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ال.اظاعرة الألاسبعبالال:الاقطاع الادرر�ي الارادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ت عع بالال  تحتالؤيه �� تمل حلت�ن اع تيةة  تحثان �ة ��� ابا  تح��د   هه  تح يتاة ��� تحبح  �� ا 

ع ع�� ا �عكف عشل تملجتمؤ ه   ،�� تحبالي تحت ىسية يتيةةانقطاا عن تح يتاة ��  تت ؤبك   �افة �

تحتدمية  تحتأا ف  ألطفال  ت �ي�دم ؤن تجل تحقيق ه  حاطة با ععاا �� ا حيا  تح�ل ؤتتل  ا

كما �عكف ااه ة تحتس   تمل ي� ل �جز . ملجتمع ةضمن تح ��  تح خاء ح�ل سبداسه ي ن تتااء ت  تمي��

طاي تحقان ن تحت جي�ل ثاحثة �� �تح عشل تملدظ ؤة تح��ب �ة ت�واحية  تح�ل ر ا �� تطبيقاا �� ب تةة احفية 

باحنسبة  جباي�ة تحتعليم ع�� � ا ل   �� عالهك   تحهي س 2002ايي �� ج �لية حل��بية  تحتعليم تمل ي� ل تحا

تحتس   تمل ي� ل ن حكن تح تتع  احااسيا  ةثبتان  س تحساياة عش  �� ان� ؤن ان تحساياة حألطفال

 .ثل سك�� ؤن نا  تملدقطع�ن �يتيةاادة  تح�ل تم 16تل ؤن اسصبح رأن �دم خاصة تحش �حة تحعم �ة 

 2012/2013ادة  %93.2ادة حم تتجا ز  16-6ىسبة تحتم يس �� تحش �حة تحعم �ة  عإن  �عاعة ��� ذحك

 2002حسدة  80ةشك  صع �ة تطبيق ؤب س تجباي�ة تحتعليم تحهي نص عليه تحقان ن تحت جي�ل ع ي   ه  ؤا

عن تط ي ع ي تملدقطع�ن بنسق تااع ي �ع  تحث ية حيبلغ  2013ية تح��بية �� ابتم�� كما سن تعالن  زت.

ؤثل ؤاية تعالؤية سااحت ؤدقطع �� تمل حلت�ن اع تيةة  تحثان �ة  107000 سك�� ؤن 2012/2013ادة 

احشأن يي ي سععال كث��ة ؤن تبل تحدارط�ن  تملاتم�ن ب سع ز تحكث�� ؤن ت�و�� ع��  ااسل اعالم كما 

تطاي تملشاحدا   تملزتة ت   طاي ت جيه ا�داؤا    تبايحاا ��تح��ب ي حك�دا حم تت ج �احعاية عن ت

ق م �عمل ؤي تىي ن ت  تيتأةدا نحن �� تملدت ا تحت ىي ل  حقوق ال اتتاايةة  اجتماعية سن .تحسيااية

تيي ؤن ادة ت�� سخ ا  تحهي ةمثل ي ة  يتء تط ي ىسبة انقطاا تمل ي� ل ا حلبح  عن اابا  ت�وقيقيّ 

 سح  ا  دح  سب ز ت تعيا  عشل ؤد تل تحتدمية ت�وا�� تحهي تنت طت عيه ت ىف ؤده ؤدتا  تحثمان س

 .تحداجمة عن ع ملة اتتااي تحت ىي لباهظة تحجتماعية سهم نتاس  تح�لفة ا 

 ع ة �� تاع ة بيانا   زتية تح��بية ع�� ق  تعتم نا �� هه  تح يتاة تملي تنية ع�� تملعطيا  احااسية تملتح

تقاي� ها تحسد �ة تملتعلقة باالنقطاا تمل ي� ل  تحبيانا  احااسية حإليتيت  ت�جا �ة حل��بية �� �ل ؤن 

 الةا  تحقا �ن  تحق�� تن  تملنست��  كهحك ع�� تحبيانا  تملت ع ة ح ا  ح ت  تح�د   اجتما�� �� 

 .تا�عة تح عع اجتما�� حبع  حاال  انقطاا تمل ي� لتح الةا  تحثالثة �� تطاي ؤ

       ال �سعدا �� ههت تملجال �ال سن نت جه باحشك  ��� �ل ؤن ااع نا ع�� تحقيق هه  تح يتاة ؤن نقابي�ن

تتاايةة   اجتماعية   ؤسش ح�ن   ؤ اف�ن �� ا  نارط�ن صلب ع  ا تملدت ا تحت ىي ل حقوق ال 

 .تح الةا  تحثالثة
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ب الةة تحق�� تن  187حاحة ��  الةة تملنست��   262(ؤدقطع  601رملت  ت  سخهنا عيدة ؤن تملدقطع�ن  

� ن ح�ى ن نا�� تح الةا  تحثالثة تح�ل �عكف تحتباةدا  �� ؤست ا تحتدمية �� بالي )ب الةة تحقا �ن 152 

�  الةة يتخلية ح  يةة �عاىي ؤن ؤثلت تحعيدة ا � �ذ ل تتع تملتعلق باالنقطاا تمل ي� ل ،ست   ؤا ةمكن ح

جتماعية  �� س ل ؤعاتل تن الا تحث ية  ت�و �ا  ا �عت�� سح   تح�ل  تح�دم ش  تحفق   ��  الةة تحقا �ن 

ؤا تحعيدة تحثانية عق  سخه  ؤن  الةة تحق�� تن  ��  الةة يتخلية �عاىي س.  الةة ؤن حي  ع ي تملدقطع�ن

سؤا تحعيدة تحثاحثة ع�ل �دم  الةة تملنست��  �� ت ج  �� .حدم   تحتدميةؤن تح�دم ش  تتم�� بضع  ؤشر ت  ت

ؤدطقة تح ا  تحش ��  تنت�ل ت�� تملداطق تحساحلية تح�ل تتم�� بمشر ت  نم   تدمية جي ة ؤقاينة ببقية 

 .تملداطق

 ت  تح�ل حتحسف �ل تملشر تملتتلفة ا حدا سن نتتبع تحظاه ة �� س�عايها ؤن خالل تحعيدا  تحثالثة ح 

ة تح�ل ت عع بالال  تحتالؤيه ت�� ؤغايية ؤقاع  تح يتاة بافة ؤبك ة  تح�جز عن يابا  ت�وقيق�عكف ا 

م  ت� ��دم ؤعتم ةن �� ذحك ؤقاي�ة حق تية �ستد  ��� تحتش يعا  تح  حية  تح طدية تح�ل ؤ تصلة ييتا�د

 .تشك  ع�� حق تحطفل �� تح��بية  تحتعليم

تم ضاء تحعام تحهي تحلتع   ع�� تحف ل ؤ جه ت�� تملشاسا  تح��ب �ة اتبيان�ن ا  حتحقيق ذحك سع ينا ت

 .تحظ    تح�ل تحي  �دا �� عالتة ؤع ؤتتل  تحعداص  تملت تخلة �� ذحكعيه تحعملية تح��ب �ة  تح ة  

�د   ؤحا ي ك��ا �سضمن جملة ؤن اائلة تدقسم ���  سي�عة  تحثاىي ؤ جه ت�� تحتلميه تملدقطع  ت  ت

حياته تملستقبلية  ��ح  سهم تحق تيت  تح�ل اتشث  حتع   ع�� تحتلميه تملدقطع  ؤ تفه  يية ععله تجا  ست

 كهحك تحكش  عن طبيعة تحعالتة تحقاسمة ب ده  ��ن ؤحيطه تحعاس��  تمل ي� ل  ، ه  انقطاا تمل ي� ل

سدا ت�� تح�جز عن ؤ تصلة تح يتاة عية  تحهتتية تح�ل ت عع بأبدا   اجتما�� حلغ   �� اابا  تمل ع

ةتج�� �� تزتة  ا ته   باهظا انقطاا تملبك  عن تحتعليم تحهي ة�ل  تحف ي  تملجتمع  تح  حة ثمدا 

انح ت   تح�ج ة تحس �ة  تحتط   تحفك ي  تحتتل  تملع ��  تحتكد ح �� ��  تت �شا  عيه تحعاحم تحت 

تحهي سصبح ؤ تب  بم ا   �� ؤست ا تحقيق تحتدمية  تحتق م  تأث�� تحث ية تحتكد ح جية تح ال  جهي�ة

طاي تتتااي  ؤجتمع تملع عة تحهةن باتا ر ط�ن حكم �� تملع عة  تحتكد ح جيا �� �ت ية تحشع   ع�� تحت

�ل تملدظ ؤا  تمل تبطة  كما �عكف انقطاا تمل ي� ل عشل.ن حت حي  تح�� ة  تحز�اية �� تيم�دا�ساااي

�ن ؤا �ع�ل ع  ية تمل تجعة تحف ي�ة حاا  تق ةم ب تسل ؤتالسمة ؤع تحتح ال  اجتماعية باح��بية  تحت�  

 ي سه ت  تملش  ا تحتعلي�ل �� ت ىف عمن  �� تطاي ت تعق تجتما�� ةح اتتاايةة تح�ل �شا ها تحبالي 

  .جية  ت�وة تملعاحم �س�د   تدمية تحبالي  تملجتمعيتا��تت
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I -ال:خصعئصالاظاعرة ال

الال

ال:د��الادستوىالاظوط� الاعرة الاقطاع المؤشةاتالتاورال-1

نظ ت حلاع �ا   2011/2012حق  تعتم نا �� تحليل تحظاه ة ع�� تملعطيا  احااسية حلسدة تح يتاية 

نتيجة ع م �عا ن ؤاا�ح تح زتية �� ذحك  نتيجة  2012/2013تح�ل تع��عتدا �� ت�وا ل ع�� تحااسيا  

ال. 2014��� ح  را  س    بكة ان��نا ع�� ر حع م ىش ها ع�� ؤ تعاا

خالل تحسدة  ؤدقطع 112.000را  انقطاا تمل ي� ل ايتيي تط يت �� تحسد ت  اخ��ة حيبلغ سك�� ؤن 

�� تمل حلت�ن اع تيةة  ؤن ؤجم ا تحتالؤيه تمل ام�ن % 11 سك�� ؤن ه  ؤا ةمثل  2011/2012تح يتاية 

 تت زا ىسب انقطاا ع�� تمل تحل تحتعليمية  .� تمل حلة ابت تسيةؤن تمل ام�ن � %1ح ت��  تحثان �ة   

 :كما ة��حسب �حااسيا   زتية تح��بية 

ستااها �� ؤست ا �� هه  تمل حلة تحنسبة  بلغت   ت  �� تمل حلة ابت تسيةؤن جملة تمل ام�ن  %1ح ت��  -

دة ت�خاؤسة �� ؤست ا تحس %1.5ست ا  ؤن ؤجم ا تحتالؤيه تمل ام�ن �� ههت تمل %2.6 ـتحسدة تحساياة ب

 .2011/2012�� بقية ؤست �ا  تحتعليم ابت تئي باحسدة تح يتاية   % 0.5  % 1  �� تتأيجح ب�ن

ؤست ا تحسدة تحسا�عة ساا� ل  ستااها �� تمل حلة اع تيةة  تبلغ تحنسبة ؤن جملة تالؤيه 10.4% -

��  % 8.8 ب دما تبلغ تحنسبة  2011/2012�� ههت تملست ا ادة ؤن ؤجم ا تحتالؤيه تمل ام�ن % 14.4ــــــــبـ

 .�� تحسدة تحتااعة % 6.2تحسدة تحثاؤدة   

 تبلغ ستااها �� تحسدة ؤن جملة تالؤيه هه  تمل حلة  % 11.9سؤا �� تمل حلة تحثان �ة عق  بلغت تحنسبة  -

�� تحسدة تح ت�عة  %13.7ملست ا ب دما بلغت ؤن جملة تمل ام�ن �� ههت ت %16.1 ـا �� ؤن تحتعليم تحثان ي ب

 .2011/2012تحثانية   تحثاحثة ثان ي باحنسبة حلسدة تح يتاية  ع�� تحت ت�� �� تحسنت�ن  6.8%  % 9.8 
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ال2011/2012تويع السسبالاقطاع الحسبالسنواتالاظرراسةالظسنةال

ال% الدردالادنطاع�ن الاظسنة

ال0,85 ال962 الابترائيالأل��اال

ال0,19 ال216 الرائيابتالثعقيةاظ

ال0,37 ال412 الابترائيالثعظثةاظ

ال1,58 ال1780 الابترائيالةا�عةاظ

ال2,11 ال2381 الابترائيالخعمسةا�

ال3,67 ال4136 الابترائيسعدسةالاظ

 ابت تئي ؤجم ا 9887 8,78

ال24,74 ال27871 الادراديالسع�عةاظال

ال11,73 ال13214 الادراديالثعمنةاظ

ال6,93 ال7809 الادراديالتعسعةاظ

  تحعامؤ حلة اع تيي  ؤجم ا 48894 43,40

ال19,21 ال21644 الثعقويالالأل��اال

ال9,86 ال11107 الثعقويالالثعقيةاظ

ال6,11 ال6884 الثعقويالالثعظثةاظ

ال12,64 ال14236 الثعقويالالةا�عةاظ

  تحتعليم تحثان ي  ؤجم ا 53871 47,82 

ال100 ال112652 الادجمو الاظععمالظلمنطاع�ن

 

 

 : ت  ت زعت ىسب تملدقطع�ن ع�� تمل تحل تح يتاية كما ة��

سؤا حسب اد ت  . �� تمل حلة تحثان �ة%  47.8�� تمل حلة اع تيةة  %  43لة ابت تسية  �� تمل ح%  8.7 

 .�� تحسدة س �� ثان ي %  19.2  %  24.7تح يتاة عق  بلغت ستااها �� تحسدة تحسا�عة تع تيي بـ  

حلسدة  % 27 ؤن جملة تملدقطع�ن �� تمل حلة اع تيةة ؤقابل % 57  ةمثل تملدقطع ن �� تحسدة تحسا�عة 

ؤن  % 40سؤا �� تمل حلة تحثان �ة عإن تملدقطع�ن �� تحسدة ا �� ةمثل ن . حلسدة تحتااعة %  16تحثاؤدة   

�� تحسدة   %21ح ت�� : جملة تملدقطع�ن �� هه  تمل حلة ب دما تت زا تحنسب ع�� بقية تملست �ا  كما ة��

 .�� تحسدة تح ت�عة % 26�� تحسدة تحثاحثة   سك�� ؤن  % 13تحثانية   ح ت�� 
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التاورالسسبالترر الاظتممي ال� الادراديالألاظثعقويال
ال2012/2011 ال2011/2010 ال2010/2009 ال2009/2008 ال2005/2004 ال2000/1999 ال1995/1994 ال1990/1989 ال1985/1984 الاظسنة

الدرادياال

 تمل تق ن  77,3 % 77,7 % 80,6 % 71,2 % 70,4 % 73,2 % 75,8 % 73,4 % 72,2 %

 تح تاب ن  15,5 %  14,4 % 13,2 % 19,1 % 18,7 % 16,6 % 14,8 % 17,6 % 17,4 %

 تملدقطع ن  7,2 % 7,9 % 6,2 % 9,7 % 10,9 % 10,2 % 9,4 % 9 % 10,4 %

الثعقويالاظ

 تمل تق ن  71,6 %  67,4 % 66,2 % 75,1 % 69,3 % 72,4 % 73 % 74,4 % 71,3 %

 تح تاب ن  19,1 % 18,3 % 21,4 % 15,4 % 18 % 16 % 15,4 % 15,5 % 16,8 %

 تملدقطع ن  9,3 % 14,3 % 12,4 % 9,5 % 12,7 % 11,6 % 11,6 % 10,1 % 11,9 %

الا�جملة

 تمل تق ن  75,3 % 73,7 % 74,8 % 72,7 % 69,9 % 72,9 % 74,4 % 73,9 % 71,7 %

 تح تاب ن  16,8 % 15,9 % 16,5 % 17,7 % 18,4 % 16,3 % 15,1 % 16,5 % 17,1 %

 تملدقطع ن  7,9 % 10,4 % 8,7 % 9,6 % 11,7 % 10,8 % 10,5 % 9,6 % 11,2 %

 

 

 % 8,78 
 % 43,40 % 47,82 

المملةالابترائي الالمملةالمةحلةالادراديالاظععم الالمملةالاظتعليمالاظثعقويال

الاظرراسيةالتويع السسبالاقطاع الد��الادةاحل

الاظتممي الادنطاعونال
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نم ت ت ي�جيا بنسق ا يع ؤده ؤدتا  �� تمل حلت�ن اع تيةة  تحثان �ة  ت  �جلت هه  تحظاه ة 

 57613ت��  1984/1985ؤدقطع �� تحسدة تح يتاية  26000�ذ تيتفع ع ي تملدقطع�ن ؤن ح ت�� .ا دتحثمان 

 100.000تبل تن �ستق  �� ؤست ا  2004/2005ادة  127000 ح ت��  1994/1995�� تحسدة تح يتاية 

ؤن % 12ةمثل ح ت��  ي ؤاؤدقطع س 107.000سك�� ؤن  2012/2013 ت  بلغت �� .�� تحسد ت  تح�ل تل�دا

ىسبة ت يجت  ذ�ع  تحث ية ؤ تفعا ىسبيا �نم  هه  تحظاه ة  ىسق  ت  �ان. جملة تحتالؤيه تمل ام�ن

   ت�� تن ه  ؤا ةشر ،2011/2012��  %11.2ت��  2010/2011تح يتاية   خالل تحسدة% 9.6ؤن انقطاا 

ح تث اخ��ة �� س تخ  تحسدة تح يتاية بينته ا  ؤاتح عع �� تمل ياة تحعم ؤية ةت ه ي تك�� عأك��  ههت 

 تحف � ى ؤثل تفاتم ااه ة تحعد   حلكث�� ؤن تملشا�ل تمل تبطة باالنفال  تااع ؤن  2013/2014

 . غ��ها ا ة تح��ب �ةؤتحان  اعت تءت  ع�� سع تي ا تمل ي� ل  تحغش �� ا 
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تط ي بااتم تي بايتباط ة تمل ي� ل اا� ل حظاه ة انقطاال تمل ي� ل  تحهي �عت�� تح تع  ا كما سن تحفش

�ا اتتاايةة تكبة تحتح ال  تحك�تملدظ ؤة تحتعليمية ب�ل ؤ� نا�دا  �جزها عن ؤ    ثيق ب�د سة

� ب�ل ثقلاا ع� تحت ىي ل ؤده تب�ل ؤد تل تحتدمية ت�وا�� ، تح�ل تىعكستؤ  �دا تملجتمع  اجتماعية تح�ل 

عق  تيتفعت ىسبة .  �شؤن حام ؤستقبلام تجي  امن حام ت� �دحق ال سطفاحدا �� �عليم ؤتط ي ةض

  % 16تبل سن �ستق  ؤا ب�ن  2004/2005�� %  18.4ت��  1994/1995��  %16.5تح ا   ت ي�جيا ؤن 

��  % 13.2 حلة اع تيةة نم ت هاؤا ؤن  �احت تزي ؤع ذحك �جلت هه  تحنسبة �� تمل.�ع  ذحك % 17 

ح  ي  �� تبل سن �ستق  2004/2005�� تحسدة تح يتاية  % 19ت�� ح ت��  1994/1995تحسدة تح يتاية 

ادة  % 21.4نح  انتفا  ؤن  ةتحثان ي عق  ت يجت تحنسب ؤا �� تحتعليمس.�ع  تحث ية % 17

سؤا ىسب تحدجاح عق  عكست .�ع  تحث ية % 17 �� ح  ي  2004/2005ادة  % 18ت��  1994/1995

�ع  تحث ية ؤع  %72 ستل ؤن�� � 1994/1995ادة   75% ت ي�جيا ؤن ح ت��  تقلاتسةضا ههت تحفشل �ذ 

 .دا  ؤن ادة ت�� سخ ا اةبت ج ي 

ال:تويع الاظاعرة الحسبالاظعمةالألا�جنسالألادستوىالاظررا�ي الال-2

. اـــــــــــدة 17اـــــــــــدة   13تشكـــــــــــ  احاـــــــــــاسيا  سن اـــــــــــاه ة انقطـــــــــــاا �دـــــــــــم خاصـــــــــــة تحشـــــــــــ تسح تحعم �ـــــــــــة بـــــــــــ�ن 

ؤــــــــن ؤجمــــــــ ا تملدقطعــــــــ�ن عــــــــن تح يتاــــــــة �ــــــــ� % 78عاألطفــــــــال تحــــــــهةن هــــــــم �ــــــــ� هــــــــه  تحســــــــن ةمثلــــــــ ن حــــــــ ت�� 

ة �ـــــــــــ� ؤســــــــــت ا تحســــــــــدة تحســـــــــــا�عة �ــــــــــ� تحشـــــــــــ �ح تبلـــــــــــغ تحنســــــــــبة ستاــــــــــاها  2011/2012تحســــــــــدة تح يتاــــــــــية 

ؤـــــــــن % 14.4سي ؤـــــــــا ةمثـــــــــل  27871اـــــــــدة عقـــــــــ  بلـــــــــغ عـــــــــ ي تملدقطعـــــــــ�ن �ـــــــــ� هـــــــــه  تحســـــــــن  14 - 13تحعم �ـــــــــة 

اــــــــدة  17 - 16ةل�دـــــــا تحشــــــــ �حة تحعم �ـــــــة  2011/2012جملـــــــة تحتالؤيـــــــه تمل اــــــــم�ن �ـــــــ� هـــــــهت تملســــــــت ا اـــــــدة 

ــــــ� ثــــــان ي حيــــــ  بلــــــغ عــــــ ي تملدقطعــــــ�ن  سي ؤــــــا ةمثــــــل  �ــــــ� نفــــــف تحســــــدة 21644تح�ــــــل �دــــــم ؤســــــت ا تحســــــدة س �

تملدقطعـــــــ�ن  ناـــــــ ت ��ن  حـــــــ هما حـــــــ ت��   ةمثـــــــل تملســـــــ ؤـــــــن جملـــــــة تمل اـــــــم�ن �ـــــــ� هـــــــهت تملســـــــت ا  % 16.1

71,7 73,9 74,4 72,9 69,9 72,7 74,8 73,7 75,3 

17,1 16,5 15,1 16,3 18,4 17,7 16,5 15,9 16,8 
11,2 9,6 10,5 10,8 11,7 9,6 8,7 10,4 7,9 
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ـــــــ� ت�خلـــــــل تمل جـــــــ ي �ـــــــ % 47.2 ـبـــــــ �ـــــــجلاا بـــــــ�ن � ؤدظ ؤـــــــة تحت�ـــــــ �ن  تحقطيعـــــــة تح�ـــــــل ىؤمـــــــا �شـــــــ�� ب عـــــــ ح ت�

 .ارةك�� هشتح�ل تدعكف خاصة ع�� تحتالؤيه اؤتتل  ؤ تحل تحتعليم   

سؤـــــــا ع�ـــــــ� ؤســـــــت ا ت�جـــــــنف عاالنقطـــــــاا سصـــــــبح اـــــــاه ة ذ� ي�ـــــــة باؤتيـــــــاز ععـــــــ ي تحـــــــه� ي تملدقطعـــــــ�ن ةمثـــــــل 

 ي تؤـــــــــا �ـــــــــ� تحتعلـــــــــيم تحثـــــــــان.حإلنـــــــــاث 15839ؤقابـــــــــل  33055عـــــــــع  عـــــــــ ي انـــــــــاث �ـــــــــ� تمل حلـــــــــة اع تيةـــــــــة 

ثال تحســـــــدة ا �ــــــــ� ؤــــــــ  �ــــــــ� .نـــــــاثىســــــــبة ا ؤســــــــت �ا  ا �ـــــــ� ثالث عتفـــــــ ال ىســــــــبة تملدقطعـــــــ�ن تحــــــــه� ي �ـــــــ� تحــــــــ

�ــــــــ� تحســـــــــنت�ن تحثانيـــــــــة  تحثاحثـــــــــة ت�ـــــــــ ن تحنســـــــــب  حإلنـــــــــاث  % 42ؤقابـــــــــل  % 58تبلــــــــغ ىســـــــــبة تحـــــــــه� ي حـــــــــ ت�� 

 انقطــــــــاا ال تتفــــــــ ال ىســــــــبة انــــــــاث �ــــــــ�  % 36ؤقابــــــــل  % 64   % 43ؤقابــــــــل  % 57ع�ـــــــ� تحتــــــــ ت�� كمــــــــا ة�ــــــــ� 

 . حله� ي   % 46.6 حإلناث ؤقابل%  53.4 �� ؤست ا تحسدة تح ت�عة تحثان ي حي  تبلغ تمل ي� ل �ال

ــــــ�  جــــــ ي غغــــــ ة �ــــــ� تملدظ ؤــــــة تح��ب �ــــــة �دــــــم خاصــــــة ؤســــــأحة انتقــــــال ؤــــــن  ؤ حلــــــة �شــــــ�� �ــــــل احاــــــاسيا  ت�

ذ ةجــــــــ  تحتالؤيــــــــه صــــــــع �ا  كب�ــــــــ�ة �ــــــــ� تحتــــــــأتلم ؤــــــــع تحظــــــــ    ت�ج ةــــــــ ة تح�ــــــــل ةجــــــــ  �دا �لمــــــــا � ،ت�ــــــــ� سخــــــــ ا 

 ساا�ـــــــ ل ســـــــا�عة�ـــــــ� ؤســـــــت ا تحســـــــدة تح ةبـــــــ   جلّيـــــــاتحتعلـــــــيم  هـــــــهت ؤـــــــا  �ـــــــ� ��ـــــــ� سخـــــــ ا ؤ حلـــــــة  تـــــــ يج ت ؤـــــــن

ــــــــ� ؤــــــــن تحتعلــــــــيم تحثــــــــان ي  تحســــــــدة ا  ن ؤ حلــــــــة ت�ــــــــ� تخــــــــ ا  جعــــــــل حغــــــــاء ؤدــــــــاا ت  ايتقــــــــاء ؤــــــــكمــــــــا تن �. �

ــــــــة خاصــــــــة  سن ىســــــــبة ايتقــــــــاء آ
ّ
ــــــــ� زتي �ــــــــ� تحطــــــــ�ن بل ــــــــ� تقيــــــــيم هاؤــــــــة ؤــــــــن تحتالؤيــــــــه سصــــــــبحت ال تتضــــــــع �� �

بـــــــــــايت  � تؤتحانـــــــــــا   طديـــــــــــة ملســـــــــــت تها بـــــــــــل تن ؤدظ ؤـــــــــــة تحتقيـــــــــــيم سصـــــــــــبحت تتضـــــــــــع العتـ�عـــــــــــ �ؤ عــــــــــ �

 اعتبــــــــايت  تح�خاــــــــية تح�ــــــــل �دــــــــم  حلتلميــــــــه ية  تحظــــــــ    تملايةــــــــة�ذتتيــــــــة  ؤايةــــــــة تتــــــــ تخل ع�دــــــــا تملحســــــــ  

�ــــــ� تق �بــــــا مســــــأحة تحت�ــــــخيم �ــــــ� سعــــــ تي تحتقيــــــيم تح�ــــــل نجــــــ ها بال ةف تدــــــا تحتــــــهك�� هدــــــا    ،اطــــــاي تح��بــــــ ي 

حــــــــــ ي س   اــــــــــ ال ت �ا  تح�داسيــــــــــة ح�ــــــــــل ؤ حلــــــــــة حيــــــــــ  تنشــــــــــ�ــــــــــل تملســــــــــت �ا   حكــــــــــن خاصــــــــــة �ــــــــــ� تملســــــــــت

 �خضـــــــــاعه ��ـــــــــ� ؤقـــــــــاة ف تتتاـــــــــاي تحتعلـــــــــيم  اـــــــــلعدةت�خا صـــــــــية  يي س تحـــــــــ عم تح�ـــــــــل �عكـــــــــف اـــــــــاه ة 

ب�ــــــــل حلت�ــــــــخيم �ــــــــ� اعــــــــ تي  تحســـــــ ال يغــــــــم سنــــــــه رــــــــأن عمــــــــ ؤي ،  هـــــــ  ؤــــــــا اــــــــمح باعتمــــــــاي �ــــــــل ااـــــــاحيب 

 � ؤدظمـــــــــة ال تتضـــــــــع ألي يتابـــــــــة ت  تقيـــــــــيمـ� سن تملســـــــــأحة سصـــــــــبحت ؤ تبطـــــــــة �ســـــــــ ال غـــــــــخاصـــــــــة تح اـــــــــاسل 

ؤــــــــــا تب دــــــــــه تحاــــــــــاسيا   زتية تح��بيــــــــــة ب عــــــــــ ح حــــــــــ ل تحفــــــــــ تيال �ــــــــــ� تملعــــــــــ ال  تملســــــــــد ة  هــــــــــ   ؤ عــــــــــ ��

خــــــــالل تحســــــــدة تح يتاــــــــية  تملعــــــــ ال  تملحاــــــــلة �ــــــــ� اؤتحانــــــــا  تح طديــــــــة حيــــــــ  ةاــــــــل هــــــــهت تحفــــــــايال ت�ــــــــ� 

 تـــــــ   حـــــــ  هــــــهت تح عـــــــع ح كـــــــة عكســـــــية �ـــــــ�  .تك�ــــــ� ؤـــــــن تحضـــــــع  خاصـــــــة �ـــــــ� تؤتحانــــــا  رـــــــااية تحب�اح ي�ـــــــا

تحـــــــــــهةن سصـــــــــــبح ت ةفضـــــــــــل ن ؤغـــــــــــايية تملعاهـــــــــــ  تحعم ؤيـــــــــــة  تحب�اح ي�ـــــــــــا صـــــــــــف   عـــــــــــ ي هـــــــــــام ؤـــــــــــن تالؤيـــــــــــه

حالحتحـــــــاال باملشاســـــــا  ت�خاصـــــــة حقواـــــــ ل ع�ـــــــ� ؤعـــــــ ال  اـــــــد �ة سع�ـــــــ� الحتســـــــا�دا �ـــــــ� ؤعـــــــ ل اؤتحـــــــان 

 ت�ــــــــــخيم تحعــــــــــ ي ال �دــــــــــم تملــــــــــ تيس ت�خاصــــــــــة عحســــــــــب بــــــــــل تاــــــــــتفحلت تحظــــــــــاه ة �ــــــــــ� . % 25تحــــــــــ ط�ل بـــــــــــ 

تح�ـــــــــل سصـــــــــبح �ســـــــــ يها  خاصـــــــــة �ـــــــــ� ؤســـــــــت ا تحب�اح ي�ـــــــــا   تق �بـــــــــا تملعاهـــــــــ  تحعم ؤيـــــــــة �ـــــــــ� �ـــــــــل تملســـــــــت �ا  

ؤمــــــــــا  تحتعلــــــــــيم تحــــــــــهي �دــــــــــم جــــــــــل تملــــــــــ تي  خاصــــــــــة تملــــــــــ تي ذت  تحضــــــــــ تي  تمل تفعــــــــــة اــــــــــلعدة ا ؤدطــــــــــقضــــــــــسة
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ؤــــــا سيا بــــــاملف بأحــــــ  سهــــــم  ؤيــــــهتحتمي�ــــــ�   تملحســــــ �ية �ــــــ� تحتعاؤــــــل ؤــــــع تحتال  اــــــ ته  تاــــــتفحال�ســــــبب �ــــــ� 

 .ؤب س ت�اعش تحف  تملبايئ تح�ل ةق م عل�دا تحتعليم تحعم ؤي  ه  

الالال:اعرة الاقطاع الادبكةسسعظيبالادار ال� المعع�جةال-3

ع�ــــ� ؤــــا �عـــ   بمشــــاييع �صــــالح  �عــــ  تحتســـعيدا  ال بـــ  ؤــــن ارـــاية ت�ــــ� تن تــــ خل ايتية خاصـــة �ــــ� ع�ــــ�ة ؤـــا

 ال  ااهم �� �عميق ااه ة انقطاا عمع �غلغل ؤدـ تل تحتدميـة ت�وـا��  ؤـا سعـ ز  ؤـن تحـ تملدظ ؤة تح��ب �ة

حيكــــ س ؤبــــ س �خضــــاا ؤدظ ؤــــة تح��بيـــــة  2002تتتاــــايةة  تجتماعيــــة جــــاء تحقــــان ن تحتــــ جي�ل حلتعلــــيم �ــــ� 

ؤشهلـة ىسـبيا اتتاايي  انتـ تط �ـ� تحع ملـة ع�ـ� ت�ـ �ن ةـ  عاؤلـة  انفتاح تحت� �ن ملتطلبا   حاجيا  

ؤـا جعـل ؤسـتقبل اال    هـ  تحتاـ ة �ةؤ جاة حتلبية حاجيـا  ااـتثماي ت�خـا   تحقطاعـا   يخياة 

ااـتثماي ؤجـا�� ته �ـ� اسـش حيملبمـ ا تحمـل تحقطـاا ت�خـا  ؤن تحشـبا  ؤـن حـاؤ�� تحشـااس  ةاـبح ؤ �ددـا 

�عدـ تن تحت�ـجيع ع�ـ�  حلقطـاا ت�خـا تح�ـل ؤدحـت   اعفاءت    يغم �ل اؤتيازت   تح تتع سنه. تحتشغيل 

تحتعلـيم تحعـا�� اـد �ا ؤـن خاصـة ؤـا �ـان ةفـ ز   ةمـتص باحنسق تمل ج   حـم  حم ةدمااتثماي عإن تحتشغيل  

 هـــ  ؤــا سيا ت�ـــ� تيتفــاا ىســـب تحبطاحــة �ـــ� صــف عام ،  تـــ  خلـــ  ، سال  س�ــوا  تحشـــااس  ت�ــ� اـــ ال تحشــغل

ههت تح تتع ت�ج ة  �حباطا �� صف   تحتالؤيه تحـهةن سصـبح ت �شـع  ن سن تملسـتقبل غ�ـ� ؤضـم ن   �انـت 

        تملب س تحهي تيتكز  عليه تملدظ ؤة تح��ب �ة �بـان ؤ حلـة ؤـا �عـ  ااـتقالل سهم نتاس  ههت تح تتع �� تق � 

 هــ  ؤـا تىعكـف اـلبا ع�ـ� تحتعلـيم تحعمـ ؤي  سيا ت�ــ� .تحتعلـيم كـأيتة حاليتقـاء اجتمـا��  تعتمـايتملتمثـل �ـ�   

ن تحقــ تيت  تمل تجلــة تفــاتم ؤشــا�له تملتتلفــة  تح�ــل عمــل تحدظــام تحســابق ع�ــ� تحتغطيــة عل�دــا باتتــاذ جملــة ؤــ

حل��عيـــع �ـــ� ىســـب تحدجـــاح ح�ـــى �غطـــي ع�ـــ� تحفشـــل تح�ـــل �ســـببت عيـــه تختيايتتـــه ت�خاطئـــة ؤثـــل تيؤـــاج تملعـــ ل 

تحتسا  ؤع ل تؤتحان تحب�اح ي�ا س  ع   ايتقاء ا�ـ� �ـ� �داةـة تحتعلـيم ابتـ تئي  �� %25تحسد ي بنسبة 

ا تحـــت عـــغ  تحقـــ ا تملاحيـــة ت�خايجّيـــة �ـــ� تطـــاي تح �ـــ  �ـــل هـــه  تحتـــ خال  تح�ـــل �ـــان جـــزءت ؤ�دـــ.   اعــ تيي 

لــــت ؤعاــــا اــــ ال ت�خــــ ؤا  تحعم ؤيــــة  خ صاــــ�دا اــــاهمت �ــــ� تيتفــــاا ىســــبة انقطــــاا تمل ي�ــــ ل  تح�ــــل �عاؤ

�� جانــب ؤح  يةــة تح يتاــا  تملعمقــة تح�ــل تهتمــت �دــه  تحظــاه ة عــان  زتية تح��بيــة عــإ. �ةـ�ايتية بم  نــة كبــ

�ـ� ي ن سن تتطـ ال �عمـق � ت   تمللتقيا  تح�ل تدا حت تحظاه ة �� ت�عايهـا تملطلقـةتكتفت بتدظيم �ع  تحد   

تمثلـــة �ـــ� تحتحـــ ال  تحك�ـــ�ا تح�ـــل رـــا ها تملجتمـــع تحت ىيـــ ل �ـــ� ة حتفـــاتم هـــه  تحظـــاه ة  تملاـــبا  ت�وقيقّيـــا 

�جانـب اج تئـي با سؤـا عيمـا ةتعلـق. انفتـاح ع�ـ� ح كـة تحع ملـةؤـع  ا �� تطبيقه رطاي ؤد تل تحتدمية تحهي �

�� ي ن ؤتا�عـــا  ت  تنســـيق ؤـــع ايتية بت جيـــه ؤ تاـــال  ت�ـــ� تحـــ   بانقطـــاا تحتلميـــه ععـــاية ؤـــا تكتفـــي تملـــ تب 

بقيــة ايتيت  تملعديــة باحشــأن تح��بــ ي  اجتمــا��  ؤــا ةمكــن ؤالحظتــه تن انقطــاا ةمثــل ت�ولقــة اخ�ــ�ة �ــ� 

تملشرـــــ ت   تحســـــل �ا  ال ةـــــتم تحـــــتفطن تح�دـــــا ت   ق ذحـــــك جملـــــة ؤـــــنبتمل ي�ـــــ ل ععـــــاية ؤـــــا �ســـــتحتســـــ   ؤســـــاي 

 يع �ـــ� ىســـق انقطـــاا عاح عـــع تحـــهي �ـــ� كث�ـــ� ؤـــن احيـــان تـــشيي ت�ـــ� تحتســـتحتعاؤـــل ؤعاـــا بطـــ ال غ�ـــ� اـــليمة 
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تكـ ي تحغيابـا   اـ ء  ؤثـلؤ�انيـة انقطـاا �� تملشاسة تح��ب �ـة عـاية ؤـا ةشرـ  ت�ـ� � �ع شه تحتلميه تملدقطع

 ....ع تي تح يتاية اهتمام   انط تء  ت ه ي ا   ع م تحسل ك �� تحقسم 

باالعتمــاي ع�ــ�    تحقــيما ةــتم بتقــ ة  ؤــن تمل رــ  تح��بــ ي سن تحتــ خل �ــ� هــهت تملســت   �ــ� كث�ــ� ؤــن احيــان عــإ

نفـف تحطفـل �ـ� ؤشاسـاتدا تاة �� علم تحدفف تح��ب ي  علـم ذ نالح  غيا  اطايت  تملت�. ؤباييت  ع يةة

اطـــــايت  تح��ب �ـــــة حـــــم تتلـــــق ت� �دـــــا �ـــــ� هـــــهت تملجـــــال ةضـــــمن حســـــن تـــــ خلاا ملعا�جـــــة هـــــه   تح��ب �ـــــة كمـــــا تن

كمــا سن  تاــتثداسيا�ال �ع�دــا سبــ ت اتقــع ؤت  حيــة تملــ ة تح تحــ ة  ال�اــفة عاؤــة ال تتجــا ز تحتــ خال  ا   .تحظــاه ة

غ�ـ� تـاي  حـهي ة�ـ ن ت  صـغاء حتقـ ة ت  تحقـيم تمل�لـ  بمكتـب ا  ةتضـع باالنقطـااتحتالؤيه تملعدي�ن تاني  

ؤــا تحتالؤيــه تحــهةن  ال ةــتم تحــتفطن �دــهت ااــل   �ال حلتالؤيــه تملشاكســ�ن تحــهةن ةقــع �تاــاءهم ؤــن تحــ يس س

يغـــــم س�دـــــم ؤ �ـــــو ن جـــــ ةا حالنقطـــــاا ال ةث�ـــــ� ن ؤشـــــا�ل  ال �دتمـــــ ن باحـــــ يس عـــــال ةـــــتم تحـــــتفطن حاـــــم عـــــاية 

ن تحســل ك تحغ�ــ� عــايي هــ  تملحــ ي ؤــة عـإ �اــفة عا. هــم ةمثلــ ن سك�ــ� ؤــن ناـ  تحــهةن ةدقطعــ ن تمل ي�ـ ل 

الؤيــه كمــا ىشــ�� ت�ــ� تن �عــ  تحت.ن  جــ  ععــال �ــ� تملشاســةتحتالؤيــه عــن ط �ــق ؤكتــب اصــغاء � �ــ� تاــني 

عـــع  تحدتـــاس  �ـــ� ؤكتـــب اصـــغاء  هـــم تاااـــا تحتالؤيـــه تحـــهةن �عـــان ن ؤـــن ةبـــايي ن بمفـــ يهم ��ـــ� تحت جـــه �

ؤثـل تحت جـه ��ـ� تحت�ـ �ن �ـ� تقـ ةم �عـ  تحداـاسح   اناـا  ��سـفاحيـان   � غب ن �� تحسـي�دا  �ـ� سغلـب

تحطب ـــــــب تمل ي�ـــــــ ل حســـــــب  �ـــــــ�تحتالؤيـــــــه ت�ـــــــ� تمل رـــــــ  اجتمـــــــا�� ت  � غلـــــــب احيـــــــان ةقـــــــع ت جيـــــــهتمل�ـــــــل  �ـــــــ� س

 :كما ة��حسب تحقان ن ن ايتية تتا   سؤا �� حاحة انقطاا عإ.ت�واال 

 . تصلتحغيا  تملت �� تحي م تح ت�ع ؤنؤ تالة تح ��  •

 .سةام ؤن تاي�  انقطاا 10�ع  ت جيه ؤ تالة ثانية ��� تح ��  •

 .ة م ؤن تاي�  انقطاا 17�ع  ت جيه ؤ تالة ثاحثة  سخ��ة ��� تح ��  •

 .ة م ؤن تاي�  انقطاا 21 بهحك �ع رطب تحتلميه  �عالم تح ��  •

ةــــتم �عــــالم هــــه  جتماعيــــة حيــــ  ال تحشــــش ن ا  زتية نالحــــ  هدــــا سنــــه ال ة جــــ  تنســــيق بــــ�ن  زتية تح��بيــــة     

 تحتــ خل ةقتاــ  عقــ  ع�ــ� ت جيــه �عــالم حلــ ��  تحــهي �ــ� سغلــب احيــان ة�ــ ن ع�ــ� علــم  ،اخ�ــ�ة باالنقطــاا

 :ايتية تجا  هه  تحظاه ة �� سااحيب تح�ل ةمكن ؤالحظ�دا �� اخالال سهم ؤن   . باالنقطاا

 .ا تمل ي� لؤجال تحتعاؤل ؤع ااه ة انقطا� تحت� �ن � غيا  •

ملتا�عـــــة حـــــاال  تحتالؤيـــــه تملعديـــــ�ن  اجتماعيـــــةتحشـــــش ن  زتية عـــــ م تحتنســـــيق ؤـــــع ؤاـــــا�ح  •

 .باحتس   تمل ي� ل

 .ع م  عع آحيا  تمكن ؤن تح تاةة ؤن تحتس   تمل ي� ل تبل  ت عه •
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�ـــــ� ؤجـــــال علـــــم تحـــــدفف تح��بـــــ ي ح�ـــــى ةـــــتمكن ؤـــــن تاتشـــــعاي  اطـــــاي تح��بـــــ ي عـــــ م ت�ـــــ �ن  •

 . تمل ي� ل نقطااباال ت�واال  تملا ية 

ح�ـل ؤدطقـة ح�ـى   اجتمـا��ع م �نجاز تح يتاا  تملي تنيـة تح�ـل تنبـع ؤـن تح تتـع تمل ي�ـ ل  •

 .ةتس�ى  عع ت�ول ل تحعملية حقو  ؤن هه  تحظاه ة

عـــــ م تحتقيـــــيم تمل عـــــ �� حلمدظ ؤـــــة تح��ب �ـــــة  حدتاسجاـــــا تمل��يةـــــة �ـــــ� تحت�ـــــ �ن  تح�ـــــل  يغـــــم  •

ع�ــ� ��ــ� ت تيعاــا ايتية �ســ�� ؤــن حيــ  تحكيــ   ة�دــاؤ ي ياجمــاا ت�واصــل حــ ل عــع  

 .ع   حل ل تيتجاحية حلتغطية ع�� ت�وقيقة

 

 :تحولالادناومةالاظ��بو�ةالألاسع�عسعتهال-4

ؤســــــــــت خاصــــــــــة تحشــــــــــ تسح هاؤــــــــــة حقــــــــــ  �ــــــــــان حتغلغــــــــــل ؤدــــــــــ تل تحتدميــــــــــة ت�وــــــــــا��  ؤــــــــــا سعــــــــــ ز  ؤــــــــــن تحــــــــــ ال  

          ي يت ساااــــــــــــيا �ــــــــــــ� �عــــــــــــعا  تحت ىيــــــــــــ ل اجتمــــــــــــا��اك�ــــــــــــ� هشارــــــــــــة  عــــــــــــعفا �ــــــــــــ� تحنســــــــــــي   اجتماعيــــــــــــة

تحــــــت عــــــ �ا  زحــــــ  تــــــيم ؤجتمــــــع تحت ىيــــــ ل  ذحــــــك تملجتمــــــع تحتقليــــــ ي تح�ــــــل تنب�ــــــى عل�دــــــا قــــــيم تحت تجــــــع   

 تح�ـــــــل ع�ـــــــ� حـــــــق تحطفـــــــل �ـــــــ� تحـــــــتعلم  ، حـــــــم ةمـــــــ  هـــــــهت تحتحـــــــ ل ي ن سن ةتلـــــــ  تـــــــ تعيا  هاؤـــــــة ااـــــــ�دالك

عشــــــــل  �جــــــــز  ؤـــــــن  ؤــــــــا �عديـــــــه ذحــــــــك تمل ي�ـــــــ ل بطــــــــ ال غ�ـــــــ� ؤبارــــــــ ة انقطــــــــاابإجبـــــــاي  ع�ــــــــ�  اذي �دــــــــتبلـــــــغ 

 �بـــــــــ   سن تملتغ�ـــــــــ�ت  . ت�وقــــــــ ال ااااـــــــــية حلطفــــــــل  هـــــــــ  حـــــــــق تحــــــــتعلمسحـــــــــ  تملجتمــــــــع ك�ـــــــــل عــــــــن عـــــــــمان 

تحضــــــــــــعيفة  تحاشــــــــــــة  اجتماعيــــــــــــةتح�ــــــــــــل رــــــــــــا ها تملجتمــــــــــــع تحت ىيــــــــــــ ل تىعكســــــــــــت �شــــــــــــ ة ع�ــــــــــــ� تحشــــــــــــ تسح 

 انقطـــــــــاا ةاـــــــــاه   تيتفـــــــــاا خاصـــــــــة ؤ�دـــــــــا تحشـــــــــبا  تحـــــــــهةن �ـــــــــان ت س �ـــــــــ� �ـــــــــواةا هـــــــــهت تملدـــــــــ تل ؤـــــــــن خـــــــــالل 

 تح�جــــــــــــ ة تحســــــــــــ �ة  تحتطــــــــــــ   تحفكــــــــــــ ي  ايهــــــــــــا   �ــــــــــــ� �لاــــــــــــا اــــــــــــ ته    انحــــــــــــ ت تمل ي�ــــــــــــ ل  تحبطاحــــــــــــة 

 تح�لفـــــــــة تح�ـــــــــل سصـــــــــبح ةتلفاـــــــــا تحفشـــــــــل تمل ي�ـــــــــ ل ع�ـــــــــ� تح  حـــــــــة . مســـــــــتقبله�سصـــــــــبحت �عاـــــــــ  �شـــــــــبابدا   

ؤــــــــــن % 13بحــــــــــ ت��  2013جــــــــــ ت �ذ تــــــــــ ي   زتية تح��بيــــــــــة هــــــــــه  تحت�لفــــــــــة �ــــــــــ�  باهضــــــــــة تملجتمــــــــــع سصــــــــــبحت 

ؤليـــــــــــ ن يةدـــــــــــاي  207حل اـــــــــــ      ؤليـــــــــــ ن يةدـــــــــــاي 137: مـــــــــــا ة�ـــــــــــ�ؤليـــــــــــ ن يةدـــــــــــاي تتـــــــــــ زا ك 345تني�دـــــــــــا سي ؤ�� 

اهضـــــــــة جـــــــــ ت  تملتعلقـــــــــة بتدـــــــــاؤي اـــــــــ ته  تحب اجتماعيـــــــــة��ـــــــــ� تح�لفـــــــــة تملايةـــــــــة تح�لفـــــــــة   �ضـــــــــا  حالنقطـــــــــاا

 تحــــــدقص �ـــــــ� تحتأهيــــــل  تحت�ـــــــ �ن تحــــــهي سصـــــــبح رــــــ ط ؤـــــــن رــــــ  ط تحقيـــــــق تحتدميـــــــة  اجتمـــــــا�� انحــــــ ت 

 . م �� زؤن تحع ملة تحتق

 اتتاـــــــــــــــايةةعتـــــــــــــــ ىي ؤســـــــــــــــت ا تحتعلـــــــــــــــيم  تحت�ـــــــــــــــ �ن سصـــــــــــــــبح �شـــــــــــــــ�ل عاسقـــــــــــــــا �ـــــــــــــــ� ؤ تكبـــــــــــــــة تحتحـــــــــــــــ ال  

تملعـــــــ حم  هـــــــ  ؤـــــــا ةـــــــشث  �ـــــــ� ؤســـــــتقبل تح  حـــــــة ؤـــــــن حيـــــــ   اتتاـــــــاي تحتكد ح جيـــــــة تحك�ـــــــ�ا تح�ـــــــل �شـــــــا ها 

ن تقــــــــ م حقــــــــ  يكــــــــز  تحكث�ــــــــ� ؤــــــــن تح يتاــــــــا  تحســــــــابقة ع�ــــــــ� هــــــــه  تحظــــــــاه ة  حا حــــــــت س. تحتدميــــــــة  تحتقــــــــ م

�جمـــــــــاال ةحاـــــــــ     ،  تح  حـــــــــةكمـــــــــا ن�دـــــــــت الىع�ااـــــــــا�دا ت�خط�ـــــــــ�ة ع�ـــــــــ� تملجتمـــــــــع  دـــــــــاساـــــــــبابا ؤتتلفـــــــــة حتداؤ�
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 تفاعلـــــــه ؤعاـــــــا  �ـــــــ�  ؤجـــــــاال  ؤ تبطـــــــة باحطفـــــــل تملدقطـــــــعسي�عـــــــة  ت�خ�ـــــــ�تء  تحبـــــــاحث ن ساـــــــبا  تحظـــــــاه ة �ـــــــ�

تفاعـــــــــل �ــــــــل هـــــــــه  � �ذ ةشكــــــــ  ت�خ�ـــــــــ�تء ع�ــــــــ.  تحعاسليــــــــة  تمل ياـــــــــية  تحهتتيــــــــة اجتماعيـــــــــةساااــــــــا ااــــــــبا  

ـــــــــ� ااـــــــــبا  حتفـــــــــ  تحتســـــــــ   �ـــــــــ� ؤ حلـــــــــة  انقطـــــــــاا ز  عـــــــــع تحفشـــــــــل تمل ي�ـــــــــ ل تحـــــــــهي ةـــــــــشيي باحضـــــــــ  ية ��

 سن  . ؤبكــــــ ة
ً
هــــــه  تحظــــــاه ة ؤعقــــــ ة جــــــ ت ؤــــــن خــــــالل تفاعال�دــــــا تملتتلفــــــة ؤــــــع ؤــــــا ةحــــــ ث ؤــــــن  ةبــــــ   ععــــــال

يم ةـــــــــــتم تثمـــــــــــ�ن تحتعلـــــــــــ مـــــــــــن ناحيـــــــــــةع .سعـــــــــــ ز  ؤفايتـــــــــــة هاؤـــــــــــة عميقـــــــــــة  تتتاـــــــــــايةة تجتماعيـــــــــــةتحـــــــــــ ال  

�ـــــــــ� تملقابـــــــــل نالحـــــــــ   دتبـــــــــة ؤـــــــــن تحتالؤيـــــــــه صـــــــــلب تحعاسلـــــــــة تح تحت�ـــــــــ �ن ذ  تملحتـــــــــ ا ت�جيـــــــــ   تحـــــــــهي �دـــــــــم 

حل يتاــــــــة  هــــــــ  ؤــــــــا �ــــــــان حــــــــه  اتتاــــــــايةةدفعــــــــة ؤــــــــ تب  بــــــــتقلص تململ�انــــــــة تحتعلــــــــيم �ــــــــ� تملجتمــــــــع  ات تجعــــــــ

ؤدتاــــــ  �ــــــان  ��ــــــ� حــــــ    �ن �ــــــ� تحتعلــــــيم تحــــــهي ااــــــتثمايتــــــأث�� كب�ــــــ� ع�ــــــ� ؤ تــــــ  تملجتمــــــع  تحعاسلــــــة ؤــــــن 

تحضـــــــــعيفة  تملت اــــــــــطة  اجتماعيـــــــــةباحنســـــــــبة ألغلـــــــــب تحشــــــــــ تسح  اجتمــــــــــا�� حاليتقـــــــــاءتحثمان دـــــــــا   اـــــــــيلة 

تحت ىيـــــــ ل عـــــــن  اتتاـــــــايتحيـــــــ م ؤـــــــع تزتةـــــــ  ىســـــــبة تحعـــــــاطل�ن ؤـــــــن س�ـــــــوا  تحشـــــــااس   �جـــــــز عإنـــــــه سصـــــــبح 

�ـــــــــ� سغلـــــــــب احيــــــــان ��ـــــــــ� تحتم تـــــــــع �ـــــــــ� ؤســـــــــت ا  ةـــــــــشيي جاـــــــــ  ؤضـــــــــ�ل غ�ــــــــ� ؤضـــــــــم ن    عـــــــــبء تاــــــــتيعا�دم

دظم تملــــــــغ�ــــــــ� تملـــــــ تزي  تحقطــــــــاا  حالتتاــــــــايكمــــــــا �ــــــــان  .تسح اجتماعيــــــــة تملت اــــــــطة تملاــــــــ ية بـــــــاحتفق��تحشـــــــ  

تمل تز�ــــــــة هاؤــــــــا بتدــــــــاؤي اــــــــاه ة اثــــــــ تء تحســــــــ يع  تحفــــــــاحش سحيانــــــــا ع�ــــــــ� �عــــــــاطي تحتجــــــــاية  تجتماعيــــــــاتــــــــأث��ت 

. حـــــــةس�عـــــــايت خط�ـــــــ�ة ؤـــــــع تدـــــــاؤي اـــــــاه ة تحفســـــــاي  تفشـــــــيه �ـــــــ� ؤشاســـــــا  تح     خاصـــــــة تح�د �ـــــــب تحـــــــهي سخـــــــه

  يع  ت�واـــــــ ل ع�ـــــــ� تح�ـــــــ� ة بطـــــــ ال اـــــــالة ع�ـــــــ� اتجـــــــاي �ـــــــ� تملمد عـــــــا ��ـــــــ� جانـــــــب بـــــــ  ز تـــــــيم تحـــــــ �ح تحســـــــ

 �ـــــــــان حاـــــــــه  تحظـــــــــ ته   تـــــــــع كب�ـــــــــ� ع�ـــــــــ� ... ؤماياـــــــــة تحقمـــــــــاي  ايؤـــــــــان ع�ـــــــــ� تحتدميـــــــــة تح �اعـــــــــية  غ��هـــــــــا  

تح�ـــــــل �انـــــــت �ســـــــ تاا ؤتتلـــــــ  ت�ج ةـــــــ ة    ااـــــــ�دالكهي تحـــــــهي عاـــــــفت بـــــــه تـــــــيم ؤجتمـــــــع تحشـــــــبا  تحتلمـــــــ

��ــــــ� ايااـــــــة  جيا�تــــــ ي   تحـــــــ ل اؤــــــ  �ــــــ� تحب تةــــــة اجتماعيــــــةاــــــاسل اعــــــالم �ــــــ� �طــــــاي ؤ تكبـــــــة تحتحــــــ ال    

  سهماــــــــــا �ــــــــــ� ؤجــــــــــال تحتعلــــــــــيم �ــــــــــ� ؤتتلــــــــــ  تحسيااــــــــــا  تح�ــــــــــل تبد�دــــــــــا تجلــــــــــت ؤمد�جــــــــــة ؤــــــــــن تبــــــــــل تح  حــــــــــة 

 ملشـــــــ  ا ؤ ياـــــــة" �ســـــــ ال  ى ع�ـــــــ� ؤقاي�ـــــــةهي تنب�ـــــــ تحـــــــ احفيـــــــة تحثاحثـــــــةؤشـــــــ  ا �صـــــــالح تحتعلـــــــيم �ـــــــ� ب تةـــــــة 

 تالؤمح�ــــــــى تــــــــح ؤ�ــــــــا خايجيــــــــة  تــــــــع �ســــــــ �قاا  ا تح�ــــــــل ؤثلــــــــت تطبيقــــــــ  ؤدــــــــاج  تحكفاةــــــــا  ااااــــــــية،" تحغــــــــ 

 ابةت�خــــــــــــــا   تاــــــــــــــتج ااــــــــــــــتثمايحاجيــــــــــــــا  تملعــــــــــــــ حم    اتتاــــــــــــــايؤــــــــــــــع ؤتطلبــــــــــــــا   ؤدظ ؤــــــــــــــة تحت�ــــــــــــــ �ن

 �ـــــــ� . تحايك�ـــــــ� اتتاـــــــايييـــــــة تح  حيـــــــة �ـــــــ� �طـــــــاي تدفيـــــــه ب نـــــــاؤ  اصـــــــالح يا�ـــــــل تملاح رـــــــ  ط تحا ت إلؤـــــــالء

 2002ج �ليــــــــــة  23اطــــــــــاي جــــــــــاء تحقــــــــــان ن تحتــــــــــ جي�ل حل��بيــــــــــة  تحتعلــــــــــيم تمل ي�ــــــــــ ل تحــــــــــهي صــــــــــ ي �ــــــــــ�  هــــــــــهت

تطــــــــ يت  ج ةــــــــ ة ملشــــــــ  ا تحتعلـــــــــيم �ــــــــ� تــــــــ ىف سحــــــــ ثت تطيعــــــــة ؤــــــــع ؤتطلبـــــــــا     تحــــــــهي ساــــــــف مل حلــــــــة 

  اتتاـــــــــــاياجد�ـــــــــــل ت�خـــــــــــا   ااـــــــــــتثمايملتطلبـــــــــــا   اـــــــــــتجابةيـــــــــــة  هيـــــــــــأ  حال تحتدميـــــــــــة تملحليـــــــــــة  تح تخل

ي�جيا ؤــــــع تقــــــ م خلــــــ  هــــــهت اطــــــاي تحقــــــان ىي ت�ج ةــــــ  تــــــ تعيا  خط�ــــــ�ة بــــــ ز  نتاسجاــــــا تــــــ  تــــــ  . تملعــــــ حم

 :سهمااؤن ج تنب ؤتتلفة  تحسد ت  تح�ل رملت
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�ــــــــــل تملســــــــــت �ا   �ــــــــــ� �ــــــــــل ؤ تحــــــــــل   ا تحت�ــــــــــ �ن  تحــــــــــهي بــــــــــ ز �ــــــــــ�تح��تجــــــــــع تحكب�ــــــــــ� ملســــــــــت •

 .تحتعليم

  .ليم تمل�لتحدقص تحكب�� �� اطايت  تملادية تملت اطة تحت� �ن ؤع �حغاء تحتع •

تحت�ــــــــخم تحكب�ــــــــ� أل�ــــــــوا  تحشــــــــااس  تحعلميــــــــة  اختااصــــــــا  تملتتلفــــــــة تح�ــــــــل ال تجـــــــــ   •

 .تح ط�ل اتتاايا ال تحشغل عمن ؤدظ ؤة � ؤ�انا حاا �

س ؤدظ ؤــــــة تحتقيــــــيم تح�ــــــل سصــــــبحت عــــــاجزة عــــــن بلــــــ غ جــــــ ية تحفــــــ ز بــــــ�ن تحتالؤيــــــه ؤــــــع �دــــــ   •

 تحـــــــــــــــــــ ي س تدــــــــــــــــــاؤي اــــــــــــــــــ ته  ج ةـــــــــــــــــــ ة  تاــــــــــــــــــتفحاحاا ؤثــــــــــــــــــل تحغـــــــــــــــــــش �ــــــــــــــــــ� اؤتحــــــــــــــــــان 

  .ت�خا صية

. تح��ب �ــــــــــة تملدظ ؤـــــــــةت�ـــــــــخم ؤعــــــــــ ال  تحتقيـــــــــيم  ىســــــــــب تحدجـــــــــاح حلتغطيــــــــــة ع�ـــــــــ� عشــــــــــل  •

�ـــــــــان ؤســـــــــت ا  تدـــــــــاؤي ؤســـــــــتم  حنســـــــــب تحدجـــــــــاح  عيـــــــــه لعفـــــــــي تح تـــــــــت تحـــــــــهي كدـــــــــا ى�ـــــــــج

 .تملدظ ؤة حاه  تحهييعتحت� �ن ��جل ت تجعا ؤقو اا �عكف تحفشل 

ة اخـــــــــــ ا تح�ـــــــــــل تيتبطـــــــــــت ســـــــــــل كيتمل ي�ـــــــــــ ل  تحظـــــــــــ ته  تح انقطـــــــــــااتاـــــــــــتفحال اـــــــــــاه ة  •

م ت�ج ةـــــــــــــ ة تح�ـــــــــــــل اـــــــــــــاي  �ـــــــــــــ� تملجتمـــــــــــــع  تح�ـــــــــــــل ؤـــــــــــــن تب زهـــــــــــــا تحعدـــــــــــــ  تمل ي�ـــــــــــــ ل بـــــــــــــاحقي

 اؤتحانـــــــــــــا ح�ـــــــــــــى طـــــــــــــال تحـــــــــــــهي  اؤتحانـــــــــــــا خالتيـــــــــــــة  تحغـــــــــــــش �ـــــــــــــ� تحالس  تحســـــــــــــل كيا 

 . ت�جاؤعية  اؤتحانا تحب�اح ي�ا  تؤتحانتح طدية تحك��ا ؤثل 

 تحتمي�ــــــــ� بــــــــ�ن سعــــــــ تي تملجتمــــــــع خاصــــــــة ؤــــــــع  جتماعيــــــــةا  تــــــــ  سصــــــــبح تحتعلــــــــيم سحــــــــ  سبــــــــ ز سي ت  تحتف تــــــــة 

تملدظ ؤـــــــة  دـــــــاتدـــــــاؤي اـــــــاه ة تحـــــــ ي س ت�خا صـــــــية تح�ـــــــل عـــــــ �ت سحـــــــ  تملبـــــــايئ ااااـــــــية تح�ـــــــل تاؤـــــــت عل�

ذحــــــك �ــــــ� جــــــ ه   بــــــ�ن �ــــــل سبدــــــاء تحشــــــعب تح تحــــــ   تــــــ  ؤــــــفتح��ب �ــــــة  �ــــــ� ؤبــــــ س ت�ــــــاعش تحفــــــ    تحع تحــــــة 

سصـــــــــبح ؤـــــــــن تحاـــــــــعب جـــــــــ ت ع�ـــــــــ� سبدـــــــــاء تحشـــــــــ تسح تح  حـــــــــة �ذ  �وـــــــــق �ـــــــــ� تحتعلـــــــــيم تحـــــــــهي ةجـــــــــب سن تكفلـــــــــهت

تحضـــــــــعيفة ؤ تكبـــــــــة تملتطلبـــــــــا  ت�ج ةـــــــــ ة تح�ـــــــــل ع عـــــــــ�دا ؤقاي�ـــــــــة تحكفاةـــــــــا  ااااـــــــــية  �ـــــــــ� اجتماعيـــــــــة 

بـــــــل �ن ؤحتـــــــ ا تحـــــــ يس تحـــــــهي سصـــــــبح ةقـــــــ م �ـــــــ� ؤتتلـــــــ  تملـــــــ تي سصـــــــبح ال ةفـــــــي . يي س تحـــــــ عم  ااـــــــداي

سن تملقاي�ــــــــة ت�ج ةــــــــ ة ناــــــــت ع�ــــــــ�  اعتبــــــــايب با�واجيــــــــا  ااااــــــــية تح�ــــــــل ةتطل�دــــــــا تحت�ــــــــ �ن  �ــــــــ� تملع عــــــــة

تح�ــــــــل �انـــــــت تقــــــــ م ع�ـــــــ� جعــــــــل  تحق ةمـــــــةسن ة�ـــــــ ن تحتلميـــــــه هــــــــ  ؤحـــــــ ي تحعمليــــــــة تح��ب �ـــــــة عكــــــــف تملقاي�ـــــــة 

كــــــم ةتســــــاءح ن عــــــن كيفيــــــة ت�واــــــ ل ع�ــــــ� تحن   تمل �ــــــ  عدــــــ ؤا �ــــــان. ليــــــة تح��ب �ــــــةتملع عــــــة �ــــــ� ؤحــــــ ي تحعم

تملع عــــــــة ؤتــــــــ ع ة �ــــــــ� تحكتــــــــب  ع�ــــــــ� تحشــــــــبكة  ع�ــــــــ� سن ضــــــــ  يي حلت�ــــــــ �ن �انــــــــت اجابــــــــا  تشكــــــــ تملع �ــــــــ� تح

ـــــــ� هـــــــه  تح اـــــــاسل ؤمكـــــــن  اـــــــال ب نســـــــبة ح�ـــــــل رـــــــ تسح تملجتمـــــــع عا�واـــــــ ل احتملعل ؤاتيـــــــة  كـــــــأن تح حـــــــ ج ��

جـــــــــ ت  اسصـــــــــبح ؤ�لفـــــــــع�ـــــــــ� هـــــــــه  تح اـــــــــاسل باحنســـــــــبة حلشــــــــ تسح تحفق�ـــــــــ�ة  تملت اـــــــــطة تحـــــــــ نيا ع�ــــــــ� تملعل ؤـــــــــة 

سؤــــــــــــام تاــــــــــــتفحال اــــــــــــاه ة تحــــــــــــ ي س  ســــــــــــايتمل تح عــــــــــــع�ــــــــــــ� ؤ ي يةــــــــــــة تحتعلــــــــــــيم تحعمــــــــــــ ؤي   هــــــــــــ  ؤــــــــــــا سثــــــــــــ 

تحعليـــــــــــا تمل ســـــــــــ ية  تملت اـــــــــــطة  اجتماعيـــــــــــةي�ن ؤـــــــــــن تحشـــــــــــ تسح احنســـــــــــبة حلتالؤيـــــــــــه تملدحـــــــــــ ت�خا صـــــــــــية ب
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تحضـــــــــعيفة  تملامشـــــــــة  تحـــــــــهةن  اجتماعيـــــــــةؤـــــــــن تحشـــــــــ تسح  دحـــــــــ ي�نب دمـــــــــا ست�ـــــــــ ل ؤـــــــــن ذحـــــــــك تحتالؤيـــــــــه تمل

. ؤ تصــــــــلة تحتعلـــــــــيم ؤبكــــــــ ة  تح�جــــــــز عـــــــــنل هــــــــ  انقطــــــــاا عـــــــــن تح يتاــــــــة باـــــــــفة �ــــــــان ؤاــــــــ��هم ااا�ـــــــــ 

ــــــــ� ؤتدــــــــا تح��ب �ــــــــة  ؤــــــــا جعــــــــل ؤدظ  هــــــــهت تملبنيــــــــة ع�ــــــــ�  اجتماعيــــــــةسيتة إلعــــــــاية �نتــــــــاج تملدظ ؤــــــــة  تتحــــــــ ل ��

 �ـــــــــهحك . �عـــــــــ  ؤـــــــــا �انـــــــــت   ��ـــــــــ� حـــــــــ  تحثمان دـــــــــا  سيتة حاليتقـــــــــاء اجتمـــــــــا��ت�وقـــــــــ ال   تن�دـــــــــاكتحالؤســـــــــا تة 

ؤشــــــــــ  ا تحقــــــــــان ن تحتــــــــــ جي�ل  مدظ ؤــــــــــة تح��ب �ــــــــــة تح�ــــــــــل جــــــــــاء �دــــــــــالؤثلــــــــــت تح  حــــــــــة ع�ــــــــــ� تبد�دــــــــــا  ع عــــــــــاا ح

سحــــــ  سبــــــ ز ت�وقــــــ ال  حــــــق تحتعلــــــيم تحــــــهي ةمثــــــل تن�دــــــاكحل��بيــــــة  تحتعلــــــيم تمل ي�ــــــ ل سحــــــ  سهــــــم تحفــــــاعل�ن �ــــــ� 

ؤيثـــــــاال حقـــــــ ال اىســـــــان  حقـــــــ ال   سب زهـــــــاتح�ـــــــل صـــــــايتت عل�دـــــــا  تح�ـــــــل ناـــــــت عل�دـــــــا تحتشـــــــ يعا  تح  حيـــــــة 

 .  اجتماعية اتتاايةةوق ال قح �تحطفل  تحعا  تح  �

ال:لمنطاع�نال� الاظواليعتالاظثمثةعئصالاظععمةالظا�خصال:5

 

 

 

 

 

 

 

حق  بينت تحعيدة ؤن تملدقطع�ن �� تح الةا  تحثالث جملة ؤن ت�خااسص  تملعطيا  تملتعلقة بد عية  -

 .�دم تام ع�� ح ؤا�دم ؤن ؤ تصلة ييتاحق تن�داك�� ؤن غ��هم ��� تحتالؤيه تملع ع ن سك

نســبة احب 1/3تملدقطعــ�ن ؤقابــل  2/3اطفــال تحــه� ي تحــهةن ةمثلــ ن  انقطــاا�دــم اــاه ة  ت�جــنفعحســب  -

صـــبح ت ةجـــ  ن صـــف   تحـــه� ي ؤـــن تحتالؤيـــه تحـــهةن س �ـــ� عـــأك��سك�ـــ�  �ســـتفحلعاحظـــاه ة سصـــبحت  حإلنـــاث

ع�ــ�  �ــ� تحتعاؤــل ؤعاــمتح�ــل تتم�ــ� �دــا  تح��ب �ــة يغــم تحلي نــة تحكب�ــ�ة تملدظ ؤــة ؤــع حتــأتلمكب�ــ�ة �ــ� ت صــع �ا 

 .ؤتتل  آحيا�دا

  هــــــــه  تحظــــــــاه ة �ــــــــ� تحشــــــــ �حة تحعم �ــــــــة  ملدقطعــــــــ�ن حســــــــب تحعمــــــــ  عإندــــــــا نالحــــــــ  تاــــــــتفحالسؤــــــــا ت زيــــــــع ت - 

 .  %16.93  % 24.07  ةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالن ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� تحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت�� تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتن  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 17   16

ا ؤــــــــــــــن ؤجمــــــــــــــ  % 37.9 حــــــــــــــ ها  تمثــــــــــــــل عإ�دــــــــــــــا دةاــــــــــــــ 17 ؤــــــــــــــن اتــــــــــــــل تحعم �ــــــــــــــة شــــــــــــــ �حةتح سخــــــــــــــهنا  �ذت 

يخ حــــــــــــــــــــــه  يغـــــــــــــــــــــم تحتعلــــــــــــــــــــــيم جباي�ـــــــــــــــــــــة� تـــــــــــــــــــــان ن  تطبيــــــــــــــــــــــقا �شــــــــــــــــــــــ�� ��ـــــــــــــــــــــ� صـــــــــــــــــــــع �ة تملدقطعـــــــــــــــــــــ�ن ؤمـــــــــــــــــــــ

  هــــــــــشالءعــــــــــاىي ؤ�دــــــــــا �ةطــــــــــ ح ارــــــــــ�احيا  تحك�ــــــــــ�ا تح�ــــــــــل  ؤــــــــــا  هــــــــــ  تحتســــــــــعيدا  ب تةــــــــــة ؤدــــــــــه تحتدفيــــــــــه ح�ــــــــــ�

                                                                  سن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تحت�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ن خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تملدقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

الحسبالا�جنسالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الا�جنس

 ذك  399 66,39

 تن�ى 202 33,61

 ت�جملة 601 100
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% 

 العمر

ؤشهـــــــــــل ؤ�ـــــــــــل ةمكـــــــــــ�دم ؤـــــــــــن  ع�ـــــــــــ� ت�واـــــــــــ ل  تاـــــــــــ  تحتق�ـــــــــــل تحتعلـــــــــــيم ��ـــــــــــ� تتجاـــــــــــ ت عقـــــــــــ  ؤـــــــــــ�دم 43.7%

س     % 22.86انـــــــــ ؤاج �ـــــــــ� اـــــــــ ال تحشـــــــــغل سؤـــــــــا تحبقيـــــــــة عـــــــــإ�دم �ؤـــــــــا تتجاـــــــــ ت ؤبارـــــــــ ة ��ـــــــــ� اـــــــــ ال تحشـــــــــغل 

صــــــــــة �عــــــــــاية �نتــــــــــاج حألؤيــــــــــة يتخــــــــــل تملجتمــــــــــع  �ــــــــــ  خا باــــــــــفة هــــــــــشالء  �مثــــــــــل %31.96 سصـــــــــبح ت عــــــــــاطل�ن

ىســـــــــبة عـــــــــئيلة ؤـــــــــن  ىشـــــــــ�� ��ـــــــــ�  جـــــــــ يكمـــــــــا . عاؤلــــــــة هشـــــــــة  يخياـــــــــة حـــــــــ ف حاـــــــــا ت�ـــــــــ �ن س  تأهيـــــــــل ةــــــــهك 

�عــــــــــ  تحثــــــــــ ية  �ن ؤازتحــــــــــت  بــــــــــ ز  ج ةــــــــــ ة تحــــــــــهةن تنقطعــــــــــ ت ت جاــــــــــ ت ��ــــــــــ� تحتعلــــــــــيم تحــــــــــ ة�ل  �ــــــــــ� اــــــــــاه ة

 .ؤحتشمة
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الحسبالاظعمةالادنطاع�نتويع الال

الاظنسبة الاظعرد الاظعمة

0,78 5 13 

3,73 24 14 

9,32 60 15 

24,07 155 16 

16,93 109 17 

12,42 80 18 

8,23 53 19 

10,09 65 20 

5,12 33 21 

2,64 17 22 

 ت�جملة 601 100

ال

الحسبالألضعهمالا�حع� ال�عرالاظرراسةالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعردال

 ت� �ن ؤ�ل 245 43,75ال

 عاطل 179 31,96

 شتغل� 128 22,86

 �عليم ية�ل  8 1,43

 ت�جملة  560 100
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 انقطــــــــــااسؤــــــــــا ت زيــــــــــع تملدقطعــــــــــ�ن حســــــــــب تملســــــــــت ا تح يت�ــــــــــ ل عيشكــــــــــ  عــــــــــع  ؤســــــــــت ا تحت�ــــــــــ �ن عدــــــــــ  

 ؤــــــــــــــن ذحــــــــــــــك �ع�ـــــــــــــل  ؤــــــــــــــا ؤــــــــــــــ�دم حـــــــــــــم ةتجــــــــــــــا ز ؤســـــــــــــت تهم تح يت�ــــــــــــــ ل تمل حلــــــــــــــة اع تيةـــــــــــــة%  64عحـــــــــــــ ت�� 

عاماــــــم حلغــــــة تحع �يــــــة  هــــــ    ي ييجــــــة تتقــــــا�دم هــــــشالء ب�ــــــ�ي ةتم�ــــــ� ؤــــــا  عــــــاية تحت�ــــــ �ن ؤســــــت ا  �ــــــ� عــــــع 

 ةشكـــــــ  �ـــــــ�س  ؤـــــــن خـــــــالل اخطـــــــاء تح�ـــــــل تيتكب هـــــــا سثدـــــــاء اجابـــــــا  ؤـــــــا  ااـــــــتج ت ؤـــــــا ةت�ـــــــح سثدـــــــاء �نجـــــــاز 

سؤــــــــا تحــــــــهةن حاــــــــم ؤســــــــت ا  .ي تحكب�ــــــــ� ملســــــــت ا تحتعلــــــــيم  تحت�ــــــــ �ن �ــــــــ� تمل ياــــــــة تحت ىســــــــيةيوقيقــــــــة تح�ــــــــ� ت�

ةتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم%  70عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�دم سك�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  %32.32  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ي عيمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن 

ال عـــــــــابتـــــــــ تئي  تملســـــــــت ا  �ـــــــــ� تملدقطعـــــــــ ن  سؤـــــــــا تحثـــــــــان ي  تحتعلـــــــــيم ؤـــــــــن ا �ـــــــــ� تحســـــــــدة تح يت�ـــــــــ ل ؤســـــــــت تهم

ــــــــــ�  ايتقــــــــــاءتحدظــــــــــام تحتعلي�ــــــــــل ال �ســــــــــمح بمغــــــــــايي�دم  �مكــــــــــ�دم ؤــــــــــن  يغــــــــــم سن%  3.37ةمثلــــــــــ ن اــــــــــ ا  ا�

حـــــــــة ال تضـــــــــع آحيـــــــــا  ح   ي ن �ؤ�انيـــــــــة ؤ تصـــــــــل�دم حتعلـــــــــيمام كمـــــــــا سن ت حاحـــــــــت اجتماعيـــــــــة اـــــــــ  عام �السن

ؤ تصــــــــلة ييتاــــــــ�دم يغــــــــم سن تحقــــــــان ن تحتــــــــ جي�ل ةــــــــدص ع�ــــــــ�   ت�ــــــــوة تمكــــــــن ؤــــــــن احاطــــــــة �دــــــــم  تكفــــــــل

 .ذحك 

 

 

 

�دم تح اط�ن  انقطااتب�ن احااسيا  سن ااه ة ع �جغ ت��تتملدقطع�ن حسب تح ا   ت زيع سؤا -

تح �في نتيجة ت يي  خاصة �� تح ا  ا ت�و اتيتفاع��جل  بدفف تحكيفية ، حك�دا ت�وض ي  تح �في

عن    تملشاسة تح��ب �ةع تحفق   عق  الحظدا سّن � تح�دم ش تحظ    اجتماعية  تملايةة �سبب خاصة

سغلب تملدقطعا  ��  به بافة ؤبار ة �� انقطاا خاصة باحنسبة حلفتيا   ه  ؤا ص حت ةشث  تملسكن

ذحك خاصة عد  غيا  تملطعم �� تملشاسة تح��ب �ة ؤما  ةت عم ااتقااء   تملداطق تح �فية تح�ل  تع ع�دا

 سؤام تملشاسا  تح��ب �ةانتظاي  ��� همادةقطع ن ؤساعا  �عي ة ىسبيا عن اكةضط  تحتالؤيه تحهةن 

تحبقاء خايج تملن�ل ؤن  ت�� هشالء تحتالؤيه ةج�� ه  ؤا . تحعمل �� تحف��ة تملساسّية ت�� ح�ن ع ية تملشاسة ت��

ب تجبا�دم  تياؤام تؤ�انية ح ل ي ن ة تملساسية ؤتأخ �ن  ؤ هق�ن ؤما ةح�ن تحع ي �� � تحاباح تحباك 

 .تحدقل صعبة ج ت �� تملداطق تح �فية  سّن ا     صةخا .ية  تملهتك ةاتمل ي 

 

4% 

64% 

32% 

التويع الادنطاع�نالحسبالادستوىالاظررا�ي الدنرالاقطاع ال

 إبتدائي

 إعدادي

 ثانوي

الحسبالادستوىالاظررا�ي الدنرالاقطاع الادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الادستوىال

 تبت تئي 20 3,37

 �ع تيي 382 64,31

 ثان ي  192 32,32

 ت�جملة 594 100
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رأن �دم  باألااسسؤا تحت زيع حسب تح ا  اجتما�� عي��ز ب ع ح سّن ااه ة انقطاا تمل ي� ل ��  -  

حي  ةت تخل تح عع اجتما��  تملايي تحاعب ؤع ت ه ي تح نيا تحش تسح اجتماعية تحفق��ة  تملت اطة 

ؤا ةجعل تحتعليم �� ت ىف   ههت. مل ي� ل  انقطاا عن تح يتاةشل تتملدظ ؤة تح��ب �ة حيف ز  عع تحف

ة اجتماعية تح�ل سع زها ؤد تل بيكسيتة إلعاية تنتاج نفف تحعالتا  اجتماعية  تملحاعظة ع�� تح�� 

تحتدمية تملك س التتااي تحس ال تملح ية ؤن �ل تحقي ي عح ت�� نا  تملدقطع�ن عن تحتعليم �� تح الةا  

ة تح�ل التملك يخال تايتة ةنتم ن ت�� تحش تسح اجتماعيتحثالث
ّ
ؤ�دم ص ح ت بأن ؤادة % 52.44 ـع .ة تحاش

ةم�دد ن   % 6   ؤن تمل اف�ن % 16عمال �� تملااىع   % 12  ح عي�ن % 9.4آبا�دم �� عاؤل ة ؤي  

م   تحتجاية تملدظمة ، اعمال ت�وّ ة  تح�ل �شمل خاصة تحتجاية �� اا تال  تحقطاا تحغ�� ؤدتحتجاية  
ّ
ظ

هن عاؤال  ��  % 8.3 ؤن سؤاا�دم ال �شتغلن % 78م عا�دم ص ح ت بأّن ح ت�� ملادة  ا  سؤا باحنسبة

 .عاؤلة ة ؤية % 1.7  ؤ افا  % 4.5  ح عيا  هن% 7.1 تملااىع 

 

 

التويع الادنطاع�نالحسبالمهنةالامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

  

       

 

 

 

 

 

78% 

2% 
7% 

8% 

4% 1% 

 رش ن ؤن�ل 

 عاؤلة ة ؤية

 ح عية

 عاؤلة

 ؤ افة

 ؤت عاة

المهنةالابحسبالالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الادهنة

 عاؤل ة ؤي 301 52,44

 ح �� 54 9,41

 عاؤل 69 12,02

 تاج  30 5,23

 ؤ ا  93 16,20

 سعمال ح ة 6 1,05

 ؤت �� 21 3,66

 ت�جملة 574 100

الاظنسبة الاظعرد الادهنة

 رش ن ؤن�ل  393 77,67

 عاؤلة ة ؤية 9 1,78

 ح عية 36 7,11

 عاؤلة 42 8,30

 ؤ افة 23 4,55

 ؤت عاة 3 0,59

 ت�جملة 506 100

53% 

9% 

12% 

5% 

16% 

1% 4% 
 عامل يومي

 حرفي

 عامل

 تاجر

 موظف

 أعمال حرة

 متوفي
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سعــــــ تي  هــــــ  ؤــــــا ةثقــــــل �اهــــــل هــــــه   6�ــــــ� عــــــاسال  كث�ــــــ�ة تحعــــــ ي ةبلــــــغ حجماــــــا تملت اــــــ  دقطعــــــ ن �ةنت�ــــــل تمل

تحعـــــــاسال  تح�ـــــــل ةنت�ـــــــل سغل�دـــــــا ت�ـــــــ� تحشـــــــ تسح تحفق�ـــــــ�ة  تملت اـــــــطة  تح�ـــــــل ��جـــــــز �ـــــــ� تحغاحـــــــب عـــــــن ااـــــــتجابة 

ت�ـــــــ� تحتت�ـــــــ� عـــــــن  ةضـــــــط هاملتطلبـــــــا  �علـــــــيم ابدـــــــاء تح�ـــــــل ؤاتنفكـــــــت ت تفـــــــع ؤـــــــن اـــــــدة ت�ـــــــ� سخـــــــ ا  هـــــــ  ؤـــــــا 

تحــــــــــــهي سصـــــــــــبحت تف عــــــــــــه   ااـــــــــــدايكمــــــــــــا ��جـــــــــــز هـــــــــــه  تحعــــــــــــاسال  عـــــــــــن تــــــــــــ ع�� تحـــــــــــ عم  دـــــــــــا�سبدا�علـــــــــــيم 

تملقاي�ـــــــا  تحبي تغ جيـــــــة ت�ج ةـــــــ ة  يعت�ـــــــ� تـــــــ ىي تملســـــــت ا تحثقـــــــا�� حاـــــــه  تحعـــــــاسال  حـــــــاجزت سؤـــــــام تؤ�انيـــــــة 

الابترائي الثعقويال
المعم� 

الالال�ي ء

44,26 

23,99 

4,39 

27,36 

التويع الادنطاع�نالحسبالادستوىالاظررا�ي الظألمال

ي تملســــــــــت ا تحتعلي�ـــــــــل حيـــــــــ  ةتـــــــــ ّزا هــــــــــهت كمـــــــــا ةدحـــــــــ ي سغلـــــــــب تملدقطعـــــــــ ن ؤــــــــــن عـــــــــاسال  تتم -
ّ
ّ�ـــــــــ� بتـــــــــ ى

حاـــــــــــم ؤســـــــــــت ا % 35حاـــــــــــم ؤســـــــــــت ا تبتـــــــــــ تئي  % 42سؤّيـــــــــــ�ن   % 12.3:  تملســـــــــــت ا ع�ـــــــــــ� ابـــــــــــاء كمـــــــــــا ة�ـــــــــــ�

تح يت�ــــــــ ل سك�ــــــــ�   �تــــــــ ىى تملســــــــت ا %. 10.3ةمثلــــــــ ن اــــــــ ا  ثــــــــان ي سؤــــــــا تحــــــــهةن حاــــــــم ؤســــــــت ا جــــــــاؤ�� عــــــــال

% 44.2تملســــــــــــت ا ابتــــــــــــ تئي    % 27.3حيــــــــــــ  تبلــــــــــــغ ىســــــــــــبة اؤيــــــــــــة �ــــــــــــ� صــــــــــــف عاّن  باحنســــــــــــبة حألؤاــــــــــــا 

ال.ؤ�دن% 4.3 �ال ةمثل سؤا تملست ا ت�جاؤ�� عال% 24 تحثان ي 

الحسبالادستوىالاظررا�ي الظألبالادنطاع�نتويع ال
ال% الاظعرد الادستوىالاظررا�ي الظألب

 تبت تئي 252 42,00

 ثان ي  212 35,33

 جاؤ�� 62 10,33

 ال � لء 74 12,33

 ت�جملة 600 100

الحسبالادستوىالاظررا�ي الظألمالنطاع�نتويع الاد

ال% الاظعرد الادستوىالاظررا�ي الظألم

 تبت تئي 262 44,26

 ثان ي  142 23,99

 جاؤ�� 26 4,39

 ال � لء 162 27,36

 ت�جملة 592 100

الابترائي الثعقويال
المعم� 

الالال�ي ء

42,00 
35,33 

10,33 12,33 

التويع الادنطاع�نالحسبالادستوىالاظررا�ي الظألبال
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 �اــــــــــبح . ؤســــــــــاع ة سبدا�دــــــــــا ع�ــــــــــ� تــــــــــهحيل تحاــــــــــع �ا  تملع عيــــــــــة  تملد�جيــــــــــة تح�ــــــــــل ة تجا �دــــــــــا �ــــــــــ� تحتعلــــــــــيم

ىي تملســـــــــت ا تحتعلي�ـــــــــل  تحثقـــــــــا�� سحـــــــــ  ت�خا صــــــــــيا  تح�ـــــــــل تمّ�ـــــــــ� تح اـــــــــ  اجتمـــــــــا�� تحـــــــــهي ةنت�ــــــــــل تـــــــــ 

تحيـــــــــــه تملدقطعـــــــــــ ن تذ ال ةقتاـــــــــــ  ذحـــــــــــك ع�ـــــــــــ� تح تحـــــــــــ ةن عقـــــــــــ  بـــــــــــل �شـــــــــــمل سةضـــــــــــا ابدـــــــــــاء عقـــــــــــ  بينـــــــــــت 

ؤـــــــــن تخـــــــــ ة تملدقطعـــــــــ�ن عــــــــــن تح يتاـــــــــة الةتجـــــــــا ز ؤســـــــــت تهم تح يت�ـــــــــ ل تمل حلــــــــــة %  58.1احاـــــــــاسيا  سن 

 ةمثلـــــــــ ن �ال حاـــــــــم ؤســـــــــت ا ثـــــــــان ي سؤـــــــــا تحـــــــــهةن حاـــــــــم ؤســـــــــت ا جـــــــــاؤ�� عـــــــــال %  29  ع تيةـــــــــة ا ابت تسّيـــــــــة 

12.% 

الادنطاع�نالادستوىالاظررا�ي الظمخو تويع ال
الا�جملة المعم�  الثعقويال الادرادي الم�  الابترائي الاخت/اخ

598 78 121 115 20 264 1 

521 48 148 166 40 119 2 

354 52 118 97 24 63 3 

229 38 91 42 19 39 4 

118 18 50 14 14 19 5 

 ت�جملة 504 117 437 528 234 1820

 تحنسبة 27,69 6,43 24,01 29,01 12,86 100

 

 

ؤ�دم ةنتم ن ت�� عاسال  ذت  يخل ؤت ا  س  % 76ح ت�� تح عع تملايي حلعاسلة بمح  يةته عةتم��  -  

            ة��ز ذحك ؤن خالل تح خل تملت ا ععي    هم ةنتم ن �� سغل�دم ت�� تحش تسح تملت اطة تح نيا   

 تمل��عاةع زة سؤا تحعاسال  ؤؤ�دم ةنتم ن ت�� عاسال  عق��ة   %  9ح ت��   تحهي ةم�� عاسال�دم تملح  ي   

 �� �� تحغاحب تدح ي ؤن تحش تسح اجتماعية تحطفيلية تح�ل تم�دن تح�د �ب % 14.4ؤايةا ع�ل تمثل 

 .دظمتملغ�� تحقطاا �  تحسمس ة  عاية ؤا �شتغل �

 

 

13% 

29% 

24% 

6% 

28% 

التويع الادستوىالاظررا�ي الظمخو الادنطاع�ن

المعم� 

الثعقويال

الادرادي

الم� 

الابترائي
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تلت�� ت�� تحك تء  �داعق  ؤ% 14ؤن هه  تحعاسال  تمتلك ؤن�ال خاصا  %  86 �ش�� احااسيا  ت�� سن  

ؤن جملة تحهةن % 11ال ح ت�� ع�دا سؤا تحدازح ن عال  ةمثل ن � سصيلة تملدطقة تح�ل �ع ش%  89  �� بنسبة 

 .تنقطع ت عن تح يتاة

 

 

ؤن تحهةن تنقطع ت عن تح يتاة هم ��  عع %  96تحعاسال  بااتق تي عاس�� ىس�ل حي  سن   تتم�� هه  

 % 4عاس�� عايي  يع ش ن ؤع  تح �دم س  ؤع سح هم  سؤا تحهةن ال �ع ش ن ؤع  تح �دم عال ةمثل ن ا ا 

ههت تح عع ةت خل   . ؤا عن  عاة تح تح ةن س  تحطالال س  تحتب�ل س  تح�ج ة ت�� ت�خايج هه  ت�واحة ناجمة �

ح��ة  ؤن تحاشارة تحدفسية  تحاع �ا  تحداجمة عن غيا  يعاةة تح تح ةن حتفس  �� جانب ؤ�دا تحفشل 

بية ت�وض ي   تح �في �� سحياء ؤت اطة  رع �ن انقطاا تمل ي� ل  تت زا جل هه  تحعاسال  ع�� تح اط

ؤن جملة % 10ال ح ت��  �ة يتتية �ن ةدح ي ن ؤن سحياء حضمثل تحهةب دما ال ة%  90عق��ة بح ت�� 

 .تملدقطع�ن

 

الفط�� ه
ّ
الم��ف المتوّسط المعويال

8,05 
14,43 

76,68 

0,84 

التويع الادنطاع�نالحسبالاظوض الادعديالظلععئلةال

86% 

14% 

التويع الادنطاع�نالحسبالألضعيةالمن�لالاظععئلةال

 ملك خاص

 مكري

الحسبالاظوض الادعديالظلععئلةنطاع�نالتويع الاد

الاظنسبة الاظعرد الاظوض الادعديالظلععئلة

ه 86 14,43
ّ
 ؤ��ع

 ؤت ّا  457 76,68

 عق�� 48 8,05

 ؤع ز  5 0,84

 ت�جملة 596 100

من�لالحسبالألضعيةالالادنطاع�نتويع ال

الاظععئلة

الاظنسبة الاظعرد

ال
 ؤلك خا  513 86,22

 ؤك ي  82 13,78

 ت�جملة 595 100
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II –ال:سسبعبالاقطاع الادرر�ي ال

تاتج ت�دا عكست ؤ ا �عق  تحظاه ة  ت تخل تحع ة  ؤن  راية �� تحب تةة سن تحعيدة تح�ل تمال ب  ؤن ا     

ؤح يت  ك��ا تت خل حتفس  حدا  ثالثةاابا  �� تفس��ها  �تحليل تملعطيا  احااسية تب�ن سن هداحك 

عتم  �� ههت تحتاني  �� سن تح��ت ب تملمكن تانيفاا كما ة�� ؤع اراية �كميا سابا  انقطاا تمل ي� ل  �

ال �ع�ل تحبتة ت ت با تفاعليا ؤن حي  اهمية عق  الحظدا سن سهمية هه  اابا  تتتل  ؤن تلميه ت�� 

 .آخ   �� تتقاي  ؤن حي  تحتأث��ت  �� خلق تحظ    تملالسمة حلفشل   انقطاا تمل ي� ل

ال:سبعبالاد��باةالبعدناومةالاظ��بو�ةاال-1

تملست جب ن ص ح ت بأن تحسبب تحهي يععام ت�� انقطاا عن  تملدقطع�ن ؤن % 71بينت احااسيا  سن 

عاسلية  عن سابا %  8.14ناجم عن سابا  ؤايةة   سك  ت سنه %12.3ؤ ي� ل   باألااستح يتاة ه  

 . ألابا  سخ ا سب زها تحز تج   �دم ههت تحسبب تحفتيا  ساااا%  3ألابا  �وية   %  5.25 

 

الشع�  المتوّسط الرا� 

37,86 51,93 
10,22 

تويع الادنطاع�نالحسبالخعصيةالاظ� الاظ ياليطانونالال

البهال

5,25 
12,37 

71,19 

8,14 2,20 0,85 

ال�حية المعدية المررسية الدعئلية اليألا  السسبعبالاخةىال

الحسبالسسبعبالاقطاع الادنطاع�نتويع الال

اظ� الاظ يالالخعصيةالحسبالادنطايعنتويع ال

اليطانونالبهال

 تحع ي  تحنسبة 

 
 رع�ل 226 37,86

 ؤت ّا  310 51,93

 يت�� 61 10,22

 ت�جملة  597 100

الحسبالسسبعبالاقطاع ادنطاع�نالتويع ال

ال% الاظعرد الاسبعب

 �وية 31 5,25

 ؤايةة 73 12,37

 ؤ ياية 420 71,19

 عاسلية 48 8,14

 ز تج 13 2,20

 سابا  تخ ا  5 0,85

 ت�جملة 590 100
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عق  سك  جل . ميه بمحيطه تمل ي� لحكب�� تحهي سصبح ةم�� عالتة تحتل  �ش�� هه  تحنسب ت�� تحت ه ي ت

ال ةج  ن عيه يتح�دم   �شع  ن �� يتخله  عضاء ؤدف  باألااسع�ن سن تحفضاء تمل ي� ل ه  هشالء تملدقط

سل  بضغ  كب�� ؤسل  عل�دم ؤن تبل �اعة سع تي اا ة تح��ب �ة  يشع  ن عيه باحتمي��  تحقا   تحت

س  زؤال�دم،  حيان ؤماياة تحعد  عل�دم يتخله ا تء ؤن تبل اطاي تح��ب ي  تحظلم بل تتم �� كث�� ؤن ا 

ؤ�دم ت�دم �ع ع ت حلعد  تملايي س  تملعد ي يتخل تحفضاء تمل ي� ل  �� سغلب احيان حم %  80 عق  ص ح 

  حه ؤ ت  ؤ ح  �� هه   سن تملشاسة تح��ب �ة هي�ل ال ةتجزس تعت�� تةمكد ت ؤن حقام �� تحتش�ي �ذ 

 .�نبتشكيا�دم  �تم �د هم ؤن تبل تملسش ح اعتباي�� سغلب احيان ال ةتم اخه �ع�ن  ه سن تملسأحة

    �ع ع ت ��� تحفشل تمل ي� ل ؤن تملدقطع�ن تحهةن رمل�دم تحعيدة %  90تب�ن احااسيا  سن ح ت�� كما  

ع�� اتل ؤ ة  تح ة تبل انقطاا  ه  ؤا عق   ععي�دم تح يتاية نتيجة  تملست �ا  �� سح   ياب ت  

دا ا تء �� تحعاسلة س  �� تملشاسة تح��ب �ة س  �� تملحي  اجتما��  تح�ل نظ ة ازييتء تح�ل �ان ت �شع  ن �

عق   ؤن  ت عاعام تحدفسية  زتي  �� نف يهم ؤن تحتعليم بل سن تحبع  ؤ�دم ص ح بأنه رع  

ؤ�دم ص ح ت بأ�دم �ان ت %  47باعط تبا  �وية  نفسية حم تنته �ال بمغاييته تمل ياة خاصة  سن 

 ؤده%  33تح ا      ةتاع ن كث��ت ؤن
ً
 ���ز ذحك ؤ ا تحتأث�� تحكب�� . ع�� ت س�دم �ان ت ةتش ن تليال

حلدع   تملش دة تح�ل ةتم ىعت �دا ؤن ةفشل �� تجتياز اؤتحان ع��  ععه تحدفي ل  ه  ؤا �عق  نفسية 

نتيجة  تحطفل  �ضع سؤاؤه ح تجز نفسية كب��ة تح ل ي ن ت يته ع�� تاتيعا  تملحت ا تملع �� حل ي س

 . هاجف ت�خ   ؤن تحفشل تحهي �سيط  عليه

 

 

 

الادنطاع�نالحسبالتررمهمالاظررا�ي الببلالاقطاع تويع ال

الاظنسبة الاظعرد

ال

 ياب ت 524 89,27

 حم ة اب ت 63 10,73

 ت�جملة 587 100

ال

ال
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ةطمح ن حقوا ل ع�� رااية ؤادية تمك�دم ؤن تحعمل ب دما  تؤن تملدقطع�ن س�دم �ان  %  48.3  ت  سك   

ص ح ت س�دم �ان ت ةأؤل ن �� %  15ؤ�دم س�دم �ان ت ةطمح ن ��� ��داء �عليمام ت�جاؤ��  %  35ص ح 

 .ل ��� ��داء تحتعليم تحثان ي تح ص  

 

 

 تعام  ه  ؤا ةتج�� ؤن خالل �عب��هم عن تحد م  ع�� ؤغايية ؤقاع  تح يتاة  حك�دم عشل ت �� تحقيق ته 

ص ح ت بأ�دم حم ةد ؤ ت ع�� ذحك %  32تمل ي� ل ؤقابل  انقطااؤ�دم س�دم ن ؤ ت ع�� %  68حي  ص ح 

 يغم ذحك عان تحقاام تملش��ك تحهي ةجمع ب�ن �واةا تحتس   تمل ي� ل ه  تحد م تحفع�� تحهي ةتفاتم 

   تحت� �ن  ي تحزؤن ؤع نم  تح �� ح �دم بأهمية تحتعليم ؤع ؤ

 

47% 

33% 

20% 

التويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالخوفهمالمنالاظةسوبال

ال

 كثيرا

 قليال

 أبدا

شهعد ال

المهنية

المعم�  الثعقويال العدرادي العبترائي

48,33 
35,83 

12,00 
2,00 1,83 

تويع الادنطاع�نالحسبالادستوىالاظررا�ي الاظ يالال

ال�عقوااليامحونال� الاظوصولالعظيهال

 أبدا
32% 

 نعم 
38% 

 نعم كثيرا
30% 

تويع السسبةالادنطاع�نالحسبالدرمةالاظنرمال

الد��الاقطاع 

الخوفهمالمنالاظةسوبالدرمةحسبالادنطاع�نالالتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الدرمةالا�خوفالمنالاظةسوبال

 كث��ت 277 46,63

 تليال 199 33,50

 سب ت 118 19,87

 ت�جملة 594 100

يامحونال� ال�عقواالالال الاظ يحسبالادستوىالاظررا�يالادنطاع�نتويع ال

الظيهعاظوصولال

الاظنسبة الاظعرد الادستوىال

 رااية ؤادية 290 48,33

 جاؤ�� 215 35,83

 ثان ي  72 12,00

 �ع تيي 12 2,00

 �بت تئي 11 1,83

 ت�جملة 600 100

الاقطاع د��الالادنطاع�نالحسبالدرمةالاظنرمتويع السسبةال

الاظنسبة الاظعردال الدرمةالاظنرمالد��الاقطاع 

 سب ت 183 31,77

 ىعم  218 37,85

 ىعم كث��ت 175 30,38

 ت�جملة  576 100
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40% 

42% 

18% 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالرضعرمالدنال

المستوارمالاظررا�ي 

 قليال

 غير راض

 كثيرا

 

ةجعلاــــــــــــم �شــــــــــــع  ن   ؤيــــــــــــه ؤــــــــــــن تحفضــــــــــــاء تمل ي�ــــــــــــ ل حــــــــــــهي ةدفــــــــــــ  هــــــــــــشالء تحتال ت  تحســــــــــــشتل تملطــــــــــــ  ح ؤــــــــــــا

ؤــــــــــ�دم  تحــــــــــهةن تكــــــــــ  ت س�دــــــــــم حــــــــــم ة� نــــــــــ ت �شــــــــــع  ن سبــــــــــ ت %   21خلــــــــــه  هــــــــــ  ؤــــــــــا ع�ــــــــــ� عدــــــــــه تبــــــــــاالغ��ت  ي

ؤـــــــــــــ�دم سن %  57ب دمـــــــــــــا صـــــــــــــ ح . يتخـــــــــــــل تحقســـــــــــــم تحـــــــــــــهي �عت�� نـــــــــــــه عضـــــــــــــاء حلتســـــــــــــل   تحقاـــــــــــــ  بااليتيـــــــــــــاح

اـــــــة  اـــــــل ك اطـــــــاي   تمل ي ية �دـــــــا طبيعـــــــة تملـــــــايتيـــــــاح هـــــــ  ىســـــــ�ل  �تضـــــــع حعـــــــ ة ؤعطيـــــــا  ؤرـــــــع يهم باال 

تح��بــــــــــ ي  �خاـــــــــــية تملـــــــــــ يس  سكــــــــــ  ت سن تحكث�ـــــــــــ� ؤـــــــــــن ت�واـــــــــــص التث�ــــــــــ� تهتمـــــــــــاؤام  ال �شـــــــــــع  ن بـــــــــــأي 

 . يتخل تحقسم بااليتياحؤ�دم س�دم �شع  ن %  21 يغبة �� حض يها س  ؤتا�ع�دا �� تملقابل ص ح 

 

 

تمل ي� ل ه  تمل ت  تحهي ع�� عده  انقطاا ؤا ةشك  سن تحع تؤل تمل ياية تت خل بق ة �� تفس�� سابا  

ؤ�دم س�دم غ�� يتع ن %  82عق  سك  . جل تملستج ��ن ح ل ؤ ا يعاهم عن ؤست تهم تح يت� ل ت�وا��

 . ؤ�دم% 18سؤا تحهةن ع�� ت عن يعاهم علم ةتجا ز ت . اغ�� يتع ن تماؤ%  42 م�دم ع

 

 

ؤ�دم س�دم �ان ت ال %  81عق  سك   ايتياحكما سن عالت�دم بامل ياة �ان �ش �دا تحت ت   ع م 

�ان ت ةق ؤ ن �دا  ت  سك  سك�� % 19 عق  . ةدجز ن  تجبا�دم تمل ياية �ؤا ع عيا س  ؤطلقا

ؤن نافام س�دم �ع ع ت ��� اتااء ؤن تح يس �سبب ع م تنجازهم حاا  �تعلل ن �ع م 

ن  �ب   س. لمطل   س  �سبب ع م ت ع  تملساع ة تحعاسلية س  �سبب نف يهم ؤن تملايةحام عام

% 20.65 

% 57.36 

% 20.98 

الدائمعال السحيعقع السبرا

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالارتيعحالاظ� ال�عقواال

ال�شعةألنال��عال� الاظطسم

الارتيعحالدرمةحسبالالادنطاع�نتويع ال

الماظ� ال�عقواال�شعةألنال��عال� الاظطسال

ال% الاظعرد الارتيعحال� الاظطسمالدرمةال

 يتسما 128 21.65

 سحيانا 339 57.36

 سب ت 124 20.98

 ت�جملة 591 100

رضعرمالدنالمستوارمالالدرمةحسبالالادنطاع�نالتويع ال

الاظررا�ي 

الاظنسبة الاظعرد الدرمةالاظةضع

ال39,70 ال237 البليم

ال41,88 ال250 الغ��الراض

ال18,43 ال110 الكث��ا

ال100 ال597 الا�جملة
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ؤعطيا  تيتبطت بطبيعة تملداج  تح يتاية تملطبقة  هه  تحسل �ا  نجمت عن ت تخل ع ة

 �اع �ة  غم   تملاية تملع عية �� تحكتب تمل ياية  تح�ل ةج  تحتالؤيه صع �ا   كب��ة �� 

 ؤاه  ؤطل   ؤ�دم تنجاز  ؤن خالل تحتمشيا   اائلة تحت ج�دية خاصة ؤحت تها تح ة  

ؤا حضع  تملست ا تحثقا�� ألع تي تحعاسلة م ال تج  تحسد  تمل ي� ل تحعاس�� �سن ىسبة هاؤة ؤ�د  

. ��� يي س تح عم  تحت تيك احتجاءل ي ن تؤ�انية   س  �سبب ؤح  يةة تح خل تحهي ةح

ا��  ايتقاءل ؤدظ ؤة �عتم  ابت تسية �� ا�� تحت� �ن ؤده تمل حلة ��تكم تحثغ ت  تملع عية ت  

تملفاهيم  تملعاي  تح�ل  تاتيعا ل ي ن �ؤ�انية   حتتح ل بفعل تح��تكما  ��� حاجز حقيقي ةح

تحهي ةتبل ي   انقطااتتطل�دا ؤتتل  تمل تي تمل ياية  تف ز �� �داةة اؤ  تحفشل تمل ي� ل 

 .ا �� ح�ل ؤ حلة ؤن تحتعليمت  خاصة �� تحسد  

 

ؤن تملستج ��ن سك  ت س�دم �ان ت ةح ص ن ع�� تحهها  ��� تمل ياة ب يجا  ؤتفا تة حي  %  92 سن  يغم

ب دما حم تتجا ز ىسبة تحهةن �ان ت ةتل�ش ن ��  �ت،س�دم �ان ت ةح ص ن ع�� ذحك كث�ؤ�دم ع�� ت %  50سن 

 .%  8ذحك 

 

39% 

42% 

19% 

التويع الادنطاع�نالحسبالالدرمةالعقجعيرمالظوامبع��م

الادررسية

ال

 كثيرا

 قليال

 أبدا

50% 
42% 

8% 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالحةصهمالد��ال

الاظ رعبالع��الادررسة

 كثيرا

في بعض 
 األحيان

 أبدا

الةيسرالرعقجعيرمالظوامبع��مالادالدرمةالحسبالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الدرمةالاقجعيالاظوامبعتالادررسية

 كث��ت 236 39,60

 تليال 248 41,61

 سب ت 112 18,79

 ت�جملة 596 100

الحةصهمالد��الاظ رعبالع��الادررسةالدرمةحسبالالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد

اظ رعبالا��الا�حةصالد��الالالدرمة

الادررسة

 كث��ت 301 50,17

 �� �ع  احيان 252 42,00

 سب ت 47 7,83

 ت�جملة 600 100
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ك  ت س�دم ؤ�دم س%  49سن تتعاي  هه  تحنسب ؤع يغبة هشالء تملدقطع�ن �� تحهها  ��� تمل ياة �ذ  ح�ن حم  

 ص ح ت س�دم%   11   ؤقابل  �ان ت ة غب ن �� ذحك تليال%  40  �ان ت ة غب ن كث��ت �� تحهها  ��� تمل ياة

 .ة غب ن �� ذحك �ان ت ال

 

 احام �� تحقسم  تح�ل بلغت كما تك نا اابقاؤع ؤا ص ح به هشالء ح ل ىسبة ع م تيتيعإ�دا �عايعت  

ؤما ةشك  سن هشالء تحتالؤيه �ع ع ت ��� ص ؤا  ناجمة عن ا ء تملعاؤلة �� تملشاسة تح��ب �ة ؤما %  78 

د  تحهي �ع ع ت �حيه يتخل ههت  �دضا  ��� ذحك تحع انقطااجعلام ةدف  ن ؤن تمل ياة  �ميل ن ��� 

تحاعبة تح�ل �ع ش �دا عمن عاسال�دم باعتباي سن تغل�دم ةدح ي ؤن  تماعيةاجضاء ��� جانب تحظ    تحف

 تتأك  هه  تحظاه ة ؤن خالل تحعز   تحكب�� عن تملطاحعة تحهي ةتم�� به . تحاشة اجتماعيةا ااط 

  ح  ةطاحع تحم %  30ةطاحع ن تحكتب ؤاما �ان ن عاا ؤ�دم  ؤ�دم س�دم ال%  85هشالء تملدقطع�ن عق  سك  

تتا   �� سغلب احيان ع�� تاص تص ح ت سن ؤطاحعا�دم �انت نايية   %  55تاة  تح ة �� حيا�دم  

تك  ت س�دم �ان ت ةطاحع ن  حك�دم تنقطع ت عن ذحك �ع  %  15عق  . ابت تسية�سيطة �� تمل حلة 

 ي ؤغايية تح يتاة تمل ي� ل ؤما ةشك  سن ههت تح صي  تحبسي  ؤن تح غبة �� تملطاحعة ةد ث  بمج انقطاا

 ه  ؤا �عكف سح  س جه تتل  تملجتمع تحت ىي ل ؤن خالل تحعز   تحكب�� عن تملطاحعة  تحهي ةتل  

 ء كب�� ؤده تحت�و  تملع �� تحهي ت تعيا  كب��ة ع�� تملست ا تحثقا��  تحتكد ح ��  تحعل�ل  �فس  �� جز

 . ط ااااية حتحقيق تحتدمية  تحتق مسح  تحش    تملعل ؤةىعاىي ؤده �� زؤن سصبحت عيه تملع عة   

 

 

49% 

40% 

11% 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالاظةغبةال� الاظ رعبالا��الال

الادررسة

 أرغب كثيرا

 قليال

 ال أرغب

15% 

55% 

30% 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالاببعظهمالد��الال

الاداعظعةال

 دائما

 نادرا

 أبدا

اظةغبةال� الاظ رعبالا��الالدرمةالحسبادنطاع�نالتويع ال

الادررسة

الاظنسبة الاظعردال ال� الاظ رعبالع��الادررسةالدرمةالاظةغبةال

 سيغب كث��ت 290 48,41

 تليال 242 40,40

 ال سيغب 67 11,19

  ت�جملة 599 100

الداعظعةاالدرمةالاببعظهمالد��الادنطاع�نالحسبالتويع ال

الاظنسبةال الاظعردال

ببعلالد��الادرمةال

الاداعظعة

 يتسما 88 14,67

 ناييت 334 55,67

 سب ت 178 29,67

  ت�جملة 600 100
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 يغم تحشعايت  تح��تتة تح�ل ت ععاا  �ذ  تزيتي ا عاا ا ءت ؤع تاتفحال ؤدطق العدة تحتعليم تحعم ؤي 

هيا�ل تح  حة ح ل ت�وفاظ ع�� ؤجانية تحتعليم عإن تح تتع ةشك  عكف ذحك �ذ �ع عت ؤجانية تحتعليم 

ؤن �� ت ىف ��� ت ؤ�� ؤ�د�� ع�� تحعمل ع�� تع تغ تحتعليم تحعم ؤي ؤن ج يته باحتقليص تملستم  

لمشاسا  تحعم ؤية  تحدقص �ساهم �د س تحبنية تحتحتية ح كما. تحتقش  اعتمايت  تمل جاة �حيه ب ع ا 

 . �� ت ه ي تح عع لتجا��ت   اطايت   ا ء تحتا   �� تمل تيي تحبش �ةتحكب�� ح

رمل �ل ذحك عد   تعت تء ع�� حق تحطفل تملش  ا �� ت�وا ل ع�� �عليم جي  ةتط ي  � تكب   

 �تج�� ي ي تملدظ ؤة تح��ب �ة  تأث��ها تحتام . تحتكد ح جياتملتغ��ت  تح�ل �شا ها تحعاحم �� ؤجال تملع عة   

ؤن تحتالؤيه %  6.75عق  سك  ح ت�� . تمل ي� ل ؤن خالل تح��تؤ  تملق ؤة �� ؤتتل  تملست �ا  انقطاا�� 

عبة  تتجا ز تؤ�انيا�دم تعت�� ها ص%  36.5تملدقطع�ن سن تح��تؤ  تح�ل ييا ها �انت ؤ�دمة باحنسبة تح�دم  

 .ت�دا عايةة  �� تملتدا ل %  54�� تملقابل تعت�� ع عية تمل

 

 

ؤ�دم س�دا كث��ة  ذت  كثاعة عاحية بل تعت�� ت تن  % 45 ي اة عق  تعت�� سؤا �� ؤا ةتعلق بكثاعة تمل تي تمل

 .خالل ؤ تحل ييتا�دمال عاس ة ؤن ييتا�دا  حم �ع�� ها تي تهتمام �ع  تمل تي هداحك 

  

 

 ضعيفة عاديّة صعبة مبهمة

 % 6,75 
 % 36,59 

 % 54,47 

 % 2 

تطييمهمالدرىالصعو�ةالالتويع الادنطاع�نالحسب

الاظ��امجالاظ� الدرسورع

45% 

50% 

5% 

حسبالتطييمهمالدرىالك�� الادوادالاظ� الالادنطاع�نتويع ال

الدرسورع

 كثيرة

 عادية

 قليلة

رىالصعو�ةالاظ��امجالاظ� التطييمهمالدالحسبادنطاع�نالتويع ال

الدرسورع

ال% الاظعردال الدرمةالتطييمالاظ��امج

 ؤ�دمة 40 6,75

 صعبة 217 36,59

 عايّةة 323 54,47

 ععيفة 13 2

 ت�جملة  593 100

رىالك�� الادوادالاظ� التطييمهمالدالحسبالادنطاع�نتويع ال

الدرسورع

الاظنسبة الاظعرد

الداوالداالمييطتالةمرالد

الالةسألالرالردا

 كث��ة 267 44,87

 عايةة 300 50,42

 تليلة 28 4,71

 ت�جملة 595 100
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ؤ�دم س�دا عايةة ؤن حي  %   50�� تملقابل تعت��  شعبحسب تح ت  تختلفت هه  تمل تي �� تحتعليم تحثان ي 

�ان ت   س�دمن ع ي ااعا  تح يتاة كث��ة س 2/3ؤن تمل ي� ل عق  تعت�� ح ت�� ؤا عيما ةتص تحز س .تحكثاعة

 .تعت�� ها كث��ة ج ت%  27.5 ؤ�دم   ااب عيةل ؤ ة تح يتاة تحي ؤية ة ؤي ج تء ط   بإيهاالشع  ن �

 

ؤن هشالء تملدقطع�ن س�دم �ان ت ةمايا ن تحغش �� اؤتحان %  56.6ؤدظ ؤة تحتقييم عق  سك    ح ل  

�� تملدظ ؤة تح��ب �ة تحت ىسية سح  سهم  ة�ان ت ةمايا نه يتسما  يعت�� نظام تمل تتبة تملستم  % 13 ؤ�دم 

 . ا تحت� �نتحعداص  تح�ل ااهمت �� ت تجع ؤست

 

ؤـــــــــــة تحســـــــــــدة زنا  ؤـــــــــــن ي  % 21  سهـــــــــــم تملالخـــــــــــه ع�ـــــــــــ� عمليـــــــــــة تحتقيـــــــــــيم �ـــــــــــ� كثاع�دـــــــــــا ع�ـــــــــــل تحتكـــــــــــ  حـــــــــــ ت�� 

 8 ساـــــــب ا ؤتااـــــــة حل يتاـــــــة   22   21ؤـــــــا بـــــــ�ن  ؤ�دـــــــاحســـــــدة تساـــــــب ا �ـــــــ�  37 ��تتح يتاـــــــية تملقـــــــ ية بحـــــــ  

 عمليــــــا هــــــهت ؤــــــا ةحــــــ ث �ــــــ� .  تح�ــــــل تتــــــ زا ع�ــــــ� ثالثــــــة ثالثيــــــا  ؤثلاــــــا حلتقيــــــيم  اــــــابيع �ــــــ� حاــــــة تحعطــــــل س

ثيــــــــــة حيــــــــــ   تخــــــــــ  تحثالسؤيــــــــــه عــــــــــن تح يتاــــــــــة �ــــــــــ� فــــــــــي سغلــــــــــب احيــــــــــان ةدقطــــــــــع تحتال عتملشاســــــــــة تح��ب �ــــــــــة 

الؤتحانــــــــا  تح�ـــــــل تبــــــــ س باألاــــــــب ا ؤـــــــا تبــــــــل تملغلــــــــق  تمتـــــــ  سثدــــــــاء ااــــــــب ا حةتاـــــــص �ــــــــل ت�جاـــــــ   تح��ك�ــــــــ� 

تملغلـــــــــق  ااـــــــــب ا تحـــــــــهي ةليـــــــــه تملتاـــــــــص إليجـــــــــاا س يتال اؤتحـــــــــان  اصـــــــــالح  �ـــــــــ خل �عـــــــــ ها تحتالؤيـــــــــه 

 سن ؤدظ ؤــــــــة تحتقيــــــــيم �ســــــــ�دلك  حــــــــ ها �ــــــــ
ً
� تحفــــــــ    ؤبارــــــــ ة �ــــــــ� عطلــــــــة تحثالغــــــــي  هــــــــهت ؤــــــــا �ع�ــــــــل عمليــــــــا

  تمل تتبــــــــة  تح�ــــــــل �ـــــــــ�   تاــــــــابيع �ــــــــ� تحثالثيــــــــة ةدضــــــــا  �ح�دــــــــا تح تــــــــت تملتاــــــــص حفــــــــ   3تحتأحيفيــــــــة حــــــــ ت�� 

 قليلة  عاديّة كثيرة  كثيرة جدا

% 27,45 
 % 35,77 

 % 32,95 

 % 3,83 

ظسعدعتالحسبالتطييمهمالالادنطاع�نتويع ال

الاظرراسةالاظيوميةال

13% 

45% 
43% 

حسبالدرمةالممعرس��مالظلغشالادنطاع�نالتويع ال

ال� الامتحعن
ال

 نعم دائما

 نعم احيانا

 ال أبدا

الالظسعدعتالاظرراسةالاظيوميةتطييمهمالالحسبالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الةيدوالبساالالةيسارالرظاالتعدعسظاالمييطتالةمرالد

 كث��ة ج ت 165 27,45

 كث��ة 215 35,77

 عايّةة 198 32,95

 تليلة 23 3,83

 ت�جملة 601 100

حسبالدرمةالممعرس��مالظلغشالالادنطاع�نتويع ال

الامتحعن� ال

ال% الاظعردال الدرمةالممعرسةالاظغشال� الامتحعن

 ىعم يتسما 79 13,17

 ىعم تحيانا 261 43,50

 ال سب ت 260 43,33

 ت�جملة  600 100
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 هـــــــه  تحكثاعـــــــة . سغلـــــــب احيـــــــان �ســـــــ�دلك تاـــــــب ع�ن إلنجازهـــــــا عيمـــــــا �شـــــــبه ااـــــــب ا تملغلـــــــق تحغ�ـــــــ� ؤعلـــــــن

�دماــــــم تحعــــــ ي سثــــــ   �شــــــ�ل كب�ــــــ� ع�ــــــ� اــــــل ك تحتالؤيــــــه تجــــــا  تملع عــــــة تح�ــــــل سصــــــبحت ال �دماــــــم بقــــــ ي ؤــــــا 

عليـــــــه  �تتلــــــــ  ت ك�ـــــــ� تحتلميـــــــه ع�ـــــــ� تحــــــــ ي س بحســـــــب عالت�دـــــــا باالؤتحـــــــان  �تعاؤــــــــل  ايحاـــــــل ن تحـــــــهي 

تــــــتم ؤ تجعتـــــــه  حفظـــــــه سؤــــــا �ذت �ـــــــان خـــــــايج  حالؤتحـــــــانؤعاــــــا �عـــــــاؤال ب تغماتيــــــا عـــــــإذت �ـــــــان تحــــــ يس ؤ��ؤجـــــــا 

حاــــــلة تملع عيــــــة تح صــــــي  تملحــــــ  ي ؤــــــن تمل ةشكــــــ  �طــــــاي اؤتحــــــان عإنــــــه ال �ع�ــــــل تحتالؤيــــــه رــــــ ئا  هــــــهت ؤــــــا 

ال �شــــــــمل هــــــــه  تملحاــــــــلة �ال   تمل�ااــــــــب تح�ــــــــل ةتــــــــ ج �دــــــــا تحتالؤيــــــــه �عــــــــ  اــــــــد ت  ؤــــــــن تح يتاــــــــة  �جمــــــــاال

�ـــــــ�   تؤـــــــن تبـــــــل تحتالؤيـــــــه  ساـــــــ هم ح�ـــــــى ة ععـــــــ تؤ��تةـــــــ  تهتماؤـــــــاتملـــــــ تي ذت  تحضـــــــ تي  تحعاحيـــــــة تح�ـــــــل تلقـــــــى 

حت جيــــــــــه تمل ي�ــــــــــ ل س  ؤ�دــــــــــا �ــــــــــ� عمليــــــــــة ت حالاــــــــــتفايةعل�دــــــــــا  ذحــــــــــك  ايحاــــــــــل ن اعــــــــــ تي  تملعــــــــــ ال  تح�ــــــــــل 

 تتضــــــع �ــــــل  .ت�جــــــاؤ�� ح�ــــــى ةــــــتم تــــــ ج�دام ��ــــــ� تح�ليــــــا  تح�ــــــل تــــــشيي عــــــاية ��ــــــ� ؤاــــــن ؤ ؤ تــــــة �ــــــ� تملجتمــــــع

تحســــــــــ ال عمــــــــــن ةملـــــــــــك �ؤ�انيــــــــــا  ؤايةــــــــــة سك�ـــــــــــ� حــــــــــه �ـــــــــــل  تتتاـــــــــــاي هــــــــــه  تملدظ ؤــــــــــة ��ـــــــــــ� ؤدطــــــــــق  ت تعــــــــــ 

ية تح�ـــــــل ع�ـــــــ� تحســـــــد  تمل ي�ـــــــ ل  تحـــــــ ي س ت�خا صـــــــ باالعتمـــــــاي ال  تملعـــــــت�وظـــــــ ظ حقواـــــــ ل ع�ـــــــ� سي�ـــــــ� 

سصـــــــبحت يتءت ةدتـــــــ  ؤدظ ؤتدـــــــا تح��ب �ـــــــة تح�ـــــــل سعـــــــ ز   عـــــــعا ةقـــــــ م ع�ـــــــ� تكـــــــ يف تحتمي�ـــــــ�  تحتف تـــــــة بـــــــ�ن 

تحتالؤيـــــــه يتخـــــــل تحفضـــــــاء تمل ي�ـــــــ ل  تحـــــــهي ةتســـــــبب �ـــــــ� كث�ـــــــ� ؤـــــــن احيـــــــان �ـــــــ� �حبـــــــاط تحتالؤيـــــــه ؤـــــــن سبدـــــــاء 

ن ع�ـــــــ� تـــــــ ع�� ��جـــــــز ن عـــــــن ؤ تكبـــــــة هـــــــهت تملدطـــــــق  ال ةقـــــــ ي   ن تحفق�ـــــــ�ة تحـــــــهة تحـــــــ نيا تحفئـــــــا  تملت اـــــــطة

�ن ؤدطــــــــــق اــــــــــلعدة تحتعلــــــــــيم . تملايةــــــــــة تملطل �ــــــــــة حقواــــــــــ ل ع�ــــــــــ� تحت�ــــــــــ �ن  تحعــــــــــ ي تملطلــــــــــ   اؤ�انيــــــــــا 

�ن  �يتية  �طــــــــاي �رــــــــ ت  بيــــــــ تغ ��  تــــــــ  ؤــــــــ �ا تح��ب �ــــــــة ؤــــــــن ؤدظ ؤتدــــــــسصــــــــبحت تماياــــــــه �ــــــــل ؤ� نــــــــا  

           ؤـــــــــــن هـــــــــــهت تملدطـــــــــــق عت زيـــــــــــع تملســـــــــــت �ا  تنطالتـــــــــــاسصـــــــــــبحت تحعالتـــــــــــا  يتخـــــــــــل هـــــــــــه  تملدظ ؤـــــــــــة تحـــــــــــ ي 

. تــــــــــأث�� ؤدطــــــــــق اــــــــــلعدة تحتعلــــــــــيم تحــــــــــتح�ــــــــــى تطبيــــــــــق تحدظــــــــــام تحتــــــــــأية�ل سصــــــــــبح   زناؤــــــــــة  تحتالؤيــــــــــه   تح    

 ع�ــ� تــايية غ�ــ� حكّ�دــا   باملع عــة ؤحشــ ة سيؤغــة �ــّ ن ن صــبحدا �ــ� ؤدظ ؤتدــاسندــا س تملحاــلة تح�داسيــة 

ي حـ ل  ت�واصـل اجمـاا خـالل ؤـن ة�ـ�ز ؤـا هـ    تح تتـع سي  ع�ـ� ت ايفاـا
ّ
 ملسـت ا  تملسـتم  تحتـ ى

 ت�جاؤعــا  ت ت ــب ت تجــع   ت�خــايج �ــ� �عليمدــا اــمعة ع�ــ� سىعكــف ؤــا هــ    �عليمدــا خ ��ــ�

 �انــت �عــ ؤا تحع �يــة ت�جاؤعــا  عــمن ؤ�انــا نجــ  ال سصــبحدا بــل تحــ  �� تحاــعي  ع�ــ� تحت ىســّية

هــ   تح تتــع هــهت. تحت�ــ �ن ؤســت ا  تيتفــاا   ت�ج ةــة حيــ  ؤــن اؤثــال ؤضــ   تحت ىســية ت�جاؤعــة

 تحقيــق تجـل ؤــن تح اــاسل �ــل تاــتعمال   اؤتحــان �ــ� تحغــش ��ـ� تحتالؤيــه ؤـن تحكث�ــ� ةــ عع حـهيت

 �ــ� اــاس ة سصــبحت تح�ــل تحقــيم الن تملتطــ ية تحتكد ح جيــا  ت ايــ  تحعدــ  حــكذ �ــ� بمــا تحدجــاح

 ةملــك بمــن �ال �ع�ــ�  ال   اتاــاء ع�ــ� تقــ م تح�ــل تحســ ال  تتتاــاي تــيم �ــ� تح��ب �ــة ؤدظ ؤتدــا

 تحــهي تح تتــع هــهت �ــ� انــ ؤاج عــن تملدقطعــ�ن هــشالء �جــز ب عــ ح تمل ي اــة تحعيدــة ت�ــ�ز   ايةتملــ

 يعــم يي س ت  خا صــية يي اــا ةتلقــ ت حــم ؤــ�دم % 48  سّن  حيــ  تح��ب �ــة تملدظ ؤــة ع�ــ� عــ  
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 هــه  تلقــ ت بــأ�دم صــ ح ت ؤــ�دم%  42   تملطل �ــة تملايةــة اؤ�انيــا  تــ ع�� ع�ــ� تــ ي�دم حعــ م

              تمل تفعــة تحضــ تي  ذت  تملــ تي �ال ذحــك �دــم ال   اؤتحانــا  عدــ  خاصــة    عــياع تحــ ي س

   عقــ    تحف��ةــاء   تح �اعــيا  ؤثــل اؤتحــان ؤحاــال    نتــاس  �ــ� تملــشث ة ؤ�دــا تحعلميــة خاصــة  

 حشــ تسح ةنتمــ ن  أل�دــم تحــ ي س ؤــن تحدــ ا هــهت ةتلقــ ن  �ــان ت س�دــم سكــ  ت تنقطعــ ت تحــهةن ؤــن %10

 ؤــع تحتالؤيــه هــشالء عالتــة ع�ــ� ؤبارــ  �شــ�ل  تح عــعية هــه  ث تــش    ىســبيا ؤ ســ ية تجتماعيــة

 .ؤ� ناته بمتتل  تح��ب ي  اطاي

 

 تعت�� ب دما به �شع  ن �ان ت تحهي تحتمي�� ع  سععاحام يي ي نتيجة ييةئة عالتة س�دا ؤ�دم % 10 سك  حي  

 ؤا ههت   تحط ع�ن ب�ن تملتبايحة تحالؤباالة سااااا جاعة عالتة س�دا �ع�ل ؤا ه    عايةة س�دا ؤ�دم%  62.4

 �� غغ ة  ج ي ةشك  ؤا ه    تح��ب ي  اطاي تبل ؤن  ت عاا تبل انقطاا �واال  تحتفطن صع �ة ةفس 

 تحهةن ؤن ¼ ح ت�� عق    ايتياح   تحثقة    اح��تم ع�� تق م نس تملف��  ؤن تح�ل تحعالتا  هه 

 . تح��ب ي  باإلطاي جي ة �انت عالت�دم بان ص ح ت تنقطع ت

الاظ��بويالالدمب��مالبعإلطعرالتطييمالحسبالادنطاع�نتويع ال

 باإلطاي تح��ب ي  ييجة تقييم تحعالتة تحع ي  %

 جّي ة 163 27,35

 عايةة 372 62,42

 ييةئة 61 10,23

 ت�جملة  596 100

 

ال

دنطاع�نالحسبالدرمةالتلط��مالظلررألسالالتويع الا

الا�خصوصيةالألالاظردم

الاظنسبة الاظعرد

درمةالتلطيالاظررألسال

الا�خصوصيةالألالاظردم

 يتسما 58 9,75

 سحيانا 251 42,18

 سب ت 286 48,07

 ت�جملة 595 100

10% 

42% 

48% 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالتلط��مال

ال.ظلررألسالا�خصوصيةالألالاظردم

 دائما

 أحيانا

 أبدا
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 تجــا ز  ع�ــ� ؤســاع �دم تحتــ ييف �طــاي ؤــن سبــ ت ةطلبــ ت حــم س�دــم ؤــ�دم%  45 ؤــن سك�ــ� ةشكــ  كمــا 

 حســب ذحــك ةتتلــ    تملــ ��ن �عــ  ؤــن ياع عــ ذحــك ؤــ�دم % 45.5 سكــ  ب دمــا تح يتاــية ؤشــا�لام

 ةطلبـ ن  يتسمـا �ـان ت س�دــم سكـ  ت  ؤـ�دم%  10 حـ ت�� عقــ    تمل �ـي ؤـع تحعالتــة طبيعـة   تملـاية ن عيـة

 تغلـب �ـ� �ـ� تحتالؤيـه   تمل �ـي بـ�ن تحقسـم  يتخـل تحعالتـة نس ةشكـ  ؤـا هـ    تح��بـ ي  اطـاي ؤـن ذحـك

 .تملتبايل تماح��  �س يها  ال ؤت ت ة س  جاعة احيان

المنالالعطعرالاظتررعسال� التجعأليالمشع�لهمالاظرراسيةالالدرمةالطلبالادسعدر حسبالالادنطاع�نتويع ال

ال% الاظعردال الالةاظتررعسال� التجعأليالمشع�لالاظرراسعطعرالمنالالسعدر الادالطلبالدرمة

 يتسما 58 9,80

 سحيانا 269 45,44

 سب ت 265 44,76

 ت�جملة  592 100
  

 

 رديئة عادية جيّدة

 % 27,35 

 % 62,42 

 % 10,23 

التويع الادنطاع�نالحسبالتطييمالدمب��مالبعإلطعرالاظ��بويال

 أبدا أحيانا دائما

% 9,80 

 % 45,44  % 44,76 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالطلبالادسعدر المنالالعطعرالاظتررعسال� ال

التجعأليالمشع�لهمالاظرراسيةال
ال
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 �� تحت ييف �طاي ةطال سصبح يتحه تملايي  ح�ى تحلفظي تحعد  ظاه ةح تاتفحال ؤن نالحظه ؤا ه    

          سك  عق  تحقسم يتخل تحت� �ن ؤست ا  ع�� ح�ى تحسلبية تحعالتة هه   تدعكف تح��ب �ة ؤشاساتدا

     ت��ح   تملع �� تملحت ا  ةفام ن  ال عد ؤا تح يس خالل تمل �ي سب ت ح ن أ�س ال س�دم تملدقطع�ن ؤن23 %

 ع م عا  تحغاحب تحسل ك سؤا تمل ��ن �ع    تمل تي �ع  ذحك �دم   ع عيا ح ن �سأ س�دم سك  ت ؤ�دم % 58

 تمل �ي ةمايااا تح�ل ت�جاعة اجابا  �سبب س  سص تا�دم �خ �ة ؤن با�خ   حكذ �علل ن    تحسشتل

 �ان ت س�دم سك  ت ؤ�دم 19 % عق    تح تت �ه تي ع م ةبتعل اجابة عن ةمتدع احيان �ع  ��  تحهي

 .تملتتلفة ت�واص خالل تح يس ؤحت ا  عن ح ن �سأ

 

الحسبالدرمةالادشعركةالالخملالاظررسالالادنطاع�نتويع ال

ال% الاظعرد الدرمةالادشعركةالخملالاظررس

 يتسما 115 19,17

 سحيانا 347 57,83

 سب ت 138 23,00

 ت�جملة 600 100

 

 

  سب ت �دم ؤاتم تح��ب ي  اطاي سن �شع  ت حم س�دم سك  ت ملدقطع�نت هشالء ؤن%  35 سن ��� ىش�� كما 

 ؤاتم تح��ب ي  اطاي بان �شع  ن �ان ت ؤ�دم%  17 عق    ع عيا �ان �دم اهتمام سن تعت�� ت % 47.5    

 .�دم
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الاطعرالاظ��بويال��مالرتمعمإلالالهمحسبالدرمةالتطييمادنطاع�نالتويع ال

ال% الاظعرد الاطعرالاظ��بويالالدرمةالتطييمالعرتمعم

 يتسما 104 17,39

 سحيانا 284 47,49

 سب ت 210 35,12

 ت�جملة 598 100

 

 

 ةز�  ؤا ه    تمل ي� ل تحفضاء �� تملدقطع�ن هشالء �دا �شع  �ان تح�ل اغ��ت  حاحة ايتام هه  عكف�   

 تحفضاء �عت��   تمل ي� ل انقطاا ��� تملطا  �داةة �� �دم ةف� ل   تحتعليم   تمل ياة ؤن نف يهم ��

 �� ى�جله تحهي تحكب�� تحدقص   ملشاساتدا تحتحتية تحبنية �لحتال نظ ت تملدقطع�ن ألغلب ؤدف ت تمل ي� ل

 هه  ة��ز ن  تحهةن تحتالؤيه ؤن تحع ة  تبل ؤن تملتعم  تحتت �ب نتيجة تحبداءت    تحتجا��ت  ؤست ا 

 ح�ى س  تملجتمع �� س  تمل ياة �� به �شع  ن تحهي مي��تحت   تح�دم ش   اتااء ع�� ععل ك ية ا تحسل �

 تح�ل تحتعب��ت  بمتتل  ؤلطتة اتسام ج يتن سن كما حقو تسق تفتق  تحغاحب �� عاحساحا  عاسال�دم ��

 تح�وية  تتحفضاء سن كما تمل ياة �� تحساس  تحدظام ع�� تم يت ت��ز س  تنتقاؤية ال كيا  عن �ع��

 كما تملسك ت    تحغش   تحت خ�ن حتعاطي  ك ت احيان تغلب �� ��   ج ت خة � حلتالؤيه تملتااة

 �ح�دا ةلت�� تح�ل تحعديفة تحفعل يية �عكف امؤ تحتت �ب ��� بااتم تي تح��ب �ة تملشاسا  تجا��ت  تتع  

 ب��تحك تحت�و  ذحك ��� ةدضا    ك�ل تح��ب �ة حلمدظ ؤة يعضام عن حلتعب�� تمل تهقة ان �� تحتالؤيه

 تحثقاعية اىشطة   عاحد تيي تمل ياية ت�وياة بتنشي  ةتعلق عيما تح��ب �ة ؤشاساتدا �س ي سصبح تحهي

  ت ع ع م نتيجة س  عل�دا ار ت  عن تح��ب ي  اطاي عز   نتيجة ؤشاساتدا عن ؤا مات غاسبة  سصبحت

 نفسامس تحتالؤيه ب�ن  تحعالتا سن كما ت�خا صية تح ي س عغ  تحت اىشطة هه  ملماياة تح تت

 انقساؤا    تملجتمع ؤ�دا �عاىي تح�ل تملشا�ل عمق �عكف تح�ل تحظ ته  ؤن تحكث��ها س ي� سصبح
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 كث��ت تح�ل   اجتماعية   اتتاايةة ازؤة تأث�� تحت تحسطح ع�� ت��ز سصبحت تح�ل تحقبلية   ت�جا �ة

 تح ح ة ؤستقبل �د ي ؤا  ه  تملسان ة   تملشتزية مدطقب تحتالؤيه ب�ن عديفة ؤ تجاا  تن الا �� تتسبب ؤا

 تحهةن ؤن % 66.3�عت�� �جماال   تحسابق �� تحت ىي ل تملجتمع تم�� �انت تح�ل تحسيااية   اجتماعية

 تحهةن ةمثل ال   باح يةئة ؤ�دم 17% ةقيماا ب دما عايةة تح��ب �ة تملشاسة �� تح يتاة ا    سن تنقطع ت

  %. 17 ال� جي ة �عت�� �دا

 

الادؤسسةالاظ��بو�ةحسبالتطييمهمالظاةألفالاظرراسةال� الالادنطاع�نتويع ال

ال% الاظعردال الدرمةالتطييمالاةألفالاظرراسةال� الادؤسسةالاظ��بو�ة

 جّي ة 102 17,06

 عايّةة 397 66,39

 ييةئة 99 16,56

 ت�جملة  598 100

 

 

 

 

 �ــ� انقطــاا ؤــن اــنت�ن تبــل ةييةئــ �انــت تح يتاــية نتــاسجام سن ؤــ�دم%  27حــ ت��  �عت�ــ� كمــا

 �شــ�� هــهت    عايةــة تعت�� هــا%  62   سي  تحبقيــة جيــ ة �انــت نتــاسجام سنتعت�ــ� ت %  11   تملقابـل

 تملدقطعــ�ن عــمن نجــ  �ذ انقطــاا حظــاه ة ؤشرــ ت  حــ   ةمثــل ال تمل ياــية تحدتــاس  ؤعيــاي سن ��ــ�

 تــأث�� تحــت تح يتاــة ؤقاعــ  �غــايي ذحــك يغــم   ؤت اــطة س  جيــ ة تمل ياــية نتاسجــه �انــت ؤــن

  .اخ ا  تملت خال  ؤن تحع ة 

17% 

66% 

17% 

تويع الادنطاع�نالحسبالتطييمهمالظاةألفالاظرراسةال� ال

الادؤسسةالاظ��بو�ةال

 جيّدة

 عاديّة

 رديئة
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الادررسّيةالظنتعئجهمالحسبالتطييمهمالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الدرمةالتطييمالاظنتعئجالاظرراسيةالببلالاقطاع 

 جّي ة 66 11,09

 ؤت اطة 369 62,02

 ييةئة 160 26,89

 ت�جملة 595 100

 

 

ال

الالاسةيالالحيطبعدالادةتباةالاسبعبال-ال2 

 ععالتة  تمل ي� ل باالنقطاا عالتة �� اا ي  تملحي  ةلعبه تحهي تحكب�� تح  ي  احااسيا  جل تشك 

 ةتم تح�ل اا �ة تملبايئ   تحثقاعة �� سهميته   ؤ�انته تتح ي   اا ة يتخل ساااا تب س باحتعليم تحتلميه

 سن يغم  ، تحطفل  �� �� تحتعليم �دا ايحظى تح�ل ةتمل�ان ع�� ةدعكف ؤا ه    ت ي�جيا ابداء ��� نقلاا

 اجتماعية   تملايةة تحظ    عان حلتعليم تحت ىسية تحعاسلة ت حيه تحهي ��تحكب اهتمام ه  عليه تملتعاي 

 عاسال  تغلب سن ذحك  ابداء بتعليم تملتعلقة ؤطاؤحاا   تحعاسلة ت ية حتح ي بق ة تت خل سصبحت

 تلبية ع�� باحتا�� تايية غ�� ��   تملايي تملست ا  ع�� كب��ة  ؤشا�ل ؤن �عاىي تاةتح ي  عن تملدقطع�ن

 تح�ل تحعم ؤي تحتعليم العدة ااه ة تفاتم ؤع خاصة ابداء �عليم ةتطل�دا تح�ل تحكب��ة تملايةة تملتطلبا 

هه   �واةا س ��   ،اتااء   تح�دم ش   تحتمي�� ع�� ةق م تح��ب �ة تملدظ ؤة يتخل ج ة ت  تتعا ساف  

 تح عع ��� ةدضا    تح نيا تملت اطة تحفئا    تملامشة   تملفق ة اجتماعية تحش تسح سبداء هم  تحظ ته 

 ع�� ذحك �ل يدعكفح تحعاسال  هه  تغلب به تتم�� تحهي تملح  ي تحثقا�� تملست ا  حلعاسلةتمل��يي   تملايي

 عاسال�دم ؤع ةتحا ي ت حم س�دم تملدقطع�ن هشالء ي�ع ح ت�� ك س عق  عاسلته   تملدقطع تحتلميه ب�ن تحعالتة

11% 

62% 

27% 

التويع الادنطاع�نالحسبالتطييمهمالظنتعئجهمالادررسّية

 جيّدة

 متوسطة

 رديئة
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 ؤن % 35�� ذحك بافة ع عية   تحا ي ت ؤ�دم %41  . نايي �ش�ل �ال تمل ياية س عاعام ح ل 

 .ةتح يتاي ؤشا�لام ح ل  عاسال�دم ؤع يتسمة بافة ةتحا ي ن  �ان ت بأ�دم ص ح ت تملدقطع�ن

 
الضعدهمال� الادررسةألالسالحولالالدعئم��مم الالحسبالدرمةالتحعألررمالادنطاع�نالتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الدرمةالاظتحعألرالم الاظععئلةالحولالاظوض الاظررا�ي 

 سب ت 74 12,56

 سحيانا 241 40,92

 يتسما 205 34,80

 ناييت 69 11,71

 ت�جملة 589 100

 

 

 ؤا ناييت     ت�و تيغيا   سل تتح ع��  تق م ؤا عاية تح�ل تحعاسلة صلب �� تحساس ة تحثقاعة ذحك �عكف   

 �عم  ن  اغلب �� ةجعلام   ح �ا�دم ؤن ةح  ؤا ه    تحتمي�� ع�� اطفال ت يت  �� تحثقة ع�� ب�ىنت

 باحتلميه ة عع تحهي تحا   خالل ؤن ذحك ة��ز   تحعاس�� تحضغ   عع ؤن فيحلتش تنتقاؤية ا ال � ��� 

 .تمل ياة ت�� تحهها  ���

المنالاظ رعبالع��الادررسةالحسبالاظهرفنطاع�نالتويع الاد

ال% الاظعردال الاظهرفالمنالاظ رعبالع��الادررسة

الألق� المج��المنالببلالألاظرّيالد��الاظ رعبالعظ��ع 54 9,02

الأل��عالاد�عنالاظ يالسمرالفيهالسصربعئيالدائمع 54 9,02

الأل��عالاد�عنالاظ يالسظتطيالفيهالبعألصربعءالألس�علمالفيه 174 29,05

ال ال� الادستطبلالظ�حصولالد��المهنةأل��عالاد�عنالاظ يالسيؤرل� 289 48,25

الرك االسذربالع��الادررسةالفططالدألنالسنالس�سعءلالدعذا 28 4,67

 ت�جملة  599 100

 

 نادرا دائما أحيانا أبدا

 % 12,56 

 % 40,92 
 % 34,80 

 % 11,71 

التويع الادنطاع�نالالحسبالدرمةالتحعألررمالم الدعئم��مالحولالسألضعدهمال� الادررسة
ال
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 ؤ تبطة ؤفاهيم ؤن ذحك �ع�ل ؤا   ؤادة ع�� ت�وا ل  ه  تحتعليم ؤن تحا   سن �دمؤ % 48 ح ت��  سك  عق  

 ؤش  ا تحتعليم �عت�� تحي م ��� ؤازتحت تحعاسلة سن   خاصة اجتماعية تحظ    تحس�ن   تملايي باالاتقالل

      .تملايةة باملدفعة تحطفل ذهدية �� ؤ تب  تحتعليم ةجعل ؤا ه    اجتما�� تحسلم �� ايتقاء ��� �د   تاتثماي

  يةة ؤ ي   ؤ�انة ع�� �ش ة تىعكست تح�ل   ،تحتدمية ؤد تل �� �غي��تأث تحت ت ىف �� حالت تح�ل تحتغ��ت  ؤع  

 س�وا  بطاحة ت�خم �سبب تحعاسلة   اطفال تبل ؤن باحتعليم اهتمام �� ت تجع حال ،تملجتمع �� تحتعليم

 عق  تحتدمية ؤد تل بتغ�� تيتبطتا هاؤت�ن بم حلت�ن ت ىف �� تحتعليم ّؤ  ااتقالل عمده .ت�جاؤعية تحشااس 

�ل   ا �� تمل حلة تم�� 
ّ
 تحهي    تملجتمع   تح  حة تبل ؤن باحتعليم تحكب�� مامباالهت ا تحثمان د ��� تؤت   تح

ن ت    تحتدمية ب تؤ  تدفيه   تحدارئة تح  حة تحتاجاا تح�ل اطايت  حت ع�� تحض  يّ�ة ايتة تعت��
ّ
 ؤن ذحك ؤك

 �ان   تح عاةة ي حة ؤن ت ّ�ة بمسان ة ييتا�دم ؤ تصلة ؤن تملت اطة   تحفق��ة  اجتماعية تحش تسح سبداء تمك�ن

ن ؤح��م يخل   السق عمل ع�� ت�وا ل  ��� ةف� ل تحتعليم
ّ
 ��� ايتقاء ؤن تحفق��ة تحفئا  سبداء ؤن هام جزء ؤك

 بتغي�� تت��نت  تح�ل  ا تحثمان د ؤدتا  ؤع ب س  تح�ل   تحثانية تمل حلة  �� . تملت اطة اجتماعية تحش تسح

 ؤع   تحعاسال  عأك�� سك�� ّملااتتح تحتعليم �لفة سعباء جعل ؤّما ةةتح عا ي حة  ت ي�جّيا سن�ى تحهي تحتدمية ؤد تل

 تق م تحشغل ا ال  ع��  ج ة ة ؤتغّ��ت  ع عت تحعاملّية تملداعسة ع�� انفتاح   اتتااي تح �  ايااة تبّ�ل

ن حّ�ى اج ي  ععيفة ؤت تععة كفاءة ذت  عاؤلة ة  ��� تملشاسا  حاجة تزتة  ع��
ّ
 باعتبايها تحام ي ؤن تتمك

 تحغاحب �� تق م تح�ل تحت ىسّية تحبنية اتتاايةة سّن  كما .اج ي  ع تيال  ع�� باالعتماي تحعاملية تملداعسة يخلت

 ت    تحعاحية تحكفاءة ذت  تحعاؤلة تحي  اتعا ت ع��  تايية غ�� ةجعلاا ت�حجم ؤت ّاطة   صغ��ة ؤشاسا  ع��

 ع ي تفاتم ��� باحض  ية سع� ى تحهي   تحشغل ا ال    تحتعليم  ؤةؤدظ ب�ن تحقاسم تحش خ �عّمق ذحك عن تنجّ  

 سح  اتمثل تح�ل تحعاؤلة تحي  ؤن �احتياطي ت� ��دم  تع نتحهة   تحعمل عن تحعاطل�ن ت�جاؤعّية تحشااس  س�وا 

9% 

9% 

29% 
48% 

5% 

التويع الادنطاع�نالحسبالاظهرفالمنالاظ رعبالع��الادررسةال

ألنني مجبر من قبل والدّي 
 على الذهاب إليها

ألنها المكان الذي أجد فيه 
 أصدقائي دائما

ألنها المكان الذي ألتقي فيه 
 باألصدقاء وأتعلم فيه

ألنها المكان الذي سيؤهلني 
في المستقبل للحصول على 

 مهنة

هكذا أذهب إلى المدرسة فقط 
 دون أن أتساءل لماذا
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   ت�و تعز �عد تن حلمستثم �ن ؤدحت تح�ل تحكب��ة اؤتيازت  يغم   حكن   .ت�خاي�� ااتثماي جلب عداص 

ة �دا جاء  تح�ل تحت�جيعا 
ّ
  ؤ ل أتمل ي ن  بقي تحش تسح هه  �شغيل عإّن  ااتثماي ؤجل

ّ
 بطاحة ت تكم �� �سّبب ؤما

م جّ ت تحاعب ؤن سصبح اسيتاؤ غتبل تح�ل تحشااس  س�وا 
ّ
 �� تحتفك�� ��� ؤ�دم باحكث�� يعع ؤا ه    ع�دا تحتحك

ل ؤا ه    تح�ج ة
ّ
 �عليمه   ت� �ده سجل ؤن تح ةدايت  ؤن تملالة�ن ص   تع   حهيت تحبش ي  حل سامال تاتن�ت  ؤث

ل ت    ايت ي�ّج  ؤ�انته ته�ّ�  تحهي تحتعليم ؤسأحة ؤن اطفال   اا ة ؤ تت  ع�� ذحك ىعكفت ت   
ّ
 عاؤل ؤث

لت ت    أستحي صف عام �� ااي نتحهة تحثان ي  �� تحتالؤيه خاّصة صف   �� �حباط
ّ
 ب�ن تحقطع عملّية ؤث

 نؤ %   9 ح ت�� عّ�� كما .تمل ي� ل انقطاا ااه ة تفاتم سابا  سب ز  سح  تحشغل  ا ال    تحتعليم ظ ؤةؤد

ل ب دما .ا حياء عغ  تحت تمل ياة ��� تحهها  ع�� ؤج��ةن �ان ت س�دم تملدقطع�ن
ّ
 باحنسبة تحهها  ؤن تحا   ؤث

م   اص تاء ؤع حلت تصل%  38  �و ت��
ّ
 سن ي ن  تحعاية بمثابة تمل ياة ��� ذها�دم ؤ�دم%  5 تعت�� ب دما  .تحتعل

 .ههب ن؟ة ملاذت ةتساءح ت

 عن ؤ�دم % 58 ح ت�� عّ�� �ذ جّي ة ت� ن  ؤا عاية تحعاسلة بأع تي اا ي  تملحي  يتخل عالتا�دم سن كما

 ؤسايهم ع�� باحسلب تىعكف ؤا ه    ؤت ت ة   ييةئة سّ�دا ؤ�دم % 5��تعت تملقابل �� تحعالتة هه  حسن

 حسب تملفا م ههت ةتتل    جّ ت عايّةة باحعاسلة عالت�دم سن ؤ�دم % 38ح ت�� تعت�� ب دما .تحتعلي�ل

  .تحعاسلة سع تي ب�ن ت� ن  سن ةجب تح�ل تحعالتة طبيعة ح ل  ؤ�دم �لّ  تا يت 

ال��مالبعظععئلةععمبتطييمهمالظحسبالالادنطاع�نالتويع ال

ال% الاظعردال الدرمةالتطييمالاظعمبةالبعظععئلة

 جي ة 336 57,73

 عايةة 219 37,63

 ييةئة 27 5

 ت�جملة  582 100

 

 

 

58% 37% 

5% 

ال��مالبعظععئلةععمبتطييمهمالظتويع الادنطاع�نالالحسبال

 جيدة

 عادية

 رديئة
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 تعت�� عق  تمل ياّية تحطفل  ععّية ع�� تدعكف سن ةمكن تحعاسلة ؤ�ّ نا  ؤتتل  ب�ن تحعالتا  سّن  كما

 سي ةتحبقيّ  تعت�� تملقابل �� ،جّي ة س  جّ ت جّي ة ��ّ  تحعالتا  هه  سن تملدقطع�ن هشالء ؤن % 70ح ت�� 

 .ؤت ت ة %  6 ح ت�� س�دا عايةة     %  25ح ت�� 

الب�نالسفةادالاظععئلةالةتطييمهمالظلعمبحسبالالادنطاع�نالتويع ال

ال% الاظعردال الظععئلةمالبةالب�نالسفةادالاتطيمالاظعدرمةال

 جي ة ج ت 216 36,18

 جي ة  196 32,83

 عايةة 149 24,96

 ؤت ت ة 36 6,03

 ت�جملة  597 100
 

 

 

 

 

 متوترة عادية جيدة  جيدة جدا

 % 36,18 
 % 32,83 

 % 24,96 

 % 6,03 

التويع الادنطاع�نالحسبالتطييمهمالظلعمبةالب�نالسفةادالاظععئلةال

الع�نالحسبالدرمةالشعوررمالبعظتمي��ال� الاظععئلةالادنطاتويع ال

ال% الاظعردال الدرمةالاظشعورالبعظتمي��ال� الاظععئلةال

 غ�� ؤ ج ي 372 62,52

 سحيانا 187 31,43

 يتسما 36 6,05

 ت�جملة  595 100
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ق عيما سّؤا
ّ
   عق  اا ي  ؤحيطام �� اطفال هشالء حه ةتعّ   سن تملمكن ؤن تحهي باحتمي�� ةتعل

ّ
 % 37سك

  ال كام ع�� ةدعكف   عزح�دم �� ةز�  تحهي تحتمي�� �دهت �شع  ن س�دم ؤ�دم
ّ
 �� انز تء   باالنط تء �ؤا

 تملقابل �� .تحعاسلة �� ةفتق  نه تحهي  انتبا  جلب   حل�� ز   ؤحا حة �� عديفة ال �ا  بتبّ�ل س  تمل ياة

 انقطاا   اا ي  تملحي  �� تح�دم ش ب�ن  تح � عإن �جماال . باحتمي�� تحشع ي  ههت �دمؤ  63 % نفى

 تح�ل تحظاه ة ؤست ا  ��� ة تقي هةجعل ؤّما تملدقطع�ن ثل ؤن  سك�� �دم ه    �ّ ج�    ت�ح سؤ  تمل ي� ل

 تمي��تح ��زة   . ؤ تحلاا ؤتتل  �� تحتمي�� ههت تكّ س  تح��ب ّ�ة ؤدظ ؤتدا سن   خا صا ؤعا�ج�دا ةجب

با  ح�ل ااتجابة ع�� ت ي�دا ع م   تملايّةة دا�ؤ�انيا� ضع ح نتيجة تحعاسلة يتخل
ّ
 ابداء ت �ية ؤتطل

    ،�يتيّةة ال بافة تحتمي�� ايااةف يتك   ���  ج�دايت ا  �ع  خالل ؤن ههت ؤا ة ععاا   تحكيفّية بدفف

 ؤجتمع ع عاا تح�ل ت�ج ة ة تحقيم ؤع تتالءم ال ت ةمة تيم   فاهيممب تحسل ك ههت ت��ة  �� �ستدج  ��  

  �ذ .تحتمي�� �دهت �شع  تحهي تحطفل تقدع ال تحغاحب �� تح�ل   اا�دالك
ّ
 ةمل� ن  ال س�دم ؤ�دم % 60 سك

 غ عة ةمل� ن  ال  8 %   تحعاسلة سع تي سح  ؤع تحغ عة ةتقاام ن  % 52 ؤ�دم   ؤن�حام �� �دم خاّصة غ عة

 تملايّةة   اجتماعية تحظ    �عكف ؤا ه    " ت�جل س تاعة �� عاية "تملش��ك تحفضاء �� ةداؤ ن  بل

   .�دم خاّصة غ عة ةمل� ن  س�دم ؤ�دم % 40صّ ح  تملقابل ��  ، حلعاسال  تحاعبة

 

عونال�غةفةالخعّصةالسمالالالادنطاع�نتويع ال
ّ
ال� الادن�لالالحسبالعنال�عقوااليتمت

ال% الاظعردال

 غ عة خاصة 241 40,37ال

 غ عة ؤش��كة 309 51,76

 ملك غ عةة ال 47 8

 ت�جملة  597 100
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 �� تح يها سصبحت اا ة يتخل تحقاسمة تحعالتا  طبيعة   حلعاسلة تملاّيي تح عع ب�ن تحعالتة سن �ب    

 تضعة تدمية ؤد تل اّل  ��  تحقي ي �لّ  ؤن تملح ية تحس ال  تتتااي هاسع ز  تح�ل تملايّةة تحقيم احيان سغلب

   تملا�� تحضغ  ؤ تكز  تحش �ا     تملشاسا  ؤاا�ح لبيةحت تحبالي خايج ؤن تح ي ر  ط   حق تع 

 .تحعاحم �� اتتاايي

 تحظ    تملدقطع ن  هشالء ة يك �ذ ،تمل تهقة ان �� حلطفل تحهتتّية با�واجيا  تحعالتة هه  تتأث  كما

 ةقجأ ن  مه   تملايي تح عم���  تحعاسلة بحاجة  ع�دم عن ؤ�دم % 58عّ�� حي  عاسال�دم تمّ�� تح�ل تحاعبة

 ؤااي�  ؤثل سهم حاجيا  تلبية ��� ت ج�داا   تح يتاّية تملااي�  حت ع�� تمل ياة عن انقطاا ���

  .تحهتتّية حاجيا�دم تلبية جانب ��� غ��ها س  تحك تء س  تح�ّوة

الظلردمالادعديالالاظععئلةالادنطاع�نالحسبالتطييمهمال�حعمةتويع ال

ال% الاظعرد الديتطييمالحعمةالاظععئلةالظلردمالادع

 ىعم 297 57,89

 ال 216 42,11

 ت�جملة  513 100

 

 

58% 

42% 

الظلردمالادعديالالاظععئلةالتويع الادنطاع�نالحسبالتطييمهمال�حعمة

 نعم

 ال
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  كما  
ّ
  تحعاسلة ؤن ت�جيب ؤا    ع�� ةتحّال ن  ال س�دم �دمؤ %   55.4  سك

ّ
 ال  10 %عم�دم   ع عّيا �ال

  تملقابل �� .�طالتا ذحك ع�� ةحال ن 
ّ
 .يتسما تملا    ههت ع��  ةحال ن  س�دم ؤ�دم % 45 ةشك

 

  

ه   .تح يتاّية تحسدة خالل تحعمل ��� تملدقطع�ن هشالء ؤن هاؤة ىسبة جأتق  
ّ
 سر�اال تحعمل ههت ةتت

 تحهي تمل ي� ل تحزؤن   تح��تؤ  كثاعة عتباياب تح يتاة �� اطفال هشالء ؤ ي ي ع�� ث تش  سن ةمكن ؤتتلفة

 تحتحض��   تمل ياّية تح تجبا  �نجاز   تمل تجعة �ؤ�انّية   ةح ل  ؤّما تحتعب   باإليهاال �شع  ن ةجعلام

 �شتغل ن  �دمؤ %  35  .ؤايّةا تحعاسلة ملساع ة ع عّية بافة �شتغل ن  �دمؤ  14.5 % عاداحك حالؤتحانا 

 �� س  تح يتاة حاص �ع  �ّؤا يتسمة بافة �شتغل ن  �دمؤ  16 %   .تمل ياّية تحعطل خالل تحسبب حدفف

 .تحعاسلة ملساع ة ااب ا آخ  عطلة

 

 

 ب�ن تحعالتة تت�ح تحعمل طبيعة �� باحتعمق   .�شتغل ن  ة� ن ت حم تملدقطع�ن هشالء ؤن % 34تملقابل ��

  �ذ  .حعاسال�دم تحاعبة تملايّةة تحظ      اطفال هشالء عمل
ّ
 �شتغل ن  بأ�دم صّ ح ت تحهةن نؤ  68 % سك

  تملقابل �� .عملام ؤقابل سج  ع�� ةتحّال ن  بأ�دم
ّ
 ��� �د     ؤأج ي  غ�� عملام سن %   10 ح ت�� سك

 ال نعم أحيانا نعم دائما

 % 44,97  % 45,47 

 % 10 

تويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالحصوظهمالد��ال

المصةألفالا�جيب

ىعم سااع  

عاسل�ل 

 سحيانا

ىعم �ع  

حاص 

 تح يتاة

ىعم خالل 

 تحعطل

ىعم �� آخ  

 ااب ا

 ال سرتغل

% 14,45 
 % 7,73 

 % 35 

% 8,24 

% 34,29 

تويع الادنطاع�نالحسبالممعرس��مالظلشغلالخملالالاظسنةال

الاظرراسية

درمةالحصوظهمالد��المصةألفالالتويع الادنطاع�نالحسب

الا�جيب

الاظنسبة الاظعرد

درمةالا�حصولالدليىالمصةألفال

الا�جيب

 ىعم يتسما 268 44,97

 ىعم سحيانا 271 45,47

 ال 57 10

 ت�جملة 596 100

تويع الادنطاع�نالحسبالممعرس��مالظلشغلالخملالال

الاظسنةالاظرراسيةال

ال% الاظعرد

 ىعم سااع  عاسل�ل سحيانا 86 14,45ال

 عم �ع  حاص تح يتاةى 46 7,73

 ىعم خالل تحعطل 210 35

 ىعم �� آخ  ااب ا 49 8,24

 ال سرتغل 204 34,29

 ت�جملة 595 100
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  ت �دمؤ  22 % سّن  كما.�دم ت�خاّصة تملشاييع ��  ؤّجانا تحعاسلة ؤساع ة
ّ
 تملن��� تحعمل ةمايا ن  س�دم سك

با  ب�ن تحت عيق عل�دّن  ةاعب تحال�ي تحفتيا  خاّصة دم� نرأ ه    تحي ؤي
ّ
با    تح يتاة ؤتطل

ّ
 ؤتطل

ل تحهي   ام �جز س  ؤ   س  عق تن �سبب تملن��� تحشغل
ّ
 ؤا تحه� ي  ي ن  تحفتيا  دم� �عاعّيا عبئا ةمث

 
ّ
  .تح يتاة عن ااانقط   تمل ي� ل باحفشل احيان سغلب �� تنت�ل تح�ل   تح يتاّية ؤس���دّن  ع�� ةشث

 

 تخلي تحقاسمة تحعالتة طبيعة خالل ؤن تمل ياة ؤن  سّ � ن تتمل اطفال ؤن تحكث�� ؤا�� ةتحّ ي هكهت

  تح�ل اا ي  تملحي 
ّ
ل تح�ل   تحثقا�� تملست ا    تملايّةة تحظ    سهّماا تحع تؤل ؤن بجملة تتأث

ّ
 �� �ش�

با  ؤ تكبة ع�� تحطفل ت ية سؤام عاسقا اؤ  �داةة
ّ
 تح�ل تحضغ طا  �ح�دا تدضا     تمل ي� ل تحت� �ن ؤتطل

 تحضغ  ذحك ةتحّمل ت سن تملدقطع�ن هشالء ع�� جّ ت تحاعب ؤن ةجعل ؤّما تح��ب ّ�ة تملدظ ؤة تف عاا

  اجتما�� تملحي  عن تملدبثق تحضغ  ذحك ��� ةدضا    .تح يت� ل ؤسايهم ع�� ةدعكف تن ي ن  تملزي ج

 ���ز �� ههت تملجال عع  ت خل تح  حة ملسان ة هشالء اطفال ع�� تهحيل  تحطفل عيه �ع ش تحهي  

ة اجتماعية تملطبقة اية عد  �جز تح تح ةن  حكن تحسياا  تمل ي تحاع �ا  تملاحية    تحتكفل باملااي�

هشالء اطفال  ه  ؤا ةجعل تح  حة تتل بأح  تح��تؤا�دا تح�ل صايتت  احيا تبقى �عي ة عن تؤ�انية �نقاذح

  .عل�دا ع�� ؤجمل تحعا ي تملتعلقة با�وق ال ااااية حلطفل

ال:امتمع� البعدحيطالادةتباةالسبعباالال-3ال

 تمل ي� ل انقطاا �� اجتما�� تملحي  تأث�� سهمية تحعّيدة هه  ييتاة عن تملدبثقة احااسيا  بتتث

 ؤن تحكث�� تحّ ي احيان سغلب �� اجتما�� ؤحيطه   تملدقطع تحتلميه ب�ن تتأاف تح�ل عاحعالتا 

   عق  تح يت� ل ؤساي  �� ؤبار  �ش�ل تشث    اععال يي ي   تحسل �ا 
ّ
 ةتاحط ن  س�دم ؤ�دم  80 %سك

 .ؤ�دم سصغ   4.5 %   اّدا ؤ�دم سك�� سص تاء ةتاحط ن  %  15  تملقابل �� اّ�دم نفف ؤن سص تاء

ال

ال

 عمل ؤن��� عمل غ�� ؤأج ي  عمل ؤأج ي 

% 68,26 

% 9,79 

 % 22 

اظعملالاظ ينالطبيعةالحسبالالادنطاع�نتويع ال

الينجزألقه
الينجزألقهاظعملالاظ ينالالطبيعةحسبالالادنطاع�نتويع ال

ال% الاظعرد اللمعظاالةعيبط

 عمل ؤأج ي  286 68,26

 عمل غ�� ؤأج ي  41 9,79

 عمل ؤن��� 92 22

 ت�جملة 419 100
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ال

 

 ه  بي�دم ةجمع تحهي  تملش��ك ة يا ن  ؤازتح ت ؤ�دم    72 % سّن  ةّت�ح اص تاء هشالء  عع ��� باحدظ    

 %  11   عمل ن �  17 %ؤ�دم  تح يتاة عن ؤدقطع ن  �دمؤ  % 28  ، تمل ياّية نتاسجام ؤح  يّةة   عع 

لة ؤا ه    اطل ن ع
ّ
 .تمل ياة تجا  اطفال هشالء ؤ تت    ال كيا  �� حلتأث�� ؤجاال مث

 

ال يناليخعظاو��ماصربعءالاظالألض الالحسبالادنطاع�نالتويع ال

ال% الاظعردال العءصربألض الاال

 ة يا ن  423 71,45

 �عمل ن  103 17,40

 عاطل ن  66 11,15

 ت�جملة  592 100

 

ال

الحسبالسّنالاصربعءالاظ يناليخعظاو��مالادنطاع�نتويع ال

الاظنسبة الاظعرد الاصربعءالاظ ينالكنتالتخعظاهمالخعر الادررسة

 امسغل�دم �� نفف اّدـ 480 80,54

 �دمصغ  ؤس 27 4,53

 دمسك�� ؤ� 89 14,93

 ت�جملة 596 100
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 تملدقطع�ن بأص تا�دم تحتالؤيه هشالء ةلتقي عيه تحهي جالتمل تح��ب ّ�ة باملشاسة تملحي  تحفضاء �عت��   

 تملدقطع تحتلميه ة تايها تح�ل اؤاكن ع�� تحف تغ س تا  ت زيع خالل ؤن تحتأث�� ههت ة��ز كما. تح يتاة عن

 .تح يتاة عن

 

 

  �ذ 
ّ
 ��� ةنتم ن  تحهةن حلمدقطع�ن احنسبةب خاّصة تملن�ل  �� ع تغام س تا  ةقض ن  س�دم �دمس %  34.4 سك

  .ان��ن ت ربكة   ت�واا   جازةبأ تحلعبةدغمس ن ��  حي  ؤت ّاطة   ؤ س ية تجتماعية ر تسح

 : تحتاحية اؤاكن ع�� ع تغام س تا  ت ّزاعت تحبقّية سّؤا

 .تحسكن ؤن تحق �بة احياء �� اص تاء �وبة تحشايا �� 30 % ح ت��

 تملقا�� ع�� يتيايا  ة ؤد ن %   18 

 ثقا�� س  ي�ا� ل ىشاط ؤماياة �� %   9

 تحقماي سحيانا   تحلعب ملماياة اعالؤّية ن تيي �� %  7

 . �� ااه ة ح ةثة �ع  تحث ية تح ةنّية ت�جمعّيا  ط �ق عن تح ةنّية تح ي س ملتا�عة تملساج  �� %   2

72% 

17% 

11% 

الاصربعءالاظ يناليخعظاو��مألض الالحسبالالادنطاع�نتويع الال

 يدرسون

 يعملون

 عاطلون

% 20,00 

% 9,41 
% 6,89 

% 34,45 

% 9,41 

% 17,82 

% 2,02 

التويع الادنطاع�نالحسبالتويع الالسألبعتالفةاغهمالببلالاقطاع 

ال

الفةاغهمالببلالاقطاع سألبعتالالتويع الحسبالالادنطاع�نتويع ال

ال% الاظعردال اللالاقطاع تويع السألبعتالاظفةاغالبب

 ؤع اص تاء 119 20,00

 �� تحشايا 56 9,41

 �� نايي اعالؤية 41 6,89

 �� تملن�ل  205 34,45

 �� ىشاط ي�ا� ل س  ثقا�� 56 9,41

 �� تملق�ى 106 17,82

 �� تمل�ج  12 2,02

 ت�جملة 595 100
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  تحف تغ �� ؤساي  تح يت� ل ذحك سن هه  اؤاكن ال تشث  اؤاكن تح�ل ة تايها تحتلميه �� س تا �جماال  

تتضع حل تابة   تملتا�عة   ةتم عم�دا ىش  تحفك  تملتط     تحعد    انح ت  �� صف عام ؤما ةشث  ع�� 

  .نه بال عاس ة   ةتضاي  ؤع يؤتهم  ت�ج ة ة ح ل ؤستقبلام  ؤسايهم تحتعلي�ل تحهي �عت��

 ؤن تحكث�� حتعاطي ؤجاال تملدقطع�ن تحتالؤيه هشالء ة تايها لتح� تحفضاءت  هه  ؤتتل  تابح  

  ؤدقطع 349 عمن عمن .تح يت� ل ؤسايهم ةمّ�� تحهي تحفشل عن حلتغطية تملدح عة تحسل �ا 
ّ
 ح ت�� سك

 ت  ع��%  8ح ت��   تح �اعّية تحتدمية ؤماياة ع��%  58   تحت خ�ن ع�� �يؤا�دم �دمؤ  33 %
ّ
 .       تملسك

با    تحاعب تملايي  ععام ب�ن تحكب�� حتدات ت يغم  
ّ
 ع�� �عّ ح ن  عإ�دم تحسل �ا  هه  ؤماياة ؤتطل

 تحبضائع ��� اطفال هشالء ةلتجأ ؤا عاية   .بهحك حلقيام سص تا�دم يعم   ت�جيب ؤا      عملام

 ة تمل تي س  تح�جاس  ؤثل ةحتاج نه بما حل��ّ ي تح خياة تملا ّ�ة
ّ
 تمل تي   تحبن�ةن   لاقتح علب" ؤثل تملسك

 .يتابة ي ن  تمل تز�ة تحس ال  �� تباا تح�ل    "...تح�ّوة ع�� جّ ت ت�خط ة تحكيمياسّية

 

 

  حي  تح�ج ة ؤثل  تحت ىي ل تملجتمع �� تنتش   تح�ل باحظ ته  هشالء ؤن كب�� جزء تأث ة كما 
ّ
 ح ت�� سك

 45   ا ي  ش�ل� % 11 ؤ�دم اجتماعية ت عاعام حتحس�ن تح�ج ة �� ةفك  ن ت�دم تملستج ��ن نؤ % 55

           احباط حاحة ايتام هه  تشك    تح�ج ة �� ةفك  ن ال ت�دم تعلد ت%  43تملقابل �� تان ىي ش�ل�% 

 تحظ    ؤع تحتأتلم عن هم �جز   تؤاؤام الااع تىس تي ج تء ربابدا ع�دا ةتتب  تصبح تح�ل تحيأس  

 تح�دم ش   باإلتااء ةتم�� تحهي ت�وا�� تحتدمية ؤد تل ع عاا تح�ل تحت جاا    اختيايت  تع ز�دا تح�ل

 نتاس  تح  تمل ي� ل انقطاا ؤثل ح�ن تح�ل   تحقي ي �ل ؤن تملح ية تحس ال  تتتااي تحيا  عن تحداجم

 تحسيااا  هه  �واةا تحشبا  �دشالء �عا  تصبحت تخ ا  ا ته  عان تحباهضة اجتماعية �لف�دا

 تتصبح تحهي ايها    تحفك ي  تحتط   تخ ها   تحبطاحة   اجتما�� انح ت    �ةتحس تح�ج ة ؤثل

 .حه  ت�وا اعد تن تحث ية �ع  ؤا فت ى

33,52 

58,17 

8,31 

 المسكرات التّنمية الّرياضية التّدخين

الحسبال�ععط��مالظلطمعرالألالادسكةاتالألالاظترخ�نالادنطاع�نالتويع 

ال% الاظعردال الرلالكنتالتتععطى؟

 تحّت خ�ن 117 33,52

 تحّتدمية تحّ �اعية 203 58,17

 تملسك ت  29 8,31

 ت�جملة  349 100
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   ؤاايية ت�و �ة �� ستا  تحط ال تحعد   تحتعس   تحقا   تحتسلتحتمي��    �ن تح��بية تح�ل تق م ع��

�عاىي ؤن تؤ ت  ع ة ة تاتفحلت �� تحسد ت  اخ��ة  سصبح عقطاا تح��بية �� ت ىف، حتحطيم تحف ي

ملست ا تحتعلي�ل ��� ت عد   ت ييتحتس ب   تح ثلتم�� تحقطاا ؤ باتت طفحت �� ر�ل جملة ؤن تحظ ته  

عليم تمل تزي  خاصة تداؤي ااه ة انقطاا جانب تحغش  تاتفحال ااه ة تح ي س ت�خا صية  تحت

تمل ي� ل تملبك   تح�ل ؤا تنفكت ايتام  تحنسب ت�خاصة �دا ��جل تيتفاعا بنسق تااع ي تاتفحل �ع  

 يع  انقطاا تمل ي� ل تملبك  ؤن سهم اؤ ت  تح�ل �عاىي ؤ�دا تح��بية تحت ىسية ألنه ةمثل نتيجة . تحث ية

ب �ة  ؤن  يت�دا �ل ؤشاسا  تملجتمع �� تحقيق ته تعاا ؤن خالل تحس�� ��� حتمية حفشل تملشاسة تح�� 

تفج�� طاتا  تحف ي  �داء �خا ته �ش�ل راؤل  ؤت�اؤل  ؤت تزن ح�ى ة� ن ؤفك ت  ؤب عا  ؤتف تا 

 ال ةمكن ؤ تجاة ههت تحتح ي .  تعيا  تاييت ع�� ؤ تجاة تحتح ةا  تح�ل تف عاا تحع ملة ع�� تحبالي

ب��بية ت �ة  ح ة  يةمق تطية تايية ع�� �ةجاي ايعية تملالسمة حتجا ز  سد  عليه �ذ حم ى تحتغلب 

ع�� سن ت�ول ةكمن �� تطبيق  سن تملقاي�ا  ت�اي تجمع  تملشكال  تح�ل �عاىي ؤ�دا تملجتمع تحت ىي ل خاصة 

اعب تح ص ل �ح�دا ��  �ل هه  تملبايئ ة. ؤبايئ ت�و �ة  تحع ل  تملسا تة  حق ال اىسان  ت�اعش تحف  

ال تملدظ ؤة تح��ب �ة ت�واحية تحقاسمة ع�� تحتسل   تحقا   تحتمي��  غيا  ت�و �ة تحهي ةتدق �ل عداص  

عا�ج  تحهي سصبح �سيط  يتخل تملشاسة تح��ب �ة تحت ىسية ه  ج  تحكبت . هه  تملدظ ؤة ب  ن تاتثداء

ح ا تحتلميه  ه  ؤا ةشيي ��� تزتة  حاال  يع   تحهي ةمثل عاؤل كبح حطاتا  تحدم   اب تا تحفك ي 

ؤا ةشيي �� كث�� ؤن احيان ��� هت  نا�دا ؤن ب تؤ   �طاي �ر ت   هتحتالؤيه حلمشاسة تح��ب �ة ب�ل ؤ�

  .تحفشل  انقطاا تمل ي� ل
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46% 
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التويع الادنطاع�نالحسبالدرمةالتفك��رمال� الاظ�جة ال

ال

 ال

 نعم قانونية

 نعم سريّة

 

الاظ�جة ال� الادنطاع�نالحسبالدرمةالتفك��رمتويع ال

ال% الاظعرد ةال� الاظ�جة ؟
ّ
الرلالتفك

 ال 256 43,46

 ىعم تان نية 268 45,50

 ىعم ا ّ�ة 65 11,04

 ت�جملة 589 100
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