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” اه يا ٔؽوق غوْٕا "       “  جًذن كغٕة " االظتار املوفلة       
أصغ اهحضغٔاة اهؼئٕـٕة اهحي جٓازْْا اهطضاـة اهسادة هاملَْٕة          
هجكٓن أكذؼ صغٓرا يف اهتوغان اهحي جشْغ ٍؽاغاة يـوضة هجغظن    

 يؼصوة اؿحلؽاب صاد ةٌٕ أؼؼاف اهطؼاع كًا ّٓ اهضال يف اهًٌٕ.
هيع اٍحشار االٍحؼٍث هيَطاة اهحٓاضن االزحًاغي جحفشى ظاّؼة          

 اظحالق االظتار هجحؼازع يـحٓو اهذلة يف االظتار املحغاههة. 
هيف ّػُ اهغراؿة املـضٕة اهحي ٔسؼْٔا يؼكؽ اهغراؿاة هاالغالم           
االكحطادو جتؼز ّػُ اهظاّؼة يف ٍحائر االؿحتٕان صٕخ ةغا هاعضا           
ان زًْٓر كتٕؼ يًٌ شًوحْى اهغراؿة ال ٔذلٓن ـًٕا ٔحى جلغًِٔ            

 يف هؿائن االغالم.
جذتث اهغراؿة ان اهلارئ ذكي هال جَؽوي غوِٕ يًارؿة اهحغوٕن             
يًْا ةغة كٓٔة هايحوكث أدهاة اهضغٓر اهفاغن ةـتب زٔادة                
املـاصاة يف االغالم اهسغٔغ، هػا ـإٍَا يؽاهتٓن كًشحؾوٌٕ يف          
اهػًن اإلغاليي ان ٍـػى زاّغٌٔ الن جكٓن اهضلٕلة ّي دؿحٓر          

 اهػًن اإلغاليي ةكن جَٓغاجِ هجٓزْاجِ.
جتغه ةػظ اهَحائر يذٕؼة هالّحًام ةن هجػؽَٕا ضٓرة هاعضة غٌ            
ؼؼٔلة جفكٕؼ اهسًْٓر املـحْغف هكٕؿ َٔظؼ ألداء هؿائن االغالم     
املعحوفة، هّي ـؼضة يًْة هٓؿائن االغالم ان جؼازع اداءّا ةًا            

 ٔػؽز يٌ اهذلة ةْا هغو زًْٓرّا املـحْغف. 
ٍضاهل يٌ ظالل ّػُ اهسْغ املٕغاٍي هفؼٔلَا املحعطص ان ٍلغم           
ضٓرة هاعضة هألداء اإلغاليي يف اهًٌٕ يٌ هزْة ٍظؼ اهسًْٓر              
اهًَٕي املـحْغف هٍأين ان جشكن إعاـة جسػن هؿائن االغالم           

 جػٕغ اهَظؼ يف ؼؼٔلة جػاؼْٕا يع االصغات ةػٕغا غٌ أو يؤدؼاة.
 

 هصطفٖ ًصز
 رئ٘س هزمش الذراسات ٍاالػالم االقتصادٕ

 

 هقذهٔ 
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جظْؼ اهغراؿة املـضٕة ان اؽوتٕة اهسًْٓر اهًَٕي ال ٔذق يف هؿائن              
االغالم هيع ذهم جظن ٍـتة االكتال غوي جوم اهٓؿائن هوضطٓل غوي                

 املػوٓياة اه هوحؼـِٕ جظن يؼجفػة اهي صغيا. 
هيع جؼازع االّحًام ةٓؿائن االغالم اهحلوٕغٔة ةاة االٍحؼٍث )يٓاكع                
إظتارٔة، ههؿائن جٓاضن ازحًاغي( ٔحطغر يطادر املػوٓياة، هجشٕؼ              
اهغراؿة اهي ان االٍحؼٍث ٔحؼةع غؼش املطادر األكذؼ اّحًايا يٌ كتن                  

ةاملئة يٌ اهًٌَٕٕٕ ٔـحعغيٓن االٍحؼٍث ؿٓاء  ٦٨اهسًْٓر اهًَٕي، اذ ان 
 يف املغن اهضغؼٔة اه اهؼٔفٕة.

يَطة " ـٕؾ ةٓك " جػغ اكذؼ هؿٕوة جٓاضن ازحًاغي يف اهًٌٕ                     
ةاملئة، دى ٔٓجٕٓب      ٦٨ةاملئة، ٔوْٕا اهٓاجؾ اب ةَـتة           ٦٨هةَـتة  

 هجٓٔحؼ هأًٓ هجوٕسؼام هاٍـحسؼام غوي اهحٓاهي.
هجكشؿ اهغراؿة اهحي أزؼاّا يؼكؽ اهغراؿاة هاالغالم االكحطادو هشًوث          

يضاـظة ًَٕٔة صلائق يًْة جحػوق        ٠٨يٌ اهسًْٓر اهًَٕي يف        726
ةاهٓؿائن االغالم اهحي جضظي ةاملحاةػة هاهذلة، ةاإلعاـة اهي كائًة              

 االّحًاياة..
جكشؿ اهغراؿة ان اهَـاء ٌّ أكذؼ دلة ةٓؿائن االغالم يٌ اهؼزال ةفارق            

ةاملئة يٌ اهَـاء ٔذلٌ ةًا جلغيِ هؿائن االغالم             ٨٣ةـٕػ صٕخ ان     
 ةاملئة ةاهَـتة هوؼزال. ٨٨يلارٍة ةـ 

ٔفؼق اهسًْٓر اهًَٕي ةٌٕ اهلَٓاة األكذؼ يحاةػة هاألكذؼ دلة هيطغاكٕة،      
ـفي صٌٕ صازة كَاة "اهسؽٔؼة " ىلع املؼجتة االههى يف يـحٓو اهذلة              

غؼةٕة دى " اهػؼةٕة اهضغت" هاملطغر       ”  هغو اهسًْٓر جوْٕا "ةي ةي ؿي      
اهٍالٌٔ هكَاة ةولٕؾ، اال اٍَا ٍسغ ان كَاة اهػؼةٕة اهضغت جأجي يف                  
يلغية اهلَٓاة األكذؼ يشاّغة يٌ كتن اهسًْٓر اهًَٕي هجوْٕا كَاة               

 اهسؽٔؼة دى ةي ةي ؿي هكَاة اهػؼةٕة.
 

 يوعص جَفٕػو  
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االؿحؽالع أشار ةطٓرة هاعضة اهي جؼازع اهطضاـة املكحٓةة يف                 
٪ ـلػ  ٨٨املؼصوة اهؼاَّة هطاهش هؿائػ االغالم اهضغٔذة صٕخ يا ٔؽال           

 ٔػحًغهن ىلع اهطضاـة املؽتٓغة.
ٍـتة غاهٕة يٌ اهسًْٓر املـحْغف ةاهغراؿة ٔشاّغهن اهحوفؽٔٓن           

٪ هّي ٍـتة جحـاهو ـْٕا املشاّغة يٌ كتن اهؼزال هاهَـاء يع              ٦٨
ان َّاك يػٓكاة غغة جلؿ ايام اهَـتة املحتلٕة جحًذن يف اٍلؽاع            
اهحٕار اهكْؼةائي هغغم جٓـؼ اهٓكث اهكايف هيَاــة اهٓؿائن اهضغٔذة         

 املػحًغة ىلع االٍحؼٍث. 
جظْؼ اهغراؿة ان اهَـاء أكذؼ اؿحًاغا هوؼادٔٓ يٌ اهؼزال، يع ان                    

 ٠٢االؿحًاع هوؼادٔٓ جؼازع ّٓ االظؼ اؿٓة ةاهطضاـة املكحٓةة صٕخ ان             
 ةاملئة ـلػ يٌ اهسًْٓر املـحْغف يا ٔؽال ٔـحًع هوؼادٔٓ.

اصحوث يضاـظة جػؽ املؼجتة االههي ةٌٕ املغن األكذؼ اؿحعغاياة                 
ةاملئة   ٣٠هإلٍحؼٍث يف إؼار اهسًْٓر املـحْغف ةاهغراؿة صٕخ ان            

يًٌ شًوْى االؿحؽالع ٔـحعغيٓن االٍحؼٍث هةامللاةن جأجي اهضغٔغة         
يف ادٍي املضاـظاة اؿحعغايا هإلٍحؼٍث الؿًٕا يف أهؿاط اهَـاء،            
هجظْؼ اهغراؿة اجـاع اهفسٓة ةٌٕ املـحعغيٌٕ هإلٍحؼٍث يٌ اهَـاء            

ةاملئة   ٨٣هاهػكٓر صٕخ ال جحساهز ٍـتة اهالجي ٔـحعغيٌ االٍحؼٍث             
 ةٌٕ اهػكٓر. ٣٩يلارٍة ةـ 

" املطغر اهٍالٌٔ " أكذؼ املٓاكع زٔارة يًٌ شًوْى االؿحؽالع ٔوِٕ                 
يٓكع "املشاّغ ٍث" دى "املشْغ اهًَٕي" هيضؼك اهتضخ "ضضاـة ٍث"     
يف صٌٕ أزاب ٍـتة كتٕؼة يَْى اٍْى ال ٔؽهرهن املٓاكع اإلظتارٔة               
هاًٍا ٔػحًغهن ةطٓرة رئٕـٕة غوي هؿائن اهحٓاضن االزحًاغي                 

 كاهفٕؾ ةٓك هاهٓاجؾ اب.
 



جْغف اهغراؿة اهي اؿحلؼاء املشْغ       
 3128اإلغاليي كًا ّٓ يف ٍْأة اهػام       

هإغؽاء ضٓرة شايوة غٌ اهٓعع              
اإلغاليي يف اهًٌٕ املحأدؼ ةاهَؽاع           

 اهؼاٌّ. 

جلغٔى ٍحائر غوًٕة صٓل غالكة             
اهسًْٓر اهًَٕي ةٓؿائن االغالم            
املعحوفة هيـحٓو اهذلة ةحوم             
اهٓؿائن هاالزاةة غوي جـاؤالة جحػوق     
ةاّحًاياة اهسًْٓر اهًَٕي ههؿائن       

 االغالم األكذؼ زػةا هوسًْٓر.

 ّغف اهغراؿة 
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اجتع ـؼٔق اهتاصذٌٕ الغغاد اهغراؿة      
يَْر يـضي يٕغاٍي صٓل             
اّحًاياة اهسًْٓر اهًَٕي هغالكحِ    

يٌ     ٨٨٦ةٓؿائن االغالم شًن          
يضاـظة   ٠٨اهسًْٓر اهًَٕي يف      

ًَٕٔة، صٕخ كام اهفؼٔق ةإغغاد          
اؿحًارة اؿحتٕان شايوة جحكٓن يٌ      

ؿؤاال هجى اظحتار جوم االؿحًارة        ٠٨
 26غوي غَِٕٕ يضغهدة يكٍٓة يٌ "       

ـؼد " هاهلٕام ةاهحػغٔالة غوْٕا          
 ةَاء غوي اهَحائر االههٕة. 

هيٌ دى كام اهفؼٔق ةازؼاء اهغراؿة       
املٕغإٍة صٕخ اجتع يـارٌٔ  إلجًام      
ازؼاء غًوٕاة زًع اهتٕاٍاة، املـار     

جػتئة االؿحتٕان اهٍالٌٔ ،       -األهل : 
هٔػَي اؿحْغاف اهشؼٔضة يٌ          
اهسًْٓر غتؼ االٍحؼٍث ةاؿحعغام        
هؿائن اهحٓاضن االزحًاغي              
) ـٕـتٓك ، جٓٔحؼ ، هاجـاب .. اهط (          
، هاملـار اهذاٍي ٔحًذن يف ازؼاء         
يلاةالة يتاشؼة . هكغ هضوث             

شعص   726اهػَٕة املـحْغـة اهى    

 الوٌْج٘ٔ  
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% جى  59% جى اؿحْغاـْى ةشكن يتاشؼ ، هيا ٍـتحِ           63يَْا يا ٍـتحِ    
 اؿحْغاـْى غتؼ االٍحؼٍث .

 اهػَٕة املـحْغـة : 

 ٠٨ـؼدا يٌ اهسًْٓر اهًَٕي ٔحٓزغٓن غوي                ٨٨٦اؿحْغـث اهغراؿة     
يضاـظة ًَٕٔة، صٕخ جى اهحؼكٕؽ ةشكن اكتؼ ىلع املضاـظاة األكذؼ كذاـة            
ةاهـكان هّي املضاـظاة اهؼئٕـٕة ) جػؽ ، ضَػاء، اهضغٔغة ، صغؼيٓة ،               

 يارب ، اب هغغن (.

غًن ـؼٔق اهتاصذٌٕ ىلع اؿحْغاف يَاؼق رٔفٕة غتؼ االؿحْغاف املتاشؼ          
% يٌ ازًاهي    33، صٕخ ةوؼ غغد املـحْغـٌٕ يف املَاؼق اهؼٔفٕة               

االؿحْغاف املـحْغـٌٕ هشًن يضاـظاة ) جػؽ هاهضغٔغُ هصغؼيٓة              
 هاب(.

 % يٌ ازًاهي املـحْغـٌٕ 42ةوؼ غغد اهَـاء املشاركاة يف االؿحتٕان 
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 46-36% يٌ اهفئة اهػًؼٔة )        48ؿَة ( ،       36-27يٌ اهفئة اهػًؼٔة )      %44
% يٌ اهفئة اهػًؼٔة ـٓق     9ؿَة ( ،      56-46% يٌ اهفئة اهػًؼٔة )    31ؿَة ( ، 

 ؿَة . 56اهػًؼ 

 

 

% ٔضًوٓن  23%  يٌ املـحْغـٌٕ يٌ اهفئة اهحػوًٕٕة" زايػي" ،                 68
% 21% يٌ صًوة شْادة املازـحٕؼ هاهغكحٓراُ ،       21شْادة اهذآٍٔة اهػاية ، 

% يٌ   6ٔضًوٓن شْادة اهغةوٓم ) ؿَحٌٕ ةػغ اهذآٍٔة اهػاية ( ،                       
% يًٌ ٔضًوٓن اهشْادة األؿاؿٕة      4املـحْغـٌٕ ؽٕؼ يحػوًٌٕ ، ةًَٕا        

 ـلػ 



 ٍحائر

االؿحؽالع صٓل املشْغ 
 اإلغاليي يف اهًٌٕ 



% ْٔ اُصٓٚٛر ال ٜزٌٛن يف هفةاَ االقالم هٙؽا ٜكٖي ان           42( ان   3ٜـٚؾ اُشكَ اُجٝةٕي رًّ )    
مةُجٝة ْٔ خّ افدٚؼاوّٚ ثةُؼرافة ال ٜزٌٛن ثٓة خٌؼْ٘ هفةاَ االقالم ْٔ ْكِْٛةة، هًؼ ذكؾ     
املقدٚؼوٝٔ قؼة أفجةب ُِدؾاشف يف ْقدٛو اُزٌة اثؾزٙة مٝةب املٖٚٝة هاُظٝةدٜة يف                   
اُدنؽٝة اإلقالْٝة ُدٍِ اُٛفةاَ، هخجكٝة ْكـّ هفةاَ االقالم ُصٚةة هاؼؾاف فٝةفٝة                  
خصكِٚة خٌَٖ املكِْٛةة هوي االشٖؼة اُدي خدؽِجٚة خٍِ األؼؾاف ثكٝؼا قٔ املٖٚٝة، هٜكدٌؼ              

 هٜكدٌؼ اُصٓٚٛر املقدٚؼف ان هفةاَ االقالم أضجظح ْقٝقة هخىدٌؾ اُي املٖٚٝة. 

 اهَـاء اكذؼ دلة ةاإلغالم يٌ اهؼزال .

% ْٔ اُصٓٚٛر املقدٚؼف ْٔ اُٖقةء ٜزٌٛن ثٛفةاَ         17أهعظح ٕدةاس افدؽالع اُصٓٚٛر ان       
 % ْٔ اُؾشةل وٌػ ْٓٔ ٜزٌٛن يف هفةاَ االقالم .11االقالم اُٖٝٓٝة ٌْةثَ 
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( 1شكَ رًّ )   

(  2شكَ رًّ )  



 مثار السي امخز حقٔ تاإلػالم 

خجٝٔ اُٖدةاس أن كجةر اُقٔ الفٝٓة ) اُىبة              
فٖة ( اكزؾ رٌة اكزؾ رٌة        23اُكٓؾٜة اكزؾ ْٔ    

% ْٔ  41ثةإلقالم ، طٝذ اشةرة اُٖدةاس ان           
% 31ٜزٌٛن يف هفةاَ االقالم ٌْةثَ         اُٖقةء

 ْٔ اُؽكٛر ْٔ اُىبة اُكٓؾٜة ذاخٚة  .

% ْٔ اُٖقةء ذاة اُىبة         45هثةملٌةثَ وإن     
فٖة  ال ٜزٌٛن يف هفةاَ            33-34اُكٓؾٜة  

االقالم ، كٓة ٙٛ اُظةل أٜغة ثةُٖقجة ُِؽكٛر           
 % .52هثٖقجة ثِنح 

 قٌآ الجشٗزٓ .. القٌآ األمخز حقٔ 

هٜـٚؾ االفدؽالع أن ًٖةة اُصؿٜؾة طةزة قِي        
اقِي ٕقجة رٌة ُؼو اُصٓٚٛر خِٝٚة ًٖةة ثي         
ثي في ثةُكؾثٝة رّ اُكؾثٝة اُظؼت هاملطؼر       

 اهٕالٜٔ هًٖةة ثٌِٝـ قِي اُدٛاُي. 

% ْٔ اُصٓٚٛر    33وٌؼ اؿٚؾ االفدؽالع ان        
اُؽو ٜزي يف هفةاَ االقالم اقؽي رٌد٘           

% ُـ ثي ثي في هاُكؾثٝة        7ُِصؿٜؾة ٌْةثَ      
% ، رّ املطؼر اهٕالٜٔ هًٖةة ثٌِٝـ       6اُظؼت  

% ُكال ْٖٚة  ، هخٛزقح إشةثةة             2ثٖقجة   

%  قِي قؼة ًٖٛاة ههفةاَ 36اُجٌٝة ثٖقجة 
 اقالم اغؾو. .

ٍػٌذها طلة هي الوشارم٘ي فٖ االستث٘اى           
تحذٗذ ٍس٘لٔ إػاله٘ٔ ٍاحذٓ ٗخقَى فْ٘ا           

% ْٔ املشةركٝٔ يف االفدؽالع ان        33أشةب  
ًٖةة اُصؿٜؾة ٙي اُٛفِٝة اإلقالْٝة اُدي            
ٜزىٖٛن وٝٚة األًَ هْزِح اىلع ٕقجة ، خِدٚة        

% ، رّ ًٖةة املقٝؾة       31ًٖةة اُكؾثٝة ثٖقجة     
، 3% رّ ًٖةة اُكؾثٝة اُظؼت ثٖقجة        5ثٖقجة  

% ، هخٛزقح ثٌٝة     2رّ ًٖةة فَٚٝ ثٖقج٘       
اُٖقت ثٝٔ ًٖٛاة اغؾى هاُجكظ ًةل ثإٔ٘  " ال 

 ٜٛشؼ ".

 

14 



15 

هش٘ االفدجٝةن فؤاال ُِصٓٚٛر املقدٚؼف طـٛل    
اُٛفةاَ اإلقالْٝة اُدي ٜكدٓؼهن قِٝٚة ُِظطٛل 
قِي املكِْٛةة هاالغجةر هًؼ خجٝـٔ ْـٔ غـالل        
إشةثةة املشةركٝٔ ثأن ْكـّ اُصٓٚٛر ٜـكـدـٓـؼ     
ثشكَ اكجؾ ىلع االٕـدـؾٕـح ُـِـظـطـٛل ىلع                
املكِْٛةة هاالغجةر طٝذ ططَ االٕدؾٕح ) ْـٛاًـف    
إغجةرٜة، ههفةاَ خٛاضَ اشدٓةقي ( قِي ٕقـجـة    

% هٙي اُٖقجة األىلع، خالٙة اُـدـِـىـؿٜـٕٛـي        27
% ، رـّ       5% ، رّ املؽجٛقةة ثٖقج٘    12ثٖقجة 

% ْـٔ     3%. اغؾهن هثٖـقـجـ٘        4اإلذاقةة ثٖقجة 
اُصٓٚٛر املقدٚؼف ذكؾ هفةاَ أغؾى ٜكدٓـؼهن  
قِٝٚة ُِظطٛل ىلع املكِْٛةة ْٖـٚـة املطـةدر      

 اُشػطٝة هاألضؼًةء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جؼازع يف اهطضاـة املؽتٓغة 
% ْٔ اُصٓٚٛر املقدٚؼف ذكؾها إّٚ ال             
ٌٜؾهن اُٛفةاَ اإلقالْٝة املؽجٛقة ) ضظه ،  

% وٌػ ّٙ ْٔ ذكؾها       11ْصالة ( ، ثٖٝٓة       
إّٚ ال ٜؿاُٛا ٌٜؾؤهن املؽجٛقةة ) ضظه            

 هْصالة (

هٜكؿه اُصٓٚٛر املقدٚؼف ثةُؼرافة خؾاشف        
اقدٓةدّٙ قِي اُٛفةاَ اإلقالْٝة املؽجٛقة     
اُي ارخىةع أفكةرٙة هخىشي االْٝ٘، هاشدٝةج        
اُٛفةاَ اُظؼٜزة كةألٕدؾٕح هاُدِىؿٜٛن هقؼم      

 هضٛل اُٛفةاَ املؽجٛقة اُّٝٚ.

% ْٔ اُصٓٚٛر قؿها فجت     33هخجٝٔ اُٖدةاس أن    
قؼم ًؾاءخّٚ ُِٓؽجٛقةة ُقكؾٙة املؾخىف ،        

% ال ٌٜؾؤهن ثقجت اْٝدّٚ ) مٝؾ       4وٝٔ طٝٔ   
% أٜغة ثةّٕٚ ال ٌٜؾؤهن      4ْدكِٓٝٔ ( ، هأوةد      

( 4شكَ رًّ )   

( 5شكَ رًّ )   

( 6شكَ رًّ )   
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( 8شكَ رًّ )   

املؽجٛقةة ثقجت اكدىةاّٚ ثٓدةثك٘ االغجةر      
ْٔ غالل هفةاَ إقالْٝة أغؾى كةألٕدؾٕح            

% ان فجت قؼم 5هاُدِىؿٜٛن هاُؾادٜٛ ،كٓة ذكؾ 
ًؾاءخّٚ  ُِٓؽجٛقةة ٙٛ مٝةثٚة قٔ                 

% ْٔ   46ْٖةؼٌّٚ خٛاشؼّٙ ،  هًؼ ذكؾ            
اُصٓٚٛر أفجةب ْػدِىة ُكؼم ًؾاادّٚ             
ُِٓؽجٛقةة ْٖٚة قؼم اٙدٓةّْٚ ثٓدةثك٘ ْة       
ٜطؼر ْٔ ضظه هْصالة كٕٛٚة خقٝؽؾ             
قِٝٚة اؼؾاف هشٚةة خٛؿىٚة ُػؼْدٚة خُٛؼ       
قٖٚة قؼم اُزٌة  ، همٝةب املؽجٛقةة                
املقدٌِة هاملكةرعة ْٓة خقجت يف أطةدٜة        

 ْة ٜدّ ٕشؾة   

 الزجال امخز قزاءُ للوطثَػات .

خـٚؾ ٕدةاس االفدؽالع ان ٕقجة اُؽكٛر اُؽٜٔ       
ٌٜؾؤهن املؽجٛقةة  اكزؾ ْٔ اُٖقةء طٝذ            

% ْٔ اشٓةُي اُؽكٛر املقدٚؼوٝٔ 11خجٝٔ ان 
ثةالفدؽالع ٌٜؾؤهن املؽجٛقةة ) ضظه ،           

% وٌػ ْٔ اشٓةُي       31ْصالة ( ، ٌْةثَ         
 اُٖقةء املقدؽِف آرااٚٔ ٌٜؾؤهن املؽجٛقةة . 

% 31هًؼ ططِح ضظٝىة االٜةم  قِي ٕقجة           

ْٔ أضٛاة اٌُؾاء ُِٓؽجٛقةة كأىلع ضظٝى٘      
يف اُٝٓٔ، خِدٚة ضظٝىة اغجةر اُٝٛم ثٖقجة         

% 7% ، رّ ضظٝىة اُزٛرة اُظكْٛٝة ثٖقجة      33
% ، هخٛزقح   4، رّ ضظٝىة قؼن اُنؼ ثٖقج٘       

% ْٔ اشٓةُي األضٛاة ىلع ضظه قؼٗ          31
ْٖٚة ضظٝىة اُصٓٚٛرٜة هاملقٝؾة ، هْصِ٘         

أكدٛثؾ ، ضظٝىة      32املٖجؾ اُٖٝٓي هضظٝىة     
 اُصٓٚٛرٜة ، اُٝٓٔ اُٝٛم ، ْصِة اُكؾثي ... اُع . 

( 7شكَ رًّ )   
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% ْٔ اُصٓٚٛر  63أؿٚؾة ٕدةاس االفدؽالع ان 
% ال    36اُٖٝٓي ٜشةٙؼهن اُدِىؿٜٛن ٌْـةثـَ     

 ٜشةٙؼهن اُدِىؿٜٛن ألفجةب ُكؼٗ .
ْٔ املالطؾ ْٔ غالل اُشـكـَ اُـدـةُـي ان          
اٙدٓةم اُصٓٚٛر اُؽكٛر ثةُدِـىـؿٜـٛن ٜقـةهو       

 % ُكِٝٚٓة . 63اٙدٓةم اُٖقةء ثٖقجة 

% ْٔ اُصٓٚٛر اُؽٜٔ ال ٜشةٙؼهن اُدِىؿٜٛن  36
فؾدها قؼة أفجةب ُكؼم ْشةٙؼخٚـّ طـٝـذ      

% إّٚ ال ٜشةٙؼهن اُدِىؿٜٛن ثقجـت   12ذكؾ 
% ًـةُـٛا إـٚـّ ال            36قؼم خٛوؾ اُكٚؾثةء ، ه

% فـؾد قـؼة        23ِٜٓكٛن خِىةز ، وٝٔ طـٝـٔ     
أفجةب ْٖٚة قؼم اٙدٓةم ثةُدِىؿٜـٛن هقـؼم     
اْدالكّٚ ًُِٛح هأٜغة هشٛد هفـةاـَ أغـؾى      

 افؾع ُِظطٛل ىلع االغجةر ْٖٚة االٕدؾٕح .
. 

 
    قٌآ الؼزت٘ٔ الحذث األمخز هشاّذٓ

% ْٔ اُصٓٚٛر    33( ان    33ٜجٝٔ اُشكَ رًّ )     
اُٖٝٓي املشةرك ثةالفدؽالع ٜشةٙؼهن ًٖةة       
اُكؾثٝة اُظؼت ْة ٜصكِٚة خدؾثف كٌٖةة االكزؾ         
ْشةٙؼة ، خِٝٚة ًٖةة اُصؿٜؾة ثٖقجة أضٛاة          

% ، رّ ًٖةة اُجي ثي في اُكؾثٝة ثٖقج٘           33
% ، رّ ًٖةة     5% ، رّ ًٖةة اُكؾثٝة ثٖقجة          6

% ، ًٖةة ٜٓٔ شجةب ثٖقجة       4ثٌِٝـ ثٖقجة   
% ْٔ أضٛاة اُصٓٚٛر ىلع       37% . هخٛزقح    1

قؼة ًٖٛاة ثٖقت ْدىةهخة ْٖٚة ًٖةة فَٚٝ        
 هاُنؼ املشؾق هًٖةة طغؾْٛة هًٖةة اُقكٝؼة

( 9شكَ رًّ )  

( 10شكَ رًّ )  

( 11شكَ رًّ )   



2 

% وٌػ ْٔ    35( ان      33ٜجٝٔ اُشكَ رًّ )        
اُصٓٚٛر املقدٚؼف ثةالفدؽالع ٜقدٓف          

 % ال ٜقدٓكٛن ُِؾادٜٛ . 53ُِؾادٜٛ ، ٌْةثَ 

( 31ْٔ املالطؾ أٜغة ْٔ غالل اُشكَ رًّ )         
ان ٕقجة اُؽكٛر اُؽٜٔ ال ٜقدٓكٛن ُِؾادٜٛ           

 % ُكِٝٚٓة. 53خقةهة ْف ٕقجة اُٖقةء ثٖقجة 
 

 

 

 

% ْٔ اُصٓٚٛر   46( ان     32ٜٛعض اُشكَ رًّ )   
اُؽٜٔ ٜقدكٓٛن ُِؾادٜٛ ٌٜغٛن ْة ٌٜةرب ْة        

فةقةة يف األفجٛع  ،         2فةقة اُى      3ثٝٔ  
اُى  2% وٌػ ّٙ ْٔ ٌٜغٛن ْة ثٝٔ 33ثٖٝٓة 

 6% ٜقدٓكٛن ُِؾادٜٛا اكزؾ ْٔ       31فةقةة ،     6
 فةقةة غالل األفجٛع 

18 

27% 

72 % 

27.8% 

72.9% 

68 % 

( 13شكَ رًّ )  

( 14شكَ رًّ )  

( 12شكَ رًّ )  

72 % 
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 الٌساء امخز استواػا للزادَٗ 

( ان ٕقجة اُٖقةء       33ٜٛعض اُشكَ رًّ )         
% ْٔ اشٓةُي 43اُِٛاخي ٜقدٓكٔ ُِؾادٜٛ ٜجِل 

% 35اُٖقةء املشةركةة ثةالفدؽالع ، ٌْةثَ         
 وٌػ ْٔ اُؽكٛر ْٔ ٜقدٓكٛن ُِؾادٜٛ 

% ْٓٔ  24( ان 34ٜٛعض اُشكَ اُدةُي رًّ )        
ًةُٛا إّٚ ال ٜقدٓكٛن ُِؾادٜٛ ذكؾها فجت           

% ًةُٛا 33قؼم اْدالكّٚ ُِؾادٜٛ ، يف طٝٔ ان 
إّٚ ال ٜقدٓكٛن اُؾادٜٛ ثقجت قؼم خٛوؾ           

% ًةُٛا إّٚ ُٝـ ُؼّٜٚ هًح ،       32اُكٚؾثةء ،ه   

% أفجةب خٌه غِه قؼم افدٓةقّٚ      34هذكؾ  
ُِؾادٜٛ أٙٓٚة قؼم اٙدٓةّْٚ ثةُؾادٜٛا ُدٛوؾ        
هفةاَ أغؾى اكزؾ فؾقة يف خٌؼّٜ                  

 املكِْٛة  .

 إذاغة ًٌٔ اف ام األكذؼ اؿحًاغا  

ٜٛعض اُصؼهل أقالٗ ان ٜٓٔ اف ام ططِح            
% ْٔ خطٜٛح املشةركٝٔ ثةالفدؽالع     31ىلع  

% 5كأىلع اذاقة ، خِدٚة إذاقة فٝبٛن ثٖقجة 
% ، رّ اُنؼ      3، رّ اذاق٘ ْٖدكةرُٛا ثٖقجة         

 % 3املشؾق ثٖقجة 

% ىلع ًٖٛاة    53يف طٝٔ خٛزقح أضٛاة       
إذاقة املكال ، هؼٖي اف ام ،           -قؼٗ اثؾزٙة 0  

ثي ثي في ، هإذاقة ْةرب هثؾق اف ام                 
 هْظؽةة أغؾى .

 

 35 ٜٓٔ اف ام

 33 إذاقة فٝبٛن

 31 ْٕٛدكةرُٛا

 7 اُنؼ املشؾق

 333 أغؾى

( 15شكَ رًّ )  

( 16شكَ رًّ )  



هي الوستْذف٘ي  
تالوقاتالت الوثاشزٓ 

 ٗستخذهَى األًتزًت  

( 17شكَ رًّ )  
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 الزجال امخز استخذاها لألًتزًت هي الٌساء 

( ان اُؽكٛر اكزؾ افدػؼاْة ُألٕدؾٕح ْٔ اُٖقةء ، طٝذ ثِنح ٕقجة اُؽكٛر             35ٜـٚؾ اُشكَ اُجٝةٕي رًّ )    
% وٌػ ْٔ   47% ْٔ اشٓةُي اُؽكٛر املشةركٝٔ ثةالفدجٝةن ، ٌْةثَ            72اُؽٜٔ ٜقدػؼْٛن االٕدؾٕح     

اُٖقةء ٙٔ ْٔ ٜقدػؼْٔ االٕدؾٕح . هٜقدٖدس ْٔ ذٍُ اُىصٛة اُكجٝؾة ثٝٔ اُؾشةل هاُٖقةء يف اُٛضٛل                 
 اُي االٕدؾٕح يف اُٝٓٔ الفجةب رٌةوٝة هاشدٓةقٝة هاًدطةدٜة.  

 

 هحافظٔ تؼش األمخز استخذاها لألًتزًت .

ثِنح اكجؾ ٕقجة افدػؼام ُألٕدؾٕح يف أهفةط اُصٓٚٛر املقدٚؼف يف ْظةوـة خكؿ ، طٝذ ثِنح                 
% ْٔ اشٓةُي  املقدؽِف آرااّٚ يف املظةوـة .  خةخي             73ٕقجة ْٔ ٜقدػؼْٛن االٕدؾٕح يف خكؿ        

ثةملٌةثَ اًَ ٕقجة افدػؼام االٕدؾٕح ال فٝٓة يف أهفةط اُٖقةء يف ْظةوـة اُظؼٜؼة هثٖقجة                     
  % .43افدػؼام ُّ خدصةهز 

% ْٓٔ ال ٜقدػؼْٛن االٕدؾٕح ال ٜقدػؼْٕٛ٘ ثقجت قؼم اْدالكّٚ           41أؿٚؾة ٕدةاس االفدؽالع ان     
% 33% ثقجت ثؽئ االٕدؾٕح ، يف طٝٔ ذكؾ         4% ثقجت كِىدة اُكةُٝة ، ه 6ألشٚؿة خٓكّٖٚ ْٔ ذٍُ ، ه

أفجةب أغؾى اثؾزٙة قؼم ْكؾودّٚ ثةفدػؼام االٕدؾٕح هثقجت اُؾًةثة هٕقجة عبِٝة ّٙ ْٔ ًةُٛا                   
إّٚ ٜقدػؼْٛن األٕدؾٕح يف اُٛاخـ اب              

 وٌػ . 

 الف٘سثَك األمخز استخذاها فٖ ال٘وي 
% ْٔ اشٓةُي   61( ان   37ٜٛعض اُشكَ رًّ )    

اُصٓٚٛر املقدٚؼف ثةالفدؽالع ٜقدػؼْٛن    
اُىٝقجٛك كأىلع هفِٝة خٛاضَ اشدٓةقي       

% ، رّ   61يف اُٝٓٔ ، خِٝ٘ اُٛاخـ اب ثٖقجة    
%21% ، رّ خٜٛدؾ ثٖقجة 24اُٝٛخٝٛب ثٖقجة 

 %33% ، رّ إقدصؾام ثٖقج٘ 13% ، رّ خِصؾام ثٖقج٘ 12، رّ ااٝٓٛا ثٖقجة 

( 18شكَ رًّ )  

( 19شكَ رًّ )   
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% ْٓٔ ٜقدػؼْٛن االٕدؾٕح اْة ال ٜؿهرهن املٛاًف اإلغجةرٜة 35
ثشدي إٔٛاقٚة ، اه ٜقدػؼم اُجكظ ّْٖٚ هفةاَ اُدٛاضَ            

 االشدٓةقي ُِظطٛل ىلع االغجةر . 
 

 الوصذر اًٍالٗي الوَقغ األمخز سٗارٓ  

هملكؾوة املٛاًف اإلغجةرٜة األكزؾ زٜةرٗ ْٔ ًجَ ْٔ                     
ٜقدػؼْٛن االٕدؾٕح ، وٌؼ خجٝٔ هوٌة ُٖدةاس االفدؽالع ان           
املطؼر اهٕالٜٔ شةء يف ٌْؼْة املٛاًف طٝذ ططَ قِي            

% ْٔ اشٓةُي ْقدػؼْي االٕدؾٕح عٓٔ درافة            4ٕقجة  
املشٚؼ اإلقالْي اُٖٝٓي ٜكدجؾهن ًْٛف املطؼر أهٕالٜٔ            

، ِٜٝة ًْٛف املشةٙؼ ٕح         اكزؾ املٛاًف زٜةرة ْٔ ًجِّٚ          
% ، ضظةوة ٕح      2.4% ، رّ املشٚؼ اُٖٝٓي ثٖقجة       3ثٖقجة  

 % . 2) ْظؾك اغجةرو (  ثٖقجة 

% ْٔ ْقدػؼْي االٕدؾٕح    35يف اًُٛح ذاخ٘ اكؼ ْة ٕقجد٘        
هاملقدٚؼوٛن ثٚؽا االفدؽالع إّٚ ال ٜؿهرهن أو ْٛاًف             
إغجةرٜة هٜكدٓؼهن ىلع هفةاَ أغؾى ُِظطٛل ىلع                 
املكِْٛة ْٖٚة هفةاَ اُدٛاضَ االشدٓةقي ) وٝقجٛك ،               

 هاخـ (

 % 
هي هستخذهٖ 

االًتزًت 
ٍالوستْذفَى 

تْذا االستطالع  
قالَا اًْن ال 

ٗشٍرٍى إٔ هَاقغ 
إخثارٗٔ 

ٍٗؼتوذٍى ػلى 
ٍسائل أخزى 

للحصَل ػلى 
الوؼلَهٔ هٌْا 

ٍسائل التَاصل 
االجتواػٖ 

) ف٘سثَك ، 
 ٍاتس .... الخ (



% ْٔ   37أؿٚؾة ٕدةاس االفدؽالع ان          
اُصٓٚٛر ٜكدٌؼهن ان هفةاَ االقالم ال          
خنؽي اٌُغةٜة اُدي خّٚٓٚ ، ٜٛعض            

% ْٔ اُصٓٚٛر   21( ان     31اُشكَ رًّ )     
املقدٚؼف ثةالفدؽالع ٜكدٌؼهن ان          
هفةاَ االقالم ال خِجي اطدٝةشةخّٚ ْٔ          

% 21املكِْٛةة ، هٜٛعض اُشكَ ذاخ٘ ان        
ْٔ اُٖقةء ٙٔ ْٔ ٜكدٌؼن ان هفةاَ             
االقالم ال خنؽي اٌُغةٜة اُدي ٜٚدٓٛن ثٚة 

 % ُِؽكٛر .23ٌْةثَ 
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( 20شكَ رًّ )   

( 21شكَ رًّ )   

59.8 % 

40 % 

58 % 

41 % 



الثزاهج ٍاالخثار الس٘اس٘ٔ فٖ اػلى سلن      
 اّتواهات الجوَْر ال٘وٌٖ 

جظْؼ ٍحائر اهغراؿة ان اهتؼاير               
اهـٕاؿٕة يا زاهث جضظي ةأغوي ٍـتة       

 اّحًام هغو اهسًْٓر اهًَٕي 

% ْٔ اُصٓٚٛر   51( ان     33ٜٛعض اُشكَ رًّ )   
اُٖٝٓي ٜٚدٓٛن ثٓدةثك٘ اُجؾاْس هاالغجةر          
اُقٝةفٝة  هخٓزَ اىلع ٕقجة ْٔ ثٝٔ               
اٙدٓةْةة اُصٓٚٛر ، خِٝٚة اُجؾاْس هاملٛاعٝف       
اُدي خدظؼت قٔ اُظةُة اإلٕقةٕٝة ثٖقجة          

% ، رّ اُجؾاْس هاملٛاعٝف اُدؾوٝٚٝة             43
% ، رّ اُجؾاْس هاملٛاعٝف              27ثٖقج٘    

% ، رّ اُجؾاْس          14االًدطةدٜة ثٖقجة       
% ، هخةخي     12هاملٛاعٝف اُؼٜٖٝة  ثٖقجة        

اُجؾاْس هاملٛاعٝف اُدي خدظؼت قٔ اُظةُة         
اُدكِٝٓٝة يف افىَ فِّ اٙدٓةْةة اُصٓٚٛر   

% ْصةالة  4% ، يف طٝٔ أعةف         13ثٖقجة  
اٙدٓةم أغؾى ْٖٚة ًغةٜة اُٖٛع االشدٓةقي          

 هاُجؾاْس اُؾٜةعٝة .

توخ٘ل الوزأٓ فٖ ٍسائل االػالم                
 ال٘وٌ٘ٔ 

% ْٔ اُصٓٚٛر       63خٛعض اُؼرافة ان           
املقدٚؼف ثةالفدؽالع ٜكدٌؼهن ان املؾاٗ       
ْٓزِ٘ ثٓة وٝ٘ اُكىةٜة يف هفةاَ اإلقالم          

% ْٔ اُصٓٚٛر   37اُٖٝٓٝة ، يف طٝٔ ٜكدٌؼ       
رأى ان خٓزِٝٚة الٜؿال عكٝىة يف هفةاَ             
االقالم ُكؼة أفجةب ْٖٚة ثقجت اُكةداة           
هاُدٌةُٝؼ يف املصدٓف اُدي قةدة ْة خصكَ         
املؾآٗ خةثك٘ ٌُؾار اُؾشَ ، يف طٝٔ ذٙت              
اُجكظ ٌُِٛل ان عكه خٛاشؼ املؾآٗ يف            
اُٛفةاَ االقالم كطظىٝة هكٌٝةدٜة ثقجت       
اُىؾص اٌُِِٝة املٖٓٛطة ُِٓؾآٗ ْٔ ًجَ            
املؤفقةة االْؾ اُؽو إككـ ىلع عكه          
اٙدٓةم هفةاَ االقالم ثدٖةهل ًغةٜة هفةاَ         
االقالم ، هذكؾ اغؾهن ان عكه اُدأَٙٝ يف          

أهفةط اُٖقةء اطؼ أفجةب ذٍُ اُدٛاشؼ              
اُغكٝه ُِٓؾآٗ يف هفةاَ االقالم ) ٌٜطؼ          

 ثٚة ٖٙة خٛاشؼ كٓٛؿىة يف هفةاَ االقالم(

24 

( 22شكَ رًّ )   
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ٍتضوي االستث٘اى سؤال هثاشز للجوَْر الوستْذف حَل ها            
 الذٗي ٗوني اى تفؼلِ ٍسائل االػالم لخذهتل تشنل افضل  

 0 ٍتٌَػت إجاتات الجوَْر ح٘ج تزمشت فٖ الٌقاط التالِ٘ 

  . خظؾو املطؼاًٝة هٌَٕ اًُٛةاف ثشىةوٝة هْٖٚٝة 

               االٙدٓةم ثٌغةٜة املصدٓكةة املظِٝة هْٖةًشة ٙٓٛم
 املٛاؼٖٝٔ 

  ٘ٝخجٖي ثؾاْس رٌةوٝة هاثؼاق 

          خقِٝػ اُغٛء ىلع اٌُغةٜة اإلٕقةٕٝة هخظةشي اُظؼٜذ يف
 اُصةٕت اُقٝةفي اُؽو ٜكٓي اُىصٛة ثٝٔ أهفةط املصدٓف 

         خػطٝص ثؾاْس خكؿز اُدٖٓٝة هخكؿٜؿ املٛاؼٖة هاملقةهاة يف
 كَ ثؾاْصٚة ْٔ ْٖـٛر اُٖٛع االشدٓةقي .

                 ٔٝٝإقؽةء ْقةطة اكجؾ ْٔ ًجَ هفةاَ االقالم ُِطظى
 ُإلثؼاع . 

مطالب الجمهور 

من وسائل 

 االعالم 



 أّى االؿحَحازاة

   -ٔـحَحر ـؼٔق اغغاد اهغراؿة يا ٔوي :
                هزٓد ازية دلة ةٌٕ اهسًْٓر ههؿائن االغالم اهًَٕٕة دـع اهسًْٓر هوتضخ

غٌ املػوٓياة ةػٕغا غٌ هؿائن االغالم اهحلوٕغٔة هاهوسٓء اهي هؿائن                  
 اهحٓاضن االزحًاغي. 

                  جًذن املٓاعٕع اهـٕاؿة زن اّحًام اهسًْٓر اهًَٕي هجأجي املٓاعٕع
 االكحطادٔة يف املؼجتة اهؼاةػة. 

                  ضَػث اهضؼب ظؼٔؽة زغٔغُ هٓؿائن االغالم اهًَٕٕة جحـق يع ظؼٔؽة
 اهَفٓذ اهـٕاؿي هاهػـكؼو يف اهًٌٕ. 

                ال ٔؽال زًْٓر غؼٔظ يٌ اهًٌَٕٕٕ ٔشاّغهن اهحوفاز يف صٕخ جظن ٍـتة
 % . 41زًْٓر اإلذاغاة عػٕؿ ال ٔحساهز 

             اؽوب اهسًْٓر اهًَٕي ٔػحلغ ان هؿائن االغالم اهًَٕي ال جوتي اصحٕازاجْى
 املػوٓياجٕة.

                     رؽى ان ةػظ هؿائن االغالم صظٕث ةَـتة يشاّغة غاهٕة اال ان ذهم ال
ٔػَي اهسًْٓر ٔذق ةْػُ اهٓؿائن هػا جتأَث ازاةحْى غَغ اهضغٔخ غٌ                 

 هؿائن االغالم األكذؼ يشاّغة هجوم اهحي جضظي ةذلة أكتؼ هغْٔى.
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 جٓضٕاة 

   -جٓضي اهغراؿة ةاالجي :
              ىلع هؿائن االغالم اهلٕام ةغارؿة زًْٓرّا

 هجتَي اهلغأا اهحي جًْْى هجاليؾ صٕاجْى. 

         عؼهرة اهحؽام هؿائن االغالم ةلٓاغغ اهػًن املَْي
 هاملٓعٓغي هحػؽٔؽ دلة اهسًْٓر ةْا.

             عؼهرة كٕام هؿائن االغالم اهحلوٕغٔة ةًٓاكتة
اهحؽٓراة املحـارغة يف هؿائن اهحٓاضن                

 االزحًاغي هاالٍحلال ٍضٓ هؿائػ االغالم اهضغٔذة.
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 ػي الوزمش
هرررزمرررش الرررذراسرررات ٍاالػرررالم            
االقتصادٕ هٌظؤ هجتوغ هرذًرٖ     
،ٗؼول هي اجل اػالم حز ٍهْرٌرٖ ،     
ٍٗسؼٖ الٖ التَػ٘رٔ ترالرقرضراٗرا         
االقتصادٗٔ ٍتؼرشٗرش الشرفرافر٘رٔ         
ٍالررحررنررن الررزشرر٘ررذ ٍهشررارمررٔ           
الوَاطٌ٘ي فٖ صٌغ القزار ٍتون٘ري  

 الشثاب ٍالٌساء اقتصادٗا.
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