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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 ثأم كأأان انشأاء وزارت التصأأالت وت . بتطأورر الننكأأة المعلوماتكأة فأأا مصأأر( 1985-1999)

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، رتننع  المركز رؤرة مفادها أن ر ون المركز األكثر تمكزًا فا مجاف دعم

واطن فأا ضاأأارا التنمكأأة الشأأاملة، واضامأأة حأأوار مجتمعأا بنعأأاء، وتعزرأأز ضنأأوات التوا أأ  مأأع المأأ

ر فا  أنع المصري الذي ربعَد  غارة التنمكة وهدفها األ م ُ األمر الذي ر هل  لالضطالع بدور أكن

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

ن وفا  نك  تحقكق ذلأك، رحمأ  مركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار علأ  عاتقأ  مهمأة أن ر أو

اأأ  وحتأأ  رتيأأن  لأأ  ذلأأك، ف نأأ  ريأأع  با أأتمرار ألن ر أأون 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 اضلكماٌّ 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 عالن عنها فا فنرارر " بنيلفانكا األمرر كة

:اتخاذ القرار لك ون

  2020لعأأا   " 19-كوفكأأد"مركأأز ف أأر علأأ  ميأأتوم العأأالم ا أأتجابةً لجامحأأة 20ضأأمن أفاأأ

(.ل روجد ترتكي مبحدد للقاممة)

 د مركز ف ر عل  ميتوم العالم كصاحي أفا  ف رت أو نموذج جدر64من بكن 21فا المرتنة

، أصأأذًا بعأأكن العتنأأار أنأأ  ل روجأأد أي مركأأز ف أأر مصأأري  صأأر تأأم 2020ضأأا  بتطأأورر  صأأالف عأأا  

.تصنكف  وفقًا لهذا المعكار

 2020مركز ف ر عل  ميتوم افررقكا والشرق األو ط لعا  101من اجمالا 14فا المرتنة.

مجلس الوزراء
مركز معلومات ودعم اتخاذ القـــرار 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



فررق العم 
تـا  ررقـ  يهالنشرةهإن هذ

ِ
  بـالمركز  مـو وا ـع با ـن متنوعـن مـو المصـادر وا اـخامات الخار  ـنالعمـ ن

ز با ضـــارن إلـــب عـــرئ بعـــال نتـــاأي ااـــتة عات الـــراي الم ل ـــن التـــي قجرقخـــا مركـــز ااـــتة   الـــراي بمركـــ

ف والت وــ رات واالاــتنتا ات الــومــو  ــم  . المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار قــل  ــر الم تــوم المم واردة ر ــ  ال قعبِّ

تعــود موــتول تخا علــب بــ كمــا ان ةــ ن الب انــات والمعلومــات الــواردة . بالضــرورة عــو و خــن نرــر المركــز

شار إل خا ري نخاقن ك  متاوات ااتة   الراي .ااتة  األةل ن  المم



مواعــــــــــل رأ ــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء

رأ س مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــن رأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــس ا دارة المركزق 

ـــــــــــــــات لم ـــــــــــــــور المعلومـــــــــــــــات والب ان

رأ ــــــــــــــس المــــــــــــركز
ااامن الجوهري/ الو ل

مركز الملقر التن  ذي لل
رشا مصة ب عوئ/ دكتورة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقر ا دارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــراي العـــــــاف الاـــــــتة عات وب ـــــــو  ال

ا شـــــــــــراف العـــــــــــــــاف
هاقـــــلي م مـــــود/ األاـــــتاذة

ررقـــــــــــــــــــــــ  ا عــــــــــــــــــــــلاد

م مل عادل. اا خــــــــــــــــرا  ال نـــــــــــــــــــــــــــي

المــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــــــن

ا دارة العامن للجودة

نورا البري. د

م مود حن ي. ا
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نرــــــــرة عامـــــــن

ر عـو" نررة علب ااتة عات الراي الم ل ن والعالم ن" ـلم مركـز هي نشـرة نصـش شـخرقن تدصر

ااــتة عات وب ــو  الــراي العــاف  بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  بمجلــس الــوزراء  

خــات الــراي تخــلف إلــب مــل  وــور التواةــ  بــ و الــراي العــاف ومتخــذ القــرار  ح ــ   ترةــل تو  

ل ط العــاف العــالمي ن ــو القضــاقا و  قــن الصــلن بمصــر والــوفو العربــي  با ضــارن إلــب توــ

. الضوء علب بعال القضاقا  التي  ل تخم الشأن المصري ري بعال دول العالم

وات وقعتمل العم  ري النشرة علب متابعن ورةل ااتة عات الراي التي تقوف بخا المتا

 ـــن اللول ـــن وا  ل م ـــن المعن ـــن بااـــتة عات الـــراي مـــو خـــ ل متابعـــن الموا ـــع ا ل ترون

ــن إزاء الموضــوعات التــي تخــم الشــأن  الخاةــن بخــاد بخــلف التعــرف علــب التو خــات العالم 

. المصري والعربي

هـــذه النشــــرة هــــي نتــــا  عمــــ  البــــاحث و بمركـــز ااــــتة عات وب ــــو  الــــراي العــــاف بمركــــز 

ذ المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار  والم تـوم الـوارد بخـا هـو كمـا ورد بالتقـارقر األةـل ن المـأخو

.عنخا النتاأي وال قعبر بالضرورة عو راي المركز
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ااتة عــــات الــــــــراي الم ل ـــــــن7

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

تلأأك التأأا رأأتم اجراؤهأأا فأأا مركأأز المعلومأأات ودعأأم اتخأأاذ القأأرار، أو صأأارج

.المركز عل  الميتوم ا ضلكما، أو الدولا

ااتة عــــات الــــــــراي العرب ـــــــــن11

ريأأتهدف هأأذا القيأأم مأأن النشأأرت عأأرا ال أأتطالعات التأأا تمأأس 

.بصورت مناشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

ااتة عــــات الــــــــراي اللول ــــــــــن17

رهدف هذا القيم ال  متابعة ور د توجهأات الأرأي العأا  العأالما نحأو

.ةالقاأارا العالمأكأة، من صالف مراكز ا تطالعات الرأي العالمكبعأض 

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

ي قـتم قتناول هـذا القوـم ااـتة عات الـراي العـاف التـي تخـتم بمصـر  اـواء تلـ  التـ

إ راؤهـــا رـــي مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار  او خـــار  المركـــز علـــب الموـــتوم 

.ا  ل مي  او اللولي

:  القوم الو ااي

 األوكران ن علب األوضا  المع ش ن للمصرق و–تأ  ر ال رب الروا ن

:  القوم اال تماعي 

 علب ال  اة" كورونا"رؤقن الموافن و بالعّ نن لخةورة ر روس
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رق واألوكران ن علب األوضا  المع ش ن للمص–تأ  ر ال رب الروا ن : القوم الو ااي

، لأكس األوكرانكأة لت تأي  أفحة جدرأدت فأا التأاررخ تحمأ  معهأا القلأق والتخأوف-بأدأت الحأرا الرو أكة 

ضتصأادرة، فقط عل  ميأتوم الأدولتكن المتحأاربتكن بأ  علأ  ميأتوم دوف العأالم أجمأعُ نتكجأة ل زمأة ال

. د  أواءوموجة التاخم العالمكأة التأا تيأنني فكهأا، والتأا أثأرت علأ  الأدوف المتقدمأة والنامكأة علأ  حأ

ا ومن منطلق دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فا ر د أهم الموضوعات علأ  اليأاحة، وتأداعكاته

ع أبررأ  عل  المجتمع بطوامف  كافة، ضا  المركز ب جراء ا أتطالع شأام  للمأواطنكن وأربأاا األ أر مطلأ

هأا علأ  من العا  الحالاُ للوضوف عل  مدم تتثكر هذ  األزمة عل  أحوالهم المعكشكة، وتوضعأاتهم لتنعات

:مصر فا الميتقن ، وجاءت أبرز النتام  كالتالا

92.4%

"األزمن ب و روا ا واوكران ا؟/حضرت  امعت عو ال رب"

ابأ  األوكرانكأة، مق–من المواطنكن بالعكّنة أكدوا أنهم  أمعوا عأن الحأرا الرو أكة 

.نينة منخفاة جدًّا ذكروا أنهم لم ريمعوا عنها من ضن 

لم اامع امعت

%92.4
%7.6

.مركز ااتة   الراي العاف  بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022إبرق  : تارقخ النشر



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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61.0%

14.3%

24.7%

كافية غير كافية لم يحدد

صأدرر من المواطنكن بالعكّنة ررون أن ا جراءات التا اتخذتها الح ومأة مثأ  ح أر ت

وافر القمح، والفوف، والعدس، وزرأادت الرضابأة علأ  التجأار كافكأة لاأمان ا أتمرار تأ

.بعض اليلع

ءات تجدر ا شارت ال  أن نينة من لم ريتطكعوا تحدرد مأوضفهم نحأو هأذ  ا جأرا

%.24.7بلاي 

%61

ال  ومن اخلت بعال ا  راءات زي حرر تصلقر القمح وال ول والعلس  وزقادة الر ابن علب التجار  "

"إن ا  راءات دي كار ن وال غ ر كار ن لضمان ااتمرار توارر بعال الولع؟شاقشحضرت  

ا ضكّموا جهود الح ومة فا التعام  مع أزمة المصرركن العالقكن فأمن المصرركن

. ال  أنها مقنولة% 10.5أوكرانكا بتنها جكدت، كما أشار   48.5%

.مركز ااتة   الراي العاف  بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022إبرق  : تارقخ النشر
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علب ال  اة" كورونا"رؤقن الموافن و بالعّ نن لخةورة ر روس : القوم اال تماعي

اتوالتحأأورهأأو أحأأد أصطأأر الفكرو أأات التأأا أ أأابي العأأالم، ال أن التطأأورات " كورونأأا"ل شأأك أن فكأأروس 

اهأدت وتحأاوف الح ومأة ج. التا تحدث فا الفكروس، وظهور  اللت جدردت هو ما رهدد حكات النشأر بحأق

رورت الحأأد مأأن انتشأأار الفكأأروس عأأن طررأأق التنورهأأات والتحأأذررات المختلفأأة عنأأر و أأام  ا عأأأال  باأأ

ألومأأأات ومن هنأا ضأأأأا  مأأركز المع. اللتزا  با جأراءات الحترازرة، والتتككد عل  أهمكة الحصوف عل  اللقاح

علأأ  المأأواطنكنُ لمعرفأأة " كورونأأا"ودعأأأم اتخأأأأاذ القأأأرار ب جأأأراء ا أأأتطالع حأأأوف تأأداعكات أزمأأأة فكأأأروس 

ومأأة ، با ضأأافة الأأ  رؤرأأتهم لأأنعض القأأرارات التأأا اتخأأذتها الح "كورونأأا"رؤرأأتهم لمأأدم صطأأورت فكأأروس 

:لا، وجاءت أبرز النتام  كالتا"كورونا"بمنا نة شهر رماان المع م فا ظ  ا تمرار أزمة فكروس 

51.1%

"علب ح اة األرراد؟" كورونا"رؤقن المصرق و لخةورة ر روس "

.مركز ااتة   الراي العاف  بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022مارس : تارقخ النشر

مثأ  أي ل ر" كورونأا"من المأواطنكن بالعكّنأة فأا ال أتطالع األصكأر رأرون أن فكأروس 

فأا ا أتطالع رنأارر % 32.7صطأورت علأ  حكأات األفأراد، وضأد ارتفعأي هأذ  النيأنة مأن 

.فا ا تطالع فنرارر من العا  نفي % 42، وكذلك من 2022

40.2%
كن، مأأن المصأأرركن بالعكّنأأة رأأرون أن هأأذا الفكأأروس رمثأأ  صطأأرًا علأأ  حكأأات المأأواطن

فأأا ا أأتطالع فنرارأأر مأأن % 50.2، ثأأم 2022فأأا ا أأتطالع رنأأارر % 57.6انخفاضًأأا مأأن 

.العا  نفي 

81.3%

94.4%

74.0%

69.8%

77.1%

83.4%

73.5%
75.0%

90.9%

62.9%

49.2%

59.4%

75.6%

58.9%
53.1%

57.6%

50.2%

40.2%
7.0%

2.8%

19.7%
24.4%

13.3%
10.3%

20.0%
17.1%

5.2%

29.9%

44.3% 32.6%

15.5%

28.6%

36.6%

32.7%
42.0%

51.1%

قمث  خةًرا ال قمث  خةًرا
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روس مأأن المأأأواطنكن بالعكّنأأأة حصأأألوا علأأأ  الجأأرعتكن األ ا أأأكتكن مأأأن لقأأأاح فكأأأ

علأأأأأ  الجأأأأأرعتكن األ ا أأأأأكتكن با ضأأأأأافة الأأأأأ  الجرعأأأأأة % 6.8، وحصأأأأأ  "كورونأأأأأا"

مأن المأواطنكن بالعكّنأأة لأم رحصألوا علأأ  أي % 19,3التنشأكطكة، كمأا تنأكن أراًأأا أن 

. جرعة من جرعات اللقاح

.

67.2%

"؟هتتعزفحل عنلك ري الب ت او هتعزفحضرت  قاترمري رمضان الونن دي  "

لم ق لد ال نعم

%65.2%24

%10.8

هم من المواطنكن بالعكّنة أكدوا أن لأدرهم النكأة للأدعوت أو ضنأوف دعأوات مأن أضأارب

لأكس %( 24)لإلفطار فا أماكن مالقة صالف شهر رماان، فأا حأكن أن نحأو الربأع 

.لدرهم النكة لدعوت أو ضنوف دعاوم ا فطار

65.2%

ات، مأع فتح الميأاجد لصأالت التأراورح للرجأاف واليأكد"من المصرركن ر ردون ضرار 

ح ، كمأأا أرأأدت الاالنكأأة الع مأأ  ضأأرار اليأأما"مراعأأات اللتأأزا  بأأا جراءات الحترازرأأة

%(.86.4)للمواطنكن بعم  موامد الرحمن صالف الشهر ال ررم 
93.9%

.مركز ااتة   الراي العاف  بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022مارس : تارقخ النشر
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قخلف هذا القوم مو النشرة إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـورة مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـرة عـو االتجاهـات

والق م اال تماع ن والو اا ن واال تصادقن للموافن و ري العالم العربي

إلب تو خاتخم ن و بعال القضاقا العالم ن

القوم الو ااي
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

رة قخلف هذا القوم مو النشرة إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـورة مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـرة عـو االتجاهـات

  با ضـارن والق م اال تماع ن والو اا ن واال تصادقن للموافن و ري العالم العربي

.إلب تو خاتخم ن و بعال القضاقا العالم ن

:  القوم الو ااي

 األوكران ن –رؤقن ال لوة ن  و لل رب الروا ن
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Source: https://www.pcpo.ps/images/Poll-No-208-Arabic.pdf 2022إبرق   : تارقخ النشر

لنا علأ  األوكرانكأة  أك ون لهأا تأتثكر  أ–من الفليطكنككن ررون أن الحرا الرو كة 

.بالدهم
84.2%

ن محقأة فأا حربهأا ضأد أوكرانكأا، فأا حأكرو أكا غكأر من مواطنا فليأطكن رأرون أن 

.عن ا جابة عن هذا الي اف% 27.5منهم بتنها كاني محقة، وامتنع % 32.3رعتقد 

األوكران ن –رؤقن ال لوة ن  و لل رب الروا ن : القوم الو ااي

ر واضأحة، األوكرانكأة علأ  القاأكة الفليأطكنكة ل تأزاف غكأ-عل  الرغم من أن انع ا ات الحرا الرو أكة 

تقنلكة ف ن  من المم ن ضكاس حدود التتثرُ ا أتنادًا لمأا رم أن أن تحدثأ  الحأرا مأن تاككأرات  نكأة أو ميأ

اق ضأأا  ا  أأرامكلا مأأن صأأالف التطأأرق ألبأأرز التحأأدرات، وفأأا هأأذا اليأأك–علأأ  طرفأأا الصأأراع الفليأأطكنا 

، بأأأأ جراء ا أأأأتطالع للأأأرأي شأأأأم  عكنأأأأة عشأأأأوامكة م ونأأأأة مأأأأن"المركأأأز الفليأأأأطكنا ل أأأأتطالع الأأأأرأي"

، وتتأراوح شخصًا رمثلون نماذج   انكة من الافة الاربكة بما فكها القدس الشرضكة وضطاع غأزت1014

نأووي ، جاء فك  أن أغلنكة الجمهور الفليطكنا ضلقون من ام انكة حدوث نزاععامًا وأكثر18أعمارهم بكن 

:بكن أوروبا والولرات المتحدت ورو كا، وفكما رلا نيتعرا بعض نتام  ال تطالع

40.2%

27.4%

"األوكران ن؟–براق  ما هو ال   األمث  للوةول إلب ح  لل رب الروا ن "

تراجع أوكرانكا عن 

الناما  لحلف 

الناتو

15.6%

التا تنفكذ التفاضكات

تمّ توضكعها فا 

اليابق بكن 

الطرفكن

14.8%

الوضف الفوري 

 طالق النار
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  مأأن الفليأأطكنككن رأأرون أن انيأأحاا رو أأكا مأأن أوكرانكأأا بأأدون شأأرو  هأأو الحأأ

أن األوكرانكأأأأة، والنيأأأأنة نفيأأأأها تقررنًأأأأا رأأأأرون–األمثأأأأ   نهأأأأاء الحأأأأرا الرو أأأأكة 

%(.11.7)الجلوس عل  طاولة المفاوضات بكن الطرفكن ضد ر ون هو الح  

11.9%

مأأن الجمهأأور الفليأأطكنا أعربأأوا عأأن ضلقهأأم مأأن ام انكأأة حأأدوث نأأزاع نأأووي بأأكن

%( 41.6)المنحأوثكنأوروبا والولرات المتحدت ورو كا، فا حكن أوضح نحو صميأا 

.أنهم غكر ضلقكن من هذا األمر

58.4%

مأأأأأن الشأأأأأعي الفليأأأأأطكنا رأأأأأرون أن الحأأأأأرا  أأأأأك ون لهأأأأأا تأأأأأتثكر  أأأأألنا علأأأأأ  

، رعتقدون أن  لن ر ون هنأا  أي تأتثكر علأ  ا طأالق%( 13.6)الفليطكنككن، مقاب  

.ا جابة عن هذا الي اف%( 2.2)ولم ريتطع 
84.2%

Source: https://www.pcpo.ps/images/Poll-No-208-Arabic.pdf 2022برق   ا: تارقخ النشر

"براق  ه  تعتقل ان هذه ال رب ا  ون لخا تأ  ر إقجابي اف البي علب رلوة و؟" 

84.2%

13.6%

2.2%

تأثير سلبي لن يكون لها تأثير لم يحدد
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

:  القوم الو ااي

رؤقن األمرق   و التجاه ا ر األوضا  ري ب دهم

 رأ س بوت وقرت ع مقارنن بالزقل نو يتق  م األمرق   و للرأ س األوكراني

: القوم اال تصادي

التضخم قخ مو علب المخاوف اال تصادقن األمرق  ن

 للةا ن المتجلدة المب و  ورؤقن

ا  بـ  و خات نرر األمرق   و للتجارة الخار  ن تعود تقرقًبا إلب موتوقات مـ
ترامب

قخــلف هــذا القوـــم إلــب متابعـــن ورةــل تو خــات الـــراي العــاف العـــالمي ن ــو بعــــال 

القضـــــاقا العالمـ ـــــن  رــــي وــــ  عــــالم ذات وت ــــرة متوــــارعن  رخــــو ق تــــوم علــــب  راء 

  والموا ـــش واالتجاهـــات التـــي تشـــا, المب ـــو  و رـــي العـــالم الاربـــي ن ـــو القضـــاقا

.العالم
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رؤقن األمرق   و التجاه ا ر األوضا  ري ب دهم: القوم الو ااي

مأأن المنحأأوثكن األمأأرر ككن النأأالاكنُ لمعرفأأة 1017ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن " جأأالوا"أجأأرم مركأأز 

18الأ  1 رامهم وتوجهاتهم نحو اتجا   كر األوضاع فا بالدهم، وضد تم اجراء ال تطالع صالف الفترت من 

:، وفكما رل  أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022مارس 

هأأم، مأأن األمأأرر ككن أكأأدوا أنهأأم راضأأون عأأن الطررقأأة التأأا تيأأكر بهأأا األمأأور  فأأا بالد

  ،  ولأم تختلأف هأذ  النيأنة كثكأرًا عمأا كانأي علكأ2022وذلك وفقًا ل تطالع مارس 

%.21فا ا تطالع فنرارر من العا  نفي ، حكث كاني 

ا من الدرمقراطككن أكدوا أنهم راضون عن اتجا   أكر األوضأاع فأا بالدهأم، وذلأك فأ

، ورالحأأأر ارتفأأأاع هأأأذ  النيأأأنة بفأأأارق2022ال أأأتطالع األصكأأأر الأأأذي تأأأم فأأأا مأأأارس 

، كما بلاي نينة رضأا الأدرمقراطككن ضأعف%(3)نقطة مئورة عن الجمهورركن 43

%.23نينة رضا الميتقلكن، والتا كاني 

46%

24%

Source: https://bit.ly/3j10tkw 2022مارس : تارقخ النشر

"رؤقن األمرق   و التجاه ا ر األوضا  ري ب دهم"

رائ

26
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69 71 70

7 11
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40
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"ة  ح؟إلب اي ملم تث  ري ك  مو الزعماء التال  و ر ما قتعل  بالتعام  مع الشتون العالم ن بش  "

رنــن بــالرأ س قرت ــع مقازقل نوــ يتق ــ م األمــرق   و للــرأ س األوكرانــي : القوــم الو ااــي

بوت و 

مأن النأالاكن األمأرر ككن حأوف مأدم ثقأتهم 3581ا تطالعًا للرأي، عل  عكّنة مأن " بكو ل بحاث"أجرم مركز 

رانأأا ، والأأرمكس األوك"بأأوتكن"فأأا بعأأض الزعمأأاء حأأوف العأأالم، مأأنهم تقكأأكمهم ل أأ  مأأن الأأرمكس الرو أأا 

، وفكمأا رلأا نيأتعرا 2022مأارس 27الأ  21وضد تم اجراء هذا ال تطالع صالف الفتأرت مأن " زرلكني ا"

:بعض نتام  ال تطالع

فأأأا أداء الأأأرمكس %( 39)أو الأأأ  حأأأد مأأأا %(  33)مأأأن األمأأأرر ككن رثقأأأون الأأأ  حأأأد كنكأأأر 

نأ  فأا ، حكث جاءت نينت  أعل  من أي رمأكس  صأر تأم اليأ اف ع"زرلكني ا"األوكرانا 

.  هذا ال تطالع

72%

Source: https://pewrsr.ch/3Mc9Fin 2022مارس  : تارقخ النشر

رمكس الولرأأات المتحأأدت األمرر كأأة رثقأأون فأأا أداء الأأمنحأأوثاأي مأأا رزرأأد علأأ  نصأأف 

 أأأواء الأأأ  حأأأد كنكأأأر أو الأأأ  حأأأد مأأأا، وأكثأأأر مأأأن نصأأأف " ارمانورأأأ  مأأأاكرون"الفرنيأأأا 

%(. 53"  )شولتسأولف"األمرر ككن رثقون فا أداء الميتشار األلمانا الجدرد 

%55

(%)

بعأأد " كنفالدرمكأأر بأأوت"مأأن األمأأرر ككن فقأأط رثقأأون حالكًّأأا فأأا أداء الأأرمكس الرو أأا 

.ر الازوضرار  غزو أوكرانكا،  وضد انخفاي هذ  النينة مقارنة بما كاني علك  ضن  ضرا %6

2

2

17

7

9

33

4

13

31

46

46

39

15

42

22

32

29

16

77

41

30

11

13

10
زرلكني االرمكس 

الرمكس ماكرون

سشولتأولفالميتشار 

باردنالرمكس جو 

بكنغجكن شاالرمكس 

الرمكس بوتكن

ال قثقون علب ا ف ق قثقون إلب حل كب ر ا ال قثقون كث ر قثقون إلب حل ما 
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التضخم قخ مو علب المخاوف اال تصادقن األمرق  ن:القوم اال تصادي

م عالمكًّأا، وظهأور  أاللت متحأورت مأن الفكأروس، ف نهأا لأ" كورونأا"عل  الرغم من ا تمرار أزمأة فكأروس 

ةتعأأد تمثأأ  الخطأأر األوف الأأذي رهأأدد الضتصأأاد العأأالما هأأذا العأأا ُ حكأأث ان معأأدلت التاأأخم المرتفعأأ

فأا هأذا وما  لي الك  من ارتفاع معدلت األ عار فا أغلأي دوف العأالم أ أنحي المشأ لة األكنأر حالكًّأا، و

مأن النأالاكن فأا الولرأات المتحأدت 1027ب جراء ا تطالع للرأي عل  عكنأة مأن " جالوا"اليكاق ضا  مركز 

:ُ لمعرفة رؤرتهم ألهم القاارا ، وجاءت النتام  كالتالا2022عنر الهاتف صالف شهر مارس 

التاأأأخم هأأأو أهأأأم مشأأأ لة / مأأأن األمأأأرر ككن ذكأأأروا أن ارتفأأأاع ميأأأتوم المعكشأأأة

٪ ذكأأأروا ارتفأأأاع أ أأأعار الاأأأاز، وبأأأذلك تمثأأأ  هأأأذ  4اضتصأأأادرة تواجأأأ  الأأأنالد حالكًّأأأا، و

٪ مأأن 35القاأأارا مجتمعأأة أكثأأر مأأن نصأأف مجمأأوع القاأأارا الضتصأأادرة التأأا ذكرهأأا 

.األمرر ككن عل  أنها أكنر مش لة تواج  بالدهم حالكًّا

17%

ا" "براق  ما اهم القضاقا التي توا   الب د حال ًّ

Source: https://bit.ly/3qIifxd 2022مارس : تارقخ النشر

تأا تواجأ  باعتنارهأا أكثأر القاأارا ال-غكأر اضتصأادرة -من األمرر ككن ذكروا عدت ضاأارا 

كادتهأا الولرات المتحدت حالكًّا، علأ  رأ أها النتقأادات الموجهأة للح ومأة والدولأة وض

(.٪9)، وكذلك الوضع مع رو كا وأوكرانكا (22٪)

68%

2022مارس 2022ربراقر 2022قناقر 

 ضاقا ا تصادقن

/  ارتفاع ميتوم المعكشة
التاخم 

81017

61111الضتصاد بش   عا 

 ضاقا غ ر ا تصادقن

232022النتقادات الموجهة للح ومة

(%)

كنأر تعأد ضأمن أ" كورونأا"الولرات المتحدت أفادوا أن أزمأة فكأروس منحوثافقط من 

٪ فأأا فنرارأأر، 13المشأأ الت غكأأر الضتصأأادرة التأأا تواجأأ  بالدهأأم الكأأو ، انخفاضًأأا مأأن 

.٪ فا رنارر، وها أدن  نينة تشكر ال  ذلك منذ بدارة الوباء20و

%3
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للةا ن المتجلدة المب و  ورؤقن :القوم اال تصادي

فأا هأذا تتج   دوف العا  حالكًّا نحو التحوف من مصادر الطاضأة التقلكدرأة الأ  مصأادر الطاضأة المتجأددتُ و

دولأة حأوف العأالمُ لمعرفأة رؤرأتهم ل أتخدامات  30ا أتطالعًا للأرأي فأا " ابيوس"اليكاق أجرم مركز 

:الطاضة المتجددت أو الميتدامة، وفكما رل  أهم ما ورد بال تطالع

Source: https://bit.ly/3LX7lf5 2022إبرق  : تارقخ النشر

دولأأأة شأأملهم ال أأأتطالع رأأرون أن ا أأأتمرار ارتفأأأاع 30فأأا المتو أأأط مأأن اجمأأأالا 

.أ عار الطاضة  وف ر ثر بش   كنكر  عل  ضدرتهم الشرامكة 55%

13%

 أعار رأرون أن تاككأر المنأاو هأو اليأني الأرمكس وراء ارتفأاع أالمنحوثكنمن اجمالا 

رأأرون أن اليأأني فأا ارتفأأاع أ أأعار الطاضأأة هأأو التقلنأأات% 28الطاضأة، وذلأأك مقابأأ  

.التا تحدث فا أ عار النفط وأ واق الااز

"براق  ما الوبب الرأ س وراء ارت ا  ااعار مصادر الةا ن متخرًا؟"

16

13

18

25

28

لم ق لد

ا ااات تا ر المناخ

علف ك اقن المعروئ مع الةلب المتزاقل

التوترات الج وا اا ن

التقلبات ري ااعار الن ط وااواق الااز

(%)
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أن  من من اجمالا المنحوثكن عل  ميتوم ك  الدوف التا شملها ال تطالع أكدوا

م  الفحأم الاروري بالنينة لنالدهم النعد عأن مصأادر الطاضأة التقلكدرأة، والتأا تشأ

والنتأأأأروف والاأأأأاز الطنكعأأأأا، والتوجأأأأ  الأأأأ  ا أأأأتخدا  مصأأأأادر الطاضأأأأة المتجأأأأددت أو 

.قادمةالميتدامة، والتا ت ون أكثر مالءمة للمناو وذلك صالف الينوات الخمس ال

84%

"ملم اهم ن ت ول اللولن مو ااتخلاف مصادر الةا ن التقل لقن إلب مصادر الةا ن الموتلامن "

(%)

اضأة من منحوثا جنأوا افررقكأا وبكأرو رأرون ضأرورت التحأوف الأ  ا أتخدا  مصأادر الط

مأأن منحأأوثا اليأأعودرة عأأن ضأأرورت التحأأوف الأأ  مصأأادر % 85المتجأأددت، كمأأا أعأأرا 

.الطاضة المتجددت

93%

72
75
76
76
77
78
79
79
80
80
81
81

83
83
83
84
85
85

89
89
89
89
90
90
90
91
92
92
93
93

84

رو كا

أمرر ا

كندا

ألمانكا

الكابان

فرنيا

بلجك ا

بولندا

اليورد

أ ترالكا

بررطانكا

 وريرا

ارطالكا

كةكوررا الجنوب

أررلندا

هولندا

اليعودرة

ا نانكا

النرازر 

الهند

الم يكك

مالكزرا

الصكن

المجر

ترككا

كولومنكا

تشكلا

األرجنتكن

بكرو

اجنوا افررقك

المتو ط

Source: https://bit.ly/3LX7lf5 2022إبرق  : تارقخ النشر
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ــا إلــب موــت:القوــم اال تصــادي وقاتو خــات نرــر األمــرق   و للتجــارة الخار  ــن تعــود تقرقًب

ما  ب  ترامب

ادرات فأأا تلعأي التجأأارت الخارجكأأة دورًا محوررًّأأا فأأا التنمكأأة الضتصأأادرةُ حكأث انهأأا تعمأأ  علأأ  تنمكأأة الصأأ

ميأتوم مختلف القطاعات، وصلق فرص تصدرررة حقكقكأة للمصأدررن فأا األ أواق الخارجكأة، والرتقأاء ب

رأي علأ  ا أتطالعًا للأ" جالوا"وفا هذا اليكاق أجرم مركز . ا نتاج المحلاُ لمواجهة المنافية العالمكة

ارجكأة مأن النأالاكن فأا الولرأات المتحأدت األمرر كأةُ لمعرفأة رؤرأتهم ألوضأاع التجأارت الخ1008عكنة من 

:فا بالدهم،  وفكما رل  بعض نتام  ال تطالع

Source: https://bit.ly/3KbJcRK 2022مارس : تارقخ النشر

ة للنمأأأو التجأأأارت الخارجكأأأة بالنيأأنة لأأأنالدهم فر أأأرأأرون أنبالعكّنأأأةاألمأأأرر ككنمأأن 

ي الضتصادي من صالف زرادت معدلت الصادرات األمرر كأة حأوف العأالم، وان انخفاأ

.2020صالف عا   % 79نينة من ررون ذلك مقارنة بأ 

61%

72%

عأأد الأأذرن رنتمأأون للحأأزا الأأدرمقراطا رأأرون أن التجأأارت الخارجكأأة تمأأن األمأأرر ككن 

مأأن الميأأتقلكن، وضأأد جأأاءت أضأأ  نيأأنة لمأأن ررونهأأا % 65فر أأة لأأنالدهم، رلأأكهم 

.%44فر ة للنمو الضتصاد بكن الجمهورركن، حكث بلاي 

عو ه  ترم ان التجارة الخار  ن تمث  ررةن لنمو اال تصاد األمرق ي مو خ ل زقادة الصادرات اف تخلقل"

"فرق  ارت ا  الواردات؟

(%)
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48
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49 52 46 54 58

72
79
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61
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38 34
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نبــذة عــو بعــال متاوــات ااــتة عات الــراي العــاف العالم ــن

.التي تم عرئ نتاأي ااتة عاتخا

WWW.GALLUP.COM

مأأأأن الم  يأأأأات الرامأأأأدت فأأأأا مجأأأأاف "جةةةةالو "مؤسسةةةةة تبعأأأأد 

نكأرت ا تطالعات الرأي العا ُ حكث تح أ  بشأهرت عالمكأة وبخنأرت ك

ا، ، وتقو  ب جراء ا تطالعات للرأي العا  األمرر أ1935ترجع ال  عا  

م هأذا با ضأافة الأأ  ا أتطالع  راء المأواطنكن فأأا بعأض دوف العأأال

.تجا  القاارا التا تح   باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مأأأن أهأأأمّ الشأأأركات الناشأأأطة فأأأا مجأأأاف " إبسةةةو "شةةةركة تعأأأد 

صأأدمات ا حصأأاء والنحأأثُ حكأأث تعتمأأد علأأ  طأأرق منهجكأأة واضأأحة 

من أج  درا ة العدرد مأن المفأاهكم العامأة والخأدمات التأا تأرتنط

وتعتمأأد فأأأا أنأأأواع . بحكأأات المأأأواطنكن فأأا العدرأأأد مأأن دوف العأأأالم

.رادالدرا ات التا تبجررها عل  اجراء المقابلة الشخصكة مع األف

WWW.PEWGLOBAL.ORG

ونأة لمركأز للتوج هات العالمكة أحأد ال كانأات الم "بيو"مشروع رعَد  

ليألة ل بحاث بالولرأات المتحأدت األمرر كأة، وهأو عنأارت عأن  " بكو"

ن من ميوح الرأي العا  علأ  ميأتوم العأالم تقأكس رأي المأواطنك

.فأا القاارا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

بمركأز المعلومأأاتمركةةا تسةعات اب وبحةةوأ تلةرام تل ةةا  أنشأ  

،(Poll Center)ُ لك أأون بمثابأأة أوف 2003ودعأم اتخأأاذ القأأرار فأأا عأا  

وحأة ربعن  بدرا ة اتجاهات الرأي العا  المصري نحو القاأارا المطر

المركأز عل  الياحة الداصلكة، والتوج  بها ال  متخذ القرار، كمأا ربعنأ 

را أراًأا بقكأاس اهتمامأات الأرأي العأأا  مأن أجأ  التعأرف علأ  القاأأا

.ذات األولورة
W W W . I D S C . G O V

" ةتلفلسةةةةايلي للبحةةةةوأ تلسياسةةةةية وتلمسةةةةحي"تلمركةةةةا رعأأأأد 

. ومكأةم  ية أكادرمكة علمكأة بحثكأة ميأتقلة غكأر ربحكأة وغكأر ح 

، بهأأأأدف تطأأأأورر المعرفأأأأة 2000تت أأأأس المركأأأأز فأأأأا مطلأأأأع عأأأأا  

كنكة اليكا أأأأات الفليأأأأط: الفليأأأأطكنكة وتقورتهأأأأا فأأأأا مجأأأأالت 

الداصلكأأأأأأأأأأة، والتحلكأأأأأأأأأأأ  ال أأأأأأأأأأتراتكجا واليكا أأأأأأأأأأأة الخارجكأأأأأأأأأأأة، 

.الميحكة وا تطالعات الرأي العا والنحوث

WWW.PCPSR.ORG







W W W . I D S C . G O V . E G


