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 دیقعت ةقالع :2022 نایدألاو ةیملاعلا ةیحیسملا
 جنیسورك .فإ رتیبو ،نوسنوج .مإ دوت ،ولروز .يإ انیج

  ،نوتلیماھ ثواس ةنیدم ،ةیتوھاللا لیونوك نودروج ةیلك ،ةیملاعلا ةیحیسملا تاسارد زكرم
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،ستسوشتاسام ةیالو

 
 ةرصتخم ةذبن
 يف ةیلاسرإلا ةمدخلاو ةیملاعلا ةیحیسملا لوح ةیئاصحإلا تامولعملا جاردإل نیثالثلاو ةنماثلا ىركذلا لاقملا اذھ فداصی
 لصاوتلاو ،ينیدلا عونتلا ةدایزو ،ةیملاعلا نایدألا ومن لوح لیصافت نمضتی ماعلا اذھ .ةیلاسرإلا ثاحبألل ةیلودلا ةرشنلا
 ،ربكأ ينید عّونتب ّزیمتت ملاعلا لود تحبصأوً انیدت رثكأ ملاعلا حبصأ دقل .ىرخألا تانایدلا عابتأو نییحیسملا نیب يصخشلا
 ةقادصلا كلذ يف امب ،نماضتلا نإف .ىرخألا تانایدلا عابتأ عم ٍفاك يصخش لصاوت مھیدل سیل نییحیسملا نإف كلذ عمو
 .تابقعلا هذھ ةجلاعم يف اًمدق يضملل ةلیسو لضفأ وھ ربتُعی ،ةفایضلاو ةبحملاو
 
 ةیحاتفملا تاملكلا
 لصاوتلا ،ينیدلا عونتلا ،نایدألا ،)ناّكسلا ملع( ایفارغومیدلا ،تایئاصحإلا ،ةیلاسرإلا ،ةینوكلا ةیحیسملا ،ةیملاعلا ةیحیسملا
 .نماضتلا ،يصخشلا
 
 ةرشنلا نم ریانی ددع يف ةلسلسلا هذھ يف تایئاصحإ لودج لوأ )David B. Barrett( تیراب .ب دیفید جتنأ ،1985 ةنس يف
 ةیحیسملا ةعوسوملا" ةروھشملا ھتعوسوم رشن نم تاونس ثالث دعب لودجلا اذھ ىلع دیفید لِمع .ةیلاسرإلا ثاحبألل ةیلودلا
 ضرغلا ناك .)2019 ،ةربندإ ةعماج ةعبطم ،ةثلاثلا ةعبطلا ؛2001 ،ةیناثلا ةعبطلا ؛1982 ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم( ةیملاعلا
 .ةیملاعلا ةیحیسملا يلاحلا عضولا مھفب ةطبترُملا ةیمیلقإلاو ةیملاعلا تاءاصحإلا مھأل زجوم يونس ثیدحت عضو وھ اھنم
 ةماع ةرظنلل ثیدحت رخأ مدقأ فوس لوادجلا هذھ يف ،ةیلصألا ةلسلسلا كلت دیلقتل دادتما يھ ةلاقملا هذھ يف ةروكذملا لوادجلا

ّدقتو تانراقم لكش ىلع تانایبلا رھظت .ةینوكلا ةیلاسرإلاو ةینوكلا ةیحیسملاب ةقلعتملا تاءاصحإلا نع  ةیئاصحإ تاریدقت مِ
 ًاقیلعت تّمدق دق 1985 ماع ذنم ةیئاصحإ لوادج ةعومجم لكو .2050و 2025 ،2022 ،2000 ،1970 ،1900 ماوعألل
 .تانایبلا كلت نم ةبترتملا راثآلا حیضوتو ،يفاضإ قایس ریفوتو ،تانایبلا لیلحت ىلع اندعاسی اًزجوم
 
 اذھ لاقم .ةیلاسرإلا ثاحبألل ةیلودلا ةرشنلا يف ةیونسلا تایئاصحإلا میدقت دیلقت نم نیثالثلاو ةنماثلا ةنسلا لاقملا اذھ لثمی
 تانایدلا عابتأو نییحیسملا نیب يصخشلا لصاوتلاو ،ينیدلا عونتلا ةدایزو ،ملاعلا يف نایدألا ومن لوح لیصافت مدقی ماعلا
 يصخش لصاوت مھیدل نییحیسملا نكل ،ةینیدلا ةیحانلا نم اًعّونت رثكأ ملاعلا حبصأوً انیدت رثكأ ملاعلا ناّكس حبصأ .ىرخألا

 يضملل ةلیسو لضفأ وھ ربتُعی ،ةفایضلاو ةبحملاو ةقادصلا كلذ يف امب ،نماضتلا نإف .ىرخألا تانایدلا عابتأ عم يفاك ریغ
 .تابقعلا هذھ ةجلاعم يف اًمدق
 
ً انیدت رثكأ ملاعلا ناّكس حبصأ

 يف ،لاثملا لیبس ىلع .ًانیدت رثكأ ملاعلا حبصأ دقف ،نیرشعلا نرقلا فصتنم يف نیزرابلا نییمیداكألا تاؤبنت نم مغرلا ىلع
 حجرملا نم" :لاقو .نیرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةّنیدتملا تاعمتجملا لبقتسمب )Peter Berger( رجریب رتیب أبنت ،1968 ماع
 ماع يف ،عقاولا يف .1"ةیملاع ةیناملع ةفاقث ةمواقمل ًاعم نیمحتلُم ،طقف ةریغص فئاوط يف نوّنیدتملا نونمؤملا دجاوتی نأ

 ،2000 ماع لولحب ،كلذ عمو .ام ةقیرطب نایدألا دحأل مھئامتنا اونلعأ ملاعلا ءاحنأ عیمج يف سانلا نم طقف 80.0٪ ،1970
 ّریغتلا روحم ناك .2022 ماع لولحب ٪88.7 ىلإ تلصو نأ ىلإ ومنلا يف ترمتساو ،٪87.0 ىلإ ةبسنلا كلت تزفق
 ربكأ ربتُعت يتلا ،نیصلا تدِھش .ملاعلا ةیقب ىلع نیصلا حاتفناو نیرشعلا نرقلا رخاوأ يف ةیعویشلا رایھنا وھ يفارغومیدلا
 نینیدتملا ناكسلا ددع عفترا .)تاینیعبسلا يف( ةیفاقثلا ةروثلا ةیاھن ذنم عاونألا عیمج نم نایدألا روھظ ةدوع ،ملاعلا يف ةلود
 ٪82.4( يموقلا يسكذوثرألا اھثارت ایسور تداعتسا .2022 ماع يف ٪61.2 ىلإ 1970 ماع يف ٪39.9 نم نیصلا يف
 لثم .ةیقرشلا ابوروأ يف ىرخألا ةقباسلا ةیتایفوسلا تایروھمجلا ضعب عم ءيشلا سفن ثدح ،)2022 ماع يف يحیسم
 ایسورالیبو )نویحیسم ٪94.7( اینیمرأ لثم ،ةیحیسم ةیبلغأ تاذ يھ يتیفوسلا داحتالا يف تناك يتلا لود ضعب نإف ،ایسور
 ٪96.5( ناتسنامكرت ،)نوملسم ٪97.9( ناتسكیجاط لثم ،ةملسم ةیبلغأ تاذ يھ ىرخألا لودلا ضعب .)نویحیسم 79.0٪(
 دوقع ثالثلا يف ينیدلا ءامتنالا يف ةدایز ىرخألا نادلبلا نم دیدعلا تدھش .)نوملسم ٪95.6( ناتسكبزوأو ،)نوملسم

 
 .3 ةحفصلا ،1968 لیربأ 25 ،زمیات كرویوین "نّیدلل ةمتاق ةرظن" ،)Peter Berger( رجریب رتیب 1



ة+لصألا ةلاقملا   
https://bit.ly/3ZUsX3z 

 كسرھلاو ةنسوبلاو ،)ملاعلا يف ةدیحولا ةیمسرلا ةدحلملا ةلودلا قباسلا يف تناك يتلا( اینابلأ كلذ يف امب ،اًضیأ ةیضاملا
 .٪96 قوفت ّنیدت ةبسن اھب لودلا هذھ لكو ،افودلومو

 
 طقف نولّكشی اوناك ًاعم نوملسملاو نویحیسملا ّنأ فیك ظحالن نأ مھملا نم ،ناكسلل ةینیدلا ةبیكرتلا يف تاریغتلا ىلإ رظنلاب

 نویحیسملا حبصأ ،2022 ماع لولحبو .1900 ماع لولحب ٪47 ىلإ ةبسنلا تعفتراو ،1800 ماع يف ملاعلا ناكس نم 33٪
 ،يلاتلابو .2050 ماع لولحب ٪63 ةبسنلا هذھ زواجتت نأ عقوتملا نمو ،ملاعلا ناّكس نم ٪ 57 ةبسن نوّلثمی ًاعم نوملسملاو
 -لدابتملا فطاعتلاو لدابتملا مھافتلا كلذ يف امب -نیملسملاو نییحیسملا نیب ةیلحملاو ةیملاعلا تاقالعلا نیسحت ةیمھأ نإف
 .ةیلودلاو ةینطولاو ةیلحملا تاقایسلا يف اًحاحلإ رثكأ حبصتس
 
  ةینیدلا ةیحانلا نم اًعّونت رثكأ ملاعلا حبصأ
 .ينطولا ىوتسملا ىلع ءاصحإلا ةیلمعب موقن ةصاخ ،نیرشعلا نرقلا لالخ ةینیدلا ةیحانلا نم اًعونت رثكأ ملاعلا لود تحبصأ
 ،اًضیأ ایسأ ةراق جراخ عقاولا سفن دجنو -نایدألا يف اًعونت رثكألا ةراقلا اًمئاد تناك يتلا -ایسآ يف اًصوصخ سوملم عقاو اذھ
 نودوجوم ،)وزناھلا( ناھلا ةینثإ لاثملا لیبس ىلع .اًعونت رثكأ تاعمتجم ىلإ ًاقباس ةسناجتملا تاعمتجملا ةرجھلا تلوح ثیح
 اورجاھ -ةدحتملا تایالولاو ،ایزیلام ،ایسینودنإ ،دنالیات كلذ يف امب ،اًضیأ ملاعلاو ایسآ قرش بونج ءاحنأ عیمج يف نییالملاب

 تایالولاو ایناملأ يف تثدح دق ينیدلا عونتلا يف ًاقمع رثكألا تادایزلا دحأ .ایسآ قرش نم ةدیرفلا مھتاناید مھعم نیلماح
 ماع لولحب 5.3 ىلإ 1900 ماع يف 0.3 نم ایناملأ يف ينیدلا عونتلا ةبسن تزفق دقف ،ينیدلا عونتلا رشؤم بسح .ةدحتملا

 لظت ،ىرخأ ةھج نمو .2020 ماع يف 4.5 ىلإ 1900 ماع يف 0.7 نم ةدحتملا تایالولا يف ةبسنلا تزفق ،لثملابو 2020.2
 ،)٪20( ةیحیسملا ،)٪37( ينیصلا يبعشلا نیدلا :عبس اھیف دجوی ،2020 ماع يف ملاعلا يف اًعونت رثكألا ةلودلا ةروفاغنس
 ،ھسفن تقولا يفو كلذ عمو 3.)٪1( ةدیدج نایدأو ،)٪5( ةیردأاللا ،)٪5( ةیسودنھلا ،)٪15( ةیذوبلا ،)٪15( مالسإلا
 نم نیلوحتملا ببسب مالسإلاو ةیحیسملا ومنت ثیح ،ءارحصلا بونج ایقیرفإ لثم ،ينید عونت لقأ قطانملا ضعب تحبصأ
 نم مالسإلا امنو ؛2020 ماع ٪59.1 ىلإ 1900 ماع ٪9.1 نم ةقطنملا يف ةیحیسملا تمن .ةیدیلقتلا ةیقیرفألا تانایدلا

 .ةرتفلا سفن لالخ ٪30.0 ىلإ 14.2٪
 
 ىرخألا تانایدلا عابتأ عم يفاك ریغ يصخش لصاوت مھیدل نّویحیسملا
 ریغتی مل اذھو ،ملاعلا ءاحنأ عیمج يف نییحیسملا عم ًایبسن لیلق لعافتو لصاوت نیملسملاو سودنھلاو نییذوبلا ىدل ،ماع لكشب
 ةیمھأ ىلع زكریو ملاعلا عم ةیحیسملا لماعتل ةریغتملا ةعیبطلا نم يصخشلا لصاوتلا موھفم عبنی .نییضاملا نیدقعلا يف اًریثك
 ةیضرع ةقالع نم رثكأ ىلإ "يصخشلا فراعتلا" و "يصخشلا لصاوتلا" تاحلطصم ریشت 4.ةینیدلا دودحلل ةرباعلا ةقادصلا
 مھ نینیدتملا ریغ نإو .يصخش لكشب يحیسم نمؤم نوفرعی ال نیملسملاو سودنھلاو نییذوبلا نم ٪87 نأ رَّدُقی .ةیحطس وأ

 مھ برغلا يف نیدحلُملاو نییردأاللا نم دیدعلا نأل ،عقوتم ٌرمأ اذھو ؛)ایسآ ءانثتساب( نییحیسملا عم قیثو لعافتو لصاوت ىلع
 ةینثإلا ةنیدتملا بوعشلا نأل حجرألا ىلعو ،اًضیأ نییحیسملا عم ربكأ لصاوتب نوینثإلا نونیدتملا عتمتی .ةیحیسم ةیفلخ نم
 .نیرشعلا نرقلا يف ةیحیسملا تایلاسرإلا دوھجل ًایسیئر اًروحم تناك
 
 نم ٪55 نأ رَّدُقی ،ةیلامشلا اكیرمأ يف ًالثم .ةقطنملا بسح نییحیسملا ریغو نییحیسملا نیب يصخشلا لصاوتلا فلتخی
 تاعمتجملا نأ ودبی ،ىرخأ ةیحان نم .٪18 نم لقأ ىلإ لصت ةبسنلاف ابوروأ يف امنیب ،ًایحیسم اًصخش نوفرعی نیملسملا
 .)٪35( ةیلامشلا اكیرمأ وأ )٪29( ابوروأب ةنراقم )نییحیسملا نوفرعی ٪66( ةینیتاللا اكیرمأ يف اًجامدنا رثكأ يھ ةیذوبلا
 نوكی نكامألا نم دیدعلا يفو ،ًایبسن ریغص يحیسملا عمتجملا نأ ىلإ ًایئزج كلذ عجریو ،ایسآ يف دوجوم ربكألا يدحتلا
 نییحیسملا ریغ نم طقف ٪12 ،ایسآ يف .ةفاقثلا وأ ایفارغجلا ببسب ىرخألا تانایدلا عابتأ نع لصفنم يحیسملا عمتجملا
 ماظتناب تاساردلل ویب زكرم موقی .)نیملسملل ٪10 ،سودنھلل ٪13 ،نییذوبلل ةبسنلاب ٪13( ًایحیسمً ایصخش نوفرعی
 ةدحتملا تایالولا يف يداعلا غلابلا صخشلا نأب اودافأ ،2019 ماع يف .نییكیرمألا نیب نایدألا ربع فراعتلا ةبسن عالطتساب

 
 عونتلا فصی ،)قوسلا يف ةیداصتقالا ةسفانملا نوسردی نیذلا نویداصتقالا ھمدختسی يذلا( لادنیفریھ رشؤم ىلع دنتسی يذلا ،ينیدلا عونتلا رشؤم 2
 ،ولروز .يإ انیجو نوسنوج .مإ دوت عجار .)اًعونت رثكألا( 10.0 ىلإ )عونت نودب( 0.0 نم سایقم مادختساب ةنیعم ةقطنم وأ دلب ناكسل نایدألا نیب
 .963 ،)2019 ،ةربندإ ةعماج ةعبطم :ةربندإ( ةثلاثلا ةعبطلا ،ةیملاعلا ةیحیسملا ةعوسوملا
 ریغ ةیلصأ وأ ةیقرش ةیقیفوت تاناید وأ ،نیرشعلا نرقلا يف ةیویسآ تاكرح اھنأ ىلع ةدیدجلا نایدألا فیرعت متی .713 ،ةعوسوم ،ولروزو نوسنوج 3
 .ةیسینودنإلاو ةیمانتیفلاو ةینیصلاو ةیروكلا ةیقیفوتلا نایدألاو ،ةینیدلا ةدیدجلا وتنشلا تاكرح ،ةدیدجلا ةینابایلا ةیذوبلا ،لاثملا لیبس ىلع ،ةیحیسم
 ،"نیرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةیحیسملا ةیلاسرإلا يف ھنع ىنغ ال يذلا طرشلا :يصخشلا لصاوتلا" ،نزسیت .لإ زلراشتو نوسنوج .مإ دوت رظنا 4
 .502-494 :)2007 ربوتكأ( ةیلصفلا ةیلیجنإلا تایلاسرإلا
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 تاباجإلا نم ٪44 طقف -ةیناكسلا ةبیكرتلاو ةینیدلا قئاقحلا لوح حیحص لكشب ًالاؤس 32 لصأ نم 14.2 طّسوتم ىلع باجأ
 ةینیدلا تاعومجملا هاجت رثكأ ةیباجیإ ءارآ مھیدل تناك نیدلاب ةفرعم رثكأ اوناك نیذلا كئلوأ ،كلذ ىلع ةوالع .ةحیحص تناك
 ،ىرخأ ةرم رابتعالا نیع يف ةروفاغنس انذخأ اذإ .نایدألا نیب ةیباجیإلا تاقالعلا عیجشت يف مھم لماع وھ میلعتلا 5.ىرخألا
 ىلع .ریبكلا ينیدلا فالتخالا اذھ لظ يف ریبك رتوت دجوی ھنأب ءرملا نظی دق ،ملاعلا يف ةینیدلا ةیحانلا نم اًعونت رثكألا ةلودلا
 تاساردلا جمانربل ةسارد تدافأ .مھناریجو نینیدتملا مھرسأ دارفأ نیب يبسن مائو يف نویروفاغنسلا شیعی ،كلذ نم سكعلا
 نأ ًادبأ لوبقملا ریغ وأ لوبقملا ریغ نم ھنأ نودقتعی نیكراشم 10 لك نم 9 نأب ةروفاغنس يف 2018 ماعل ةیلودلا ةیعامتجالا
 ةیھاركلا وأ فنعلا ىلع ضیرحتلاو ةساسح ریغ تاقیلعتب ءالدإلا كلذ يف امب ،ينیدلا ماجسنالا ةقاعإب نوینیدلا ءامعزلا موقی
 6.نیرخآلا هاجت
 
 ةیحانلا نم اًعونت رثكأ حبصأ ملاعلا نأ ىلإ رظنلاب ،ىرخألا تانایدلا عابتأ نع نودیعب نییحیسملا نأ يھیدبلا ریغ نم ودبی دق
 نم تالاحلا أوسأ يف فوخلا وأ تالاحلا نسحأ يف ةفرعملا ىلإ راقتفالا ببسب عونتلا اذھ قنخ متی ام ًابلاغ ،كلذ عمو .ةینیدلا
 .ةیقرعلاو ةینیدلا تاعمتجملا لزع يف ببستی امم ،"رخآلا" صخشلا نامیإ
 
 ةصالخ
 ضعبلا انضعب ریدقتل ةكرتشم ةیؤر -ةمھم ةیحیسم ةلیضف وھ نماضتلا ؟يملاعلا ينیدلا قایسلا اذھ يف نویحیسملا لعفی اذام
 تایدحت ثالث نویحیسملا ھجاوی ،ةیاغلا هذھل اقیقحت .ماعلا حلاصلا لجأ نم ،ةینیدلا تافالتخالا نم مغرلا ىلع ،ًاعم لمعلاو
 اذھ ىلإ راشی .ىرخألا فئاوطلا نم نییحیسملا عم ماجسنالا ةیفیك ملعت ىلإ نویحیسملا جاتحی ً،الوأ .لقألا ىلع ةیقئالع
 يذلاو ،ملاعلا يف فئاوطلا ددع لالخ نم ماع لك ھیلع دیكأتلا متی يذلا قئاعلا وأ يدحتلا وھو ،"ةینوكسملا قئاع" مساب اًمومع
 نینیدتملا ریغ نعً الضف ،ىرخألا تانایدلا عابتأ نم مھریغ عم ماجسنالا ىلإ نویحیسملا جاتحی ،ًایناث .46000 نع ًایلاح دیزی
 تایكولسلاو تادقتعملا ةیمھأ ةیؤرل يفارغومیدلا قایسلا ةیونسلا ةیئاصحإلا ماقرألا هذھ رفوت ."نامیإلا جراخ قئاع" -
 دیجلا طابترالا اًضیأ لمشی نماضتلا لجأ نم لمعلا ،ًاثلاث .تقولا رورم عم ریثأتلاو مجحلا يف دیازتت يتلاو ،ةینیدلا فقاوملاو
 نإ 7."ةكرتشملا ةیناسنإلا" ّيدحت وأ قئاع -ةینیدلا ةیوھلا ىلإ ةراشإلا نود ةینوكلا ةیرشبلا انتلئاع مارتحا قلطنم نم سانلاب

 تایدحتلا نم ةعومجمو ،ندملا يف رقفلاو ،تایتفلا میلعت صقنو ،تاسسؤملا ةیرصنعو ،خانملا ریغتو ،19-دیفوك ةحئاج
 دصق نع نویحیسملا لمعی امدنع ززعتت ةكراشملا هذھو ،ةیوق ةیحیسم ةكراشم بلطتی اذھ لك ،ىرخألا ةیجھنملاو ةریطخلا

 .تافالتخالا زواجت ىلع
 
 ةیحیسم ةیوھب كسمتن فیك :ةمئاق تلاز ام ةلئسأ دجوت نكل ،نیرخآلا عم ماجسنالا ةركف عم ماع لكشب نویحیسملا قفتی دق
 يف ةیددعتلا هذھ لظ يف نماضتلا ققحن فیك ؟يقیقحلا نماضتلا ودبی فیك ؟ىرخألا نایدألا عابتأ عم لماعتن نحنو ةیوق
 نماضتلا .ةیساسألا مھتادقتعم نع يلختلا ىلع ،رخآ نید يأ وأ ،نییحیسملا عجشن ال نحن "نماضتلا" لالخ نم ؟تادقتعملا
 ،ينیدلا عونتلاو ،نایدألا ومنل ةیفارغومیدلا انتسارد 8.ةفایضلاو ةقادصلاو مارتحالاو ةبحملاب مستی نیرخآلا هاجت فقوم وھ
 .نماضتلا اذھ دمتعی دق انبكوك لبقتسم نأ ةقیقح ىلع دكؤت يصخشلا لصاوتلاو
 
 لیومتلا
 .ةیحبرلا ریغلا الوأ ةیراجتلا الوأ ةماعلا تاعاطقلا نم ءاوس لیومت ةلاكو يأ نم ةحنم يأ ثحبلا اذھ قلتی مل
 

  ةیتاذلا ّفلؤملا ةریس
 ةنیدم يف ،ةیتوھاللا لیونوك نودروج ةیلك نم ،ةیملاعلا ةیحیسملا تاسارد زكرم يف نیلماعلا لبق نم لاقملا اذھ دادعإ مت

 نوسنوج .مإ دوت ،)ةكراشم ةریدم( ولروز .يإ انیج :ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،ستسوشتاسام ةیالو ،نوتلیماھ ثواس
   rgwww.globalchristianity.o ةرایزب مق تامولعملا نم دیزملل )تانایب للحم( جنیسورك .فإ رتیبو ،)كراشم ریدم(
 .CSGC@ رتیوت عقوم ىلع انوعباتو

 
 .2019 زویلوی 23 ،تاساردلل ویب زكرم ،"نیدلا نع نویكیرمألا ھفرعی ام لوح قئاقح 6" ،ربلأ .يأ اكیب 5
 ،33 مقر ةیسایسلا تاساردلا دھعم لمع ةقرو ،"ماعلاو صاخلا نالاجملا :ةروفاغنس يف نیدلا" ناجارافلیس ينیتناشو ،میل درانویلو ،زویثام ویثام 6
 .2019 سرام 28 خیراتب
 .)2015 ،كیمیداكأ ركیب :زدیبار دنارغ( ریغتم ملاع يف ةكرتشملا ةیوھلل نویحیسملا ّينبت :ةیملاعلا انتالئاع" ،وو ،مإ يدنیسو نوسنوج .مإ دوت رظنا 7
 ،رشنلل زنامدریإ .يب مایلو ةكرش :زدیبار دنارغ( يحیسملا عمتجملا يف عونتلا ناضتحا :ةنیمألا تاقادصلا ،تربور .لإ اناد رظنا ،ةقادصلا نع 8

2019(. 



Table 1 1

1

2050 2025 منتصف 2022 ل التغ()ّ  ّ
٪  نسبة معد 2000 1970 1900

عدد سكان العالم

9,735,034,000 8,184,437,000 7,953,953,000 1.18 6,143,494,000 3,700,437,000 1,619,625,000 مجموع السكان

7,667,890,000 6,170,710,000 5,951,861,000 1.49 4,295,344,000 2,311,830,000 1,073,646,000 B  (فوق 15 سنة) (Cالسكان البالغ

88.0 84.3 84.2 0.43 76.7 63.8 27.6 البالغون، ٪ المتعلمون

المدن العالمية واإلرساليات بالمدن

68.4 58.3 57.0 0.92 46.6 36.6 14.4 سكان المدن (٪)
4,100 مليون 3,000 مليون 2,740 مليون 3.1 1,400 مليون 650 مليون 100 مليون L  المدن

BM الفقر

1,900 مليون 1,600 مليون 1,450 مليون 3.37 700 مليون 260 مليون 20 مليون L  (دور الصفيح)
RSسكان السكن العشوا

6,656,283,000 4,774,968,000 4,533,667,000 2.11 2,865,449,000 1,353,126,000 232,695,000 L  العالم
BM سكان المدن

2,412,250,000 1,735,445,000 1,687,465,000 1.5 1,216,948,000 660,800,000 159,600,000    -  سكان المدن المسيحيون

950 653 608 2.27 371 145 L  يزيد عدد سكانها عن 1 مليون نسمة20
Z[المدن ال

500 396 365 2.2 226 65 5     أقل من 50٪ مسيحيون
132,000 173,000 168,000 0.9 138,000 51,100 5,200 L  اليوم(1)

BM الجدد  B (Cعدد غ()  المسيحي

ية، 2050-1900 Baالجدول 1: سكان العالم، والمدن العالمية، والرسالة الح

L  يوليوز 2021).
BM معهد اليونسكو لإلحصاء (13-2005)؛ وتود إم. جونسون وجينا أي. زورلو، قاعدة البيانات المسيحية العالمية (ليدن: بريل، تم الوصول إليها

L  العالم: تنقيح 2018 (نيويورك: األمم المتحدة، 2018)؛
BM ان العالم: تنقيح 2019 (نيويورك: األمم المتحدة، 2019)؛ آفاق عملية التمّدن

ّ
المصادر: اآلفاق سك

* ٪  نسبة معّدل التغ()ّ . متوسط معدل التغ()ّ  السنوي، 2000-2022، كنسبة مئوية سنوّية.

ية بالمدن. Baالمراكز الح tالجدد الذين يهاجرون كل يوم إ  B (C(1). عدد الغ()  مسيحي



Table 2 2

2

2050 2025 منتصف 2022 ل التغ()ّ  ّ
٪  نسبة معد 2000 1970 1900

األديان العالمية

4.4 4.4 4.4 -0.7 4.5 4.3 2.7 (1)  L
B[التنوع الدي

8,885,011,000 7,295,025,000 7,056,828,000 1.27 5,342,790,000 2,988,242,000 المتدينون 1,616,370,000

3,334,019,000 2,637,172,000 2,559,875,000 1.17 1,981,177,000 1,225,395,000     -المسيحيون 558,346,000

2,842,753,000 2,073,639,000 1,961,323,000 1.93 1,288,687,000 568,912,000     -المسلمون 200,301,000

1,206,856,000 1,094,898,000 1,073,784,000 1.21 824,760,000 464,670,000     -الهندوس 202,976,000
580,708,000 564,903,000 545,938,000 0.84 453,685,000 235,846,000     -البوذيون 126,946,000

459,195,000 490,432,000 476,543,000 0.43 433,310,000 238,258,000     -الدينيون الشعبيون الصينيون 379,974,000

282,022,000 270,788,000 279,035,000 1.01 223,863,000 169,334,000     -الدينيون العرقيون 117,313,000

61,031,000 64,914,000 65,971,000 0.22 62,899,000 39,557,000     -المتدينون الجدد 5,986,000

34,914,000 29,640,000 27,891,000 1.52 20,033,000 10,668,000     -السيخ 2,962,000

17,137,000 15,111,000 14,945,000 0.7 12,813,000 13,866,000     -اليهود 11,725,000

850,023,000 889,412,000 897,124,000 0.52 800,704,000 712,195,000 3,255,000  B (Cالغ()  متدّين
707,144,000 745,662,000 750,045,000 0.59 659,225,000 547,039,000 3,028,000  B (Cالالأدري- 
142,879,000 143,750,000 147,079,000 0.18 141,479,000 165,156,000     -الملحدين 226,000

L  يوليوز 2021).
BM المصدر: تود إم. جونسون وجينا أي. زورلو، قاعدة البيانات المسيحية العالمية (ليدن: بريل، تم الوصول إليها

الجدول 2: األديان العالمية، 2050-1900

L . جريم، أديان العالم باألرقام (شيشس(Z : وايLz  بالكويل)، الفصل 3. L  كتابات تود إم. جونسون وبريان {|
BM تم وصفها  L

B[10، حيث 10 يعت(|  األك(�  تنوًعا). منهجية مؤ�~  التنوع الدي t(1). (المقياس هو من 0 إ

L  تضم أعداد قليلة من األتباع.
Z[ألنه لم يتم جرد األديان ال  Ltمالحظة: عدد األديان ال يساوي العدد اإلجما

* ٪  نسبة معّدل التغ()ّ . متوسط معدل التغ()ّ  السنوي، 2000-2022، كنسبة مئوية سنوّية.



Table 3 3

3

2050 2025 منتصف 2022 ل التغ()ّ  ّ
٪  نسبة معد 2000 1970 1900

34.2 32.2 32.2 -0.01 32.2 33.1 34.5 العالم  L
BM  B (Cمجموع نسبة المسيحي

3,226,998,000 2,523,147,000 2,446,304,000 1.20 1,883,551,000 1,110,685,000 522,440,000 المسيحيون المنتسبون

1,518,441,000 1,280,563,000 1,256,120,000 0.93 1,024,678,000 657,128,000 265,756,000 الروم الكاثوليك

881,002,000 623,968,000 600,772,000 1.54 429,184,000 251,909,000 134,196,000 وتستانت (1) ال(|

618,845,000 422,161,000 402,451,000 1.59 284,419,000 89,480,000 8,859,000 المستقلون

207,097,000 124,361,000 116,628,000 2.22 71,905,000 16,782,000 40,000  -إفريقيا
168,801,000 128,452,000 123,937,000 1.18 95,847,000 15,370,000 1,906,000  -آسيا
31,093,000 20,974,000 19,946,000 1.74 13,640,000 6,571,000 185,000  -أروبا
85,137,000 49,297,000 46,030,000 2.29 27,949,000 8,963,000 33,000  -أمريكا الالتينية
124,862,000 97,870,000 94,765,000 1.11 74,339,000 41,438,000 6,673,000  -أمريكا الشمالية
1,854,000 1,209,000 1,145,000 2.00 740,000 356,000 22,000  -أوقيانوسيا

322,239,000 300,166,000 295,508,000 0.64 256,991,000 139,115,000 116,199,000 األرثوذكس

107,021,000 114,025,000 113,571,000 0.69 97,626,000 114,710,000 35,906,000  B (Cالمسيحيون الغ()  المنتسب

620,963,000 420,870,000 400,121,000 1.80 270,454,000 111,669,000 80,912,000 اإلنجيليون (2)

1,031,500,000 703,639,000 667,216,000 1.88 442,607,000 57,636,000 981,000 الخمسينيون (3)

64,000 49,000 46,400 1.84 31,100 13,100 2,000 الطوائف

5,400,000 4,300,000 4,200,000 1.54 3,000,000 1,329,000 400,000 التجمعات

الجدول 3: المسيحية العالمية حسب التقليد أو الطائفة، 2050-1900

." B (Cباسم “التجديدّي  Lأيًضا بشكل جما�  B (Cالذين يتبعون التجديد من خالل الروح القدس، المعروف  B (C
ّ
B  المستقل (Cالطائفة الخمسينية / الكاريزماتية / الكاريزماتي  L

BM 3. أعضاء الكنيسة
L  استطالعات الرأي.

BM للهوية  L
ZSأو عن طريق التحديد الذا ( Lالعال�  Lzسبيل المثال، التحالف اإلنجي zع) طوائف مرتبطة بالتحالفات اإلنجيلية  L

BM أنهم إنجيليون من خالل العضوية z2. الكنائس واألفراد الذين يعّرفون أنفسهم ع

L  يوليوز 2021).
BM المصدر: تود إم. جونسون وجينا أي. زورلو، قاعدة البيانات المسيحية العالمية (ليدن: بريل، تم الوصول إليها

B . الجداول السابقة  أدرجت األنجليكانية بشكل منفصل. (Cذلك األنجليكاني  L
BM 1. بما

* ٪  نسبة معّدل التغ()ّ . متوسط معدل التغ()ّ  السنوي، 2000-2022، كنسبة مئوية سنوّية.

B  التقاليد). (Cب) بسبب االنتماء المزدوج  B (Cالمنتسب  B (Cعدد المسيحي tمالحظة: الفئات أدناه لم يتم إضافتها إ



Table 4 4

4

2050 2025 منتصف 2022 ل التغ()ّ  ّ
نسبة معد ٪ 2000 1970 1900

المسيحيون حسب القارة

772,759,000 828,804,000 837,809,000 0.13 814,418,000 703,126,000 459,901,000 شمال الكرة األرضية

496,682,000 560,458,000 568,559,000 0.06 560,871,000 491,638,000 380,647,000 ذلك روسيا، 4 مناطق)  L
BM أوروبا (بما- 

276,078,000 268,347,000 269,250,000 0.27 253,547,000 211,489,000 79,254,000  -أمريكا الشمالية (منطقة واحدة)
2,561,260,000 1,808,368,000 1,722,066,000 1.79 1,166,759,000 522,268,000 98,445,000 جنوب الكرة األرضية

1,280,641,000 749,081,000 692,094,000 2.77 379,758,000 138,004,000 9,640,000  -إفريقيا (5 مناطق)
559,973,000 404,809,000 388,777,000 1.5 280,074,000 95,644,000 21,966,000  -آسيا (5 مناطق)
685,870,000 625,497,000 612,381,000 1.09 482,355,000 270,166,000 62,002,000  -أمريكا الالتينية (3 مناطق)
34,776,000 28,981,000 28,814,000 0.73 24,571,000 18,454,000 4,837,000  -أوقيانوسيا (4 مناطق)

اإلرسالية المسيحية والكرازة

17,000,000 14,000,000 13,400,000 0.94 10,900,000 4,600,000 2,100,000 ( B (Cي
ّ
ام الوطنيون (المحل

ّ
د

ُ
الخ

600,000 450,000 435,000 0.16 420,000 240,000 62,000 الُمرسلون األجانب

7,500 6,000 5,700 1.62 4,000 2,200 600 الوكاالت اإلرسالية األجنبية

1,000,000 900,000 900,000 -2.58 1,600,000 3,770,000 344,000 كل 10 سنوات (1)  L
BM الشهداء المسيحيون

49،6 53،9 53،7 -0.43 59 76.1 95 الدول المسيحية (2)  L
BM النسبة

20،0 18،6 18،3 0.23 17.4 13.3 5.4  Lالذين يعرفون مسي�  B (Cنسبة غ()  المسيحي

2,756,702,000 2,295,524,000 2,223,554,000 0.85 1,845,839,000 1,653,520,000 879,998,000 السكان الذين لم يصلهم اإلنجيل (3)

28،3 28،0 28،0 -0.33 30 44.7 54.3 نسبة السكان الذين لم يصلهم اإلنجيل من عدد سكان العالم

الجدول 4: المسيحيون حسب القارة واإلرسالية المسيحية والكزارة، 2050-1900

3. حسب تقارير ”االتجاهات المسيحية العالمية“، الجزء 25 ”الكرازة العالمية“.

L  البلدان ذات 80٪ أو أك(�  من األغلبية المسيحية.
BM الذين يعيشون  B (C2. نسبة كل المسيحي

L  يوليوز 2021).
BM المصدر: تود إم. جونسون وجينا أي. زورلو، قاعدة البيانات المسيحية العالمية (ليدن: بريل، تم الوصول إليها

L . باريت وتود إم. جونسون، االتجاهات المسيحية العالمية (باسادينا، كاليفورنيا: مكتبة ويليام كاري، 2001)، الجزء 4، “االستشهاد". |S حسب الرؤية المستقبلية. انظر ديفيد  Lالعال�  Ltسبقت السنة المذكورة. المجموع اإلجما  L
Z[ع�~  سنوات ال  Lt1. إجما

* ٪  نسبة معّدل التغ()ّ . متوسط معدل التغ()ّ  السنوي، 2000-2022، كنسبة مئوية سنوّية.
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5

2050 2025 منتصف 2022 ل التغ()ّ  ّ
نسبة معد ٪ 2000 1970 1900

الوسائط (اإلعالمية) المسيحية

14,500,000 11,800,000 10600000 3.67 4,800,000 1,800,000 300,000 كتب (مقاالت) عن المسيحية

120,000 100,000 88000 4.28 35,000 23,000 3,500 ت (الدورّيات) المسيحية
ّ

المجال

120 مليون 100 مليون 93 مليون 2.52 54 مليون 25 مليون  B (C5 مالي السنة  L
BM س المطبوعة ّ

ُتب المقد
ُ
عدد الك

9،200 مليون 6000 مليون مليون 5،290 1.07 4600 مليون 281 مليونا 20 مليون طبع سنوًيا
ُ
L  ت

Z[األسفار الكتابية الُمختارة ال

2300 مليون 1800 مليون 1760 مليون 1.05 1400 مليون 443 مليونا 108 مليون L  العالم
BM س الموجودة ّ

ُتب المقد
ُ
العدد اإلجماLt  للك

2،920 مليون 2،460 مليون مليون 2،360 1.14 1،840 مليون 750 مليون 0 نت Z)مستخدمو الراديو/ التلفزيون/ اإلن

L  السنة)
BM ، L¡بالدوالر األمري)  Lالتمويل المسي�

75000 مليار 57000 مليار 53000 مليار 5.03 18000 مليار 4100 مليار 270 مليار  B (Cللمسيحي  L¢الدخل الشخ

2200 مليار 1،000 مليار 896 مليار 4.79 320 مليار 70 مليار 8 مليارات العطاء للقضايا المسيحية

900 مليار 400 مليار 360 مليار 4.74 130 مليار 50 مليار 7 مليارات دخل الكنائس

1300 مليار 600 مليار 540 مليار 4.86 190 مليار 20 مليار 1 مليار دخل الوكالت والمنضمات المسيحية

170 مليار 70 مليار 59 مليار 5.31 19 مليار 5,000,000 300,000 الجريمة الكنسية (1)

120 مليار 60 مليار 52 مليار 5.01 18 مليار 3 مالي()  200 مليون دخل اإلرسالية الخارجية العالمية

2050-1900 ، Lالجدول 5: الوسائط اإلعالمية والتمويل المسي�

L  يوليوز 2021).
BM المصدر: تود إم. جونسون وجينا أي. زورلو، قاعدة البيانات المسيحية العالمية (ليدن: بريل، تم الوصول إليها

L  السنة).
BM ، L¡اختلسها كبار أمناء األموال المسيحية (ما يعادلها بالدوالر األمري  L

Z[1. المبالغ ال
* ٪  نسبة معّدل التغ()ّ . متوسط معدل التغ()ّ  السنوي، 2000-2022، كنسبة مئوية سنوّية.
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