي إليقإلإلفإل سسو كإلن  شذئاإلن ج سوعيا

يرإحإل إلللسؾساإلفوعلياإلسرإحإل يسإلإلفىإلن سح سعإلايساإلعو ياإلواؾ إلك داإلن قي  ىإلإلفإالإللكذنسإلإل.،ون سظو إاإل حقؾا
إلسسلؾر،ؼ.إلف  لؼسيحعلؾا،وإلجفمنإللؽإلإللإو نإللذنإلن قواؾ إلإلنألف ن إلت سمله إللؽإلن ز سصهإل

 بق ما يمى:جعػ ما ست التى شتائجالولعل أبخز ما تؽصمت إلض  الجراسة مؼ 

 إلأصدددداب األسددددخة  السرددددخية الددددحيتعكددددذ الخمددددل واالاددددطخاب  التددددىتدايددددج شددددكاوى األحددددؽال الذخرددددضة إل-إل
سن ددددددددذهإل إدددددددداسإللغددددددددول  إللددددددددؽإلادددددددد فإلنص ةددددددددوعإل عددددددددوسهإلن ظ لخ لزدددددددد صوإلسن خلددددددددعإل دددددددددإاإللسوصسدددددددداإلن ددددددددفسذإل

.إلسيدددد  إكإل ددددلولقإؾ دددداإل حددددو إلن فسجددددا إلهسإل  ، بددددلإللددددؽإلن   ددددفنمإل سدددددئؾ يو لإل وساةددددولإلعلددددىإلهجشإل دددددلؾريوقإلسميدددد 
لمددددددل:إل عقدددددداإل جدددددد نمنقإلإل حرددددددؾفإلعلددددددىإلحقؾا،ددددددوإلن ذدددددد عيان إللددددددؽإلهجددددددلإلعددددددادإل شددددددكو يوقإل  لدددددد إلن سدددددد هدإلإلذ ػجددددد

طددددؾفإلهلدددداإلن  قوضددددىخ ج نمنقإلن  حدددد هإلعددددؽإلن دددداال إلسإعدددد  إلن ددددفسذو إلعددددامإلإلفددددى  سمددددلإلإلن  ددددىسإلفدددد ضإلن شةقدددداإل
و ىإلسنجددددداإلساةدددددولإلعلددددىإلهجشو ،ددددوإل حدددديؽإلصددددداسصإلحكددددؼإلا،ددددعلددددىإلن عدددديؽإلن فسجدددداإلن  دددددىإلسؤا دددداإلن شةقدددداإلن فدددد ضإل

ادددددددوصذإلاددددددداصدإل– حواددددددداإل عشدددددددنإلصدددددددشاسلإل ددددددد ليؽإلنألسددددددد دإل ةددددددد ضإل عقيدددددددانقإل ج ن يددددددداإللدددددددذنإلن شةدددددددو إل و شةقدددددددا.إل
 ص  إلن شةقاإلن سق صد. عؾلإلإل-ن سحكؾمإل ،و

إلسددددؾنمإلن شةقدددداإلهس اتحرددددل عمضهددددا السددددخأة لمحرددددؽل عمددددى حقؽقهدددد التددددىتعقددددج إجددددخاإات تشفضددددح األحكددددام إل-
 إلسي جددددعإل  ددددػإل لددددوإل عددددامإللع فدددداإلن ذددددوتياإلن خوصدددداإلج،ددددوإلق إلهسإلنسدددد   ن إللشقددددؾ ن فسجيدددداإل سكدددديؽإللددددؽإللدددددكؽن 

ف ضددددد،وإلإلن  دددددى  حوتدددددلإلن دددددفسذإلس ، بدددددلإللدددددؽإلن  فنلو دددددلإلإلسخن سددددد هدوإل دددددو خظؾنقإلسن ح،دددددوقإلن سشدددددؾقإلج،دددددوإلن  شةيدددددذ إل 
إل   فإلن فسجا.إلفىن قواؾ إلسهحيواوإل لعواوإل

ؽإلن ذددد عياإلعدددامإلسعدددىإل عدددضإلن شددددومإل حقدددؾا،سن  دددىإل عكددد إلتشدددامى أعدددجاد شدددكاوى الحخمدددان مدددؼ السضدددخاث، إل-
 عددددددددضإلإلفددددددددى إل حوادددددددداإلن  عردددددددداإلسن  سدددددددددػإلجددددددددإعضإلنألعدددددددد ن إلسن  قو يدددددددداإلن دددددددددو ادإلسريةيدددددددداإلن سظو إدددددددداإلج،ددددددددو

ن سيدددددد نت إلناظ اددددددوإللددددددؽإلف دددددد دإلن حسويدددددداإلأللؾن ،ددددددوإلسعددددددامإلإلفددددددى ش دددددد إلعلددددددىإلن سدددددد هدإلحقؾا،ددددددوإلإلن  ددددددىن سح سعددددددوقإل
إلا. إلصمؼإللحوفودإل  ػإلن ؾنضحاإل سإو نإلهسوسياإلفىإلن ذ يعاإلنألس لي ة ينإللس ل وقإلنألس د

تسدددددددام اإلجدددددددخاإات فدددددددى إإل-اوصددددددداإلرإددددددوصإلن ددددددددؽإلس سنقإلن  علدددددديؼإلن سدددددددشخةض-إلإجهدددددداد بعددددددد  الددددددددضجاتإل-
 إلاغددددددد نإل عددددددددامإلسضددددددددؾاإلن  عليسدددددددوقإلهسإلن ذدددددددد سقإلن سحددددددددا دإلواسددددددددتضفاإ األوراق السطمؽبددددددددة إلثبددددددددات حقهددددددددا
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إل سدددددد حقولإلن خالدددددداإل دددددداهإل عددددددضإلن ح،ددددددوق إلهسإل صددددددانصإلادددددد نصنقإل ع اددددددلإل يدددددددي إلن حرددددددؾفإلعلددددددىإلن خالددددددا 
إل.سحقؾلإلإلاإلن س هدإلرمي إللسوإلنت دإ لإللؽإللفنيوةقيإلنألل إلن ذه

إللددددددؽإ السعاممدددددة والتسضضدددددد مدددددؼ قبدددددل رؤسددددداإ العسدددددلإل- عدددددضإلن ح،دددددوقإلفدددددى–إلتعدددددخض السدددددخأة العاممدددددةإل-
 دددددؾ ىإلن سشوصددددداإلن قيو يدددددا إلناظ ادددددوإللدددددؽإلهف دددددوصإلس ردددددؾصنقإلإلفدددددىأإل سصلدددددوإلس خظي،دددددوإلي ،سدددددإلفدددددىسي حلدددددىإللدددددذنإل

،دددددوإل رددددداإلناعكدددددوسإللددددددئؾ يو ،وإلنألسددددد ياإلعلدددددىإله ن ددددداعؼإلن ةدددددؾنصلإلجددددديؽإلن حشدددددديؽ إلس قلدددددصإلاددددداصنقإلن سددددد هد إلس ؤإل
إلسرةوم ،و.

 سمدددلإلعقإددداإلهلددددومإلإلن  ددددى إلسلدددىإليقدددضػ بهددددا الددددوج أو األسددددخة التددددىرفددد  طمبددددات الشقدددل واالنتددددجاب لمجهدددة إل-
إلفدددددىفإدددددو  مؼإللدددددؽإله إلن قدددددواؾ إليعظدددددىإلن سددددد هدإلن حددددد إلإل.اظوعدددددوقإللخ لةددددداإلفدددددىن عاتددددداإللدددددؽإلن شددددددومإلن عدددددول قإل

 إل  إله إلن  ظإيدددددد إلساةددددددديوإًلإلشددددددسلإلنألسدددددد د إلسعددددددامإل صلددددددولإلن سدددددد هدإللو يددددددوإًلعلددددددىإلجسددددددعإلإلن شقددددددلإلسن ا ددددددان إلحةوعددددددوإًل
ن عسلدددددىإل ،دددددذ إلن قدددددؾنايؽإلسن قددددد نصنقإلن ؾزنصيددددداإل  ذددددد إلعدددددؽإلسجدددددؾ إل عدددددضإلن مغددددد نقإلعلدددددىإللدددددد ؾهإلن  شةيدددددذإلتشددددد  إل

 حدددداإللددددؽإل س ددددعإلن سدددد هدإل و سفنيددددوإلن سقدددد صدإل ،ددددو إلسن سدددد ةو دإللددددؽإلرولددددلإلطواو ،ددددوإلإلن  ددددىعش،ددددوإلعددددا إللددددؽإلن سعؾاددددوقإل
تددددددافعإل عزدددددد،ؽإل  ددددددىإلن حرددددددؾفإلعلددددددىإل جددددددوزدإلجدددددداس إلل  دددددداإلهسإلن سدددددد قو اإلإلنأللدددددد إلن ددددددذهليددددددا إلسرةوم ،ددددددوإلن عس

إل لاالإلن عو اإللؽإلن ؾعيةا.إلصمؼإلحوج ،ؽحةوعوإلعلىإلجسعإلشسلإلنألس دإل

هتمدددد إلهشددددكوفإلإلويسثددددل العشددددف األسددددخى  عددددضإلن إيئددددوق إلإلفددددىلددددوزنفإلن عشدددد إليسمددددلإلسسدددديلاإلن  عولددددلإللددددعإلن سدددد هدإلإل-
علدددددددىإلإلسدددددددؾنمإلعشددددددد إلجددددددداا إلهسإلاةدددددددد  إل حيدددددددمإلتدددددددشعك إلسدددددددلإوإًلوإلاجشدددددددن-ن عشددددددد إلن سسدددددددوصسإلضددددددداإلن س هدخزسجدددددددا
لح سعشدددددوإلإلفدددددىسلدددددذ إلن ددددددلؾريوقإلن عشيةددددداإلاو عددددداإللدددددؽإلن مقوفددددداإلن ددددددو ادإلإلن ع ادددددوقإلن فسجيددددداإلسن  يدددددو إلنألسددددد ه.

ن خددددددو إلإلفدددددىفددددد ضإلسددددديظ  لإلعلددددددىإلن سددددد هدإل إلرسدددددوإله إل دددددلإلن ددددددلظاإلن سظلقددددداإلإلفدددددى عظدددددىإلن  جدددددلإلن حددددد إلإلن  دددددى
ن  يةيدددددددداإلإلاوصدددددددا– عدددددددضإلن مقوفدددددددوقإلإلفدددددددى شذددددددددئاإلن سددددددد هدإلن قددددددد نص.إلسعلدددددددىإلن حواددددددداإلنألاددددددد إل دددددددد،ؼإلهسدددددددو ياإل

  سددددديخإلسدددددلؾريوقإلن خزدددددؾعإلسنسسددددد  وااإلساإدددددؾفإلن ددددددلؾعإلن عشيددددد إللدددددؽإلن  جدددددلإل وع إدددددوص إلجدددددفمإلإلفدددددىإل-سن إاسيدددددا
إلطوصلوإلن إيئى.نسإللذنإلفىلؽإلن سسوصسوقإلن يؾليا إلف،ؾإلهسلؾ إلهسإلاسكإلحيودإللقإؾفإل

ن سح سعدددددددوقإلن إاسيددددددداإلإلفدددددددىن دددددددشسكإلو إلسيكمددددددد إللدددددددذنإل)رضدددددددخ رسدددددددسى تدايدددددددج طمبدددددددات تؽثضدددددددق عقدددددددؽد زواجإل-
ن قدددددو ؼإلعلدددددىإلإلالددددددواج القبمدددددى أو الددددددشة) الذدددددفؽى(سن رددددح نسياإلن شو يددددداإلحيدددددمإلن شغدددددومإلن ددددددو اإل لدددددفسنذإللدددددؾإل

طلإددددددوقإلن  ؾ يدددددد إل ح،ددددددؾ إلن سحلدددددد إلن قددددددؾلىإل لسدددددد هدإلإلفددددددىن  لسدددددداإلسنسشدددددد،وص إلسي جددددددعإللددددددذنإلن  فنتدددددداإلنسيحددددددوجىإل
ن  ؾ يددددددد  إللدددددددذنإل حواددددددداإل دددددددد،يلإل جددددددد نمنقإل دددددددؾفي إلآ يدددددددوقإل جددددددد نمنقإلإلفدددددددىإلنألج،دددددددفدإلن سحليدددددددا و  عدددددددوس إللدددددددعإل

إلنس خ نذإلن  اؼإلن قؾلىإلسإعةومإلمي إلن قو صنقإللؽإلن  سؾم.
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لحددددوفإلنألاذددددظاإلإلفددددى  دددديحإل ،ددددوإلن سذددددوصراإلإلإليجدددداد فخصددددة عسددددلإل-ن  خدددد ذإلااوصدددداإلحاتمدددد-احتضدددداج السددددخأةإل-
حرددددددؾفإلعلددددددىإلادددددد سضإلهسإللذدددددد سعوقإل  ددددددؾ إللشةددددددذنإل سسوصسدددددداإلن إلفددددددىإلن ا رددددددو يا إل حوادددددداإلصمإدددددداإل عزدددددد،ؽ

إلصإل ا إلت دؼإل رةاإلن اسنم.إلهعسوفإل ا

 حرددؾفإلعلددىإلحقؾا،ددو إلسن ح،ددؾ إلنإلفددىإل زددحإله إلسيوسددوقإلن اس دداإلن انعسدداإل ؾضددعإلن سدد هدإلسلدددوعا ،وتلكددذنإلسإل
ن سإذس اإللؽإلاإلإلن سحل إلن قؾلىإل لس هدإله قإل  ىإل حانتإل غيي نقإلجذصياإلعلىإللزسؾ إلسشكلإلنأل سنصإلن ج سوعيداإل

إل.سضدعنإل ردو حإلنألسد د إلسن خدالوقإلن س صدؾ دإل ،دوإلن  ىن قؾنايؽإلنس ةو قإللؽإلحيمإلسن ا رو ياإل لس هدإلن سر يا إل
 قلددصإلنسدد ةو دإلن سدد هدإللددؽإل لددػإلن سفنيددوإلسن حقددؾل إلجددلإلس ةقددالوإلن  ميدد إللسددوإلإلن  ددى  إله إللشددوعإلن عاتدداإللددؽإلن سعؾاددوقإل

حرددمت عمضهددا  التددىلددحا يتطمددب األمددخ واددع إطددار عددام يخددجم قزددايا السددخأة ويحدداف  عمددى السكاسددب نت دددإ ل.إل
ن دذهإليسكدؽإلن سد هدإللدؽإلن حردؾفإلإلوالتذدخيعىإلالبعج القدانؽنىإلأولهسا: إلضؼأساسض بعجيؼلضها، يختكد عمى ويزضف إ

 ؾضدعإللعؾادوقإلإل-هحيوادو- دد خامإلن  دىعلىإلحقؾا،وإلسيحقد إلن عان داإلسن سددوسند إلسيعسدلإلعلدىإلسداإلن مغد نقإلن قواؾايداإل
يؽإل سددوإلت شوسدداإلسنألسضددوعإلن سح سعيدداإل عددضإلن قددؾناإلفددى ج ن يدداإل ةقدداإلن سدد هدإللددوإلنت دددإ لإللددؽإلحقددؾل إلسإعددو دإلن شغدد إل
ن دذهإليعسدلإلعلدىإل داعيؼإلنألف دوصإلإلالبعج الثقافى: ثانضهسان  نلشاإلسيحق إلن عان اإلس إليس إلحاس إلن ذ عياإلنسس ليا.إل

ن  شسيدا إلساذد إل قوفداإلحقدؾلإلنساددو إلإلفدىسن  حولوقإلنسيحوجياإلاحؾإلن س هد إلساذ إلف  إلسنعىإل  لسياإل سصلوإلرذ يػإل
سن  ؾعيدداإل حقددؾلإلن سدد هدإلعلددىإلإل،ادد  إلسلإدداهإلن حقددؾلإللقوجددلإلن ؾنجإددوقآللددىإلنح دد نمإلنعإل-سقددومإلنألسفن إلفددى-    ددفإلن  ددى

سه إلهيداإل حوتدلإلعلددىإل لدػإلن حقدؾلإليعدداإلنع دانمإلعلدىإلحدداس إللدوإلهادد  إل  إلإلرسدوإلارددنإلعلي،دوإلن ذد يعاإلنس ،يددا إلزسج،دو
يحاإلن   دفنمإلج،دوإل حدو إلإلن  ى ؾنجإوقإلسن   تياإلعلىإله إلف  دإلن قؾنلاإل ل جلإل يدنإللظلقاإلسإاسوإليقوجل،وإللحسؾعاإللؽإلن

إل هس  ل.

 إطار عجة مقتخحات قابمة لمتطبضق  سا يمى: فىيسكؼ بمؽرة ما طخح  

لدددؽإلاددد فإلسسدددو كإلن  شذدددئاإلن سخ لةدددا إلسهلس،دددوإلإلالددد إل قوفددداإل نعسددداإل حقدددؾلإلن سددد هدإلرحدددفمإللدددؽإلحقدددؾلإلنساددددو إل-
ليدددداإللددددؽإلادددد فإلن دددداصنلوإلسن إدددد نل إل طددددوصإلن سشددددول إلن اصنسدددديا إلسن سؤسدددددوقإلنسع إلفددددىن سؤسدددددوقإلن  عليسيدددداإل

إلن حؾنصيا.

  فددعإلسعي،ددوإل حقؾا،ددوإلن قواؾايدداإلسن ؾعيةيدداإلإل  ميدد إلجدد نل إلن  ؾعيدداإل لسدد هدإل ددوا   إلفئو ،ددوإلن  عليسيدداإلسن س،شيدداإل-
إلن سح سع.إلفىسريةياإلن سظو إاإلج،و إلس غيي إلاغ  ،وإل ذن ،وإلسه سنصلوإلن ج سوعياإل



 84 

ن سددد هدإل سدددوإلتؾنتددداإلن عرددد إللدددؽإل ظدددؾصنقإل  شؾ ؾجيددداإلسدددؾنمإلن سددد هدإل  ميددد إلن ددداسصنقإلن  اصيإيددداإل  شسيددداإلل،دددوصنقإلإل-
إلوسل،وصن ،دإلون سشدوط إلن  يةيداإلسشدإاإلن حزد ياإل  فدعإلاداصن ،إلفدىن  خ ذإلج سدؾمإلصلفيداإلاوصداإلإلان عوللاإلهسإلحاتم
إلنألاذظاإلن ا رو ياإلن سخ لةا.إلفىإل إ لوج،و رؾصدإل دسحإل

وألسصنلإلسن سدددد شانقإل ددد سح سدددعإل إصدددانصإلاذددد نقإلايدددومإلن دددؾزنصنقإلن سعشيددداإلج قدددايؼإلادددالوقإلنج سوعيددداإل ةئدددوقإلنإل-
إلن سحوفغوقإلن سخ لةا.إلإلفىن سظلؾباإل لحرؾفإلعلىإلن خالاإلن سد حقا إلس عسيس،وإلعلىإلروفاإلن سات يوقإل

إلن  دى رداصلوإل عدضإلن ح،دوقإلسي   داإلعلي،دوإلن عاتداإللدؽإلن سعؾادوقإلنسج ن يداإلإلن  دىن ق نصنقإلإلفى عو دإلن شغ إلإل-
إلنت دإ ،وإل.إل ىن لؽإلن حقؾلإلإلنإًل ةقاإلن س هدإلرمي إل

 ددد غلإل سشددعإلن سدد هدإللددؽإلن حرددؾفإلعلددىإلحقؾا،ددوإلإلن  ددى عددضإللددؾن إلن قددؾنايؽإل ددداإلن مغدد نقإلإلفددى عددو دإلن شغدد إلإل-
إللحوفإلنألحؾنفإلن ذخريا إلسن قواؾ إلن حشو ىإلخعقؾباإلن ح لو إللؽإلن سي نتو.إلفىاوصاإل

يدداإلؾصإلسن قدد نصنقإلن ؾزنصإل   ددد إللددعإللددؾن إلن اسدد إل"ن شقددلإلسن ا ددان " شددكو ياإلإل عددو  سضددعإلصدديغاإلاواؾايدداإللحددا دإلإل-
جسعإلشسلإلنألس دإلسصفعإلن سعواودإلعؽإلرولل،وإلس سكيش،وإللؽإللعإلن ح صإلعلىإل ذ  إل ؾفي إلعسلإللشوساإل لس هدإل
إل.دإلسيد  كةوملعُوإله نمإل سصلوإلن ؾعيةىإلسنألس هإل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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 انًراجع

 .239صإل 1987 يا إلن قددول د إللؤسددداإلصسزن يؾسدد  عإدداإل إل لددوم:إلصددةحوقإللددؽإل ددوصيخإلن سدد هدإلن سردد:هاغدد  -1
 .سعلؾلدوقن اس يداإل لن ذإكاإلإلن  ظؾصإلن  وصيخىإل اسصإلن س هدإلعإ إلن عرؾص إل:ن عولاإل  س ع لوق هيزو:إلن ،يئا

www. sis.gov.eg  

عددوط إل سددسوعيل:إلن سدد هدإلن سردد ياإلسسناددعإلن سذددوصرا إلن حسعيدداإلن سردد ياإل دداعؼإلن  ظددؾي إلن ددايسق نطى إلن قددول د إل -2
 .إل5صإل.إل2009إل  اإلن ع بياإل سعلؾلوقإلحقؾلإلنسادون ذإك

:إلن سد هدإلسازدويوإلن سح سدع إلل ردفإلن إحدؾتإلإلفدىهاغ :هحساإلزنتا:إلن س هدإلن سر ياإلجيؽإلاظو إلن  ح ي إلسن ؾناع إل -3
سهيزددو:إلرسددوفإللغيم سإ ،ددومإلإل.19 ص2002سن اصنسددوقإلن ج سوعيددا إلن قددول د إلرليدداإلنآل ن  إلجولعدداإلن قددول د 

 صإلإل1992 إل68عإل13لد إل  د إللحلداإلن ة د إلن ع بدىؾيدا إلن قدولف ذ:إل ،سيأإلن سد هدإلسلد زلإلنألتاتؾ ؾجيداإلن  شس
 .إل162-155صإل

:ن  ظدؾصإلن  دوصيخىإل داسصإلن سد هدإلعإد إلن عردؾص إلفىإلن مدوا ن ،يئاإلن عولاإل  س ع لوقإل: سكديؽإلن سد هدإل إلن ةردلإل -4
 ل جعإلسوج .

إلسف ن  ليةفيددؾ إلن سرد هإل إل حليدلإللزددسؾ إلن  سدو اإلنسع ليدا إلن  ق يدد إلنألإلفدىاحدؾهإلن ةدؾنفإل:ن إدد نل إلن اتشيداإل -5
 .إل10 صإل1994 لإحؾتإلن ج سوعياإلسن حشو يا إلإلن قؾل ن قول د إلن س رفإل

 إللدددولساإل2008-إل1999 ل عإئدداإلن عولدداإلسنسحرددوم:إل حددمإلن قددؾهإلن عوللدداإل و عيشدداإل عددولىإلإلن س رددفوإلن ح،ددوزإل -6
 85إل-70صإلص.إل2009 إلن قول دإل ن ا رو ون شذوقإلإلفىن س هدإل

 ن س جعإلن دوج .إل -7

ن قدددول د إلن س ردددفإلإلاددداسدإلن سددد هدإلسن  شسيددداإلن قؾليدددا إل:فدددىإل لذددد سعوقإلن  شسيددداإلفدددىللدددػإلزعلدددؾع:إللعؾادددوقإلن سددد هدإل -8
 .إلإلإلإل101-إل100 صإلصإل1989ن علؾمإلن ج سوعيا إلن يؾادكؾ إلفىنألاليسىإلن ع بىإل لإحؾتإلسن  ؾ ي إل

سن مقدوفى إل قدوصي إلإلن ج سدوع  صنسداإل لمإدوقإلسن  غيد إلإل:عليومإلشك ه:إلازويوإلن س هدإلن سر ياإلجيؽإلن   نتإلسن ؾناع -9
 إلن قول د إلن   و إلن مو مإلعذ  إلل رفإلن إحدؾتإلسن اصنسدوقإلن ج سوعيدا إلرليداإلن ج سوع مإلن   نتإلسن  غي إل ح

 .إل253-247 إلصإلصإل2003نآل ن  إلجولعاإلن قول دإل 

لرد إل:إلإلفدى لس هد إلسلؤسداإلن ؾرو اإلنألل يكياإل ل شسياإلن اس يا إل صنساإلن عش إلضداإلن شددومإلإلن قؾل ن سحل إل -10
ن قددول د إلإل 2009لددوتؾإلإل27إل-26ن سدؤ س إلن دداس ىإلحددؾف"إلن عشدد إلضداإلن سدد هد" إلإلللخدصإلن ش ددو   إلضددسؽإلهعسددوف

 .إل71-1 صإلصإلإل2009 لس هد إلن قؾل ن سحل إل
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 إللشذدؾصإلضدسؽإلهعسدوفإلإل2005حقدو  إللدؽإلن سددحإلن ددكواىإلن ردحى –فوطساإلن فادو ى:إلن عشد إلضداإلن سد هدإل -11
 .إل37-1 صإلصإل2009ن سؤ س إلن اس ىإل لعش إلضاإلن س هد إلن س جعإلن دوج إل 

 .إل37 صإلعإلن دوج ن س ج -12

 إل.إل2005 ق ي إلن  شسياإلن إذ ياإللر  إل:إلن قؾل لع،اإلن  خظيكإل-13

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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 انذراست الحقي

 )انجذاول انًركبت(
   1 دوي ) 

 التو يع التكرارى واليسبل لم اور الدراسا طبما لوبي(ا السكييا

 انًذىس

 

 انجُئخ انسكُُخ

انشكبوي  شكبوي انؼًم

 االجتًبػُخ

 ويانشكب

 انمضبئُخ

أوساق طهجبد 

 يذَُخ 

ادتُبجبد  إداسَخ شكبوي انؼُفشكبوي 

 وطهجبد

 %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن

 38.1 67 21.1 8 19.0 37 12.1 17 21.5 202 2.5 10 26.0 81 سَف

 60.2 106 78.9 30 77.4 151 87.1 122 77.4 728 42.7 170 69.6 217 دضش

 1.7 3 0 0 3.6 7 0.7 1 1.1 10 2.5 10 4.5 14 غُش يجٍُ

 100.0 176 100.0 38 100.0 195 100.0 140 100.0 940 54.8 218 100.0 312 ػذد االستجبثبد

 

 ( 3جذول ) 

 انمضبئُخ طجمب نًستىي انتؼهُىانشكبوي  األول ألثؼبد انًذىس وانُسجٍانتىصَغ انتكشاسي 

 انجؼذ               

 تىي انتؼهُىيس

 دػبوي يذَُخ تُفُز أدكبو دػبوي جُبئُخ أدىال شخصُخ

 % ن % ن % ن % ن

 21.7 10 13.9 11 11.6 8 15.9 108 أيُخ

 15.2 7 20.3 16 13.0 9 25.1 171 تمشأ وتكتت

 0. 0 0. 0 0. 0 0.7. 5 إػذادي

 19.6 9 34.2 27 46.4 32 30.6 208 يتىسظ

 10.9 5 3.8 3 7.2 5 6.6 45 فىق يتىسظ

 21.7 10 21.5 17 13.0 9 17.4 118 جبيؼً

 4.3 2 1.3 1 1.4 1 0.9 6 فىق جبيؼً

 6.5 3 5.1 4 7.2 5 2.8 19 غُش يجٍُ

 100.0 46 100.0 79 100.0 69 100.0 680 اإلجًبنٍ
 

   2 دوي ) 

  الشكاوى المـا(يا  طبما لف(ات الساألوي ألبعاد الم ور  واليسبيالتو يع التكرارى 

 انجؼذ

 فئبد انسٍ

 دػبوي يذَُخ تُفُز أدكبو دػبوي جُبئُخ أدىال شخصُخ

 %     ن %     ن %     ن %     ن

     0. 0     0. 0     0. 0     0.7 5 31ألم يٍ 

31 - 174 25.6     20 29.0     24 30.4     3 6.5     

41 - 231 34.0     21 30.4     20 25.3     11 23.9     

51 - 166 24.4     18 26.1     19 24.1     16 34.8     

61 - 61 9.0     6 8.7     11 13.9     7 15.2     

71 + 18 2.6     0 .0     1 1.3     6 13.0     

 6.5 3 5.1 4 5.8 4 3.7 25 غُش يجٍُ

     100.0 46     100.0 79     100.0 69     100.0 680 اإلجًبنٍ
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   3دوي )  

 التو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لوبعد األوي  أ واي شخصيا  لوم ور األوي الشكاوى المـا(يا طبما لف(ات الس 
 

 

 فئات الدؼ
 

 

 الفئات الفخعضة

 اإلجسالي رضخ مبضؼ + 60 - 50 - 40 - 30 - 20 20أقل مؼ 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 100 93 4.3 4 1.1 1 9.7 9 17.2 16 30.1 28 35.5 33 2.2 2 طوب الطالق
 100 7 0 0 0 0 14.3 1 0 0 42.9 3 42.9 3 0 0 طوب إثبات  واج
 100 231 2.2 5 1.3 3 9.1 21 21.6 50 36.8 85 28.6 66 0.4 1 صغار    طوب يفما  و يا/

اعتراض عول إيذار 
 طاعا

0 0 10 38.5 9 34.6 4 15.4 3 11.5 0 0 0 0 26 100 
 100 97 1.0 1 3.1 3 8.2 8 38.1 37 25.8 25 22.7 22 1.0 1 طوب خوع

 100 16 0 0 25.0 4 18.8 3 12.5 2 18.8 3 18.8 3 6.3 1 المطالبا بيفما ألارب
 100 20 10.0 2 15.0 3 5.0 1 20.0 4 35.0 7 15.0 3 0 0 المطالبا بمؤخر صداق

 100 23 4.3 1 4.3 1 13.0 3 34.8 8 30.4 7 13.0 3 0 0 عدة/االمطالبا بيفما متع
 100 70 10.0 7 0 0 5.7 4 20.0 14 40.0 28 24.3 17 0 0 لايوييا /إرشادات أسريا 

المطالبا ب يادة مفروض 
 يفما

0 0 7 17.5 13 32.5 15 37.5 2 5.0 1 2.5 2 5.0 40 100 
 المطالبا

 بدعاوى مصاريف  مي وو دة
0 0 7 77.8 1 11.1 1 11.1 0 0 0 0 0 0 9 100 

 100 16 6.3 1 0 0 25.0 4 25.0 4 31.3 5 12.5 2 0 0  بس بمت مد يفما
 100 10 0 0 0 0 10.0 1 30.0 3 40.0 4 20.0 2 0 0 دعوى إثبات طالق

 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1 0 0 0 0 إبطاي دعوى مفروض يفما
دعوى تسويم لا(ما 

 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1 0 0 الميمو ت
 100 1 0 0 0 0 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 إثبات ر عا لو وج
 - 544 - 18 - 14 - 54 - 129 - 179 - 146 - 4 عدد ا ست ابات

 انُسبت انًئىيت يُسىبت نبُىد كم فئت
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     4 دوي )   

 لشكاوى المـا(يا ا األويالتو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لبعد مواري  وتركات لوم ور 

 طبما لف(ات الس  

 

 فئبد انسٍ

 

 انفئبد انفشػُخ

ألم يٍ 

31 

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ + 71 - 61 - 51 - 41 - 31

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 100 10 1403 1 0 0 1000 1 6000 6 2000 2 0 0 0 0 دعوى فر  وت ييب

 100 8 0 0 1205 1 3705 3 2500 2 1205 1 1205 1 0 0 إعالم وراثا

المطالبا باسترداد 

 الميرا   فل ك 
0 0 1 509 5 2904 7 4102 2 1108 1 509 1 509 17 100 

ب ساب  المطالبا

 ولسما
0 0 1 3303 0 0 1 3303 0 0 1 3303 0 0 3 100 

 100 1 0 0 0 0 10000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 دعوى  صر تركا

مشورة لايوييا 

 الميرا  فللو ك 
0 0 3 1003 10 3405 8 2706 2 609 1 304 5 1702 29 100 

 100 1 0 0 0 0 10000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 طوب لرار وصايا

 - 66 - 7 - 4 - 8 - 24 - 17 - 6 - 0 عدد ا ست ابات

 

      5 دوي )    

 (ياالشكاوى المـااألوي التو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لبعد مواري  وتركات لوم ور 

 طبما لو الا التعويميا  
 

 انتؼهُى

 انفئبد انفشػُخ

فىق  يتىسظ إػذادي تمشأ وتكتت أيُخ

 انًتىسظ

فىق  جبيؼً

 انجبيؼً

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

100 1 0 0 3000 3 0 0 دعوى فر  وت ييب  

0 

4 4000 0 0 0 0 2 2000 10 10

0 

370 3 0 0 2500 2 1205 1 إعالم وراثا

5 

0 0 1 1205 0 0 1 1205 8 10

0 

المطالبا باسترداد 

 الميرا   فل ك 
5 2904 1 509 0 0 5 290

4 

0 0 2 1108 0 0 4 2305 17 10

0 

المطالباب ساب 

 ولسما
1 3303 0 0 0 0 1 330

3 

0 0 1 3303 0 0 0 0 3 10

0 

دعوى  صر 

 تركا
0 0 1 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

0 

مشورة لايوييا 

 الميرا  فللو ك 
3 1003 5 1702 0 0 10 340

5 

2 609 4 1308 1 30

4 

4 1308 29 10

0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 1 0 0 طوب لرار وصايا

0 

 عدد ا ست ابات
10 - 11 - 0 - 19 - 6 - 8 - 1 - 1

1 
- 66 - 
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  6 دوي )

 الشكاوى ا  تماعيا طبما لمستوى التعويم الثاييالم ور  التو يع التكرارى واليسبل ألبعاد

 

 انجؼذ

 يستىي انتؼهُى

 انتؤيُُبد وانًؼبشبد االجتًبػٍانضًبٌ  انتؼهُى انصذخ

 %     ن %     ن %     ن %     ن

 32.7 17 51.4 152 0. 0 20.0 4 أيُخ

 21.2 11 18.9 56 33.3 3 20.0 4 تمشأ وتكتت

 0. 0 3. 1 0. 0 5.0 1 إػذادي

 13.5 7 15.2 45 33.3 3 10.0 2 يتىسظ

 1.9 1 2.7 8 11.1 1 5.0 1 فىق يتىسظ

 15.4 8 2.4 7 22.2 2 0. 0 جبيؼً

 1.9 1 0. 0 0. 0 0. 0 فىق جبيؼً

 13.5 7 9.1 27 0. 0 40.0 8 غُش يجٍُ

 100 52 100.0 296 100.0 9 100.0 20 اإلجًبنٍ

 

   7 دوي ) 

 الشكاوى ا  تماعيا طبما لف(ات الس   الثاييواليسبل ألبعاد الم ور التو يع التكرارى 

 انجؼذ

 فئبد انسٍ

 انتؤيُُبد وانًؼبشبد االجتًبػٍانضًبٌ  انتؼهُى انصذخ

 %     ن %     ن %     ن %     ن

 0. 0 1.4 4 0. 0 0. 0 31ألم يٍ 

31 - 3 15.0 4 44.4 42 14.2 2 3.8 

41 - 2 10.0 1 11.1 63 21.3 10 19.2 

51 - 3 15.0 2 22.2 73 24.7 11 21.2 

61 - 3 15.0 1 11.1 44 14.9 13 25.0 

71 + 0 .0 0 .0 38 12.8 6 11.5 

 19.2 10 10.8 32 11.1 1 45.0 9 غُش يجٍُ

 100.0 52 100.0 296 100.0 9 100.0 20 اإلجًبنٍ
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   8 دوي )

 الشكاوى ا  تماعيا  الثاييلوم ور   ا  تماعيت الفرعيا لبعد الـما  التو يع التكرارى واليسبل لوف(ا

  طبما لو الا التعويميا)
 

 انتؼهُى

 انفئبد انفشػُخ

فىق  جبيؼً فىق انًتىسظ يتىسظ إػذادي تمشأ وتكتت أيُخ

 انجبيؼً

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

المطالبا بمساعدة 

 ألوللالدفعا ا
64 5402 29 2406 0 0 20 1609 0 0 0 0 0 0 5 402 118 100 

 100 25 400 1 0 0 0 0 0 0 1600 4 0 0 2400 6 5600 14 طوب ت هي  األبياء

 تسهيي ال صوي عول 

مشروعات 

 األسرالميت ا
1 1607 1 1607 0 0 1 1607 1 1607 1 

160

7 
0 0 1 

160

7 
6 100 

عول  ال صوي

 لرض
1 3303 1 3303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

330

3 
3 100 

ال صوي عول أ ه ة 

لذوى ا  تيا ات 

 الخاصا
1 3303 0 0 0 0 1 3303 0 0 0 0 0 0 1 

330

3 
3 100 

طوب معاش 

 -ـما  مطوما 

 ارامي -ه ر 

43 4803 19 2103 0 0 13 1406 5 506 3 304 0 0 6 607 89 100 

ا لت اق بدار 

 استـافا 
0 0 0 0 0 0 2 4000 1 2000 2 

400

0 
0 0 0 0 5 100 

مي ا  -إعايا 

 دراسيا لألبياء
5 4107 2 1607 0 0 3 2500 2 1607 0 0 0 0 0 0 12 

100 
 

 5 0 0 0 0 205 1 1205 5 205 1 2000 8 5000 20 معاش ـما  
120

5 
40 100 

 عدد ا ست ابات
12

0 
- 50 - 1 - 42 - 8 - 5 - 0 - 21 - 247 - 

 بت نبُىد كم فئتانُسبت انًئىيت يُسى
 

   01 دوي )

الشكاوى ا  تماعيا  الثاييلوم ور   ا  تماعيالتو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لبعد الـما  

  طبما لو الا التعويميا)
 

 انتؼهُى

 انفئبد انفشػُخ

فىق  يتىسظ إػذادي تمشأ وتكتت أيُخ

 انًتىسظ

فىق  جبيؼً

 انجبيؼً

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

ادلطالبة بتسهيل إجراءات 
 استخراج بطاقة دتوينية

2 4000 2 4000 0 0 0 0 0 0 1 2000 0 0 0 0 5 100 

صعوبة إجراءات احلصول 
 على معاش هجر

0 0 1 2500 0 0 1 2500 0 0 1 2500 0 0 1 2500 4 100 

صعوبة إجراءات احلصول 
 على معاش ألرملة

2 3303 3 5000 0 0 1 1607 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

صعوبة إجراءات احلصول 
 على معاش دلطلقة

1 3303 0 0 0 0 1 3303 0 0 0 0 0 0 1 3303 3 100 

التظلم من وقف صرف 
 معاش بدون أسباب

24 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 25 100 

انتظهى يٍ ػذو صشف 

 دصخ دلُك
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 1 100 

تظهى يٍ سفض فتخ 

 فصم نتؼهُى انسُذاد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 1 100 

تظهى يٍ ضآنخ يؼبش 

 انضًبٌ
3 6000 1 2000 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 2000 5 100 

 - 50 - 6 - 0 - 2 - 0 - 3 - 0 - 7 - 32 عدد االستجاابت
 تانُسبت انًئىيت يُسىبت نبُىد كم فئ
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   00 دوي )

الشكاوى ا  تماعيا  الثاييلوم ور   ا  تماعيالتو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لبعد الـما  

  طبماً لو الا ا  تماعيا)
 

 انذبنخ االجتًبػُخ

 انفئبد انفشػُخ

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ غُش يتضوجخ اَفصبل -هجش  أسيهخ يطهمخ يتضوجخ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 100 118 205 3 205 3 0 0 3604 43 1609 20 4105 49 ادلطالبة مبساعدة الدفعة األوىل

 100 25 0 0 2000 5 0 0 4800 12 400 1 2800 7 طلب جتهيز األبناء

ادلطالبة بتسهيل االلتحاق أبحد 
 مشروعات األسر ادلنتجة

1 1607 3 5000 0 0 1 1607 0 0 1 1607 6 100 

 100 3 0 0 0 0 0 0 3303 1 0 0 6607 2 قرض طلب احلصول على

طلب احلصول على أجهزة لذوى 
 االحتياجات اخلاصة

3 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

 -طهت يؼبش ضًبٌ يطهمخ 

 اسايم -هجش 
15 1609 31 3408 30 3307 11 1204 2 202 0 0 89 100 

 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 4 2000 1 طهت االنتذبق ثذاس استضبفخ 

يُذخ دساسُخ  -طهت إػبَخ 

 نألثُبء
8 6607 0 0 3 2500 0 0 1 803 0 0 12 100 

 100 40 500 2 705 3 0 0 705 3 1205 5 6705 27 طهت يؼبش ضًبٌ 

 - 247 - 6 - 11 - 11 - 79 - 52 - 88 عدد االستجاابت
 

 

   01 دوي ) 

 طبما لمستوى التعويم  العميشكاوى الثال  ألبعاد الم ور  واليسبيالتو يع التكرارى 

 انجؼذ

 يستىي انتؼهُى

 انؼًم

 %     ن

 1 1 أيُخ

 251 4 تمشأ وتكتت

 154 2 إػذادي

 2652 58 يتىسظ

 2552 55 فىق يتىسظ

 6652 283 جبيؼً

 659 29 فىق جبيؼً

 958 38 غُش يجٍُ

 21151 423 اإلجًبنٍ
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   02 دوي ) 

 طبما لف(ات الس  العمي  شكاوى الثال واليسبل ألبعاد الم ور التو يع التكرارى 

 انجؼذ

 فئبد انسٍ

 انؼًم

 % ن

 154 2 31ألم يٍ 

31 - 71 2:53 

41 - 87 3555 

51 - 6: 295: 

61 - 38 958 

71 + 2 154 

 3953 99 غُش يجٍُ

 211 423 اإلجًبنٍ

 

   03 دوي ) 

 اسا طبما لومهيــــاالتو يع التكرارى واليسبل لم اور الدر
 انًذىس

 

 انًهُـــــــــخ

انشكبوي  شكبوي انؼًم

 االجتًبػُخ

أوساق طهجبد  انمضبئُخ انشكبوي

 يذَُخ 

ادتُبجبد  إداسَخ شكبوي انؼُف شكبوي

 وطهجبد

 %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن

وظائف إدارية 
 855 3 2156 3 :55 3 51 1 352 5 554 2 653 26 عليا

وظائف 
 2956 6 2659 4 2353 6 51 1 2658 41 3258 6 3359 77 تخصصية 

 3:57 9 2156 3 4:51 27 4454 3 4652 78 3258 6 3359 77 موظفة 

 2956 6 4257 7 2557 7 2758 2 2959 47 2451 4 4758 217 مدرسة

 2252 4 3754 6 2852 8 51 1 653 21 2451 4 51 1 أعمال حرة

 51 1 51 1 355 2 51 1 653 21 51 1 :65 28 ممرضة

 2252 4 51 1 :55 3 4454 3 2452 36 2451 4 459 22 عاملة 

 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 958 3 51 1 فالحة

 51 1 654 2 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 بالمعاش

 458 2 51 1 :55 3 2758 2 558 : 554 2 359 9 غير مبين

ػذد 

 211 38 21151 :2 21151 52 21151 7 21151 2:2 21151 34 21151 :39 االستجبثبد
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   04 دوي ) 

 طبما لو الا التعويميالعمي شكاوى ا الثال لوف(ات الفرعيا لوم ور  واليسبي التكراريالتو يع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتؼهُى

 انفئبد انفشػُخ

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ بيؼًفىق انج جبيؼً فىق انًتىسظ يتىسظ إػذادي تمشأ وتكتت أيُخ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

تأخرالمست مات 
 الماليا

0 0 0 0 1 301 7 2109 7 2109 13 400

6 

2 603 2 603 32 100 

  الا تسويا
 وظيفيا

0 0 0 0 0 0 1 1205 1 1205 5 620

5 

1 120

5 

0 0 8 100 

250 1 75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تخطىفل التعيي 

0 

0 0 4 100 

رفض ـم مدة 
 الخدما

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 

المطالبا بتعديي 
 مسمل وظيفل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

تظوم م  لرار 
 إدارى

0 0 1 2

8. 

0 0 3 803 8 2202 17 470

2 

2 506 5 130

9 

36 100 

تغييرمكا  العمي 
 داخي اإلدارة

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 3 60 1 200

0 

0 0 5 100 

تظوم م  عدم 
ا تيا  مسابما 

 تعالد أو تعيي 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 2007 20 69 3 100

3 

0 0 29 100 

طوب ال صوي 
 عول معاش مبكر

0 0 0 0 0 0 1 5000 0 0 1 50 0 0 0 0 2 100 

820 14 1108 2 509 1 0 0 0 0 0 0 تعسف ها العمي

4 

0 0 0 0 17 100 

 فلالمساواة عدم 
 ال موق الوظيفيا

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 80 1 200

0 

0 0 5 100 

طوب مشورة 
 لايوييا

0 0 0 0 0 0 1 2500 0 0 2 50 0 0 1 250

0 

4 100 

طوب اليمي لظروف 
 أسريا

0 0 0 0 0 0 2 1005 2 1005 10 520

6 

1 503 4 210

1 

19 100 

تظوم م  عدم 
 تيفيذ لرار إدارى

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

طوب تعالد بالعمد 
 الو ارى الممي 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000

0 

0 0 0 0 0 0 1 100 

طوب  يادة المرتب 
 البد ت -

0 0 2 2

0

8. 

0 0 4 4000 2 2000 0 0 0 0 2 200

0 

10 100 

2 - 1 - 3 - 0 عدد ا ست ابات

1 
- 24 - 90 - 10 - 14 - 163 - 
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   05دوي )  

 العميشكاوى  الثال التو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا  لوم ور 

 طبما لو الا التعويميا
 انتؼهُى

 

 انفئبد انفشػُخ

تمشأ  أيُخ

 وتكتت

فىق  جبيؼً فىق انًتىسظ يتىسظ إػذادي

 انجبيؼً

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن
 100 6 0 0 1607 1 6607 4 0 0 1607 1 0 0 0 0 0 0 اجلزاءات ىفتعسف 

 100 34 509 2 209 1 4102 14 2006 7 2904 10 0 0 0 0 0 0 نقل تعسفى

 100 25 800 2 800 2 6000 15 1600 4 800 2 0 0 0 0 0 0 سوء معاملة ودتيز

 100 7 1403 1 1403 1 7104 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرتقية ىفختطى 

عدم منح  ىفتعسف 
إجازة وضع أو رعاية 

 طفل

0 0 0 0 0 0 1 1205 0 0 6 7500 0 0 1 1205 8 100 

رفض منح إجازة 
 مرافقة زوج

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5000 1 5000 0 0 2 100 

رفض طلب منح عمل 
 بنصف الوقت

0 0 0 0 0 0 1 5000 0 0 1 5000 0 0 0 0 2 100 

إساءة استغالل 
 السلطة

0 0 0 0 0 0 2 2202 2 2202 5 5506 0 0 0 0 9 100 

رفض طلبات النقل أو 
 االنتداب

0 0 0 0 0 0 7 1409 7 1409 30 6308 2 403 1 201 47 100 

التظلم من عدم 
احلصول على ساعة 

 رضاعة

0 0 0 0 0 0 2 6607 1 0 1 0 1 0 1 3303 3 100 

تعسف رئيس 
 العمل

0 0 0 0 0 0 2 1504 2 1504 8 6105 0 0 1 707 13 100 

طلب العودة دلكان 
 العمل األصلى

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3303 2 6607 0 0 0 0 3 100 

ػذد 

 االستجبثبد

0 - 0 - 0 - 21 - 18 - 78 - 7 - 8 - 132 - 
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   06 دوي ) 

 العيف  طبما لمستوى التعويم شكاوى الرابعألبعاد الم ور  واليسبيالتو يع التكرارى 

 

 انجؼذ

 انتؼهُى يستىي

 ػُف يؤسسً ػُف يجتًؼً ػُف أسشي

 % ن % ن % ن

 0. 0 17.9 5 9.2 14 أيُخ

 40.0 6 14.3 4 29.6 45 تمشأ وتكتت

 6.7 1 0. 0 2.6 4 إػذادي

 20.0 3 21.4 6 27.0 41 يتىسظ

 0. 0 7.1 2 9.9 15 فىق يتىسظ

 13.3 2 14.3 4 17.8 27 جبيؼً

 0. 0 0. 0 0.7 1 فىق جبيؼً

 20.0 3 25.0 7 3.3 5 يجٍُغُش 

 100.0 15 100.0 28 100.0 152 اإلجًبنٍ

                                                                                                                         

   07 دوي ) 

 طبما لف(ات الس العيف   شكاوى الرابعالتو يع التكرارى واليسبل ألبعاد الم ور 

 

 انجؼذ

 فئبد انسٍ

 ػُف يؤسسً ػُف يجتًؼً ػُف أسشي

 %     ن %     ن %     ن

 0. 0 0. 0 0.7 1 31ألم يٍ 

31 - 44 28.9 3 10.7 3 20.0 

41 - 50 32.9 4 14.3 3 20.0 

51 - 37 24.3 7 25.0 3 20.0 

61 - 13 8.6 2 7.1 1 6.7 

71 + 3 2.0 2 7.1 0 .0 

 33.3 5 35.7 10 2.6 4 ٍغُش يجُ

 100.0 15 100.0 28 100.0 152 اإلجًبنٍ
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   08 دوي ) 

 التو يع التكرارى واليسبل لبعد األ واي الشخصيا طبما لمدى و ود عيف أسرى

 

 يانؼُف األسش

 

 األدىال انشخصُخ

 ػذد االستجبثبد ال َىجذ َىجذ

 %     ن %     ن

 215 1 1 458: 215 ػاللبد صوجُخ

 23 1 1 2159 23 دمىق األثُبء

 4 1 1 358 4 تشكبد -يىاسَث 

 9 1 1 853 9 إجشاءاد إداسَخ

 

   11 دوي ) 

طبما لف(ات  خارج ا ختصاص التو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لوم ور السابع  ا تيا ات وطوبات

 الس 
 

 فئبد انسٍ

 انفئبد انفشػُخ

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ + 71 - 61 - 51 - 41 - 31 31ألم يٍ 

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

طلب إجياد فرصة 
 عمل

2 207 39 5207 13 1706 6 801 1 104 0 0 13 1706 74 100 

 100 11 2703 3 0 0 0 0 1802 2 4505 5 901 1 0 0 طلب إجياد مشروع

طلب احلصول على 
 قرض

0 0 0 0 3 5000 1 1607 1 1607 0 0 1 1607 6 100 

 /طلب إعانة
 مساعدة مالية

0 0 3 1300 4 1704 9 3901 5 2107 0 0 2 807 23 100 

طلب ختصيص ارض 
 مباين /زراعية 

0 0 0 0 1 5000 1 1 1 1 1 1 1 5000 2 100 

طلب ختصيص 
مسكن للحاالت 

 اخلاصة

1 1 2 905 7 3303 4 1900 2 905 1 408 5 2308 21 100 

 ىفطلب االشرتاك 
 الزفاف اجلماعى

1 5000 0 0 1 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 

طلب حتويل عقد 
مسكن اإليواء إىل 

 عقد دائم

1 1 1 1 1 1 1 10000 1 1 1 1 1 1 1 100 

عدد 
 االستجاابت

3 - 45 - 34 - 23 - 9 - 1 - 25 - 140 - 
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   10 دوي ) 

 طبما لو الا التعويميا خارج ا ختصاصا تيا ات وطوبات  لسابعالتو يع التكرارى واليسبل لوف(ات الفرعيا لوم ور ا

 
 انتؼهُى

 انفئبد انفشػُخ

 اإلجًبنٍ غُش يجٍُ فىق انجبيؼً جبيؼً فىق انًتىسظ يتىسظ إػذادي تمشأ وتكتت أيُخ

 % ن   % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 100 74 104 1 104 1 4109 31 1008 8 4109 31 0 0 104 1 104 1 طلب إجياد فرصة عمل

 100 11 2703 3 0 0 901 1 0 0 3604 4 0 0 1802 2 901 1 طلب إجياد مشروع

 100 6 1607 1 0 0 0 0 0 0 1607 1 1607 1 1607 1 3303 2 طلباحلصول على قرض

مساعدة  /طلب إعانة 
 مالية

15 6502 3 1300 0 0 2 807 1 403 1 403 0 0 1 403 23 100 

طلب ختصيص ارض 
 مباىن /عية زرا

0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 

 طلب ختصيص مسكن

 للحاالت اخلاصة

5 23.8 5 2308 0 0 4 1900 2 905 1 408 0 0 4 1900 21 100 

 ىفطلب االشرتاك 

 الزفاف اجلماعى

1 50 0 0 0 0 1 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 

طلب حتويل عقد 
مسكن اإليواء إىل عقد 

 دائم

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

 - 140 - 10 - 1 - 34 - 11 - 45 - 1 - 12 - 26 عدد االستجاابت
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   11وي )  د

 طبما لإللويم المختوفا لألبعاد التكراريالتو يع 

 
 األثؼبد

 اإللهُى

انضًبٌ  االسكبٌ انتؼهُى انصذخ انؼًم

 االجتًبػٍ

انتؤيُُبد 

 وانًؼبشبد

يشكالد 

 ثُئُخ

دىال أ

 شخصُخ

دػبوي 

 جُبئُخ

تُفُز 

 أدكبو

دػبوي 

 يذَُخ

أوساق 

يذَُخ 

 وجُسُخ

ػُف 

 أسشي

ػُف 

 يجتًؼً

ػُف 

 يؤسسً

يشكالد 

 إداسَخ

ادتُبجبد 

 وطهجبد

 37 24 22 6 :21 23 28 49 38 467 1 37 68 4 7 6 91 يذبفظبد دضشَخ

 :5 28 5 :2 43 7 26 26 33 264 7 24 9: 3 3 9 243 ثذشٌوجه 

 94 8 1 5 8 :2 22 27 28 284 2 23 236 : 2 7 95 لجهٍوجه 

 29 2 1 1 5 214 4 21 4 75 1 2 27 1 1 2 27 يذبفظبد دذود

 287 49 26 39 263 251 57 :8 :7 857 8 63 3:7 25 : 31 423 ػذد االستجبثبد

 

   23 دوي ) 
 التو يع التكرارى واليسبل لم اور الدراسا طبما لإللويم

 
 انًذىس

 

 اإللهُى

انشكبوي  شكبوي انؼًم

 االجتًبػُخ

أوساق يذَُخ  انمضبئُخ انشكبوي

 وجُسُخ

ادتُبجبد  إداسَخ شكبوي انؼُفشكبوي 

 وطهجبد

 %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن %     ن

     14.8 26     34.2 13     64.1 125     8.6 12     46.6 438     24.4 97     25.6 80 يذبفظبد دضشَخ

     27.8 49     44.7 17     28.2 55     4.3 6     21.8 205     32.4 129     42.3 132 ثذشٌوجه 

     47.2 83     18.4 7     5.6 11     13.6 19     23.1 217     38.7 154     26.9 84 لجهٍوجه 

     10.2 18     2.6 1     2.1 4     73.6 103     8.5 80     4.5 18     5.1 16 يذبفظبد دذود

     100.0 176     100.0 38     100.0 195     100.0 140     100.0 940     100.0 398     100.0 312 ػذد االستجبثبد
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  13( دوي 

 طبما لوم افظا المختوفا التو يع التكرارى لألبعاد
 األثؼبد

 انًذبفظخ

ًبٌ انض االسكبٌ انتؼهُى انصذخ انؼًم

 االجتًبػٍ

انتؤيُُبد 

 وانًؼبشبد

يشكالد 

 ثُئُخ

أدىال 

 شخصُخ

دػبوي 

 جُبئُخ

تُفُز 

 أدكبو

دػبوي 

 يذَُخ

أوساق 

يذَُخ 

 وجُسُخ

ػُف 

 أسشي

ػُف 

 يجتًؼً

ػُف 

 يؤسسً

يشكالد 

 إداسَخ

ادتُبجبد 

 وطهجبد

 7 23 21 6 211 9 25 44 33 419 0 31 63 1 7 2 77 انمبهشح

 : 1 2 1 : 5 3 4 4 :2 0 5 2 2 1 3 8 االسكُذسَخ

 7 2 1 1 1 1 1 2 1 26 0 3 4 3 1 3 7 ثىسسؼُذ

 6 1 1 1 1 1 2 2 3 25 0 1 2 1 1 1 2 انسىَس

 5 3 1 1 9 1 1 2 2 37 1 1 4 1 2 1 23 ديُبط

 9 3 1 7 7 1 5 3 3 27 0 1 2 1 1 1 47 انذلههُخ

 : 2 3 3 3 5 2 3 2 8 2 3 2 2 1 3 7 انششلُخ

 5 1 1 4 4 3 5 5 4 28 0 1 34 1 1 2 22 انمهُىثُخ

 5 2 1 3 1 1 2 3 4 6 0 6 51 1 1 2 32 كفش انشُخ

 3 1 2 3 6 1 2 3 5 38 0 5 9 2 1 3 9 انغشثُخ

 5 2 1 1 1 1 4 2 4 31 2 1 24 1 1 1 28 انًُىفُخ

 21 21 1 5 5 1 2 2 3 22 1 2 9 1 2 3 28 انجذُشح

 5 1 2 1 5 1 1 1 4 35 0 2 2 1 1 1 5 االسًبػُهُخ

 7 3 1 2 2 3 2 5 3 74 1 1 :5 2 2 1 5 انجُضح

 6 2 1 2 1 2 2 3 2 23 0 2 9 1 1 3 9 سىَف ثٍُ

 :2 2 1 1 1 7 2 1 4 36 0 3 48 2 1 1 28 انفُىو

 22 3 1 1 1 1 1 2 3 26 0 4 9 1 1 3 : انًُُب

 7 2 1 2 5 2 2 1 1 6 0 4 3 3 1 1 : اسُىط

 : 1 1 1 1 2 2 4 1 8 0 1 1 2 1 1 : سىهبج

 21 1 1 1 1 4 2 2 8 23 0 1 4 1 1 1 27 لُب

 22 1 1 2 2 3 2 2 3 37 0 4 23 3 1 3 22 أسىاٌ

 7 1 1 1 2 4 5 5 1 9 0 1 7 3 1 1 2 األلصش

 انىادٌ

 انجذَذ

2 1 1 1 8 1 0 37 4 : 3 4 2 1 1 2 8 

 4 1 1 1 1 3 1 1 1 21 0 1 4 1 1 1 7 يطشوح

شًبل 

 سُُبء

9 1 1 1 5 2 0 37 1 2 2 55 2 1 1 1 3 

جُىة 

 سُُبء

2 2 1 1 3 1 0 3 1 1 1 65 3 1 1 1 7 

 287 49 26 39 263 251 57 :8 :7 857 7 63 3:7 25 : 31 423 اإلجًبنٍ
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