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 اثحب ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم ةسسؤمل يثحبلا قيرفلا زجني

 مهف ىلإ ثحبلا اذه فدهي .برغملا يف ةيحصلا ئراوطلا ةلاح تاروطت بكاوي

 ،مهتاروصت ىوتسم ىلع ءاوس مئاقلا عضولا ةعيبطل دارفألا كاردإ ىدم

 ةبكاوملاو فاشكتسالا قطنم ثحبلا مكحيو  .مهتاسرامم وأ مهفقاوم

 ةلثمتملاو ةحئاجلل ىربكلا ثالثلا تاظحللا بكاوي ثيح ينمزلا دعبلا راضحتساب

 يف ةدراولا جئاتنلا لكشتو  .ةلمتحملا هتياهنو هديدمت ةلحرمو ،رجحلا ةيادب يف

 نم ةنوكم ةرامتسا ربع يمك ثحب نم ىلوألا ةلحرملل ةيلوألا جئاتنلا ريرقتلا اذه

 تدتما .اصخش 2556 نم نوكتت ةنيع تمهو اينورتكلإ اهعيزوت مت اريغتم 36

 ليربأ نم نيرشعلاو نماثلاو عبارلا نيب ام تايطعملا عمج نم ىلوألا ةلحرملا

 ىلع فارشإلا يثحبلا قيرفلا لصاويو .ىلوألا يحصلا رجحلا ةرتفو تنمازتو 2020

 مهفل اريغتم 56 نم ةنوكم ةديدج ةرامتسا قلطأ ثيح ،ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا

 تاءارجإللو ضيرملل ،ضرملل ةبراغملا تالثمت و تاسرامملاو فقاوملا تاروطت

 :ليبق نم ىرخأ بناوج ىلإ ةفاضإلاب ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا

   .اهريغو يعامتجالا طبارلاو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا



 
 

 

 

 ميدقت

 ءابطألاو ،ةحصلا ءاملعو ،نييجولويبلا ىلع ةقيمع تايدحت انوروك ضرفي مل

 كلذ عم يزاوتلاب ضرف لب ،طقف ةيسايسلا تاطلسلاو ةيودألا عينصت تاكرشو

 نكمت مدع نإ .اهيصتخمو ةيناسنإلا مولعلا ىلع ةريبك تايدحتو تاهاركإ

 ،ةظحللا ىتح هتافعاضمو ضرملا دض حاقل وأ راقع جاتنإ نم ةيملعلا تاربتخملا

 اديحو اليبس ةياقولا نم لعجي ،هلوح لدجلا لصاوتي يملع دحت هتاذ دح يف وهو

 سانلا تاروصت ةعيبط لوح ةلئسألا نم اليس حرطي امم ضرملا نم صالخلل

 ،ةباصإلا يدافتل تاحئاجلاو ةئبوألا عم يطاعتلا ةيفيكلو ،سوريفلل ،ضرملل

 .ةعاجنلا نم عونب اهنع ةيعامتجالا مولعلا بيجت دق ةلئسأ

 تاءارجإلاو ةيحصلا ئراوطلا ةلاح نع نالعإلا ةادغو ،برغملا يف

 قطانملا نيب رفسلا رظح ،قوستلا ،جورخلا تارتف ديدحت ليبق نم ،اهل ةبحاصملا

 ماع لكشب ةيمومعلا تاطلسلا تهجاو ...دجاسملا يف ةالصلا عنمو ،ندملاو

 تالثمتلاو هراشتنا ةيفيكو ضرملا ةروطخ لوح "ةدئاسلا ةفرعملا" يدحت

 سافو ةجنطب نينطاوملا نم عومج تجرخ ،لاثملا ليبس ىلعف .هلوح ةدئاسلا

 قالغإ رارق دض رهاظتلل ةيبعشلا ءايحألاب ةصاخو ،ةيليل تارهاظت يف ىرخأ ندمو

 ريس انوروك" ليبق نم تاراعش اوعفر نيح هسفن ضرملا دضو لب دجاسملا

 ايدحت تلكش ،ريثك اهريغو تاسرامملا هذه ،"كلايد يشام برغملا ،كلاحف

 فرظ يف سانلل يمويلا كولسلا عم لماعتلل ،ةيمومعلا تاطلسلل ايقيقح

 ،تالثمتلا ةيرظن انربتعا نحن نإ ،انوروك ءابو يشفتب طبترملا اذهك ديقعتلا ديدش

   .تارارقلا ردصت يتلا تاسسؤملا عم ةقالعلاو ةحصلاو ضرملل ةنيعم تاروصتب



 
 

 

 

 ،تاسراممل انمهف ىدم لئاست ،ةلصلا تاذ ،اهريغو ثداوحلا هذه نإ

 تالثمتلا هذه مهف ءوس نأ كلذ ،سوريفللو ،ةحئاجلل سانلا تاروصتو تالثمتو

 ةيريبدتلاو ةيئاقولا ةعبتملا تاءارجإلاو تاسايسلا لك نم لعجي تاروصتلاو

 تاءارجإلا ةيلاعفو ةعاجن مامأ اقئاع لكشت دق ةيماع تاروصت عقاوب مدطصت

 ددع فرط نم ددصلا اذه يف ةلوذبملا تادوهجملا نم مغرلابف .ةيوعوتلا جماربلا

 بقاوع هل نوكت دق ةدئاسلا تالثمتلا مهف مدع نأ الإ ةلودلا تاسسؤم نم

  .ةميخو

 ةيعامتجالا مولعلا ءاقب ايملعو ايقالخأ لوبقملا ريغ نم حبصي ،هيلعو

 رهاظملا نم اهل ةحئاج مامأ ةدماجو ةنكاس ،اهتعيلط يف ايجولويسوسلاو

 لكشب يناسنإلا عامتجالا لاكشأو تاعمتجملا هجو ريغي دق ام ةيعامتجالا راثآلاو

  .البقتسم يرذج

 ،يجولويسوسلا ثحبلاو ريكفتلل اراطإ "تاصنم" رابتعابو ،كلذ نم اقالطناو

 سوريف راشتنا ءازإ بقرتلاو كشلا نم ريثكلا ملاعلا هيف فرعي يذلا تقولا يفو

 ايمك اثحب ،ةيتاذلا اهتاناكمإ ىلع دامتعابو ةسسؤملا تقلطأ ؛دجتسملا انوروك

 ىخوتن .ةلمتحملا هتياهنو هديدمت ،رجحلا ةيادب عم قفاوتت لحارم ثالث ىلع دتمي

 تقرتخا ةيحص -ويسوس ةعقاو ىلع ةيجولويسوس ةداهش نوكت نأ هجئاتن نم

 هتاهج دادتما ىلعو ةيعامتجالا هتائفو هتاقبط فلتخمب يبرغملا عمتجملا

  .هقطانمو

  



 
 

 

 

 ثحبلا ةيجهنم

 ىلع ءاوس مئاقلا عضولا ةعيبطل دارفألا كاردإ ىدم مهف ىلإ ثحبلا اذه فدهي

 فاشكتسالا قطنم ثحبلا مكحيو  .مهتاسراممو مهفقاوم ،مهتاروصت ىوتسم

 ةلثمتملاو ىربكلا ثالثلا تاظحلل بكاوي ثيح ينمزلا دعبلا راضحتساب ةبكاوملاو

 يف ةدراولا جئاتنلا لكشتو  .ةلمتحملا هتياهنو هديدمت ةلحرمو ،رجحلا ةيادب يف

 ةرتفو تنمازت يتلا ثحبلا نم ىلوالا ةلحرملل ةيلوألا جئاتنلا ضعب ريرقتلا اذه

 تضرف دقو .ةادأك ةرامتسالا ىلع يمكلا ثحبلا اذه دمتعيو .ىلوالا يحصلا رجحلا

 تينرتنألاربع اريغتم 36مضت ةرامتسا عيزوت ىلا ءوجللا يحصلا رجحلا ةيفرظ

 ةفرعم :ىربك رواحم ةثالث ةرامتسالا هذه مضتو .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو

 نم فقاوملا ىلع اضيأ توتحاو .هلاقتنا قرطو هلاقتنا ةيفيكو هبابسأ ضرملا

 .ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا تاءارجإلا نمو ضرملا نمو ضيرملا

 ةيفيكو هتجلاعم قرطو هبابسأ ضرملا تالثمت مهيف ثلاثلا ىوتسملا  امأ

 يثحبلا قيرفلا رهس ،ةنيعلا عونتو ةبوجألا ةيقادصم نامض فدهبو .هنم ةيامحلا

 فرط نم ةرامتسالا ءلم مدع نم دكأتلا اهنيب نم تاينقتلا نم ددع رامثتسا ىلع

 لحم يف نزاوتلا ثيح نم ةنيعلا ةيليثمت نامضو . IP نم دكأتلا لالخ نم توبورلا

 نأ ريغ .تاهجلا بسح عيزوتلاو ،عونلاو ،يرضحلاو يورقلا ملاعلا نيب ام ةماقإلا

 ىوتسم نود مه نم ةيليثمت ىلع رفوتلا نم انتمرح ثحبلل ةينورتكلإلا ةعيبطلا

 .توافتم لكشب نإو نوسردمتم ةنيعلا دارفأ لك نأ ثيح يسارد



 
 

 

 

 ةنيعلا صئاصخ ضعب

 2020 ليربأ 28و 4 نيب نيب ام رمتساو ،اصخش 2556 ثحبلا اذه مه

 تابوعصلا نم مغرلابو .يحصلا رجحلا نم ىلوألا ةلحرملا عم قفاوتت يتلاو

 ةنزاوتم لظت ثحبلا ةنيع نإف ،تينرتنألا قيرط نع يمكلا ثحبلا اهحرطي يتلا

 ثانإلا لثمي ثيح :ىنكسلا لحمو سنجلا ثيح نم ةيليثمت صئاصخ تاذو

 يف ،ندملا نونكسي ثحبلا عمتجم نم % 52,7و .روكذلا نم %51 لباقم %49

  .يرضحلا هبش رادملاب نونكسي % 8,03 و يورقلا ملاعلاب % 39 نيح

 

 



 
 

 

 

 انئوجل ىلا ساسألاب عجار اذهو ةنيعلا يف اليثمت رثكألا ةئفلا بابشلا لكشيو

 ةيرمعلا ةئفلا فرط نم افثكم الامعتسا فرعت يتلاو ،ةينورتكلإ لئاسول

 19,4 ذيمالتلاو %19,7 بالطلا لكشيو .ةنس 30و 15 نيب ام اهرامعا ةحوارتملا

 امأ ،% 13,7 صاخلا عاطقلاب نولماعلاو % 17 ماعلا عاطقلا وفظوم ،%

  .% 17ةبسنب مهف لمع نع نوثحابلا

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 ةيلوألا ثحبلا جئاتن

  ةيامحلا لاكشأو سوريفلاب ةفرعملا

 ذإ انوروكب ةيفاو ةفرعم ىلع نورفوتي نيثوحبملا نأ جئاتنلا تثبثأ

 عم الثم هطلخ متي ملو %98 نم رثكأب تاسوريفلا نمض هتعقوم اوعاطتسا

 ضارعألاب نيثوحبملا ةفرعم نأ امك .تابوركيملا وأ تايليفطلا ،ايريتكبلا

 ةلاح يف اهعابتا ضورفملا تاوطخلاو هراشتنا ةنكمأو ،سوريفلل ةيبطلا

 ربتعا دقف .ةلوبقم ةفرعم لظت ،طيحملا لخاد نم صخش هتباصا يف كشلا

 ناكم يأ يف لصحت نا نكمي ىودعلا لاقتنا نأ نيثوحبملا نم %80 نم رثكأ

 ىزعي دقو .ىودعلا لاقتنا ةقيرط نيبوجتسملا نم %1 ىوس يردي ال اميف

 ىوتسم نودب مه نم بيغي ثيح يساردلا اهاوتسمو ةنيعلا ةعيبط ىلإ كلذ

 عباتي ثيح ،مالعإلا لئاسو رود ىلإ اضيأ رمألا ىزعي نأ نكمي امك .يسارد

 ةصاخبو ةينطولا مالعإلا لئاسو لالخ نم بظاوم لكشب انوروك رابخأ %77,9

 .ثحبلا ةنيع نم %97 هجولو ةيناكمإ ىلع رفوتي يذلا تينرتنألا

 ةيربخملا ةعانصلا  و سوريفلا ردصم

 مهتعانق نع ،عومجملا نم %58.7 هتبسن ام يأ ،ةنيعلا فصن نم رثكأ ربع

 ،%27.8 ةبسنب ثلثلا نم لقأ دكأ امنيب ،سوريفلل ةيربخملا ةعانصلا ةركفب

 يقاب عزوت نيح يف .ضارمألا نم هريغك يعيبط ضرمب قلعتي رمألا نأ ىلع

 ةيئاقلتو ةيردق تاروصت لوح ،باوج لكل %5زواجتت ال بسن نيب ،نيثوحبملا

  .اهريغو فدصلا ليعافمل وأ يهلإلا باقعلل ءابولا ةيادب بسنت



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةسوردملا ةنيعلا لالخ نم عمتجملا لبقت ىدمو جئاتنلا هذهل ةءارق يف

 دعب ،هنم دحلل ةذختملا تاءارجإلاو ،برغملاب 19 ديفوك ءابو راشتنا ةيعضول

 ةيعضو لوح اعامجإ كانه نأ نيبتي ،ةيحصلا ئراوطلا ةلاح نالعإ نم رهش

 عم ،لكك نطولا ىوتسم ىلع هراشتناو ءابولا لوخد اهثدحأ يتلا ةروطخلا

 هبابسأ ريسفتب ةقلعتملا تاهاجتالاو فقاوملا ةيقب يف ةحضاو تانيابت

 ةدامو ببس فاشتكا ةظحل نم أدبي جالعلا فاشتكا ناك اذإف .هجئاتن عقوتو

  نإف ءابولا

 عمتجملا لخاد بخنلا تاباطخ يف ةحضاولا ةبيرلاو كابترالا ةلاح

 تاءارقلاو ةيملعلا تابراقملا ضراعتو ،لكك ملاعلا ىوتسم ىلعو يبرغملا

 يدوجولا نمألاب ساسحإلا ظوظح نم للق دق ،انايحأ عوضوملل ةيسايسلا

 رولبي يذلا يبعشلا يعولا ىلع سكعني رمألا اذهو .تاعامجلاو دارفألا ىدل

  بيكرت ةداعإو ةعاشإلا رامثتسا ىلع ةمئاق ،ةيعامتجا تالثمتو تايكحم هرودب



 
 

 

 

 ىدمو سوريفلا ردصم لوح ،ةدئاسلا ةضراعتملاو ةأزجملا تايطعملا

   .هتالآمو هتروطخ

 سوريفلا ردصم فلي يذلا ضومغلاب طابتراب طقف سيل قلقلا ةلاح دادزتو

  وزعي ثيح  ةيجالعلا تاسسؤملل يحصلا ماظنلا ةيلاعف يف كشلاب اضيأ لب



 
 

 

 

 فعض ىلإ سوريفلا نم فوخلا ببس نيبوجتسملا فصن نم رثكأ

 .دالبلاب ةيحصلا تاسسؤملا

 ةيحصلا تاينبلا ةشاشه نم قلقو سوريفلا ةروطخ

 ."نيباصملا ريغ ىلع ارطخ لكشي" دجتسملا انوروك ءابوب باصملا

 مهتاءامتنا فلتخمب ،نيثوحبملا نيب عامجالا ىوتسم نم برتقت ةعانقلا هذه

 و ةيرمعلا مهتائف فلتخمو ،ةينهملاو ةيفارغجلا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ءابولا نإ ذإ .يملعلاو يفرعملا مهنيوكت تايوتسمو ةيركفلا مهتاهجوت

 ةباصإلل نيضرعملاب نيباصملا طالتخا رارمتسا عم راشتنالا عيرس دجتسملا

 دجن اذهلو .قلقلل ةريثم ةينطولاو ةيملاعلا تالدعملا بسح هكتف ةجردو ،هب

 نيذلا مهو ،%5.5 هتبسن امب مهفقاوم مسح يف نيددرتملا ءانثتسا دعب  ،هنأ

 زارتحالا تاءارجإل ايبسن نينئمطم وأ مهرادقأل نيملستسم مهدع نكمي

 راشعأ ةعست نم رثكأ نإف ،ءابولا راشتنا فيفخت يف دعاست يتلا ةياقولاو

 ،%37.4 ةبسنب يعيبطلاو طسوتملا مهقلق نع نوربعي نيثوحبملا

 عجري قبس ام ىلع افطعو .نينطاوملا نم %55.7 دنع ديدشلا ىوتسملابو

 نيح يف ،انوروكلل لاعف جالع دوجو مدع ىلإ كاذ مهفوخ نيثوحبملا نم 36%

 ةشاشهو فعض ىلإ انوروك كتف نم مهفوخ دوعي  نيثوحبملا نم %52.6 نأ

 .دالبلاب ةيئافشتسالا و ةيحصلا تاينبلا

 نولكشي نمم مهريغ هاجتا يف نيباصملا نم ءابولا لقن رطخ ناك اذإ 

 اعقاو ،اعيمج مهنضتحيو هلخاد نوكرحتي يذلا ،يعامتجالا طيحملا جيسن

  يحصلا رجحلا ةلاح ضرفو نيباصملا لزع ةركف لبقت نإف ،اسوسحمو ادراو



 
 

 

 

 فيفختلاو ءابولا نم دحلل ايبسن اعنقمو امهفتم ءارجإ ىقبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالاحلل ةيحصلا تاسسؤملا باعيتسا لجأ نمو ،هب تاباصإلا ددع نم 

 ةيعضو لوح حرطي يذلا لاؤسلا نكل .جالعلا لجأ نم اهيلع ةضورعملا

 هباعيتسا ةداعإ ىلع ةيعامتجالا ةموظنملا ةردق ىدمو ،جالعلا دعب صخشلا

 نأ ثحبلا جئاتن تنيب ثيح ،ةنيابتم تاباجإ ىلع انليحي ةقباسلا هبساكم ظفحو

 يداعلا لماعتلل مهدادعتسا نع نوربعي نم طقف مه ةبراغملا عابرأ ةثالث

 ددعلا سمخ هيف ظفحتي يذلا تقولا يف ،هئافش دعب ءابولاب باصملا عم

 نم %5.5 ضفر ةازاومب ،هلعف بولطملاب ةفرعملا مدع ةجحب يلامجإلا

 نم يفاعتملاب اقباس ةداتعملا ةيعامتجالا تاقالعلا ةداعإ ثحبلا عمتجم

  .ءابولا

 



 
 

 

 

 ربعملا ضفرلا هاجتا يف مهتالثمتو صاخشألا فقاوم تروطت ام اذإو

 مزالي يعامتجا مصو ىلإ ضرملا لوحتي دقف ،نآلا دحل ةفيعض ةبسنب ،هنع

 نمز نم ددميس اذهو ،هئافش دعب دجتسملا انوروك ءابوب باصملا

 .هتياهن دعب ىتح ،ءابولل ةيعامتجالا ضارعألاو تافعاضملا

 :ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو ةيمومعلا تاطلسلا تاءارجإ  

 نم ةيلاع ةجردب ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا تيظح

 نإ و اهنع اضرلا نع اوربع %93 و ،ةيرورض اهوربتعا %87.9 نأ ثيحب ،ةقثلا

 عوضوملا ةيساسح نم مغرلاب هنأ الثم ظحالن اذكه .ةتوافتم تاجردب

 نكامأو دجاسملا قالغإب تاطلسلا رارق يظح دقف ،ناضمر رهشل هتفداصمو

 اوربتعا نيذلا نيثوحبملا نم %96.1 ةبسن هنع تربع ام وهو لوبقلاب ةدابعلا

  .ايرورض ءارجإ ناك كلذ نأ

 

 



 
 

 

 

 عومجم نم %73.4 طارخنا امهبحاص معدلاو اضرلا اذه نأ حضاولاو

 ريبك ردق دوجو ىلع لدي امم ،انوروك رطاخمب ةيعوتلل تايلمع يف نيبوجتسملا

 ةيلوؤسملا هذه اضيأ رهظتو .مهيدل ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب ساسحإلا نم

 لكشب ةحئاجلا لوح ينطولا مالعإلا عباتت ةثوحبملا ةنيعلا نم %77.9 نوك يف

 ابلاغ نيبوجتسملا نم %99 دنع نيرخآلاو ءابرقألا عم ثيدحلا نأ امك .رمتسم

 .كاذ وأ ردقلا اذهب ةحئاجلل هيف قرطتلا متي ام

 تايكولسلا ضعب ثحبلا جئاتن نم فشتسن تايطعملا هذه بناج ىلا

 اهب مايقلا مت يتلا الثم ىلوألا ةوطخلاف ،يبرغملا نطاوملا لاعفألا دودرو

 فلأ قوفي ام يا ،تالاحلا نم %50 نم رثكأ يف تناك ئراوطلا ةلاحل ادادعتسا

 ددصلا اذه يف دكأ دقو ،ةيرورض تاودأو هيلزنم تادعم ءارشب مايقلا ،ثوحبم

 ،لمتحمو ديج لكشب ةذختملا تاءارجإلا عم نوشياعتي مهنأ ةنيعلا نم 93%

 ،ةيحصلا ئراوطلا ةلاح نالعا هقلخ يذلا ساسحإلا ةعيبط صخي اميف امأ

 بائتكالا ةلاحو ،%33,8 ةبسنب تاطلسلا رارق يف ةقثلا ةلاح نيب حجرأتت يهف

 نورعشي ،% 12,2 نا نيح يف ،% 10.4 ةبسنب قلقلاو طغضلا ،%34,4 نزحلا و

 يف ةقثلاو نانئمطالاب روعشلا اذهو  .ةنينأمطلاو ةنيكسلاب ءيش لك مغر

 دارفأ ىدل ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب روعشلاب قفارتملا ةيمومعلا تاءارجإلا

 يذلا ناكملا رييغت ىلإ نوعلطتي ال مهنم %78 لعج ،ةسوردملا ةنيعلا

  .هيف نوميقي
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مهمتنا
بحثية وتقديم دراسات و تنشيط  لتوفير مساحة  باعتبارها فضاء علميا مفتوحا  "منصات"  تشتغل 

نقاشات، قادرة على أن تجمع في الوقت ذاته الفعاليات األكاديمية وفعاليات المجتمع المدني 

على حد سواء. وتتمثل الرسالة األساسية للمؤسسة في تطوير األبحاث السوسيولوجية الرئيسية، 

وإجراء بحوث ميدانية وتقديم الخبرات والتحليالت الموضوعية وتقديمها لصناع القرار، واألكاديميين 

الخبرة،  تقديم  ثالثية  تمثل  وهكذا،  المهتمين.  وجميع  المدني  المجتمع  وممثلي  الرأي  وصناع 

وتدريب علماء االجتماع الناشئين، وتطوير البحوث االجتماعية األساسية، المهام الرئيسية لمنصات.
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