
 

 قضبيب الوخذراد
 خالل الفتزح هن 0224-8991 

 
 

 الوقذهــخ
انًؼهٕيبد نهًسزفٛذٍٚ يٍ االحصبئٛبد  إٌ يٍ أثشص أْذاف يشكض َظى انًؼهٕيبد رقذٚى أفعم
انزٗ رقذيٓب إداسح اإلحصبء ٔانجحٕس نكٗ رسهػ انعٕء ػهٗ يؼظى انًشكالد انزٗ قذ ركٌٕ 

آفخ رذيش فشد أٔ أسشِ أٔ يجزًغ ثأكًهّ ٔنؼم أًْٓب قعبٚب انًخذساد انزٗ أصجحذ فٗ أَٜخ 
األخٛشح خطشاً قٕٚبً قذ ٚٓبجى أ٘ أسشِ يسزقشِ , ) نزا إًٚبَب ثزنك َؼشض أْى ْزِ انقعبٚب 

حسبسٛخ, فقذ ركٌٕ َزبئجٓب انجشًٚخ فٙ انُٓبٚخ:انقزم, أٔ انسشقخ, أٔ انخطف, أٔ االػزذاء 

 (ػهٗ األْم سٕاء ثبنهفظ أٔ انعشة أٔ أحٛبَب االغزصبة, ٔقذ رؤدٖ ثّ فٗ انُٓبٚخ إنٗ االَزحبس
ٔ ال رقف يشكهخ انًخذساد ػُذ أصبسْب انًجبششح ػهٗ انًذيٍُٛ , ٔإًَب رًزذ رذاػٛبرٓب إنٗ 

انًجزًؼبد ٔانذٔل ، فٓٙ ركهف انحكٕيبد أكضش يٍ 021 يهٛبس دٔالس سُٕٚب , ٔ رهحق أظشاس ثبنغخ ثبقزصبدٚبد انؼذٚذ 
 .يٍ انذٔل يضم رخفٛط اإلَزبط ْٔذس أٔقبد انؼًم ٔخسبسح فٙ انقٕٖ انؼبيهخ

 : وهن خالل هذا التقزيز يوكننب التعزف على
0224-8991عذد القضبيب الوسجلخ ثبلنيبثبد وعذد الوتهوين ثهب خالل الفتزح هن  -1  

0224-8991أهن التهن ثقضبيب الوخذراد خالل الفتزح هن  -2  
0224-8991عذد القضبيب الوفصىلخ وعذد الوتهوين خالل الفتزح  -3  

 :تىسيع الوتهوين حست ثعض الخصبئص الشخصيخ -4

يٍ حٛش انجُسٛخ -أ       
يٍ حٛش انؼًش -ة        

م 0224-8991أوال : القضبيب الوسجلخ ثبلنيبثبد وعذد الوتهوين ثهب خالل الفتزح هن   

و 2112-0999( انقعبٚب انًسجهخ ثقعبٚب انًخذساد خالل انفزشح يٍ 0ٕٚظح انجذٔل سقى)  .   

8جذول رقن)                                                     )                                                      

  عذد القضبيب الوسجلخ حست التهوه لقضبيب الوخذراد
م 0224 - 8991خالل الفتزح هن   

 عدد المتهمٌن القضاٌا المسجلة السنة

1998 527 896 

1999 1032 1521 

2000 848   1260 

2001 643 1023 

2002 746 1186 

2003 713 1127 

2004 873 1336 

 8349 5382 المجموع

 1193 769 المتوسط السنوي

( يب ٚه0ٙيٍ انًالحظ فٙ انجذٔل انسبثق سقى)  : 

و أػهٗ انسُٕاد ػذدا يٍ حٛش انقعبٚب انًسجهخ ٔثبنزبنٙ ػذد انًزًٍٓٛ حٛش ثهغ ػذد انقعبٚب 0999رؼذ سُخ  -
يزٓى 0220قعّٛ ٔثئجًبنٙ ػذد  0102انًسجهخ  . 

ٔانزٙ رؼذ صبَٙ أػهٗ  2112صى رؼبٔد االسرفبع يشح أخشٖ حزٗ سُخ  2110،  2111رُخفط ػذد انقعبٚب ػبيٙ  -
% ػٍ 02.2يزٓى ثبنشغى يٍ اَخفبظٓب ثُسجخ  0001قعّٛ ٔ 970عبٚب انًسجهخ ٔقذ ثهغذ انسُٕاد فٙ ػذد انق

0999ػبو  . 

يزٓى 0090قعٛخ ٔثؼذد يزٕسػ يٍ انًزًٍٓٛ قذسِ  719ثهغ انًزٕسػ انسُٕ٘ نؼذد انقعبٚب خالل ْزِ انفزشح  - . 

0224-8991ثبنيب : أهن التهن ثقضبيب الوخذراد خالل الفتزح هن   

2112-0999( رٕصٚغ قعبٚب انًخذساد حست أْى انزٓى انًسجهخ خالل انفزشح ي2ٍٕٚظح انجذٔل سقى )  
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0جذول رقن ) ) 

 عذد القضبيب الوسجلخ حست التهوه لقضبيب الوخذراد
م 0224-8991خالل الفتزح هن   

 المجموع 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 التهمة
المتوسط 

 السنوي
النسبة الى 

 االجمالً

جلب أو صنع أو زراعة 
 المخدرات بقصد االتجار

34 82 113 25 17 23 60 354 51 6.6% 

حٌازة المخدرات بقصد االتجار 
 أو تقدٌمها للغٌر

189 428 320 192 191 159 180 1659 237 30.8% 

حٌازة المخدرات أو جلبها 
 بقصد التعاطى

293 478 376 355 457 439 513 2911 416 54% 

حٌازة المؤثرات العقلٌة بقصد 
 االتجار أو تقدٌمها للغٌر

4 8 10 20 24 21 13 100 14 1.9% 

جلب أو حٌازة المؤثرات 
 العقلٌة بقصد التعاطً

7 32 22 49 56 71 107 344 49 6.4% 

 %0.3 2 14     1 2 7 4   أخرى

 %100 769 5382 873 713 746 643 848 1032 527 المجموع

( انز٘ ٚجٍٛ أكضش انزٓى ػذدا سٕف ٚجٍٛ نُب اٌ انزٓى انًسجهخ ثبنجٛبَبد خالل فزشح 2إرا يب اسزؼشظُب جذٔل )
  : سُٕاد انزقشٚش جبءد

% قعٛخ يٍ 22قعٛخ ٔثُسجخ  2900رًٓخ حٛبصح انًخذساد أٔ جهجٓب ثقصذ انزؼبغٙ أكضش انزٓى ػذدا فقذ ثهغذ  • 
قعٛخ 201إجًبنٙ ػذد انقعبٚب انًسجهخ ٔثًزٕسػ سُٕ٘ قذسِ  . 

ٛخ قع 0129رهٛٓب فٙ انًشرجخ انضبَٛخ رًٓخ حٛبصح انًخذساد ثقصذ االرجبس أٔ رقذًٚٓب نهغٛش ٔثهغذ ػذد قعبٚبْب  •
يٍ إجًبنٙ ػذد انقعبٚب انًسجهخ 01.9قعٛخ َٔسجزٓب % 207ٔثًزٕسػ سُٕ٘ قذسِ  . 

02.2أيب ثبقٙ انزٓى فقذ ثهغذ َسجزٓب  • %. 

0224-8991ثبلثب : عذد القضبيب الوفصىلخ ونسجخ وعذد الوتهوين خالل الفتزح هن   
( ػذد انقعبٚب انًفصٕنخ ٔػذد انًزًٍٓٛ فٛٓب حست انزًّٓ َٔسجخ اإلَجبص نقعبٚب انًخذساد 0ظح انجذٔل سقى)ٕٚ

و 2112 – 0999خالل انفزشح يٍ   : 

3جذول رقن )                       )                                           

                                                  عذد القضبيب الوفصىلخ وعذد الوتهوين فيهب                             

م 0224-8991خالل الفتزح هن                                                                                        

 السنة
القضاٌا 
 المسجلة

القضاٌا 
 المفصولة

االنجاز )المفصولة إلى المسجلة  نسبة  ) 
عدد 

 المتهمٌن

1998 527 488 92.6% 845 

1999 1032 545 52.8% 957 

2000 848 750 88.4% 1209 

2001 643 570 88.6% 937 

2002 746 641 85.9% 1029 

2003 713 702 98.5% 1084 
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2004 873 843 96.6% 1283 

 7344 %84.3 4539 5382 المجموع

 1049 %84.3 648 769 المتوسط السنوي

 

( ٔانشسى انجٛبَٙ يب ٚه0ٙٚزعح يٍ انجذٔل انسبثق سقى )   : 

( قعٛخ يٍ يزٕسػ ػذد 129نؼذد انقعبٚب انًفصٕنخ ) 2112 – 0999ثهغ انًزٕسػ انسُٕ٘ خالل انفزشح يٍ ػبو  -

719انقعبٚب انًسجهخ خالل َفس انفزشح  92.0قعٛخ سُٕٚب ٔثُسجخ إَجبص ثهغذ      % . 

جخ نهقعبٚب و أػهٗ انسُٕاد ثبنُسجخ نهقعبٚب انًفصٕنخ حٛش كبَذ أػهٗ انسُٕاد ثبنُس 2112رؼذ سُخ  -
91.1يزٓى ٔثُسجخ إَجبص 0290قعّٛ ثئجًبنٙ ػذد  920انًسجهخ كًب سجق ركشْب فقذ ثهغذ  % 

قعٛخ يسجهخ  929قعٛخ يٍ ثٍٛ  721و حٛش رى انفصم فٙ  2111ٚهٙ رنك يٍ حٛش انقعبٚب انًفصٕنخ ػبو  -
يزٓى 0219ٔ  

يزٓى 0192ٔثؼذد يٍ انًزًٍٓٛ ٚقذس  2110قعٛخ فٙ ػبو  712رى انفصم فٙ  - . 

حست الجنسيخ والفئخ العوزيخ 0224-8991راثعب: تىسيع الوتهوين في قضبيب الوخذراد خالل الفتزح هن   

ٔثذساسخ انجٛبَبد انشخصٛخ نهًزًٍٓٛ يٍ حٛش انؼًش ٔانجُسٛخ فٙ قعبٚب انًخذساد خالل ْزِ انفزشح َجذ يب 

 -: ٚهٙ

 :أ-هن حيث الجنسيخ
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4جذول رقن ) )                                             

نيبثبدعذد الوتهوين ثبلقضبيب الوسجلخ ثبل                                                                                    
حست الجنسيخ 0224-8991خالل الفتزح                                 

 الجملة غٌر مبٌن غٌر كوٌتً كوٌتً السنة

1998 259 128 458 845 

1999 393 238 326 957 

2000 654 467 88 1209 

2001 552 286 99 937 

2002 670 268 91 1029 

2003 673 290 121 1084 

2004 823 349 111 1283 

 7344 1294 2026 4024 المجموع

 1049 185 289 575 المتوسط السنوي

 %100 %17.6 %27.6 %54.8 النسبة

( يب ٚه2ٙٚزعح يٍ انجذٔل انسبثق سقى )  :- 

% يٍ إجًبنٙ ػذد انًز22.9ًٍٛٓثهغذ َسجخ انًزًٍٓٛ فٙ قعبٚب انًخذساد يٍ انجُسٛخ انكٕٚزٛخ  - ٔ َسجخ  , 
 . %45.2  غٛش انكٕٚزٍٛٛ ٔانجُسٛبد نغٛش يجُّٛ قذ ثهغذ

 هن حيث العوز: -ة

                  ( 5جذول رقن ) 
                       عذد الوتهوين في القضبيب الوسجلخ ثبلجيبنبد

 م 0224-8991حست الفئخ العوزيخ خالل الفتزح هن 

 49-40 39-30 29-19 حدث السنة
50-
59 

 المجوع غ.مبٌن فأكثر60

1998 11 165 122 44 6 3 494 845 

1999 28 352 274 93 29 2 179 957 

2000 16 525 398 146 39 8 77 1209 

2001 15 311 297 113 27 3 171 937 

2002 18 295 221 129 31 7 328 1029 

2003 14 347 221 136 30 4 332 1084 

2004 22 255 288 79 18 2 619 1283 

 7344 2200 29 180 740 1821 2250 124 المجموع

 1049 314 4 26 106 260 321 18 المتوسط االجمالى

 %100 %29.9 %0.4 %2.5 %10.1 %24.8 %30.6 %1.7 النسبة

( ٚزعح يب ٚهٙ 2يٍ انجذٔل انسبثق سقى )   : 

( سُخ أكضش فئبد انؼًش انًخزهفخ انًسجهخ فٙ قعبٚب انًخذساد حٛش 09-01( سُخ , )09-09رًضم فئخ انؼًش ) -
ْٔزا 2112-0999% خالل انفزشح يٍ 12.2ثهغذ انُسجخ  ثبأليش انخطٛش ٔخبصخ انفئخ األٔنٗ ْٔٗ فئخ انشجبة  ٚؼذ 

 .انزٍٚ ْى يسزقجم األيخ

  ٚقم ػذد انًزًٍٓٛ فٙ قعبٚب انًخذساد كهًب اسرفؼذ انفئخ انؼًشٚخ -
سُخ ْٔزِ انفئخ انؼًشٚخ ٚجت االْزًبو ثٓب  09% يٍ إجًبنٙ انًزًٍٓٛ يٍ األحذاس أ٘ اقم يٍ 0.7ٔجٕد  -

 . ٔانؼًم ػهٗ رقٕٚى ْؤالء األحذاس خٕفب يٍ ػٕدرٓى إنٗ اسركبة يضم ْزِ انقعبٚب

 


