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٣غس٘ذ إ٠ُ ٝ ك٢ ٓخسِق بُجٜةذ. 9102ج٘شةؽ عِي ٓ٘ذٝج٢ حٔة٣د بُطلُٞد ُغ٘د  بُسوش٣ش بُغ١ٞ٘ ٣سؼِن  ىـــــــــتقدَ 

ٓؼط٤ةذ ٤ًٔد ٤ًٝل٤د، زؼٌظ حجْ بُِٔلةذ بُس٢ زؼةَٓ ٓؼٜة ٓ٘ذٝجٞ حٔة٣د بُطلُٞد ك٢ بُٔجة٤ُٖ بُز٣ٖ ٣ذخالٕ ك٢ 

ٔطةُث ٝعةؽد ، ٝبألؽلةٍ بُٔسوذ٤ٖٓ جبُٞبسد ك٢ شؤْٜٗ إشؼةسبذ بُٜٔذد٣ٖ ٗطةم بخسظةطٜٔة ُحٔة٣د بألؽلةٍ

٣وذّّ بُسوش٣ش زح٤ِال ٝطل٤ة ُِٔؼط٤ةذ، حغث ٓسـ٤شبذ سئ٤غ٤د، أٜٛٔة بُسٞص٣غ  جؤٗلغْٜ أٝ جٞبعطد ٖٓ ٣٘ٞجْٜ.

بُجـشبك٢ حغث بألهة٤ُْ ٝبُٞال٣ةذ، ٝحغث بُج٘ظ، ٝحغث بُٞػؼ٤د بُسشج٣ٞد ُألؽلةٍ، ٝحغث ٗٞػ٤د بُسٜذ٣ذ 

شؼةس ٝؽشم بإلجالؽ، ٝحغث بإلجشبءبذ ٝبُسذبج٤ش بُس٢ ٝٓظةدسٙ ٝبُلؼةءبذ بُس٢ زحسؼ٘ٚ، ٝحغث بُوةئ٤ٖٔ جةإل

 ٝهغ بػسٔةدٛة ٖٓ هحَ ٓ٘ذٝج٢ حٔة٣د بُطلُٞد، ٝحغث بُٔؤعغةذ بُٔسؼٜذخ، ٝؿ٤شٛة ٖٓ بُٔسـ٤شبذ. 

 002   9102ٓ٘ذٝج٢ حٔة٣د بُطلُٞد ع٘د  ٌٓةزث زؼْ حًاَح انطفىنح ًٍُدوتن انتغطُح انجغرافُح واندًَغرافُح

زشبج٤ة، ٣ـط٢ ًَ أخظةئ٤٤ٖ ٗلغة٤٤ٖٗ ٝأخظةئ٢ بجسٔةػ٢ ٝبحذ.  8ٓ٘ذٝت حٔة٣د ؽلُٞد، ٝ 92ٓٞظلة ٝػٞٗة. ْٜٓ٘ 

ًِٔسش ٓشجغ ٖٓ بُسشبت بُسٞٗغ٢، ٖٝٓ بُ٘ةح٤د بُذ٣ٔـشبك٤د، ٣ـط٢ ًَ  0111ٓ٘ذٝت حٔة٣د ؽلُٞد ك٢ بُٔؼذٍّ 

    ع٘د.  08أُق ؽلَ ٖٓٔ ُْ ٣حِـٞب  01ٓ٘ذٝت ك٢ بُٔؼذٍّ أًطش ٖٓ 

جِؾ بُؼذد بُج٢ِٔ ُإلشؼةسبذ بُس٢ زِوةٛة ٓ٘دذٝجٞ حٔة٣دد بُطلُٞدد  9002-9002تطىر عدد اإلشعاراخ خالل انعشرَح 

 01إشؼةسب، ٓغجال زطٞسب جٔة ٣وةست بُؼؼق خالٍ  09511ػ٠ِ ٓغسٟٞ بألسجغ ٝػشش٣ٖ ٝال٣د  9102خالٍ ع٘د 

٣حدد٤ٖ بُجددذٍٝ بُسطددٞس بُددز١ شددٜذٙ ػددذد  إشددؼةسب. 8999ح٤ددص ًددةٕ ػددذد بإلشددؼةسبذ 9112عدد٘ٞبذ، أ١ ٓ٘ددز عدد٘د 

. جظددلد ػةٓددد، شددٜذذ بُؼشددش٣د كدد٢ جددذب٣ةزٜة بٗسٌةعددد كدد٢ ػددذد 9102ٝ 9112عدد٘ٞبذ، جدد٤ٖ  01بإلشددؼةسبذ خددالٍ 

غدن ، شٜذ ػذد بإلشؼةسبذ بسزلةػدة ٓغدسٔشب سؿدْ إٔ 9100ٗ. ٝجذب٣د  ٖٓ ع٘د 9102ٝ 9112بإلشؼةسبذ ج٤ٖ ع٘س٢ 

 بالسزلةع ُْ ٣سْ جظلد ٓ٘سظٔد.

 9102إ٠ُ  9112ذد بإلشؼةسبذ ٖٓ زطٞس ػ

 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9009 9000 9000 9002 بُغ٘د

ػذد 

 بإلشؼةسبذ
8999 1218 5250 5229 5982 1121 8999 01159 01058 09002 09511 

زطٞس ػذد 

 بإلشؼةسبذ
1 -0210 -0100 128 -912 202 9191 0225 1010 0920 59 

إشؼةسب ػٖ  0210جـ 9101زطٞسب عِح٤ة، ح٤ص زوِض ػذد بإلشؼةسبذ ع٘د  9102ٝ 9100ٝ 9101شٜذذ بُغ٘ٞبذ 

ٓوةسٗددد جغدد٘د  9102إشددؼةسب عدد٘د  912، ٝجددـ9101ٓوددةسٕ جغدد٘د  9100إشددؼةسب عدد٘د  0100بُغدد٘د بُسدد٢ عددحوسٜة، ٝجددـ

ّْ أطدح  بُسطدٞس إ٣جةجدة ٝجظدلد ٓ٘سظٔدد ٓ٘دز عد٘د 9109 إشدؼةسبذ ٝشدٜذذ بسزلةػدة  1121، بُسد٢ عدجِر 9100. ض

إشدؼةسب،  01058، بُسد٢ جِدؾ ك٤ٜدة ػدذد بإلشدؼةسبذ 9109. عّجَ أْٛ بسزلةع عد٘د 9102إشؼةسب ٓوةسٗد جغ٘د  202جـ

 .9101إشؼةسب ٓوةسٗد ج٘غحد  1010ـٓغجِد جزُي بسزلةػة ه٤ةعة ُٜزٙ بُؼشش٣د ج
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 انطفىنح انًهّددج

 

 19.22زوش٣حدددة  9102جِدددؾ بُٔؼدددذٍّ ب٤ُددد٢ٓٞ ٓدددٖ بإلشدددؼةسبذ بُسددد٢ ٣سؼةٓدددَ ٓؼٜدددة ٓ٘دددذٝجٞ حٔة٣دددد بُطلُٞدددد عددد٘د 

إشدددؼةسب  221إشدددؼةسب جذ٣دددذب كددد٢ ًدددَ عدددةػد، ٝ 0.18إشدددؼةسب جةػسحدددةس أ٣دددةّ بُؼٔدددَ بُٔلسٞحدددد كودددؾ، أ١ ٓدددة ٣ؼدددةدٍ 

 91بُجٜددددةذ،  ٝٛددددْ كدددد٢ بألعددددحٞع. ٓددددة ٣ؼ٘دددد٢ إٔ ًددددَ ٓ٘ددددذٝت حٔة٣ددددد ؽلُٞددددد، ٓددددٖ بُٔ٘ددددذٝج٤ٖ بُؼددددة٤ِٖٓ كدددد٢ 

إشددؼةسب، أ١ زوش٣حددة ٤ٓٞ٣ددة ٣سؼةٓددَ ًددَ ٓ٘ددذٝت  921ٓ٘ددذٝجة ، ٣وددذس ٓؼددذٍ بإلشددؼةسبذ بُسدد٢ زؼددٞد إ٤ُددٚ عدد٣ٞ٘ة، جددـ

ِٓلدددةذ كددد٢ بألعدددحٞع. ٝٛدددٞ ٓدددة ٣شدددٌَ ػدددـطة ًح٤دددشب ػِددد٠  0، ٝٓدددغ أًطدددش ٓدددٖ ٣دددذحٔة٣دددد ؽلُٞدددد ٓدددغ ِٓدددق جذ

 ح٢ٌ ٝبٌُٔسح٢ بُز١ ٣سطِحٚ ًَ ِٓق.بُٔ٘ذٝج٤ٖ إرب ٓة بػسحشٗة حجْ بإلجشبءبذ ٝبُؼَٔ ب٤ُٔذب٢ٗ ٝبُش

 

ّْ زغددددج٤َ أًحددددش ٗغددددحد كدددد٢  شعععععاراخنإل انتىزَععععج انجغرافععععٍ . %99.09، ح٤ددددص جِـددددر إقهععععُى تععععىَ  انكثععععريزدددد

إشددددؼةسب  522د جدددد. كدددد٢ حدددد٤ٖ شددددٜذذ ٝال٣ددددد ٓ٘ٞ%2.80إشددددؼةسب، ج٘غددددحد  0909ٝشددددٜذذ ٝال٣ددددد جددددٖ ػددددشٝط 

، إقهععُى انىسععش انشعععرق٣ٍددؤز٢ كدد٢ بُٔشزحددد بُطة٤ٗددد   .ػِدد٠ ٓغددسٟٞ إهِدد٤ْ زددٞٗظ بٌُحدددشٟ %2.10ٝٛددٞ بهددَ ٗغددحد 

. زحسدددَ ٝال٣دددد طدددلةهظ بُٔشزحدددد بألُٝددد٠ ػِددد٠ ٓغدددسٟٞ %91.99إشدددؼةسب، ٝج٘غدددحد  2508جؼدددذد  إشدددؼةسبذ جِدددؾ 

. ٝزحسدددَ %8.80إشدددؼةسب ج٘غدددحد  0502بإلهِددد٤ْ ٝبُطة٤ٗدددد ػِددد٠ بُٔغدددسٟٞ بُدددٞؽ٢٘. جِدددؾ ػدددذد  بإلشدددؼةسبذ ك٤ٜدددة 

ػِددد٠ بُٔغدددسٟٞ  %9.92إشدددؼةسب ج٘غدددحد  221بإلهِددد٤ْ جؼدددذد إشدددؼةسبذ جِدددؾ  ٝال٣دددد بُٜٔذ٣دددد بُٔشزحدددد بألخ٤دددشخ كددد٢

 9102بُدددز١ جِـدددر ك٤دددٚ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ عددد٘د  إقهعععُى انشعععًال انشعععرقٍأٓدددة بُٔشزحدددد بُطةُطدددد كسؼدددٞد إُددد٠   بُدددٞؽ٢٘.

ٓدددٖ بُٔجٔدددٞع بُدددٞؽ٢٘. ٝكددد٢ حددد٤ٖ شدددٜذذ ٝال٣دددد ٗةجدددَ بُؼدددذد بألًحدددش ٓدددٖ  %09.80إشدددؼةسب ٗغدددحسْٜ  9909

، شدددٜذذ ٝال٣دددد ج٘دددضسذ أهدددَ ػدددذد ٓدددٖ بإلشدددؼةسبذ %0.21إشدددؼةسب ج٘غدددحد  812بإلهِددد٤ْ جِدددؾ  بإلشدددؼةسبذ دبخدددَ

كوددذ عددجِر أهددَ  األقععانُى انغرتُععحأٓددة  ٓددٖ بُٔجٔددٞع بُددٞؽ٢٘ ٓددٖ بإلشددؼةسبذ. %2.09إشددؼةسب ج٘غددحد  118جِددؾ 

 %01.91 انشعععًال انغرتعععٍكددد٢ بُٞعدددؾ بُـشجددد٢. ٝعدددجَ  %00.82ػدددذد ٓدددٖ بإلشدددؼةسبذ ٝأهدددَ بُ٘غدددث. كحِـدددر 

إشددددؼةسب. ٝجِددددؾ ػددددذد  0921ٓددددٖ ٓجٔددددٞع بإلشددددؼةسبذ ػِدددد٠ بُٔغددددسٟٞ بُددددٞؽ٢٘، جِددددؾ ػددددذد بإلشددددؼةسبذ ك٤ددددٚ 

إقهععععُى عددددجَ ٝٓددددٖ بُٔجٔددددٞع بُددددٞؽ٢٘.  %01.10إشددددؼةسب ج٘غددددحد  0958 انجُععععىب انغرتععععٍبإلشددددؼةسبذ كدددد٢ 

بُؼددددذد بألطددددـش ٓددددٖ ػددددذد بإلشددددؼةسبذ ػِدددد٠ بُٔغددددسٟٞ بُددددٞؽ٢٘. ح٤ددددص ُددددْ زسجددددةٝص ػددددذد  انجُععععىب انشععععرقٍ

 ٖٓ ٓجٔٞع بإلشؼةسبذ ػ٠ِ بُٔغسٟٞ بُٞؽ٢٘.  %9.20إشؼةسب ج٘غحد  0992ذ بإلشؼةسب

 

٣ٔددةسط بُسح٤ِددؾ ػددٖ بُحددةالذ بٌُٔسشددلد كدد٢ زددٞٗظ جظددٞسخ سئ٤غدد٤د  انتثهُعع  طرَقععح حسععة اإلشعععاراخ تىزَععج

إشدددؼةسب ج٘غدددحد  01295جٞبعدددطد بالزظدددةٍ بُٔحةشدددش جٔ٘دددذٝج٢ حٔة٣دددد بُطلُٞدددد. جِدددؾ ػدددذد حدددةالذ بُسح٤ِدددؾ بُٔحةشدددش 

ٓددددٖ ٓجٔددددٞع بإلشددددؼةسبذ. ٝٛددددٞ أ٣ؼددددة بألعددددِٞت بُٔؼسٔددددذ جظددددلد أ٤ُٝددددد كدددد٢ ًددددَ بُجٜددددةذ جددددذٕٝ  52.09%

ّْ زدددؤز٢ كددد٢ بُٔشزحدددد بُطة٤ٗدددد بُٔشبعدددالذ بُخط٤دددد بُٔؼِٞٓدددد أٝ بُٔجُٜٞدددد بُٔظدددذس جدددـ ٓشبعدددِد  2259بعدددسط٘ةء. ضددد

الٌُسش٤ٗٝدددد أٓدددة جةُ٘غدددحد إُددد٠ بُسح٤ِدددؾ جٞبعدددطد بُٔشبعدددالذ ب ٓدددٖ ٓجٔدددٞع بإلشدددؼةسبذ. %02.00َ ٓدددة ٗغدددحسٚ طّدددزٔ



 

ٓدددٖ بُٔجٔدددٞع بُدددٞؽ٢٘ ٓدددٖ بإلشدددؼةسبذ. ٝٛددد٢ ٗغدددحد ػدددؼ٤لد،  %0.89ٓشبعدددِد ج٘غدددحد  852كودددذ جِدددؾ بُؼدددذد 

 سؿْ ٗجةػسٜة ٝعُٜٞد بُِجٞء إ٤ُٜة. 

ٌٓدددةٕ بُسٜذ٣دددذ بألجدددشص ٓدددٖ جددد٤ٖ ًدددَ أٓدددةًٖ بُسٜذ٣دددذ.  ٣شدددٌَ بُٔ٘دددضٍ تىزَعععج اإلشععععاراخ حسعععة يكعععاٌ انتهدَعععد

٣ٝشددددٌَ  . %52.88إشددددؼةسب. أ١ إٔ بُٔ٘ددددضٍ ًٌٔددددةٕ زٜذ٣ددددذ ٣سجددددةٝص ٗظددددق بإلشددددؼةسبذ ٣ٝحِددددؾ  2029 جــــــددددـ

ّْ كددد٢ بُٔشزحدددد بُطةُطدددد %90.28إشدددؼةسب ج٘غدددحد  2902بُشدددةسع ٌٓدددةٕ بُسٜذ٣دددذ بُطدددة٢ٗ جؼدددذد إشدددؼةسبذ زحِدددؾ  ، ضددد

 . %02.2إشؼةسب ج٘غحد  9292بُٔؤعغةذ بُسشج٣ٞد، ح٤ص ٣حِؾ ػذد بإلشؼةسبذ 

زشدددٌَ بُؼةئِدددد أٝ أحدددذ ٓدددٖ أهدددةست بُطلدددَ بُٔظدددذس بألجدددشص ٓدددٖ جددد٤ٖ ًدددَ  اخ حسعععة يهعععدر اتىزَعععج اإلشععععار

إشدددؼةسب.  01028ٓظدددةدس بإلشدددؼةس. ٣حِدددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ بُسددد٢ زشدددٌَ بُؼةئِدددد ٝبألهدددةست ٓظدددذس بُسح٤ِدددؾ ك٤ٜدددة 

ٝزٔطددددَ بُغددددِطد بأل٤٘ٓددددد بُٔظددددذس بُطددددة٢ٗ  . %59.20أ١ ٣سجددددةٝص ٛددددزب بُٔظددددذس ٗظددددق بإلشددددؼةسبذ ٣ٝحِددددؾ 

ّْ كدددد٢ بُٔشزحددددد بُطةُطددددد بُٔؤعغددددةذ بُسشج٣ٞددددد، %2.29إشددددؼةسب ج٘غددددحد  0120ُِسح٤ِددددؾ جؼددددذد إشددددؼةسبذ زحِددددؾ  ، ضدددد

ّْ زحدددَ بُٔؤعغدددةذ بُظدددح٤د كددد٢ %2.29إشدددؼةسب ج٘غدددحد  0011ح٤دددص ٣حِدددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ بُظدددةدسخ ػٜ٘دددة  . ضددد

. أٓدددة ػدددذد بإلشدددؼةسبذ %1.88إشدددؼةسب ج٘غدددحد  0915ةدسخ ػٜ٘دددة بُٔشزحدددد بُشبجؼدددد. ٣حِدددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ بُظددد

 805جةُ٘غدددحد ُِٔؤعغدددةذ بالجسٔةػ٤دددد جدددـ %0.82بُٔسؤز٤دددد ٓدددٖ جو٤دددد بُٔظدددةدس كٜددد٢ أهدددَ أ٤ٔٛدددد. ٝزسدددشبٝ  جددد٤ٖ 

إشدددؼةسب كودددؾ. جِدددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ بُظدددةدسخ ػدددٖ  091طدددةدسخ ػدددٖ ٓ٘ظٔدددد أٝ جٔؼ٤دددد جدددـ %9.0إشدددؼةسب، ٝ

شدددؼةسب. كددد٢ حددد٤ٖ ُدددْ زسجدددةٝص بإلشدددؼةسبذ بُظدددةدسخ ػدددٖ بألؽلدددةٍ كددد٢ حدددذّ ربزٜدددْ إ 502ٓ٘دددذٝج٢ حٔة٣دددد بُطلُٞدددد 

0.09% . 

٣سدددٞصع بألؽلدددةٍ بُدددٞبسدخ كددد٢ شدددؤْٜٗ إشدددؼةسبذ إشععععاراخ حسعععة انجعععُ   تىزَعععج األطفعععال انعععىارد فعععٍ شععع َهى

إٗددددةش. ٝزحددددةكع عددددسد أهددددة٤ُْ ػِدددد٠ ٛددددزب بُسٞص٣ددددغ  %01.11رًددددٞس ٝ %52.20ػِدددد٠ بُٔغددددسٟٞ بُددددٞؽ٢٘ إُدددد٠ 

كددد٢ إهِددد٤ْ  %09.90ٝأػِددد٠ ٗغدددحد ٓدددٖ بإلٗدددةش جدددـ %59.92، كسغدددجَ أدٗددد٠ ٗغدددحد ٓدددٖ بُدددزًٞس جدددـجلدددٞبسم جغددد٤طد

ٝأدٗددد٠ ٗغدددحد إٗدددةش  %59.22زدددٞٗظ بٌُحدددشٟ، كددد٢ حددد٤ٖ ٣غدددجَ إهِددد٤ْ بُج٘دددٞت بُشدددشه٢ أػِددد٠ ٗغدددحد رًدددٞس جدددـ

. أٓددددة إهِدددد٤ْ بُج٘ددددٞت بُـشجدددد٢ كس٘وِددددث ك٤ددددٚ بُظددددٞسخ زٔةٓددددة، ٝزظددددح  ٗغددددحد بإلٗددددةش ٓددددٖ بألؽلددددةٍ %09.10جددددـ

 رًٞس. %08.99إٗةش ٓوةجَ  %50.98ك٢ شؤْٜٗ إشؼةسبذ أػ٠ِ ٖٓ ٗغحد بألؽلةٍ بُزًٞس، جـ بُٞبسدخ

ٓدددٖ بُجدددذٍٝ بُسدددة٢ُ إٔ بُ٘غدددحد بألػِددد٠ ٓدددٖ بألؽلدددةٍ بُدددٞبسدخ  ٣سحددد٤ٖتىزَعععج األطفعععال حسعععة انىبععععُح انترتىَعععح  

كدددد٢ شددددؤْٜٗ إشددددؼةسبذ زغددددجَ كدددد٢ طددددلٞف بألؽلددددةٍ بُٔسٔذسعدددد٤ٖ بُددددز٣ٖ ٣سددددةجؼٕٞ دسبعددددسْٜ جؤحددددذ بُٔؤعغددددةذ 

. ٣ٝحِددددؾ ػددددذد بألؽلددددةٍ دٕٝ عددددٖ بُسٔدددددذسط %10.01ؽلددددال ج٘غددددحد  01009بُسشج٣ٞددددد. ح٤ددددص ٣حِددددؾ ػددددذدْٛ 

ؽلدددال  9892ألؽلدددةٍ بُٔ٘وطؼددد٤ٖ ػدددٖ بُذسبعدددد كدددال ٣سجدددةٝص ػدددذدْٛ . أٓدددة كادددد ب%99.18ؽلدددال ج٘غدددحد   2990

 . %01.80ؽلال، ج٘غحد  09182ٖٓ ٓجٔٞع 



 

أ٤ٔٛدددد ٓدددٖ ح٤دددص ػدددذد بإلشدددؼةسبذ زؼسحدددش ٝػدددؼ٤ةذ بُسٜذ٣دددذ بألًطدددش  تىزَعععج اإلشععععاراخ حسعععة يعععُ  انتهدَعععد

بػس٤دددةد عددددٞء "٤ِ٣دددٚ  . %99.18ج٘غدددحد  ٣ٝ0901حِددددؾ ػدددذد بُحدددةالذ " بُسوظددد٤ش بُحددد٤ّٖ كددد٢ بُسشج٤دددد ٝبُشػة٣دددد"

ّْ ٣دددؤز٢ %99.22حةُدددد إشدددؼةس ٝج٘غدددحد  2209جدددـ "ٓؼةِٓدددد بُطلدددَ ػجدددض بألجددد٣ٖٞ أٝ ٓدددٖ ٣غدددٜش ػِددد٠ سػة٣دددد ". ضددد

 2209كددد٢ بُٔشزحدددد بُطةُطدددد. ٣حِددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ كددد٢ ٛددزب بُظددد٘ق ٓدددٖ بُسٜذ٣دددذ  "بُطلددَ ٝبإلحةؽدددد جدددٚ ٝزشج٤سددٚ

، %2.88إشدددددؼةسب ج٘غدددددحد  0921جدددددـ "ّشدزؼدددددش٣غ بُطلدددددَ ُإلٛٔدددددةٍ ٝبُسشددددد٤ِ٣ٜدددددة ". %99.25إشدددددؼةسب ج٘غدددددحد 

إشدددؼةسب ج٘غدددحد  0920بُدددز١ ٣حسدددَ بُٔشزحدددد بُخةٓغدددد جدددـ "بعدددسـالٍ بُطلدددَ ج٘غددد٤ةٝ"٣ٝحسدددَ بُٔشزحدددد بُشبجؼدددد، 

. أٓددددة أطدددد٘ةف %1.5إشددددؼةسب ٝج٘غددددحد  0028كدددد٢ بُٔشزحددددد بُغةدعددددد جددددـ "كوددددذبٕ بُغدددد٘ذ بُؼددددةئ٢ِ"، 9.15%ٝ

٣ٝحسددددَ بُٔشزحددددد بُغددددةجؼد،  "ٝ بعددددسـالُٚ بهسظددددةد٣ةزؼددددش٣غ بُطلددددَ ُِسغددددٍٞ أ"بُسٜذ٣ددددذ بألهددددَ حؼددددٞسب، ٝٛدددد٢ 

بعدددسـالٍ بُطلدددَ "، ٣ٝدددؤز٢ كددد٢ بُٔشزحدددد بألخ٤دددشخ %2.2إشدددؼةسب ج٘غدددحد  ٣ٝ598حِدددؾ ػدددذد بإلشدددؼةسبذ كددد٢ شدددؤٗٚ 

 .%0.05إشؼةسب ٝج٘غحد  950جـ "ك٢ بُجش٣ٔد بُٔ٘ظٔد

، ٤ِ٣ٚ %02.52ؽلال ج٘غحد  ٣9885حِؾ ػذد بألؽلةٍ بُز٣ٖ زؼشػٞب ُِؼ٘ق بُٔؼ١ٞ٘  انعُ  انًسهش عهً األطفال

ّْ ك٢ بُسشز٤ث بُطةُص بُؼ٘ق بُج٘غ٢ بُز١ ّٓظ  %22.00ؽلال ج٘غحد  9520بُؼ٘ق بُجغذ١ بُز١ ّٓظ  ؽلال  0002ض

ُِٝؼ٘ق بُٔؼ١ٞ٘ ج٘غحد  %51.01. ٣سؼشع بألؽلةٍ بُزًٞس أًطش ٖٓ بإلٗةش ُِؼ٘ق بُجغذ١ ج٘غحد %09.10ج٘غحد 

 .%02.11ُِٝؼ٘ق بُجغذ١ ج٘غحد  %01.99ٔؼ١ٞ٘ ج٘غحد . ك٢ ح٤ٖ زسؼشع بإلٗةش ُِؼ٘ق ب52.98%ُ

. ٓوةجَ %91.91ج٘غحد  802أٓة بألؽلةٍ بُز٣ٖ زؼشػٞب ُِؼ٘ق بُج٘غ٢، كؤؿِحْٜ ٖٓ بألؽلةٍ بإلٗةش ح٤ص جِؾ بُؼذد 

. ٓة ٣ؼ٢٘ إٔ بإلٗةش ٖٛ أًطش ػشػد ُِؼ٘ق بُج٘غ٢ جلةسم ٛةّ ك٢ ح٤ٖ %92.90ٖٓ بألؽلةٍ بُزًٞس ج٘غحد  221

 ْٛ أًطش ػشػد ُِؼ٘ق بُجغذ١ ُِٝؼ٘ق بُٔؼ١ٞ٘ ٌُٖ جلةسم أهَ أ٤ٔٛد.  إٔ بُزًٞس

ٝالدخ  209ٝسدذ ؿةُح٤د بُٞالدبذ خةسظ إؽةس بُضٝبظ جئه٤ِْ بُٞعؾ بُششه٢ ٝجِـر    انىالداخ خارج إطار انسواج

 . ك٢ ح٤ٖ ٝهغ زغج٤َ أهَ%51.92إٗةش ج٘غحد  010ٝ %02.90رًٞس ج٘غحد  051، زسٞصع ج٤ٖ %00.22ج٘غحد 

ٝك٢ إه٤ِْ بُشٔةٍ بُـشج٢  %0.89ٝك٢ إه٤ِْ بُٞعؾ بُـشج٢ ج٘غحد   %0.10ٗغحد ك٢ إه٤ِْ بُج٘ٞت بُـشج٢ ج٘غحد 

. زغجَ أػ٠ِ ٗغحد ٖٓ بُزًٞس ك٢ بُٞالدبذ خةسظ إؽةس بُضٝبظ ك٢ إه٤ِْ بُج٘ٞت بُـشج٢ ح٤ص زحِؾ بُ٘غحد 5.89%

إٗةش. أٓة %01.12ٝ %52.29إؽةس بُضٝبظ، ٖٓ بُٞالدبذ خةسظ  %90.95. ٝعجَ إه٤ِْ زٞٗظ بٌُحشٟ 10.92%

  .%2ٝ %02.212إه٢ٔ٤ِ بُشٔةٍ بُششه٢ ٝبُج٘ٞت بُششه٢ كسحِؾ بُ٘غث ك٤ٜٔة زحةػة 

جةُ٘غحد إ٠ُ ٓحةٝالذ بالٗسحةس ػ٘ذ بألؽلةٍ، كوذ جِـر أهظةٛة ك٢ إه٤ِْ زٞٗظ بٌُحشٟ،  األطفالَتحار والخ اايح

. ٝعجِر أهة٤ُْ بُج٘ٞت بُششه٢ ٝبُج٘ٞت %99.25ٝٗغحد بُزًٞس  %99.15ؽلال زحِؾ ٗغحد بإلٗةش ْٜٓ٘  082جـ

. ٝجِـر أػالٛة ك٢ إه٤ِْ %01ك٢ ح٤ٖ زجةٝصذ بُ٘غحد ك٢ جو٤د بألهة٤ُْ  .%01بُـشج٢ ٝبُشٔةٍ بُـشج٢ ٗغحة أهَ ٖٓ 

ذٟ . ٝك٢ ػالهد جةُسٞص٣غ حغث بُج٘ظ، عجِر ًَ بألهة٤ُْ جذٕٝ بعسط٘ةء ٗغحد أػ٠ِ ُ%02بُٞعؾ بُششه٢ ج٘غحد 



 

ك٢ إه٤ِْ بُٞعؾ بُـشج٢، ٢ٛٝ أد٠ٗ ٗغحد ج٤ٖ  %10.11بإلٗةش ك٢ ٓحةُٝد بالٗسحةس ٓوةسٗد جةُزًٞس، زشبٝحر ج٤ٖ 

 ك٢ بُج٘ٞت بُـشج٢ ٢ٛٝ أػ٠ِ ٗغحد ج٤ٖ بألهة٤ُْ. %88.01بألهة٤ُْ،  ٝ

ْٛ ٖٓ بُسٞٗغ٤٤ٖ.  زْ سطذْٛ ك٢ ٛزب بُظ٘ق ٖٓ بُسٜذ٣ذأؿِث بألؽلةٍ بُز٣ٖ  شثهح االتجار تاألطفال يُ  انتهدَد

ّْ  زغج٤َ إشؼةس٣ٖ إض٤ٖ٘ كوؾ ٣سؼِوةٕ جطل٤ِٖ حة٤ِٖٓ ُِج٘غ٤د بإلكٞبس٣د، بألٍٝ ك٢ ٝال٣د هلظد، ٝبُطة٢ٗ ك٢ ٝال٣د ٝ ز

عجَ أْٛ  ٓذ٤ٖٗ، ٝرُي ػ٠ِ بُشؿْ ٖٓ زلةهْ ػذد ب٤ُذ بُؼةِٓد بألج٘ح٤د، خةطد بُوةدٓد ٖٓ إكش٣و٤ة ٓة زحر بُظحشبء.

ٛزب بُشهْ إ٠ُ ٣ٝشجغ . %95.21ؽلال ج٘غحد  09ك٢ ٝال٣د ع٤ذ١ جٞص٣ذ، كحِؾ  ؽلةٍجةأل سهْ ٓسؼِن جشحٜد بالزجةس

ؽلال زؼشػٞب ُسؼحاد أ٣ذ٣ُٞٞج٤د ٖٓ هحَ  09حةدضد ٓؼسٔذ٣د بُشهةت بُٔسؼِود جةُٔذسعد بُوشآ٤ٗد ح٤ص بًسشق 

ؽلال  90ٞصػ٤ٖ ج٤ٖ ، ٓ%02.88ؽلال ٝج٘غحد  21ٝزحَ ٝال٣د بُو٤شٝبٕ ك٢ بُسشز٤ث بُطة٢ٗ جـ جٔةػةذ ٓسطشكد. 

ؽلال زؼشػٞب ُالعسـالٍ بالهسظةد١. ٝعجِر  09ْٜٓ٘ ٖٓ بألؽلةٍ بإلٗةش، ٝ 09زؼشػٞب ُالعسـالٍ بُج٘غ٢، 

ًِْٜ ك٢ ٓجةٍ بالعسـالٍ بالهسظةد١، زؤز٢ جؼذٙ ٝال٣د أس٣ةٗد %2.20شحٜد بزجةس جةألؽلةٍ ج٘غحد  08ٝال٣د زٞٗظ 

ٖٓ بألؽلةٍ بُزًٞس ك٢ ٓجةٍ بالعسـالٍ ك٢  9عسـالٍ بالهسظةد١ ْٜٝٓ٘ ك٢ ٓجةٍ بال 0، %1.19ؽلال ج٘غحد  00جـ

ْٜٓ٘ ك٢ ٓجةٍ  9 %0.29حةالذ ك٢ شحٜد بالزجةس جةألؽلةٍ ج٘غحد  2ًٔة عجِر ٝال٣د ج٘ضسذ  بإلجشبّ بُٔ٘ظْ.

زحِؾ بالعسـالٍ بُج٘غ٢، ًِْٜ ٖٓ بإلٗةش، ٝؽل٤ِٖ ك٢ ٓجةٍ بالعسـالٍ بالهسظةد١. زسشبجغ جؼذ رُي بألسهةّ إ٠ُ إٔ 

طلش حةالذ ك٢ ج٘ذٝجد ٝهح٢ِ ٝزطة٣ٖٝ ٝال زسجةٝص بُحةُد بُٞبحذخ ك٢ ٝال٣ةذ هةجظ ٝهلظد ٝع٤ِةٗد ٝصؿٞبٕ 

 ٝٗةجَ.

 

 05892ُِسؼٜذبذ جةألؽلةٍ بُٞبسد ك٢ شؤْٜٗ إشؼةسبذ  جِؾ بُؼذد بُج٢ِٔ انتعهد تاألطفال انىارد فٍ ش َهى إشعاراخ

ششٝؽ  إٓة الٗسلةء، ألعحةت ٓخسِلد جٚ ٜذإشؼةسب ُْ ٣وغ بُسؼ 0199إشؼةسب، جلةسم هذسٙ  09511زؼٜذب ٖٓ جِٔد 

ضٝبٍ بُسٜذ٣ذ أض٘ةء كسشخ بُسوظ٢ ُ أٝع٘د   08عٖ  ُٔشؼش ك٢ شؤٗٚبُسؼٜذ  ُؼذّ بالخسظةص ب٢ُٜ٘ٔ، بُسشبج٢، جِٞؽ ب

 . أٝ ٤ُٝٚ زؼزس بالزظةٍ جةُطلَ ٝأ

بُؼدددذد بُجِٔددد٢ ُإلجدددشبءبذ بُٔ٘جدددضخ ٓدددٖ هحدددَ ٓ٘دددذٝج٢ حٔة٣دددد  9102جِدددؾ عددد٘د  إجعععرا اخ االستقهعععا  وانتحعععرٌ

زٔطِدددر كددد٢ بعدددسذػةء بُطلدددَ ٝأج٣ٞدددٚ ٝبألؽدددشبف بُٔؼ٤٘دددد  01292إجدددشبءب. ٗظدددلٜة زوش٣حدددة أ١  90505بُطلُٞدددد 

ّْ ؽِددددث زددددذخَ أخظددددةئ٤٤ٖ %51.92ج٘غددددحد ٌُٔسددددث بُٔ٘ددددذٝت ٝإجددددشبء بُسحو٤وددددةذ جظددددلد شخظدددد٤د،  . ًٔددددة زدددد

ٗلغدددة٤٤ٖٗ إلٗجدددةص بخسحدددةسبذ ٗلغددد٤د ػِددد٠ بألؽلدددةٍ بُدددٞبسدخ كددد٢ شدددؤْٜٗ إشدددؼةسبذ. جِدددؾ ػدددذد بالخسحدددةسبذ بُ٘لغددد٤د 

ٓددددٖ ٓجٔددددٞع بإلجددددشبءبذ بُٔ٘جددددضخ. ٝزددددذخَ بألخظددددةئ٤ٕٞ بالجسٔددددةػ٤ٕٞ  %91.92بخسحددددةسب جٔددددة ٗغددددحسٚ  0081

 2255ٖ خدددالٍ بالعدددسجةجد إلٗجدددةص جحدددٞش بجسٔةػ٤دددد جِدددؾ ػدددذدٛة ٓدددٖ ٓخسِدددق ٤ٛةًدددَ بُٜ٘دددٞع بالجسٔدددةػ٢ ٓددد

. ُٝدددْ ٣سجدددةٝص ػدددذد حدددةالذ بُدددذخٍٞ إُددد٠ بُلؼدددةءبذ بُسددد٢ ٣ٞجدددذ ك٤ٜدددة بألؽلدددةٍ %08.21جحطدددة بجسٔةػ٤دددة ج٘غدددحد 

 . %2.89حةُد ج٘غحد  820، ًٔة بهسظش ؽِث إجشبء بخسحةسبذ ؽح٤د ػ٠ِ %1.95حةُد ج٘غحد  0209



 

 

٣سخدددز ٓ٘دددذٝجٞ حٔة٣دددد بُطلُٞدددد جِٔدددد ٓدددٖ بُسدددذبج٤ش  يعععٍ قثعععم يُعععدوب حًاَعععح انطفىنعععحانتعععداتُر انحًا ُعععح انًت ععع ج 

زدددذج٤شب. أٜٛٔدددة ٛدددٞ بُسدددذج٤ش  01921ُشكدددغ بُسٜذ٣دددذ ػدددٖ بُطلدددَ ٝحٔة٣سدددٚ. جِدددؾ بُؼدددذد بٌُِددد٢ ٓدددٖ ٛدددزٙ بُسدددذبج٤ش 

غدددحد زدددذج٤شب ٣سؼِدددن جسٞػ٤دددد ٝزٞج٤دددٚ بُؼةئِدددد ج٘ 5818، ٤ِ٣ٝدددٚ %28.91زدددذج٤شب ج٘غدددحد  1992بإلزلدددةه٢ بُدددز١ جِدددؾ 

ّْ ٓؼةُجسٜددددة ػِدددد٠ ٓغددددسٟٞ  %92.85ٓددددٖ بُٔجٔددددٞع بٌُِدددد٢ ُِسددددذبج٤ش. ٝٛددددٞ ٓددددة ٣ؼ٘دددد٢ إٔ ٗغددددحد  25.15% ٣ددددس

ٓ٘ددذٝج٢ حٔة٣ددد بُطلُٞددد. زددؤز٢ جؼددذ رُددي بُسددذبج٤ش بُٔسٔطِددد كدد٢ سكددغ بألٓددش إُدد٠ هةػدد٢ بألعددشخ ٓجسٔؼددد ٓددة ٗغددحسٚ 

ٓددددٖ بُٔجٔددددٞع بٌُِدددد٢ ُِسددددذبج٤ش. ٣ٝحددددَ كدددد٢ بألخ٤ددددش بُسددددذبج٤ش بُؼةجِددددد عددددٞبء كدددد٢ حددددةالذ بإلٛٔددددةٍ  99.08%

ّْ بُسددذج٤ش بُؼةجددَ جددئخشبظ بُطلددَ ٓددٖ بٌُٔددةٕ بُددز١ ٣ٞجددذ ك٤ددٚ كدد٢  %2زددذج٤شب ج٘غددحد  082ٝبُسشددشد ٝػددذدٛة  ضدد

ّْ ٝػذدٛة   .%1.21زذج٤شب ج٘غحد  059حةُد بُخطش بُِٔ

ّْ  بزخةر تداتُر اإلَىا  ٖٓ  %8.98جئ٣ٞبء أؽلةٍ ٝبسدخ ك٢ شؤْٜٗ إشؼةسبذ. جِـر ٗغحد بإل٣ٞبء  بزذج٤ش 0208 ز

ٖٓ  %0.85ؽلال ك٢ ٓشبًض بإلحةؽد ٝبُسٞج٤ٚ بالجسٔةػ٢، ٝزحِؾ ٗغحسٚ  210ٓجٔٞع بُسذبج٤ش بُحٔةئ٤د. ٝهغ إ٣ٞبء 

ؽ٢٘ ُشػة٣د بُطلُٞد، ٝٛٞ إجشبء بُٔجٔٞع ب٢ٌُِ ُِسذبج٤ش بُحٔةئ٤د. ٣ؤز٢ ك٢ بُسشز٤ث بُٔٞب٢ُ، بإل٣ٞبء جةُٔؼٜذ بُٞ

ٌّشخ. شَٔ بُسذج٤ش  ّْ ٤ِ٣ٚ بإل٣ٞبء ُذٟ بُجٔؼ٤ةذ بُز١ شَٔ %0.12ؽلال ج٘غحد  ٣995سؼِن خةطد جةُطلُٞد بُٔح . ض

ؽلال زحِؾ  920، ٤ِ٣ٝٚ جؼذ رُي بإل٣ٞبء ك٢ بُٔشبًض بُٔ٘ذٓجد ُِشحةت ٝبُطلُٞد بُز١ شَٔ %0.59ؽلال ج٘غحد  908

 .%0.00ٗغحسْٜ 

ة، ح٤ص جِؾ  بُؼذد ًزُي ٣ ّٔ ؽلال ج٘غحد  909ؼسحش ػذد بألؽلةٍ بُز٣ٖ ٝهغ إ٣ٞبءْٛ ك٢ ٓشبًض بُشػة٣د بالجسٔةػ٤د ٜٓ

ؽلال ٝهغ  ٣01ؤز٢ ك٢ بُٔشبزث بألخ٤شخ بإل٣ٞبء ُذٟ ػةئالذ بالعسوحةٍ ٝبإل٣ٞبء ك٢ هشٟ ط.ٝ.ط. . 0.22%

ّْ إ٣ذبػْٜ ك٢ هشٟ ط.ٝ.ط. 0ٝإ٣ٞبءْٛ ُذٟ ػةئالذ بعسوحةٍ   ك٢ أٓةًٖ ٓسلشهد. 92ٝ أؽلةٍ ز

ٖٓ ٓجٔٞع  %92.28ٓسةجؼد ُسؼٜذ ج٘غحد  00189هةّ ٓ٘ذٝجٞ حٔة٣د بُطلُٞد جئٗجةص  انًتاتعح االجتًاعُح نهتعهداخ

، ك٤ٔة ٣سؼِن جسطٞس ٝػؼ٤د بألؽلةٍ 2182ٝهغ سطذ ٗس٤جد إ٣جةج٤د أٝ عِح٤د  ك٢ ٝ. 05892بُسؼٜذبذ بُحةُؾ ػذدٛة 

ٖٓ  9858أؿِث بُٞػؼ٤ةذ شٜذذ زطٞسب ك٢ بالزجةٙ بإل٣جةج٢، ح٤ص إٔ . %89.22بُز٣ٖ ٝهغ بُسؼٜذ جْٜ، ج٘غحد 

، ٝهغ ك٤ٜة زؤ٤ًذ صٝبٍ بُسٜذ٣ذ بُوةئْ ػ٠ِ بألؽلةٍ. ٢ٛٝ بُٜذف بُز١ ٣ؼَٔ ػ٤ِٚ ٓ٘ذٝجٞ %19.99بُسؼٜذبذ، ج٘غحد 

 حٔة٣د بُطلُٞد، إصبُد بُسٜذ٣ذ ػٖ بألؽلةٍ بُز٣ٖ زؼشػٞب ُِسٜذ٣ذ.

 

 

 

 



 

 

انقاَىٌ انطفىنح فٍ خالف يج  

 

جِؾ بُؼذد بُج٢ِٔ ُٔطةُث بُٞعةؽد بُس٢ زِوةٛة ٓ٘ذٝجٞ  9002-9002تطىر عدد يطانة انىساطح خالل انعشرَح 

ٓطِث ٝعةؽد، ٓغجال جزُي زشبجؼة  109ػ٠ِ ٓغسٟٞ بألسجغ ٝػشش٣ٖ ٝال٣د  9102حٔة٣د بُطلُٞد خالٍ ع٘د 

ٓطِث ٝعةؽد جةُ٘غحد إ٠ُ ع٘د  211. ٝٓغجال ًزُي زشبجؼة جـ9108ٓطِث ٝعةؽد جةُ٘غحد إ٠ُ ع٘د  028ِٓحٞظة جـ

ّْ  ، ح٤ص9112  ٓطِحة. 208َ ٤غجز  ز

 9102إ٠ُ  9112زطٞس ػذد ٓطةُث بُٞعةؽد ٖٓ 

 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9009 9000 9000 9002 بُغ٘د

 109 981 109 059 505 011 092 509 211 191 208 ػذد ٓطةُث بُٞعةؽد

 028- 028 021 12- 012 92- 88- 909 291- 998- 1 بُسطٞس ٖٓ ع٘د إ٠ُ أخشٟ

 

حغث بُٞال٣ةذ، عجِر ٝال٣س٢ زٞٗظ ٝز٤ِٜة عٞعد أْٛ بألسهةّ. جِؾ ػذد  تىزَج يطانة انىساطح حسة انىالَاخ

. ٣ٌٖٔ %05.09ٓطِحة ك٢ ٝال٣د عٞعد ج٘غحد  22، ٝ%02.20ٓطِحة ج٘غحد  098ٓطةُث بُٞعةؽد ك٢ ٝال٣د زٞٗظ 

ٓطِث  12أ٣ؼة بػسحةس ٓة عجِسٚ ٝال٣ةذ ع٤ِةٗد ٝجةجد ٝطلةهظ أسهةٓة ٜٓٔد. ح٤ص جِؾ بُؼذد ك٢ ٝال٣د ع٤ِةٗد 

. %9.09ٓطِحة ك٢ ٝال٣د طلةهظ ج٘غحد  01، ٝ%9.20ٓطِحة ك٢ ٝال٣د جةجد ج٘غحد  50، ٝ%2.80ٝعةؽد ج٘غحد 

ٓطِحة ك٢ ٝال٣د بُٔ٘غس٤ش ج٘غحد  21، ٝ%5.10ٓطِحة ك٢ ٝال٣د بُٜٔذ٣د ج٘غحد  21بُٞال٣ةذ ٖٓ ٣سشبجغ بُؼذد ك٢ جو٤د 

ٓطةُث ك٢ ٝال٣ةذ ع٤ذ١ جٞص٣ذ ٝج٘ذٝجد  1ٝ 9، إ٠ُ إٔ ٣حِؾ بُظلش ك٢ ٝال٣د زطة٣ٖٝ ٝزسشبٝ  ج٤ٖ 0.19%

 .%1.22ٝأس٣ةٗد ٝبٌُةف ٝٓذ٤ٖٗ ج٘غحد ال زسجةٝص 

 

سحش ج٘ٞ  بألؽلةٍ ظةٛشخ رًٞس٣د جةألعةط ك٢ بُٔجسٔغ بُسٞٗغ٢. ٣ٝحذٝ ٣ؼ تىزَج يطانة انىساطح حسة انجُ 

ٖٓ بُٔؼط٤ةذ إٔ زٞص٣غ ٓطةُث بُٞعةؽد حغث بُج٘ظ زؼٌظ ٛزٙ بُخةط٤د. ٣سٞصع بُؼذد بُج٢ِٔ ُٔطةُث بُٞعةؽد 

كوؾ  ٓطِحة 22ٖٓ بُٔجٔٞع ب٢ٌُِ ُِٔطةُث ٝ %20.81ٓطِحة خةص جةُزًٞس، ٗغحسْٜ  112ٓطِحة إ٠ُ  109بُٔوذّس جـ

 . %5.00خةص جةإلٗةش ج٘غحد 

 

زٔطَ ٓطةُث بُٞعةؽد بُخةطد جةألؽلةٍ بُٔ٘وطؼ٤ٖ ػٖ  تىزَج يطانة انىساطح حسة انىبعُح انترتىَح نهطفم

ٓطِحة، ك٢ ح٤ٖ جِؾ ػذد بُٔطةُث  291ٖٓ بُٔجٔٞع ب٢ٌُِ ُٔطةُث بُٞعةؽد. جِؾ ػذدْٛ  %58.59بُذسبعد ٗغحد 

 .%00.02ٓطِحة ج٘غحد  911سْٜ بُٞبسد ك٢ شؤٕ أؽلةٍ ٣ضبُٕٝٞ دسبع

 

 



 

 

 

زٔطَ ج٘حسة بُغشهد ٝبالػسذبء جةُؼ٘ق أْٛ بُج٘  بُٔشزٌحد ٖٓ هحَ بألؽلةٍ بُز٣ٖ  يطانة انىساطح حسة أَىاع انجُح

ٝسدذ ك٢ شؤْٜٗ ٓطةُث ٝعةؽد إ٠ُ ٓ٘ذٝج٢ حٔة٣د بُطلُٞد. ٢ٛٝ جظلد ػةٓد، أْٛ بُج٘  بُٔشزٌحد ٖٓ هحَ بألؽلةٍ 

، ز٤ِٜة بُٔطةُث %02.29ٓطِحة ج٘غحد  989بُوةٕٗٞ. جِؾ ػذد بُٔطةُث بُٞعةؽد بُٔسؼِود جةُغشهد ك٢ خالف ٓغ 

. ٣٘خلغ ػذد جو٤د بُج٘  جذسجد ًح٤شخ. جِؾ %09.15ٓطِحة ج٘غحد  991بُٔسؼِود جةالػسذبء جةُؼ٘ق بُس٢ جِؾ ػذدٛة 

 08ٝبُٔسؼِود جةالػسذبء جةُلةحشد    ،%5.91ٓطِحة ج٘غحد  29ػذد بُٔطةُث ك٢ ػالهد  جةإلػشبس جؤٓالى بُـ٤ش 

 5، ٝ%0.90ٓطةُث ربذ ػالهد جؼوٞم بُٞبُذ٣ٖ ج٘غحد  8. ك٢ ح٤ٖ زشبٝحر جو٤د بُج٘  ج٤ٖ %9.81ٓطِحة ج٘غحد 

 .%1.20، ٝٓطِح٤ٖ ك٢ ػالهد جةالؿسظةت ج٘غحد %1.99ٓطةُث ربذ ػالهد جةُشـث ٝبُسش٣ٞش ج٘غحد 

 

شًض بألؿِح٤د بُٔطِود ٖٓ ٓطةُث بُٞعةؽد ك٢ بُٔشحِد بُطة٤ٗد ٖٓ زس تىزَج يطانة انىساطح حسة طىر انتقابٍ

. %99.88ٓطِحة ج٘غحد  511ؽٞس بُسوةػ٢، ٢ٛٝ ٓشحِد بُٔحةًٔد. ٣حِؾ ػذد ٓطةُث بُٞعةؽد ك٢ ٛزٙ بُٔشحِد 

. ك٢ ح٤ٖ ُْ ٣سجةٝص ػذد ٓطةُث بُٞعةؽد ك٢ ٓشحِد %09.05ٓطِحة ج٘غحد  009زسِٞٛة ٓشحِد ٓة جؼذ بُٔحةًٔد جـ

ٞػ٢ بالجسٔةػ٢ بُ. زح٤ّٖ ٛزٙ بُٔؼط٤ةذ إٔ ٛ٘ةى ػؼق ك٢ ٓغسٟٞ %0.19ٓطِحة ج٘غحد  21هحَ بُٔحةًٔد  ٓة

ٝأ٣ؼة زجّ٘حٚ بالٗؼٌةعةذ  ، ؼةئ٢ ًٝلشطد زٔ٘  ُٚ ُسو٣ْٞ عِٞىجؤ٤ٔٛد بُٞعةؽد ًآ٤ُد ُسج٤٘ث بُطلَ بُٔغةس بُو

 .بُغِح٤د بُس٢ ٣ٌٖٔ إٔ زسشزث ػٖ بألحٌةّ بُوؼةئ٤د بُس٢ زظذس ػذّٙ

 

ث بُٞعةؽد بُٔسؼِود جؤؽلةٍ جِؾ ػذد ٓطةُ انعىد ان ايح تاألطفال ان ٌ وقعىا فٍتىزَج يطانة انىساطح 

ٝال٣د. عجِر ٝال٣د زٞٗظ أًحش ٗغحد ٖٓ بُٔطةُث  00ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ  %01.09زوذّس جـٓطِحة، ج٘غحد   15،ٖػةئذ٣

. %92.18ٓطِحة ج٘غحد  ٣05د عٞعد جـ. ز٤ِٜة ٝال%99.12ٓطِث ٝعةؽد، ج٘غحد  08بُٔسؼِود جؤؽلةٍ ػةئذ٣ٖ، جـ

ٓطةُث ك٢  1، ٝ%01.99ٓطةُث ك٢ ٝال٣د جةجد ج٘غحد  9ٝال٣ةذ ج٤ٖ  0ك٢  زشبٝحر بُٔطةُث ٖٓ ٛزب بُظ٘قٝ

زشبٝحر ك٤ٜة بُ٘غحد بُؼةٓد ج٤ٖ   .%9.12ٓطةُث ك٢ ٝال٣د جٖ ػشٝط ج٘غحد  5، ٝ%2.92ٝال٣د طلةهظ ج٘غحد 

ٖٓ ٓجٔٞع ٢ًِ خةص جةُٞال٣د ٣حِؾ  %1.92ٓطِث ٝعةؽد، ٝ 551ٖٓ ٓجٔٞع ٢ًِ خةص جةُٞال٣د ٣حِؾ  0.91%

أٓة جو٤د بُٞال٣ةذ كٌةٕ ك٤ٜة ػذد بُٔطةُث ٖٓ ٛزب بُظ٘ق أهَ أ٤ٔٛد. جِؾ ٓطِح٤ٖ إض٤ٖ٘ ك٢ ٓطِث ٝعةؽد.  0909

٣ةذ ٓ٘ٞجد ٝٗةجَ ٝبُوظش٣ٖ ٓطِث ٝبحذ ٝهغ زغج٤ِٚ ك٢ ٝالٝ، %2.19ٝال٣ةذ ج٘ضسذ ٝبُو٤شٝبٕ ٝهح٢ِ ج٘غحد 

ٝال٣ةذ ٖٓ ٓخسِق بألهة٤ُْ، كِْ ٣غجَ ك٤ٜة أ١ ٖٓ ٓطِث ٓسؼِن  01ٝبُٜٔذ٣د ٝزٞصس، أٓة بُٞال٣ةذ بألخشٟ، ٢ٛٝ 

 جؤؽلةٍ ػةئذ٣ٖ.

 


