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حقوق النشر محفوظة
لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

–1985منذ نشأتت  عأا  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

  األولأأ  فقأأد اصأأت  فأأا مرحلتأأ. عأأدت تحأأو لتُ لكبواكأأي التاكأأرات التأأا مأأرع بهأأا المجتمأأع المصأأري

نولوجكأأا ثأأم كأأاش ءنشأأاء وزارت التصأأالت وت . بتطأأو ر الينكأأة المعلوماتكأأة فأأا مصأأر( 1999-1985)

نقطأأأأة تحأأأأو ف رمكيأأأأة فأأأأا ميأأأأكرت ُ لكبأأأأ دي دور  كمب  يأأأأة ف أأأأر( 1999)المعلومأأأأات عأأأأا  

(Think Tank )تدعم جهود مبتخذ القرار فا شت  مجالت التنمكة.

اتخاذ القأرار ومنذ ذلك الحكن،  تينع  المركز رؤ ة مفادها أش   وش المركز األكثر تمكزًا فا مجاف دعم

واطن فأا ضاأأا ا التنمكأأة الشأأاملة، وءضامأأة حأأوار مجتمعأا بنعأأاء، وتعز أأز ضنأأوات التوا أأ  مأأع المأأ

ر فا  أنع المصري الذي  بعَد  غا ة التنمكة وهدفها األ م ُ األمر الذي   هل  لالضطالع بدور أكي

.اليكا ة العامة، وتعز ز كفاءت  جهود التنمكة وفعالكتها، وتر كخ مجتمع المعرفة

ش وفا  يك  تحقكق ذلأك،  حمأ  مركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار علأ  عاتقأ  مهمأة أش   أو

اأأ  وحتأأ   تيأأن  لأأ  ذلأأك، ف نأأ   يأأع  با أأتمرار ألش   أأوش أحأأد أف. داعمًأأا ل أأ  متخأأذي القأأرار

وضأأد واكأأي ذلأأك . علأأ  الميأأتوم المحلأأا وا ضلكمأأا والأأدولا( Think Tank)م  يأأات الف أأر 

رنأام  مراكأز ب"اعترافٌ ءضلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجوهري كم  ية ف ر، وهو ما ظهر جلكًّأا فأا نتأام  

بجامعأأة ( ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP)الف أأر والمجتمعأأات المدنكأأة 

ُ حكث تم اصتكار مركأز المعلومأات ودعأم 2021التا تم ا عالش عنها فا فيرا ر " بنيلفانكا األمر  كة

:اتخاذ القرار لك وش

  ل )2020لعأا   " -19كوفكأد"مركز ف ر علأ  ميأتوم العأالم ا أتجابةً لجامحأة 20ضمن أفا

(. وجد ترتكي مبحدد للقاممة

 د مركز ف ر عل  ميتوم العالم كصاحي أفا  ف رت أو نموذج جد 64من بكن 21فا المرتية

، أصأأذًا بعأأكن العتيأأار أنأأ  ل  وجأأد أي مركأأز ف أأر مصأأري  صأأر تأأم 2020ضأأا  بتطأأو ر  صأأالف عأأا  

.تصنكف  وفقًا لهذا المعكار

 2020مركز ف ر عل  ميتوم ءفر قكا والشرق األو ط لعا  101من ءجمالا 14فا المرتية.

مجلس الوزراء
مركز معلومات ودعم اتخاذ القـــرار 
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فر ق العم 
تــا   ر ــ  

ر
م بــالمركزم مــق وااــع بااــ  متاوعــ  مــق المصــادر وايةــ امات الخار  ــ العمــ إن هــ ا التقر ــر هــو ف

ز بايضـــا   إلـــب عـــرئ بعـــال فتـــاأي اةـــتة عات الـــراي الم ل ـــ  التـــب  جر  ـــا مركـــز اةـــتة   الـــراي بمركـــ

ف والت وــ رات واالةــتاتا ات الــومــق  ــم  . المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار قــل  ــر الم تــوم المم واردة   ــ  ال  عبِّ

تعــود موــتول ت ا علــب بــ كمــا ان ةــ   الب افــات والمعلومــات الــواردة . بالضــرورة عــق و  ــ  فرــر المركــز

شار إل  ا  ب ف ا   ك  متةوات اةتة   الراي .اةتة  األةل  م المم



مواعــــــــــل رأ ــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء

رأ س مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  رأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــس ايدارة المركز  

ـــــــــــــــات لم ـــــــــــــــور المعلومـــــــــــــــات والب اف

رأ ــــــــــــــس المــــــــــــركز
اةام  الجوهري/ الو ل

مركز المل ر التا   ي لل
رشا مصة ب عوئ/ دكتورة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ر ايدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــراي العـــــــاف الةـــــــتة عات وب ـــــــو  ال

ايشـــــــــــراف العـــــــــــــــاف
ها ـــــلي م مـــــود/ األةـــــتاذة

 اةم ق  ر ل. ا ر ـــــــــــــــــــــــ  ايعــــــــــــــــــــــلاد

م مل عادل. اايخــــــــــــــــرا  ال اـــــــــــــــــــــــــــب

المرا ع 

ايدارة العام  للجودة 

فورا البري. د

م مود حا ب. ا
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فرــــــــرة عامـــــــ 

ر عـق" فررة علب اةتة عات الراي الم ل   والعالم  " ـلم مركـز هب فشـرة فصـش شـ ر   تدصر

اةــتة عات وب ــو  الــراي العــافم بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرارم بمجلــس الــوزراءم 

اي ت ــلف إلــب مــل   وــور التواةــ  بــ ق الــراي العــاف ومتخــ  القــرارم ح ــ   ترةــل تو   ــات الــر 

ل ط العــاف العــالمب ف ــو القضــا ا و  قــ  الصــل  بمصــر والــوفق العربــبم بايضــا   إلــب توــ

. الضوء علب بعال القضا ا  التب ال ت م  الشأن المصري  ب بعال دول العالم

وات و عتمل العم   ب الاشرة علب متابع  ورةل اةتة عات الراي التب تقوف ب ا المتة

 ـــ  اللول ـــ  وايال م ـــ  المعا ـــ  باةـــتة عات الـــراي مـــق خـــ ل متابعـــ  الموااـــع ايل تروف

ــ  إزاء الموضــوعات التــب ت ــم الشــأن  الخاةــ  ب ــاد ب ــلف التعــرف علــب التو  ــات العالم 

. المصري والعربب

تــــا  عمــــ  البــــاحث ق بمركـــز اةــــتة عات وب ــــو  الــــراي العــــاف بمركــــز 
ر
هـــ ل الاشــــرة هــــب ف

ذ المعلومات ودعم اتخـاذ القـرارم والم تـوم الـوارد ب ـا هـو كمـا ورد بالتقـار ر األةـل   المـأخو

.عا ا الاتاأي وال  عبِّر بالضرورة عق راي المركز
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اةتة عــــات الــــــــراي الم ل ـــــــ 07

واء  تنأأاوف هأأذا القيأأم ا أأتطالعات الأأرأي العأأا  التأأا تهأأتم بمصأأر،  أأ

تلأأك التأأا  أأتم ءجراؤهأأا فأأا مركأأز المعلومأأات ودعأأم اتخأأاذ القأأرار، أو صأأارج

.المركز عل  الميتوم ا ضلكما، أو العالما

اةتة عــــات الــــــــراي العرب ـــــــــ 11

 هدف هذا القيم من النشرت ءل  عرض ا أتطالعات الأرأي التأا تمأس

.بصورت مياشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

اةتة عــــات الــــــــراي اللول ــــــــــ 15

 هدف هذا القيم ءل  متابعأة ور أد توجهأات الأرأي العأا  العأالما مأن 

خأ  صالف مراكز ا تطالعات الرأي العالمكة نحأو بعأا القاأأا ا التأا ت

.الشتش العالما

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ب  ـتم  تااول هـ ا القوـم اةـتة عات الـراي العـاف التـب ت ـتم بمصـرم ةـواء تلـ  التـ

إ راؤهـــا  ـــب مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرارم او خـــار  المركـــز علـــب الموـــتوم 

.ايال مبم او اللولب

:  القوم االاتصادي 

رؤ   المصر  ق لقافون ال ل األدفب لأل ور

: القوم اال تماعب 

دور المراة وم افت ا  ب المجتمع المصري
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رؤ   المصر  ق لقافون ال ل األدفب لأل ور: القوم االاتصادي

، لتصأي  2022وجّأ  الأرمكس عيأدالفتال اليكيأا الح ومأة بز أادت الحأد األدنأ  لمجأور فأا مصأر صأالف عأا  

لت الز أأادت الرابعأأة فأأا عهأأد ، وبأأذلك  شأأهد الهك أأ  العأأا  لمجأأور فأأا مصأأر تاككأأرًا جأأذر ًّا، حكأأث  أأجع

وفا ءطأار حأرا الدولأة علأ  العمالأة %. 125معدلت الز ادت فا الحد األدن  لمجور للعاملكن بالدولة نحو 

 ة ضأأرارًا داصأأ  الم  يأأات وال كانأأات الضتصأأاد ة الخا أأة، أ أأدرت وز أأرت التخطأأكط والتنمكأأة الضتصأأاد

جنكأأ  كحأأد أدنأأ  2400بتطيكأأق الحأأد األدنأأ  لمجأأور علأأ  العأأاملكن بالقطأأاع الخأأاا، وضأأد وضأأعت ميلأأ  

، لأذا ضأا  مركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار بأ جراء ا تقصأاء لأرأي 2022لتطيكق ، وذلك بدا ة من  نا ر 

:المواطنكن حوف مدم تت كدهم لهذا القرار، وأوضحت النتام  ما  لا

55%

62%

" ا    ب القةا  الخاص؟2400حضرت  مع وال ضل ارار تةب   ال ل األدفب لأل ور "

.مركز اةتة   الراي العافم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022 برا ر : تار خ الاشر

55 18.2 26.8

ور بميلأ  من العاملكن بالقطاع الخاا بالعكّنة    أدوش ضأرار تطيكأق الحأد األدنأ  لمجأ

. عارضون % 16.9جنك ، مقاب  2400

. وضد تركزت أ ياب معارضة اليعا لهذا القرار فا ضرورت ز ادت ميل  الحد األدن

ءلأ  من المواطنكن بالعكّنة     دوش ضرار رفع الحد األدنأ  لمجأور فأا القطأاع الخأاا

رهم لم  أأدي هأأذا القأأرار تيأأكن أش أكثأأالد موجرافكأأةبدرا أأة الخصأأام  جنكأأة، و2400

، وذوي فأتكثر  أنة50مأن الحأار، ومن هم فا الفئأة العمأأر ة الذكور، وضأاطنا من

ية مأن فا حكن بلاأت نيأوالجامعا فتعل ، ، الميتوم التعلكما الثانوي وما  عادل 

%.18.2 عارضون  

معضللم   لد
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دور المراة وم افت ا  ب المجتمع المصري: القوم اال تماعب

ي ضا  مركأز ا أتطالعات وبحأول الأرأي العأا  بمركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار بأ جراء ا أتطالع للأرأ

ري بهدف معرفة رؤ ة المواطنكن لطيكعة دور المرأت وم انتها فا المجتمع، وما ءذا كاش المجتمأع المصأ

نأأة مأأن   فأأ  للمأأرأت حقوضًأأا متيأأاو ة فأأا التعلأأكم، والعمأأ ، والترضأأا بكنهأأا وبأأكن الرجأأ ، وذلأأك علأأ  عكِّ

فيرا أر ، وفكمأا 17ءلأ  9، وضد أبجرم ال تطالع األصكر صالف الفترت من ( نة فتكثر18)المواطنكن اليالاكن 

: ل  عرض ألهم ما ورد بال تطالع من نتام 

لترضأا من المواطنكن بالعكّنة  روْش أش هناك مياوات بكن الرج  والمرأت فا فأرا ا

.فا العم  52.5%

.مركز اةتة   الراي العافم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022 برا ر : تار خ الاشر

63.5%

63.5 19.4 17.1

اي شخص ااف بجر م  " الش  ا  300ةا قم وغرام  ال تص  إلب 5 عااب بال بس لملة ال تص  إلب "

؟ألالعقوب  دي كا    وال شا شاالبتزاز ايل تروفبم حضرت  

تأولع  موافقأوش علأ  أش ت-من الذكور وا نال عل  حد  واء-من المواطنكن بالعكّنة 

.المرأت أي منصي ضكادي
76%

% 19.4مأأن المأأأواطنكن بالعكّنأأأة  أأأروش أش عقوبأأأة البتأأأزاز ا ل ترونأأأا كافكأأأة، مقابأأأ 

د نأ  علأ   رونها غكر كافكأة، وجأد ر بالأذكر أش ضأانوش معاضيأة الميتأز ن ءل ترونكًّأا ضأ

معاضيأأأة  الميتأأأز الأأأذي  قأأأو  بالعتأأأداء علأأأ  المحتأأأوم المعلومأأأاتا الخأأأأاا ألي

.  أعوا 5أشهر، ول تز د عل  6شخ  باليجن لمدت ل تق  عن 

كا   لم   لد غ ر كا    
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

رة   لف ه ا القوم مق الاشرة إلـب عـرئ االةـتة عات التـب تمـس بصـورة مباشـ

الوفق العربب والعالم اية مبم وتشـم  هـ ل االةـتة عات فرـرة عـق االتجاهـات

م بايضـا   والق م اال تماع   والو اة   واالاتصاد   للموافا ق  ب العالم العربب

.إلب تو  ات م ف و بعال القضا ا العالم  

:  القوم الو اةب

افقواف فاأ ب كب ر  ب ق الب ر ا  ق بشأن إ ران

: القوم االاتصادي

متشر  رص عم  الشرق األوةط 
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افقواف فاأ ب كب ر  ب ق الب ر ا  ق بشأن إ ران : القوم الو اةب

نأأة مأأن ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكّ" واشأأنطن ليكا أأة الشأأرق األدنأأ "التأأابع لمعهأأد " ف أأرت"نشأأر منتأأدم 

الطأامفتكن اليالاكن فا دولة اليحر نُ بهدف التعرف عل  توجهات الشعي اليحر نا نحو ء راش صا ة بكن

:الشكعكعة واليبنكعة، وضد اتا  من نتام  ال تطالع أش

ضأة جكأدت لأيالدهم أش ت أوش علأ  عال" المهأم"فقط من اليحر نككن الي نة  روش أن  من 

ة أضأعاف مع ء راش، فا حكن تص  هذ  النيأية بأكن اليحأر نككن مأن الشأكعة ءلأ  ثالثأ

%(.39)ذلك 

13%

Source: https://bit.ly/34amTMr 2022 اا ر  : تار خ الاشر

هأأمٌّ مأأن اليحأأر نككن الي أأنعة  أأروش أش العالضأأات الجكأأدت مأأع الول أأات المتحأأدت أمأأر م

.بكن الشكعة% 42بالنيية ليالدهم، وضد بلات هذ  النيية 

، التفاضكأأأأأات الضتصأأأأأاد ة األصكأأأأرت بأأأأأكن األردش، ومصأأأأأر"مأأأأأن اليحأأأأر نككن % 34   أأأأد 

".وء رامك 

52%

 باليأ اش عنأدما تتأدص  ء أراش، تاأرّ"من الشكعة اليحر نككن    دوش الأرأي القامأ  بتنأ  

لثأأا ، وضأأد أ عأأد هأأذا الأأرأي مأأا  قأأرب مأأن ث"العأأرب المحلكأأكن ول تيأأاعد الفليأأطكنككن

.الي نعة

16%

رًا تأأتثكرًا مأأن الشأأكعة اليحأأر نككن  أأروش أش لنتخأأاب ءبأأراهكم رمكيأأا رمكيًأأا   أأراش مأأ ص

.  فقط من اليبنة    دوش هذا الرأي% 29ء جابكًّا عل  المنطقة، مقاب   
64%

56%

ادثأأات المح"مأأن الميحأأوثكن الشأأكعة، مقابأأ  ثلأأث اليبأأنة لأأد هم نىأأرت ء جابكأأة ءلأأ  

".الدبلوما كة الجار ة بكن اليعود ة وء راش حوف ءجراء بعا التفاضكات

كة مأع  جي اليأمال ب ضامأة اتصأالت تجار أة أو ر اضأ"بي اف اليحر نككن عمّا ءذا كاش 

.عن موافقتهم عل  هذا األمر% 37، فقد أعرب "ا  رامكلككن لمن  رغي
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متشر  رص عم  الشرق األوةط: القوم االاتصادي

مأن الميحأوثكن 1418ا تطالعًا للرأي علأ  عكّنأة مأن "  وجوف"بالتعاوش مع شركة " كو .بكت"أجرم موضع 

الأأذ ن  عملأأوش فأأا الشأأركات فأأا بعأأا الأأدوف العربكأأةُ بهأأدف ضكأأال النطياعأأات عأأن فأأرا العمأأ  

كأأا، المتّأأوفرت، با ضأأافة ءلأأ  تحد أأد اتجاهأأات  أأوق العمأأ  فأأا منطقأأة الشأأرق األو أأط وشأأماف ءفر ق

:وفكما  لا نيتعرض بعا نتام  ال تطالع

ف مأأن شأأركات دوف الخلأأك  أكأأدوا أنهأأم أكثأأر احتمالكأأة لتعكأأكن مأأوظفكن جأأدد صأأال

بأكن الميحأوثكن فأا شأركات % 50األشهر  الثالثة القادمة، وضد بلات هأذ  النيأية 

.شماف ءفر قكا ومصر

59%

Source: https://bit.ly/3ITXA0k 2022 اا ر  : تار خ الاشر

ا شأأركات دوف الخلأأك   أأروش أش احتمالكأأة التعكأأكن فأأا العأأا  القأأاد  هأأميحأأوثامأأن 

.فا بالد الشا % 65األعل  لد هم، وضد بلات هذ  النيية 

ات المحلكأة بش   عا ، برز مجاف الينوك والتمو   عل  أن  المجاف األكثر جذبًا لل فاء

.وللخر جكن الجدد با ضافة ءل  ا نال

73%

ا تطليهأا مهارات التوا   الجكدت باللاتكن العربكة وا نجلكز ة ها أكثر المهارات التأ

/ الشأأركات مأأن المتقأأدمكن للحصأأوف علأأ  وظأأامر، تلكهأأا مهأأارات العمأأ  الجمأأاعا

% 41)، والقأأدرت علأأ  العمأأ  تحأأت الاأأاط، والمهأأارات القكاد أأة %(45)ضأأمن فر أأق 

%(.38)الثقة / ،  لكهما النزاهة(ل   منهما

58%

 أة، فأا من الشركات التا تنوي التعككن أكدت أنها تيحث عن مأوظفكن ذوي صيأرت ءدار

مأأن الشأأركات عأأن األشأأخاا الأأذ ن  متل أأوش صيأأرت فأأا التيأأو ق %31حأأكن تيحأأث 

.والميكعات

33%

صرم فا من الميحوثكن فا دوف الخلك   روش أش بلد ءضامتهم أكثر جاذبكة من الدوف األ

%(.16)، وبالد الشا  %(29)فا شماف ءفر قكا ومصر بالميحوثكنالمنطقة، مقارنة 

/ والتيأو قالينوك والتمو أ ،: جاءت المجالت التالكة كتكثر المجالت جذبًا للشركات

/ ، وت نولوجكأا المعلومأات(ل   المجالت اليابقة% 30)العالضات العامة / ا عالنات

%(.28)ا نترنت والتجارت الل ترونكة 

65%
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

:  القوم الو اةب

     اربا  البر ةاف  ق لل  م فررة ةلب   حول الو اة   ب ب دهم

ايةراأ ل ون   قلون الثق   ب   ش الل ا  ايةراأ لب

البر ةاف ون  ت لون  رئ عقوبات ضل روة ا بعل حرب اوكراف ا

: القوم االاتصادي

هب تعز ز ااتصاد الب د2022اولو   األمر    ق لعاف 

ملم رضا األمر    ق عق القواف ق ال  وم   لتار م الشركات

: القوم اال تماعب

علف رضا األمر    ق عق معلالت ال جرة إلب ب دهم

  ــلف هــ ا القوـــم إلــب متابعـــ  ورةــل تو  ــات الـــراي العــاف العـــالمب ف ــو بعــــال 

تلـش ارراءم القضـا ا العالمـ ـ م و ب ظ  عالم تتوار  وت رت م ح   تتاو  القضـا ا وتخ

 ــو كــان البــل مــق إلقــاء الضــوء علــب يراء المب ــو  ق  ــب العــالم ال ربــب بشــ   عــاف ف

.والموااش واالتجاهات التب تش ل م, القضا ا
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ب ب دهم     اربا  البر ةاف  ق لل  م فررة ةلب   حول الو اة   : القوم الو اةب

اُ بهأأدف لمبحأأال ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن الميحأأوثكن اليأأالاكن فأأا بر طانكأأ"  وجأأوف"أجأأرم مركأأز 

يكا أكة، معرفة تقككمهم لممور اليكا كة فا بالدهم، با ضافة ءل  معرفة مدم ثقتهم فا األحأزاب ال

المأزاعم وما أثارت  مأن غاأي عأا  بأكن الير طأانككن، حكأث أثأارت" جكتبارت "وذلك فا  كاق انتشار أزمة 

، "ورونأأاك"بأأتش رمأأكس الأأوزراء وموظفكأأ  انته أأوا القكأأود المفروضأأة علأأ  الأأيالد للحأأد مأأن انتشأأار فكأأرول 

ف عأاما وأضاموا حفالت فا مقر مجلس الوزراء الير طأانا فأا أثنأاء فتأرت ا غأالق الخا أة بأالفكرول صأال

، فأأا الوضأأت الأأذي ضامأأت فكأأ  الح ومأأة والشأأرطة بفأأرض غرامأأات علأأ  عشأأرات ا لف مأأن 2021و2020

:المواطنكنُ لخرضهم ضوانكن ا غالق، وفكما  لا نيتعرض النتام 

المقابأ  من الير طانككن لأد هم نىأرت  أليكة نحأو اليكا أة فأا بالدهأم، فأا

.فقط لد هم رؤ ة ء جابكة نحوها% 7

مأأأن الير طأأأانككن المنتمأأأكن لحأأأزب العمأأأاف لأأأد هم نىأأأرت  أأأليكة نحأأأو% 83

بأأكن أضأأرانهم مأأن المنتمأأكن % 61اليكا أأكة حالكًّأأا، وضأأد بلاأأت هأأذ  النيأأية 

.لحزب المحافىكن

73%

"ه  لل   فررة إ جاب   اف ةلب   للو اة   ب بر ةاف ام  ب الوات ال الب؟, بش   عاف"

Source: https://bit.ly/3pOpZNz 2022 برا ر : تار خ الاشر

 اأأأأعوش ميأأأأ ولكة العمأأأأ  اليكا أأأأا فأأأأا بر طانكأأأأا علأأأأ  عأأأأاتق الح ومأأأأة، ( %89)بر طأأأأانككن تقر يًأأأأا 

".بور س جونيوش" روش أش هذ  المي ولكة تقع بش   مياشر عل  رمكس الوزراء %87و

.من الير طانككن  روش أش هذ  المي ولكة  جي أش  تحملها اليكا كوش جمكعًا فا بالدهم83%

7 73 20

مب و  ق10مق ك  9

إ جاب   ةلب  لم   لد
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Source: https://bit.ly/3IQQc5u 2022 برا ر : تار خ الاشر

الدهأم، تاأر النىأا  اليكا أا العأا  فأا ب" بارتا جكأت"من الير طانككن  روش أش أزمة 

أنهأأأا تاأأر رمأأأكس الأأأوزراء %( 88)كمأأا  عتقأأأد مأأا  قأأأرب مأأن تيأأأعة مأأن كأأأ  عشأأرت 

أش تلأأك األزمأأة تاأأر الحأأزب الحأأاكم % 84مياشأأرت، فأأا حأأكن  أأرم " بأأور س جونيأأوش"

(.المحافىكن)

77%

مأن أجأ  من الير طانككن  روش أش اليكا ككن فا الوضت الحالا أضأ  احتمالًأا للعمأ 

أش هأأ لء اليكا أأككن أضأأ  احتمالًأأا %( 49)مصأأال  الأأيالد، كمأأا تأأرم النيأأية نفيأأها 

.للعم  عل  تحيكن أوضاع المواطنكن

49%

ة التأا  أتم بر طانكأا  أروش أش اليكا أككن حالكًّأا ل  تيعأوش القواعأد العامأميحوثامن 

ن ومأأا تيعهأأا مأأ" جكأأتبأأارت "تطيكقهأأا فأأا الأأيالد، وضأأد  رجأأع ذلأأك ءلأأ  انتشأأار أزمأأة 

أش اليكا أككن أضأ   أأدضًا %( 55)تأداعكات، كمأا  أرم مأأا  ز أد علأ  نصأر الميحأأوثكن 

مما كانوا علك  فا الماضا

56%

49

6

6

4

2

38

36

35

32

36

8

8

9

8

7

6

49

49

56

55

 اةلون

 عملون لت و ق مع ش  الموافا ق

 عملون لمصل   الب د

 تبعون اواف ق الب د

ةاداون

(%)

"؟..بالارر إلب الو اة  ق  ب الوات ال الب مق األحزاب الو اة   كا  م ه  تعتقل اف م"

اكثر مما كافوا عل    ب الماضبالوضع كما هو دون ت   رال اعلماا  مما كافوا عل    ب الماضب
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ايةراأ ل ون   قلون الثق   ب   ش الل ا  ايةراأ لب: القوم الو اةب

مأأن الميحأأوثكن الكهأأود 1004ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن " المعهأأد ا  أأرامكلا للد مقراطكأأة"أجأأرم 

مأأن ا  أأرامكلككن العأأرب، حأأوف مأأدم ثقأأتهم فأأا بعأأا الم  يأأات فأأا 184 أأنة فأأتكثر، و18اليأأالاكن 

:ما  ل المجتمع ا  رامكلا، وضد تم ءجراء ال تطالع من صالف الهاتر، وا نترنت، وضد جاءت النتام  ك

وضأأد مأأن ا  أأرامكلككن الكهأأود أعربأأوا عأأن ثقأأتهم فأأا جأأكل الأأدفاع ا  أأرامكلا ،

فأأا % 90نقطأأة مئو أأة عأأن 12شأأهدت هأأذ  النيأأية انخفاضًأأا ملحوظًأأا بمقأأدار 

  ، وعلأأ  الأأرغم مأأن ذلأأك ف نأأ   ل  أأزاف الم  يأأة التأأا تتمتأأع بأأتعل2019عأأا   

.ميتوم من الثقة العامة بكن المواطنكن ا  رامكلككن

%78

Source: https://bit.ly/3vF1eqY   - https://bit.ly/3vACnnZ 2022 اا ر : تار خ الاشر

"فوب   ق  ايةراأ ل  ق  ب بعال المتةوات  ب ب دهم"

ايةراأ ل ون العربايةراأ ل ون ال  ود 

22

25

28

32

22

49

41

36

10

21

27

25

33.5

41

58

78

األحزاب الو اة   

ال ا وت

ال  وم 

ايع ف

الشرف 

الم  م  العل ا

الرأ س

  ش الل ا  ايةراأ لب

(%)
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مأأأأن ا  أأأأرامكلككن الكهأأأأود فأأأأا ء أأأأرامك  أكأأأأدوا أنهأأأأم  ثقأأأأوش فأأأأا رمأأأأكس بالدهأأأأم  

، وهأأأأو بأأأأذلك  حىأأأأ  بثأأأأانا أعلأأأأ  ميأأأأتوم مأأأأن الثقأأأأة مقارنأأأأة "هرتصأأأأو ء أأأأحاق "

.بالم  يات والمي ولكن ا صر ن الذ ن شملهم ال تطالع

%58

، وهأأا مأأن ا  أأرامكلككن الكهأأود أكأأدوا أنهأأم  ثقأأوش فأأا المح مأأة العلكأأا فأأا ء أأرامك 

يأكط بأكن تمث  أعل  هكئة ضاامكة فا ء رامك ، وضد ارتفعأت هأذ  النيأية بشأ   ب

%.49ا  رامكلككن العرب، حكث بلات 

%41

و أام  "علأ  أش % 55من ا  رامكلككن الكهود  ثقوش فا ا عال  فا بالدهأم، و وافأق 

لكأ  فأا ا عال  فا ء رامك  تصر الوضع فا اليالد كما لو أنأ  أ أوأ ب ثكأر ممأا هأو ع

".الواضع

%25

ة تقر يًأا من ا  رامكلككن الكهود  ثقوش فا ح ومأة بالدهأم، وضأد تيأاوت هأذ  النيأي

%.28مع نيية ثقة ا  رامكلككن العرب فكها، حكث بلات 

مأأن % 21هيطأأت ءلأأ  أ أأف  القاممأأة ثقأأة ا  أأرامكلككن فأأا ال نكيأأت، حكأأث أعأأرب 

% 10ثقأة الميحوثكن أنهأم  ثقأوش فكأ ، ثأم جأاءت األحأزاب اليكا أكة التأا لأم تفأز ءل ب

.فقط

%27

مأأأن ا  أأأرامكلككن العأأأرب  عتقأأأدوش أش % 25ا  أأأرامكلككن الكهأأأود، والميحأأأوثكنمأأأن 

".جكد جدًّا"أو " جكد"الوضع العا  فا بالدهم  م ن تصنكف  عل  أن  

مأأأن % 84، كمأأأا أكأأأد (عأأأرب% 42 هأأأود، و% 67)متفأأأاملوش بميأأأتقي  ء أأأرامك  % 63

.الكهود أنهم فخوروش ب ونهم ء رامكلككن

مأن ا  أرامكلككن العأرب  أروش أش ء أرامك  بحاجأة ءلأ % 61من ا  رامكلككن الكهود، و

.زعكم ضوي ل  تتثر بال نكيت، أو ا عال ، أو الرأي العا  %55

%33

Source: https://bit.ly/3vF1eqY     - https://bit.ly/3vACnnZ 2022 اا ر : تار خ الاشر
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البر ةاف ون  ت لون  رئ عقوبات ضل روة ا بعل حرب اوكراف ا: القوم الو اةب

ا أزمأأة شأأالت العأأالم صأأالف األ أأا  الماضأأكة، وفأأا تصأأعكد جد أأد، أضأأد  الأأرمكس الرو أأ.. رو أأكا وأوكرانكأأا

وف بأدعم عل  القكا  بعملكة عي ر ة فأا األراضأا األوكرانكأة، وضأد ضامأت العد أد مأن الأد" بوتكنفالدمكر"

 كا، وفأا أوكرانكا، فا حكن  توضع ال ثكروش أش  فرض الارب جولة أصرم من العقوبات الضتصاد ة ضد رو

دف ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكّنأأة مأأن الير طأأانككن اليأأالاكنُ بهأأ"  وجأأوف"هأأذا اليأأكاق أجأأرت م  يأأة 

:التعرف عل  رؤ تهم لتلك األزمة، وفكما  لا نيتعرض بعا نتام  ال تطالع

69%

"افب؟إلب اي ملم تت ل اف تعارئ ال  وم  البر ةاف     ب ردها علب الوضع الروةب األوكر "

Source: https://bit.ly/3pOuw2B 2022 برا ر : تار خ الاشر
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15

4

تاو   الضربات الجو   ضل اهلاف روة    ب اوكراف ا

إرةال اوات إلب اوكراف ا

  إرةال اوات إضا    للعم اعضاء الااتو  ب اوروبا الشرا

ــــب المصــــال   ــــات االاتصــــاد   عل ــــل مــــق العقوب  ــــرئ المز 

الروة    ب الممل   المت لة

رانكأا، بر طانكا  عارضأوش شأنّ غأارات جو أة ضأد القأوات الرو أكة فأا أوكميحوثامن 

رو أكة كما  عارض ما  ز د عل  نصر الير طانككن تنيكق ضربات جو أة ضأد أهأداف

.أوكرانكافا 

55%

اؤ ل بشلةال اعرفاعارئ إلب حل مااعارئ بشلة اؤ ل إلب حل ما

تصأاد ة من الير طانككن    دوش ضكأا  بر طانكأا بفأرض جولأة أصأرم مأن العقوبأات الض

اد بالدهأم، وضأد ضد مصال  رو كا فا اليالد حت  لو صلق ذلك تتثكرًا  ليكًّا علأ  اضتصأ

.لذلكمنهم عن تت كدهم الشد د % 46أعرب 

اتو ممأأن شأأملهم ال أأتطالع    أأدوش ءر أأاف ضأأوات ءضأأافكةُ لتعز أأز حلفأأاء النأأ% 45

.بذلك عارضوش القكا  %( 30)فا أوروبا الشرضكة، مقاب  ثالثة من ك  عشرت 
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هب تعز ز ااتصاد الب د2022اولو   األمر    ق لعاف : القوم االاتصادي

مأأأن الميحأأأوثكن األمأأأر  ككن اليأأأالاكنُ 5128لمبحأأأال ا أأأتطالعًا للأأأرأي علأأأ  عكنأأأة مأأأن " بكأأأو"أجأأأرم مركأأأز 

الأث، عامهأا الث" كورونأا"لمعرفة رؤ تهم ألولكات بالدهم فا الوضت الحالا، وذلأك مأع بأدء جامحأة فكأرول 

، وفكمأا  لأا نيأتعرض 2022 نأا ر 17ءلأ  10وضد تم ءجراء ال تطالع عن طر ق ا نترنت، صالف الفترت من 

:بعا نتام  ال تطالع

ولو أأة مأأن الميحأأوثكن األمأأر  ككن  أأروش أش تعز أأز الضتصأأاد المحلأأا  جأأي أش  صأأي  أ

.وال ونجرل" با دش"ضصوم لعم  الرمكس 

نقأأام مئو أأة 10فأأا المرتيأأة الثانكأأة بفأأارق %( 61)جأأاء صفأأا ت أأالكر الرعا أأة الصأأحكة 

الثالثأة ءلأ  المرتيأة" كورونأا"عن تعز ز الضتصاد، فا حكن تراجأع القاأاء علأ  فكأرول 

%.60بنيية 

71%

"رؤ   األمر    ق ألولو ات عم  ال  وم  والرأ س خ ل العاف ال الب"

Source: https://pewrsr.ch/3sDn8ZS 2022 برا ر : تار خ الاشر
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49
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55
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60

61

71

التعام  مع  ملش ايدمان

التعام  مع ملش التجارة العالم  

تعز ز الج ش

موا    اضا ا التةرف

التعام  مع اض   الت  ر المااخب

التعام  مع اضا ا ال قراء  ب الب د

ماااش  فراف العلال  الجااأ  

خ ال عجز الموازف 

التعام  مع ملش ال جرة

ت و ق األوضا  الوظ    

خ ال معلالت الجر م 

ت و ق الاراف الو اةب

القضاء علب ايرهاب

تأم ق الرعا   اال تماع  

ت و ق موتوم الخلمات التعل م  

القضاء علب   روس كوروفا

خ ال ت ال ش الرعا   الص    

تعز ز االاتصاد

(%)
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"ما ملم رضاك عق تار م ال  وم  لقةا  الصااع  والشركات؟"

ملم رضا األمر    ق عق القواف ق ال  وم   لتار م الشركات: القوم االاتصادي

مأأن اليأأالاكن األمأأر  ككن حأأوف توضعأأاتهم 811ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكّنأأة مأأن " جأأالوب"أجأأرت م  يأأة 

لموضأأاع الضتصأأأاد ة صأأالف األشأأأهر اليأأتة القادمأأأة، وضأأأد تأأم ءجأأأراء هأأذا ال أأأتطالع صأأالف الفتأأأرت مأأأن

:،  وفكما  لا نيتعرض بعا نتام  ال تطالع2022 نا ر 16ءل  3

أبأأدوا رضأأاهم عأأن اللأأوام  الح ومكأأة التأأا 2022مأأن األمأأر  ككن اليأأالاكن صأأالف عأأا  

ركات، فكما  خ  تنىكم عم  ضطاع الصأناعة والشأ" با دش"أ درتها ح ومة الرمكس 

، وهأأا أدنأأ  نقطأأة منأأذ عأأا  2021صأأالف عأأا  % 36نقأأام مئو أأة، عأأن 8بانخفأأاض ضأأدر  

2016 .

ا  فالوش تنىكمًا ح ومكًّ% 29)عد  رضاهم عن النىا  الجد د % 60فا المقاب  أبدم 

(. روش أن  لبد أش  ى  كما هو% 13 فالوش تنىكمًا أكثر  رامة، و% 18أض ، و

28%
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رائ  وارغب  ب ز ادت ا
 

غ ر رائ

 وارغب  ب خ ض ا
 

غ ر رائ  وارغب  ب ايبقاء عل  ا كما هب
 

غ ر رائ

Source: https://bit.ly/3K8bZpF 2022 برا ر : تار خ الاشر

هأم، من األمر  ككن أعربوا عن عد  رضاهم عن حجأم ونفأوذ الشأركات ال يأرم فأا بالد

.2022وذلك وفقًا لنتام  ا تطالع عا  
%74

(%)
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علف رضا األمر    ق عق معلالت ال جرة إلب ب دهم: القوم اال تماعب

مأن اليأالاكن األمأر  ككن حأوف مأدم رضأاهم 811ا تطالعًا للرأي، علأ  عكّنأة مأن " جالوب"أجرت م  ية 

،  2022 نأأا ر 16ءلأأ  3عأأن ميأأتو ات الهجأأرت ءلأأ  بالدهأأم، وضأأد تأأم ءجأأراء هأأذا ال أأتطالع صأأالف الفتأأرت مأأن 

:وفكما  لا نيتعرض بعا نتام  ال تطالع

 أات من الميحوثكن األمر  ككن أعربوا عن عد  رضاهم عن ميتو ات الهجرت ءل  الول

نقأام مئو أة مقارنأة 8المتحدت فا الوضت الحأالا، وضأد ارتفعأت هأذ  النيأية بمقأدار 

.عن رضاهم عنها%( 34)، فا حكن أعرب حوالا  الثلث 2020بعا  

–مممن أبدوا عد  رضاهم عن معدلت الهجرت ءل  بالده–من الميحوثكن األمر  ككن 

نقطأة مئو أة، 16أكدوا أنهم  فالوش أش  تم تخفكا معدلت الهجرت، بارتفاع ضدر   

.2021مقارنة بما كانت علك  فا ا تطالع عا  

35%

58%

مأأأن األمأأأر  ككن الأأأذ ن أعربأأأوا عأأأن عأأأد  رضأأأاهم عأأأن معأأأدلت الهجأأأرت ءلأأأ  بالدهأأأم 

 ر أأدوش ا بقأأاء علأأ  الميأأتوم نفيأأ ، وذلأأك % 14 فاأألوش ز أأادت هأأذ  المعأأدلت، و

.2022وفقًا لنتام  ا تطالع 

9%

Source: https://bit.ly/35rpli1 2022 برا ر : تار خ الاشر
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 عق موتوم ال جرة إلب الوال ات المت لة األمر    ؟"
 

"إلب اي ملم افت رائ



فبــ ة عــق بعــال متةوــات اةــتة عات الــراي العــاف العالم ــ 
.التب تم عرئ فتاأي اةتة عات ا

WWW.GALLUP.COM

مأأأأن الم  يأأأأات الرامأأأأدت فأأأأا مجأأأأاف "جةةةة    "مؤسسةةةة  تبعأأأأد 

يكأرت ا تطالعات الرأي العا ُ حكث تحىأ  بشأهرت عالمكأة وبخيأرت ك

ا، ، وتقو  ب جراء ا تطالعات للرأي العا  األمر  أ1935ترجع ءل  عا  

م هأذا با ضأافة ءلأأ  ا أتطالع  راء المأواطنكن فأأا بعأا دوف العأأال

.تجا  القاا ا التا تحى  باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مأأأن أهأأأمّ الشأأأركات الناشأأأطة فأأأا مجأأأاف " إبسةةة  "شةةة    تعأأأد 

صأأدمات ا حصأأاء واليحأأثُ حكأأث تعتمأأد علأأ  طأأرق منهجكأأة واضأأحة 

من أج  درا ة العد د مأن المفأاهكم العامأة والخأدمات التأا تأرتيط

وتعتمأأد فأأأا أنأأأواع . بحكأأات المأأأواطنكن فأأا العد أأأد مأأن دوف العأأأالم

.رادالدرا ات التا تبجر ها عل  ءجراء المقابلة الشخصكة مع األف

حأأال شأأركة دولكأأة علأأ  ا نترنأأت مختصأأة بتب"جةة  يةة "شةة    تعأأد 

األ أأواق و مقرهأأا الممل أأة المتحأأدت، وتجأأري عملكاتهأأا فأأا كأأ  مأأن

أوروبأأأأا، وأمر  أأأأا الشأأأأمالكة، والشأأأأرق األو أأأأط، و  أأأأكا، والمحأأأأكط 

فأأا الممل أأة المتحأأدت منأأذ شأأهر مأأا و  وجأأوفالهأأاد ، وتت يأأت 

.2000عا   WWW.YOUGOV.COM
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معهأأد واشأأنطن ليكا أأة الشأأرق "هأأو ميأأادرت لأأأ"  فكةة  "منتةة   

وا راء التأأأا  طرحهأأأا ميأأأاهمو المنتأأأدم ل  قرهأأأا المعهأأأد " األدنأأأ 

 ، بالارورت، ول موظفأو  ول مجلأس ءدارتأ ، ول مجلأس ميتشأار 

.وءنما تعير فقط عن رأم  احيها

، وهأأأو مركأأأز 1991عأأأا  ا معهةةة  ااسةةة الديم  ي يم  ا دةةة أنشأأأ  

ميأأأأتق  لليحأأأأث والعمأأأأ  م أأأأرعلٌُ لتعز أأأأز أ أأأأس الد مقراطكأأأأة

.ا  رامكلكة،  قع فا القدل

WWW.PEWGLOBAL.ORG

ونأة لمركأز للتوج هات العالمكة أحأد ال كانأات الم "بد "مش وع  عَد  

ليألة لمبحال بالول أات المتحأدت األمر  كأة، وهأو عيأارت عأن  " بكو"

ن من ميول الرأي العا  علأ  ميأتوم العأالم تقأكس رأي المأواطنك

.فأا القاا ا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها

W W W . I D I . O R G

WASHINGTONINSTIT
UTE.ORG
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