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

–1985منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ه األولدد  فقددد اصددت  فددا مرحلتدد. عدددت تحددو لتُ لكبواكددي التاكددرات التددا مددرع بهددا المجتمددع المصددري

نولوجكدا ثدم كداإ شنشداء وزارت التصدالت وت . بتطوير البنكة المعلوماتكدة فدا مصدر( 1985-1999)

نقطددددة تحددددو ف رمكيددددة فددددا ميددددكرتهُ لكبدددد دي دور  كمب  يددددة ف ددددر( 1999)المعلومددددات عددددام 

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

اتخاذ القرار ومنذ ذلك الحكن، يتبنع  المركز رؤية مفادها أإ ي وإ المركز األكثر تمكزًا فا مجاف دعم

واطن فا قضدايا التنمكدة الشداملة، وشقامدة حدوار مجتمعدا بنعداء، وتعزيدز قندوات التوا د  مدع المد

ر فا  نع المصري الذي يبعَد  غاية التنمكة وهدفها األ م ُ األمر الذي ي هله لالضطالع بدور أكب

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

إ وفا  بك  تحقكق ذلك، يحمد  مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ القدرار علد  عاتقده مهمدة أإ ي دو

ضدد  وحتدد  يتيددن  لدده ذلددك، ف ندده ييددع  با ددتمرار ألإ ي ددوإ أحددد أف. داعمًددا ل دد  متخددذي القددرار

وقددد واكددي ذلددك . علدد  الميددتوم المحلددا وا قلكمددا والدددولا( Think Tank)م  يددات الف ددر 

رندام  مراكدز ب"اعترافٌ شقلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجوهري كم  ية ف ر، وهو ما ظهر جلكًّا فدا نتدام  

بجامعددة ( ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP)الف ددر والمجتمعددات المدنكددة 

ُ حكث تم اصتكار مركز المعلومات ودعدم 2021التا تم ا عالإ عنها فا فبراير " بنيلفانكا األمري كة

:اتخاذ القرار لك وإ

  ل )2020لعدام  " 19-كوفكدد"مركز ف ر عل  ميتوم العالم ا تجابةً لجامحة 20ضمن أفض

(.يوجد ترتكي مبحدد للقاممة

 د مركز ف ر عل  ميتوم العالم كصاحي أفض  ف رت أو نموذج جدي64من بكن 21فا المرتبة

، أصددذًا بعددكن العتبددار أندده ل يوجددد أي مركددز ف ددر مصددري  صددر تددم 2020قددام بتطددوير  صددالف عددام 

.تصنكفه وفقًا لهذا المعكار

 2020مركز ف ر عل  ميتوم شفريقكا والشرق األو ط لعام 101من شجمالا 14فا المرتبة.

مجلس الوزراء
مركز معلومات ودعم اتخاذ القـــرار 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



فريق العم 
تـا  ررقـ  يهـالنشـر هإن 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 وارد  ر ــ  ال قعبِّ

تعــود موــتول تخا علــب بــ كمــا ان ةــ ن الب انــات والمعلومــات الــوارد  . بالضــرور  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

ــــــــــــــــــــــــــــــــن رأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ا دار  المركزق 

لم ـــــــــــــــور المعلومـــــــــــــــات والب انـــــــــــــــات

رأ ــــــــــــــس المــــــــــــركز
ااامن الجوهري/ الو ل

مركز الملقر التن  ذي لل
رشا مصة ب عوئ/ دكتور 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقر ا دار  العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــراي العـــــــاف الاـــــــتة عات وب ـــــــو  ال

ا شـــــــــــراف العـــــــــــــــاف
هاقــــــلي م مــــــود/ األاــــــتاذ 

ررقـــــــــــــــــــــــ  ا عــــــــــــــــــــــلاد

م مل عادل. اا خــــــــــــــــرا  ال نـــــــــــــــــــــــــــي

مرا عن ا دار  العامن 

للجود 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

إقمان عصاف. قاام و ررقل              ا. ا

م مود حن ي. نورا البري                    ا. د

رنا حواف. ا
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نرــــــــر  عامـــــــن

ر عـو" نرر  علب ااتة عات الراي الم ل ن والعالم ـن" ـلم مركـز هـي نشـر  نصـه شـخرقن تُص 

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  

ــب توــ ــي  با ضــارن إل ل ط العــاف العــالمي ن ــو القضــاقا و  قــن الصــلن بمصــر والــوفو العرب

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

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

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

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

. المصري والعربي

هــــذه النشــــر  هــــي نتــــا  عمــــ  البــــاح  و بمركــــز ااــــتة عات وب ــــو  الــــراي العــــاف بمركــــز 

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

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

واء يتندداوف هددذا القيددم ا ددتطالعات الددرأي العددام التددا تهددتم بمصددر،  دد

تلددك التددا يددتم شجراؤهددا فددا مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار، أو صددارج

.المركز عل  الميتوم ا قلكما، أو الدولا

ااتة عــــات الــــــــراي العرب ـــــــــن11

ال ددتطالعات التددا تمددس شلدد  عددر  هددذا القيددم مددن النشددرت يهدددف 

.بصورت مباشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

ااتة عــــات الــــــــراي اللول ــــــــــن17

يهدف هذا القيم شل  متابعة ور د توجهات الدرأي العدام العدالما نحدو

.ةالقضدايا العالمدكدة، من صالف مراكز ا تطالعات الرأي العالمكبعدض 

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 اال تماعي 

 ــــن"معررــــن المصــــرق و بمو ــــع ــــبعال الخــــلمات " مصــــر الر م  وااــــتخلامخم ل

ا ل ترون ن  

  ــــ األوكران ـــن تو عـــات األاـــر المصـــرقن لتـــلاع ات ال ـــر خـــ ل ال تـــر الرواـــ ن ــ

المقبلن
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مات وااتخلامخم لبعال الخـل" مصر الر م ن"معررن المصرق و بمو ع : القوم اال تماعي

ا ل ترون ن

بددالمواقع حددوف معددرفتهم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار بدد جراء ا ددتطالع لدددرأي المددواطنكن قددام 

مكة شل ترونكًّدا، ل دتخراج األوراق الر دمعرفة تفضكلهم ا ل ترونكة والتطبكقات الح ومكة، با ضافة شل  

:، وجاءت أبرز النتام  كالتالا( نة فأكثر18)وتقككمهم لها، عل  عكّنة من المواطنكن البالاكن 

، وذلددك فددا "مصددر الرقمكددة"مددن المددواطنكن بالعكّنددة أكدددوا أنهددم علدد  علددم بموقددع 

فدا ا دتطالع أبريد  مدن % 21.2، مقارنة بد 2022ال تطالع األصكر الذي تم فا مارس 

.العام الماضا
26.5%

11.7%

ترنـ  بتقـلمخا ال  ومـن ا ل ترون ـن عـو فرقـ  ا نإللـبل ضرت  بعال الخلمات هقول"

"؟ألوال بتوتخلمخاإذا كن  وتقولب

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

الخددمات دلك "من المواطنكن بالعكّنة فا ال تطالع األصكر أفادوا أنهم عل  علم بد 

".العامة

62.6%
قددا  مدن المصددريكن بالعكّندة قدداموا با دتخدام صدمددة تيدجك  طلددي الحصدوف علدد  ل

".كورونا"فكروس 

26.5

24.9

39.3

43.8

44.5

48.3

62.6

20.5

20.5

73.1

53.9

60

55

54.8

30.5

36.3

خلمن ش و كروت ال خرباء او الم اه

خلمن توج   ااتمار  الشخادات ا علادقن او ال انوقن

خلمن ت وق  ال لوس عو فرق  الم  رن ا ل ترون ن 

خلمن االاتع ف عو روات ر التل  ون وا نترن 

خلمن الاد روات ر التل  ون وا نترن 

خلمن االاتع ف عو نتاأي امت انات المراح  التعل م ن

"كورونا"توج   فلب ال صول علب لقاح ر روس 

استخدمت ال ينطبق لم أستخدم
(%)
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ــلاع ات ال ــر  : القوــم اال تمــاعي ـــ األوكران ــن تو عــات األاــر المصــرقن لت ل خــ الرواــ ن ـ

ال تر  المقبلن

خم فا شطدار متابعدة الدولدة لةزمدة العالمكدة الناتجدة عدن الحدرة الرو دكة د األوكرانكدة، ومدا تبعهدا مدن تضد

ونقددد  فدددا مخدددزوإ اليدددلع ال دددتراتكجكة فدددا العدددالم، أشدددار الددددكتور مصدددطف  مددددبولا شلددد  أإ هندددا 

يددلع توجكهددات رما ددكة بالمحافلددة علدد  ا ددتمرارية الحفددان علدد  المخددزوإ ال ددتراتكجا للدولددة مددن ال

رار وفا هذا ا طار قام مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ القد. الاذامكة الرمكية، ومتابعة أ عارها باأل واق

:ب جراء ا تطالع للرأي حوف األوضاع المعكشكة لة ر المصرية، وجاءت أبرز النتام  كالتالا

ع أزمدات أو نقد  فدا اليدلأي من األ در المصدرية بالعكّندة يتوقعدوإ عددم حددو  

.األ ا كة صالف الفترت المقبلة 45%

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

فدا من األ ر بالعكنة يتوقعوإ حدو  أزمدات فدا تدوفر بعدض اليدلع،  والتدا جداء

شلدد  أإ ا شددارت ، وتجدددر %(34.4)والقمدد  %( 37.3)واألرز %( 43.8)مقدددمتها الزيدد  

%(.25.3)ة األوضاع صالف الفترت المقبلتوق ع ربع األ ر بالعكنة لم تيتطع نحو 
27.1%

لبالالقمح والزق  خ ل ال تر  زي علف تورر لولع اااا ن او مم و ق ص  ازمات إن حضرت  تتو ع "

"ازمات؟ه  ص وال مش  اقن

45%

27.1%2.6%

25.3%

ات ل  ازمنلم ق لد آراء اخرملو ق ل   ازمن
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قخلف هذا القوم مو النشر  إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـور  مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـر  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 اال تصادي



القوم اال تماعي
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ر  قخلف هذا القوم مو النشر  إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـور  مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـر  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 اال تصادي

   عـــــود  الت ـــــاؤل مـــــع اخـــــت ف اولوقـــــات ": بـــــراقس ووتـــــر هـــــاوس"ااـــــتة

الموتخل  و ري الشرق األواط

: القوم اال تماعي

  وااأ  التواة  اال تماعي ري دولن ا مارات العرب ن المت ل

تق  م ا مارات  و لنراف العم  األابوعي الجلقل
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Source: https://pwc.to/3qv5hCN 2022مارس  : تارقخ النشر

الف أنهدم أ دبحوا أكثدر رقمكدة صديدروإ من الميتهل كن فدا الددوف محد  ال دتطالع 

.من الميتهل كن العالمككن% 53، مقارنة بد الماضكة6األشهر الد 65%

تمامًدا اهأ دبحوا أكثدر يدروإ أنهدم من المبحوثكن فا الدوف التا شدملها ال دتطالع 

اليددابقة  جددراء ال ددتطالع، وهددا تعددد نيددبة مرتفعددة 6الدددبصددحتهم صددالف األشددهر 

%.51مقارنة بالمتو ط العالما الذي بلغ 

عــود  الت ــاؤل مــع اخــت ف اولوقــات": بــراقس ووتــر هــاوس"ااــتة   : القوــم اال تصــادي

الموتخل  و ري الشرق األواط

مددن 526ا ددتطالعها األصكددر للميددتهل كن، وذلددك علدد  عكنددة مددن " بددرايس ووتددر هدداوس"أجددرت م  يددة 

كنددة العاليددعودية، ومصددر، وقددد شددمل  والممل ددة العربكددة المتحدددت، المبحددوثكن  فددا ا مددارات العربكددة 

  قدد تيدوقوا عبدر ا نترند  مدرت واحددت علد  األقدأإ ي وندوا  دنة فدأكثر، شدريطة 18ممن هم المبحوثكن

الدهدم، صالف العام اليابق، وقد هدف ال تطالع شل  معرف رؤية المبحدوثكن لةوضداع القتصدادية فدا ب

:وفكما يلا نيتعر  بعض نتام  ال تطالع

"اشخر الماض ن  ك ه تةورت اولوقات  كموتخل ؟6الـخ ل "

67%

أصبحت 
أكثر  أهتم 

بالصحة

67%

51%

أصبحت أهتم 
بالتكنولوجيا الرقمية 

بشكل أكبر

65%

53%

المتو ط العالماالشرق األو ط
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Source: https://pwc.to/3qv5hCN 2022مارس: تارقخ النشر

وا مددارات أكدددوا أنهددم يقومددوإ مصددر، واليددعودية، مددن الميددتهل كن فددا كدد  مددن 

.عل  ميتوم العالم% 42بشراء منتجات من الشركات المهتمة بالبكئة، مقارنة بد 

علد  ا ترككدزًمن الميدتهل كن فدا الشدرق األو دط شلد  أنهدم أ دبحوا أكثدر % 60أشار 

.اليابقة  جراء ال تطالع6الدصار صالف األشهر الد

53%

66%

  بدأإ  من المشارككن فا ال تطالع عل  ميتوم المنطقة  وافقوا علد  الدرأي القامد

. علد  ميدتوم العدالم% 60بدكن العمد  والحكدات، وذلدك مقارندة مدع توازنًدا جكددًا لديهم 

قدة الشدرق دفدع الميدتهل كن فدا منط" كورونا"وقد تشكر النتام  شل  أإ انتشار وباء 

. األو ط شل  شعادت النلر فا أولوياتهم

..."نوبن مو وارقوا علب العبار  التال ن"

المتو ط العالماالشرق األو ط

ين بلديَّ توازنٌ جيدٌ 

العمل والحياة

66%

60%
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Source: https://bit.ly/3uog9Ds 2022مارس  : تارقخ النشر

مدددن ا مددداراتككن الدددذكور أكددددوا أنهدددم يندددووإ زيدددادت التفاعددد  علددد  و دددام  التوا ددد  

  شدهرًا المقبلدة، وقدد ارتفعد  هدذ  النيدبة بدكن النيداء لتصد12الجتماعا صالف الدد 

%.64شل  

53%

ت فكدديوهابدثّ ا مارات من ا نا  أفادوا أنهدم يعتزمدوإ زيدادت معددلت مبحوثامن 

. بكن الذكور% 47شهرًا المقبلة، مقاب  12عبر مواقع التوا   الجتماعا صالف الد 
58%

وااأ  التواة  اال تماعي ري دولن ا مارات العرب ن المت ل  : القوم اال تماعي

ذاالعددالم، وهددمددن حكددات األفددراد فددا مختلدد  أنحدداء جددزءًا أ ا ددكًّا أ ددبح  و ددام  التوا دد  الجتمدداعا 

فا ككفكدة ا نموذجًا عالمكًّا فريدًفقد قدم  ا مارات المتحدتُ ما ينطبق أيضاً عل  دولة ا مارات العربكة 

مددن أجدد  صدمددة األهددداف العددامُ تيددخكر انتشددار و ددام  التوا دد  الجتمدداعا وقددوت تأثكرهددا علدد  الددرأي 

رأي علد  للدا دتطالعًا " يوجدوف"التنموية التا تنشدها فا جمكع المجالت، وفا هدذا اليدكاق أجدرم مركدز 

بهددددف التعدددرف علددد  مددددم ا دددتخدام المدددواطنكن لتلدددك الو دددام ،ا مددداراتُ عكندددة مدددن المبحدددوثكن فدددا 

:وتوقعاتهم لها فا الميتقب ، وفكما يلا نيتعر  بعض نتام  ال تطالع

"شخًرا الماض ن12األنشةن ا ع م ن التي تم  خ ل الـ "

ا   (%)

التفاع  عل  و ام  
التوا   الجتماعا

المواقع تصف   
والتطبكقات 

بث فكديو بث مقاطع  وتكة

لم قتغ ر اك ر

50

40

0
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20

30

60

70
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Source: https://bit.ly/3DgpJg0 2022ربراقر  : تارقخ النشر

  مددن المشددارككن فددا ال ددتطالع أشدداروا شلدد  أنهددم  ددعداء بيكا ددة أ ددبوع العمدد

عامًددا أكثددر 44شلدد  35ا مدداراتكوإ فددا الفئددة العمريددة مددن وكدداإ المواطنددوإ الجديددد، 

عامًدا 24شلد  18 عادت من غكرهم بهذا التطور، ل ن الشباة فا الفئدة العمريدة مدن 

.هم أكثر من تأثروا بتاكر نلام العم 

61%

كا دة ذكروا أإ الم  ية التا يعملوإ بها قد تحولد  شلد  تطبكدق  ا ماراتككن من 

أيددام ونصدد  يتضددمن أربعددة مددنهم يتبعددوإ أ ددبوع عمدد  % 47وأيددام العمدد  الجديدددت، 

وهدددو النلدددام المطبدددق بصدددورت أكبدددر فدددا ، (مدددن ا ثندددكن شلددد  منتصددد  يدددوم الجمعدددة)

مدن ا ثندكن)يتبعوإ أ بوع عم  مدته صمية أيدام % 53م  يات القطاع العام، و

.وهو اليامد بكن موظفا القطاع الخاص( شل  الجمعة

79%

تق  م ا مارات  و لنراف العم  األابوعي الجلقل: القوم اال تماعي

ة أيددام الجديددد للعمدد  األ ددبوعا للقطدداع الح ددوما بالدولددة، لت ددوإ أربعددالنلددامَ أعلندد  ح ومددة ا مددارات 

طلدة ونص  يوم عم  وذلك من يوم ا ثنكن شل  الخمكس، ونص  يوم عم  فا يوم الجمعة، وت وإ الع

  عكندة بد جراء ا دتطالعًا للدرأي علد" يوجدوف"األ بوعكة يوما اليب  واألحد، وفا هذا اليكاق قام مركدز 

عمد  بهددف التعدرف علد  تدأثكر  كا دة أ دبوع الالمتحددتُ مشاركا فا دولة ا مدارات العربكدة 1026من 

شلد  26من الجديدت عل  حكات المقكمكن فا دولة ا مارات، وقد تم جمع البكانات عبر ا نترن  صالف الفترت

:، وفكما يل  نيتعر  أهم نتام  ال تطالع2022يناير 31

"الشخص ن؟إلب اي ملم ا رت ا اان اابو  العم  الجلقل  عل   وعلب ح ا  عاألت  "

22

17

61

لم تت ر علب ح اتنا علب ا ف ق

ا رت بش   بو ط

ا رت بش   كب ر او إلب حل ما

(%)
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:  القوم الو ااي

 للغزو الرواي ألوكران اآراء متباقنن لألمرق   و حول رد رع  ب دهم

 واوكران ا   وال ر  ب و روا ا "كورنا"بعل ازمتي " باقلن"تق  م اداء

: القوم اال تصادي

رؤقن البرقةان  و ألابا  و ه الشركات الغرب ن اعمالخا ري روا ا

 ر  ل  ال رنو  و تقرقًبا قعتزمون االات مار ري العم ت المش  

: القوم اال تماعي

 حول الذكاء االةةناعي رؤقن األمرق   و

ه  ق   المب و ون حول العالم ري اآلخرقو؟

قخـــلف هـــذا القوـــم إلـــب متابعـــن ورةـــل تو خـــات الـــراي العـــاف العـــالمي ن ـــو بعــــال 

القضـــــاقا العالمـ ـــــن  رــــي وــــ  عــــالم ذات وت ــــر  متوــــارعن  رخــــو ق تــــوم علــــب آراء 

  والموا ـــه واالتجاهـــات التـــي تشـــغ, المب ـــو  و رـــي العـــالم الغربـــي ن ـــو القضـــاقا

.العالم
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ران االرواي ألوكلغزو آراء متباقنن لألمرق   و حول رد رع  ب دهم ل: القوم الو ااي

" بايددإجدو "الازو العي ري الرو ا ألوكرانكا أعلن الرمكس األمري داعل  بعد مرور أكثر من ثالثة أ ابكع 

م كدًا فا مواجهة الازو الرو ا، دعمها، عن حزمة جديدت من المياعدات العي رية ألوكرانكا من أج  

" كدوب"لحلكفتها فدا حربهدا مدع رو دكا، وفدا هدذا ا طدار أجدرم مركدز " غكر الميبوق"الوليات المتحدت دعم 

مدددن المبحدددوثكن األمدددري ككن البدددالاكنُ لمعرفدددة  رامهدددم 10441لةبحدددا  ا دددتطالعًا للدددرأي علددد  عكندددة مدددن 

الاددزو الرو ددا ألوكرانكددا، وقددد تددم شجددراء ال ددتطالع صددالف الفتددرت مددنمددن وتقكددكمهم  لموقدد  بالدهددم 

:مارس، وفكما يل  أهم النتام  التا وردت بال تطالع13شل  7

ا مع الازو الرو د" بايدإ"أي ما يقرة من نص  األمري ككن وافقوا عل  تعام  شدارت 

% 13ولدم ييدتطع ، %(39)مبحدوثكنألوكرانكا، بكنما رفض نحدو أربعدة مدن كد  عشدرت 

.تحديد موقفهم

كرانكدا، وأومن األمري ككن ي يدوإ التددص  العيد ري األمري دا فدا الحدرة بدكن رو دكا 

.وشإ أدم ذلك شل  مخاطرت نشوة  راع نووي مع رو كاحت   35%

47%

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

قددم القددر تبالدهدم إ أثلث تقريبًا يدروإ أي الاألمري كةُ الوليات المتحدت مبحوثامن 

أنهدا تقددم يدروإ% 7وال افا من الدعم ألوكرانكا فدا م افحتهدا لصدد الادزو الرو دا، 

.أإ تقدم مزيدًا من الدعمعن رغبتهم فا% 42ال ثكر من الدعم بالفع ، بكنما أعرة 

32%

"مع الغزو الرواي ألوكران ا" باقلن"تق  م األمرق   و لةرققن تعام  إدار  "

%18

%29%!8

%21

أوافق بشدت%13

أوافق شل  حد ما

أرفض شل  حد ما

أرفض بشدت

لم يحدد

إجمالي 
الموافقة

إجمالي 47%
االعتراض

39%
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:"التال نري التعام  مع ك  مو القضاقا " باقلن"نوبن مو وارقوا علب اداء "

 اواوكران  وال ر  ب و روا ا "كورنا"بعل ازمتي " باقلن"تق  م اداء : القوم الو ااي

قدده علدد  ل تددزاف فددا أدندد  ميددتوياتها، علدد  الددرغم مددن تفو" بايدددإجددو "نيددبة التأيكددد للددرمكس األمري ددا، 

كثكرًا داص  يفكد من صالف دور  فا أزمة أوكرانكا، ل ن يبدو أإ ذلك ل ميارًا ثابتًا ميتوم العالم ور مه 

من البالاكن 1017ا تطالعًا للرأي، عل  عكّنة من " جالوة"وفا هذا اليكاق أجرم مركز الوليات المتحدت، 

ف األمددري ككن حددوف رؤيددتهم لتلددك الحددرة، ومدددم تأثكرهددا علدد  بالدهددم، وقددد تددم شجددراء هددذا ال ددتطالع صددال

:،  وفكما يلا نيتعر  بعض نتام  ال تطالع2022مارس 18شل  1الفترت من 

فدا ا دتطالع مدارس" بايددإ"من األمدري ككن أعربدوا عدن مدوافقتهم عدن أداء الدرمكس 

، فددا %(41)، ولددم تختلدد  هددذ  النيددبة تقريبًددا عددن شددهر فبرايددر مددن العددام نفيدده 2022

.يعترضوإ عل  أدامه بش   عام%( 54)حكن أإ ما يزيد عل  نص  األمري ككن 

42%

Source: https://bit.ly/3Lff73G 2022مارس  : تارقخ النشر

مددن مبحددوثا الوليددات المتحدددت األمري كددة أكدددوا أنهددم راضددوإ عددن تعامدد  الددرمكس

، وقدد ارتفعد  2022، فا ا تطالع مدارس "كورونا"مع أزمة فكروس " بايدإ"األمري ا 

%.47نقاط مئوية عن الشهر اليابق، حكث كان  6هذ  النيبة بمقدار 

%53

ال رق ب و الشخرقو2022مارس 2022ربراقر 

1+4142فري وو  ت  بش   عااداؤه 

6+4753"كورونا"ر روس 

3+4043الع  ات الخار  ن 

6+3642ازمن روا ا

1-3736اال تصاد

(%)

من األمدري ككن وافقدوا علد  أداء رمدكس بالدهدم فكمدا يخد  تعاملده مدع أزمدة الحدرة

نقاط مئوية 6، بارتفاع قدر  2022بكن رو كا وأوكرانكا، وذلك وفقا ل تطالع مارس 

%(.36)عن الشهر اليابق، حكث بلا  

%42
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وا ارؤقن البرقةان  و ألابا  و ه الشركات الغرب ن اعمالخا ري ر :القوم اال تصادي

عددن ، قددررت العديددد مددن الشددركات األمري كددة والاربكددة ال بددرم التخلدداألوكرانكددافددا ضددوء الاددزو الرو ددا 

هدا وجودها فدا المنطقدة، كمدا قامد  البندو  الرامددت وشدركات الطكدراإ وشدركات  دناعة اليدكارات وغكر

ق قدام وو دف  تصدرفات رو دكا بأنهدا غكدر مقبولدة، وفدا هدذا اليدكاالشراكات، بقطع الشحنات وشنهاء 

ع بعدض لمعرفدة رؤيدتهم لة دباة الحقكقكدة وراء قطدالبريطدانككن، ب جراء ا تطالع لرأي " يوجوف"مركز 

:الشركات الاربكة أعمالها فا رو كا، وجاءت النتام  كالتالا

ارت فا رو دكا من البريطانككن يمكلوإ شل  العتقاد بأإ الشركات التا تختار وق  التج

.تفع  ذلك كرد فع   ادق للحرة
34%

للغزو جن بالنرر إلب الشركات التي تختار التو ه عو التعام  مع روا ا او إنخاء عمل اتخا ري الب د نت "

"؟.....ه  تعتقل انخا اك ر اهتماما بـضل اوكران ا  

Source: https://bit.ly/36qgaiu 2022مارس : تارقخ النشر

13

1

20

31

34

ال اعرف

اابا  اخرم

حماقن ان وخم مو العقوبات الم تملن

لل  اظ علب ةورتخا ا قجاب ن

كرد رع  ةادق لل ر 

(%)

ان للحفددرو دكاُ مدن الشدعي البريطددانا يدروإ أإ هدذ  الشددركات تنهدا عملكاتهدا فددا 

بالتهرة من العقوباتاهتمامًا ممن يقولوإ شنهم أكثر % 20عل   ورتها ا يجابكة، و

.التا تقع علكهم فا حالة ا تمرار وجودها فا اليوق الرو كة
31%

أإ الشركات عامًا يروإ 24شل  18فا الفئة العمرية من  نًّا من البريطانككن األ ار 

اليددبي أإ % 17بصددورتها العامددة، كمددا يددرم اهتمامًددا التددا تقدداطع رو ددكا تفعدد  ذلددك 

  وراء ذلك هو التهرة من العقوبات التا قد يدتم فرضدها علدكهم، واحدد فقدط مدن كد

.للحرةموقفًا مناهضًا أنهم يتخذوإ يروإ %( 20)صمية 

38%
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ر ال ل  ال رنو  و تقرقًبا قعتزمون االات مار ري العم ت :القوم اال تصادي مش  

ظهر ما نكة فكه التعامالت النقدية المعتادت لكح  محلها التعامالت والمدفوعات ا ل تروقلع  فا عصر 

فدا حولهدا،والتدا علد  الدرغم مدن الشد و  التدا حامد  المشفرت، أو العمالت ييم  بالعمالت الرقمكة

" بيوسش"ية ، وفا هذا اليكاق أجرت م  األصكرتفا الفترت لق  ترحكبًا وقبولًا متزايدًا ف نها بداياتها، 

الت بهددددف التعدددرف علددد  مددددم تقدددبلهم للعمدددالبدددالاكنُ ا دددتطالعًا للدددرأي علددد  عكّندددة مدددن الفرنيدددككن 

:المشفرت، وفكما يلا نيتعر  بعض نتام  ال تطالع

Source: https://bit.ly/3uoileu 2022ربراقر : تارقخ النشر

ا حدكن أكدد الفرنيككن عل  علم بال تثمار فا العمدالت المشدفرت، فدالمبحوثكنمن 

يددبة فقدط مدن الفرنيدككن أنهددم قداموا بالفعد  بال دتثمار فكهددا، وقدد ارتفعد  ن% 8

 دنة فدأكثر وصا دة بدكن 35من ييتثمروإ فكها بكن الشدباة فدا الفئدة العمريدة مدن 

.الذكور

77%

30%

ة لعددم وكداإ مدن بدكن األ دباة الرمكيدالمشدفرت، يرفضوإ ال تثمار فدا العمدالت 

مخداطر اليلكده ا تثمار الفرنيككن هو عدم وجود معلومات كافكة عن ككفكة عملها، 

. ال بكرت المرتبطة بها

46.7%

مة، وبذلك من الفرنيككن ينووإ ال تثمار فا العمالت المشفرت صالف الفترت القاد

مددن الفرنيددككن  ددكمتل وإ العمددالت المشددفرت % 12يم ننددا أإ نتوقددع أإ أكثددر مددن 

.2022بحلوف نهاية عام 

خابددات أعربددوا عددن تددأثكر العمددالت المشددفرت علدد  تصددويتهم فددا النتالمبحددوثكنمددن 

ا يشددكر شلدد  الدددور اليكا ددا الددذم تلعبدده هددذ  العمددالت فددالقادمددةُ ممددا الرما ددكة 

.الوق  الراهن

18.4%

"ملم ااتعلاد ال رنو  و ل ات مار ري العم ت المش ر "

5واحــــــــــــل مــــــــــــو كــــــــــــ  
موـــــــــتعلون لت وقـــــــــ  
ــــب متاوــــن  ــــوى إل البن

ةلققن للتش  ر

امعوا 
عنخا

77%

ار ررضوا االات م
ر خا

46.7%
قخةةون 

ل ات مار ر خا

30%
ر  اموا باالات ما

بال ع 

8%
اوف تت ر علب 
ناالنتخابات القادم

18.4%
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38
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56

30
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44

31

27

31

39

42

29

30
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ف رت جكدت ف رت  كئة لم يحدد

رؤقن األمرق   و للذكاء االةةناعي :القوم اال تماعي

المهدام،شل  األنلمة أو األجهزت التا تحاكا الدذكاء البشدري ألداء  (AI)ال طناعايشكر مصطل  الذكاء 

رم مركدز ا تنادًا شل  المعلومات التا تجمعها، وفا هذا اليكاق أجدنفيهاُ والتا يم نها أإ تحين من 

لمعرفددة األمري كددةُ  مددن البددالاكن فددا الوليددات المتحدددت 10260ا ددتطالعًا للددرأي علدد  عكنددة مددن " بكددو"

رطة، الشددقِبَدد  ا ددتخدام التعددرف علدد  الوجدده مددن : رؤيددتهم لددبعض تطبكقددات الددذكاء ال ددطناعا، مثدد 

طئدة علد  ل ش  المعلومات الخاالجتماعاُ وا تخدام صوارزمكات ال مبكوتر من قِب  شركات التوا   

:مواقعهم، كذلك ميتقب  المركبات ذاتكة القكادت، وفكما يل  بعض نتام  ال تطالع

Source: https://pewrsr.ch/3qwIG98 2022مارس : تارقخ النشر

ف علدد  ال ددتخدام الوا ددع النطدداق لتقنكددة التعددريددروإ أإبالعكّنددةاألمددري ككنمددن 

هدم فدا بالمشدتبه الشرطة لمراقبة الحشود والبحث عن األشخاص قِب  الوجه من 

. يرونها ف رت  كئة% 27ها ف رت جكدت، مقاب  ارت اة جرامم

46%

38%

ركات شددقِبدد  ا ددتخدام صوارزمكددات ال مبكددوتر مددن مددن األمددري ككن بالعكّنددة و ددفوا

بأنهددا و ددام  التوا دد  الجتمدداعا للعثددور علدد  معلومددات صاطئددة علدد  مددواقعهم 

.يروإ ع س ذلك%31، مقاب  جكدت للمجتمعف رت 

56%

عقددد  الشدددرام  ال مبكدددوتر فدددا ف دددرت زرع انتشدددار مدددن األمدددري ككن بالعكّندددة يدددروإ أإ 

ت  دكئة بمعالجة المعلومات بش   أ رع وأكثر دقدة ف درلةفراد لليما  البشري 

.فقط أنها ف رت جكدت% 13للمجتمع، بكنما يعتقد 

لـــب عرؤقـــن األمـــرق   و للتـــأ  ر الم تمـــ  لمجموعـــن مـــو تةب قـــات الـــذكاء االةـــةناعي " 

"المجتمع

(%)

ن والبحددث عدد،الشددرطة لمراقبددة الحشددودقِبدد   ددتخدام وا ددع النطدداق لتقنكددة التعددرف علدد  الوجدده مددن ال
جريمةاألشخاص الذين قد ي ونوإ قد ارت بوا 

صاطئدة للعثدور علد  معلومداتالجتمداعاُ شدركات و دام  التوا د  قِب  ا تخدام صوارزمكات ال مبكوتر من 
مواقعهمعل  

 ونددوا ومددن المتوقددع أإ ي،ببرمجكددات تتددك  لهددم العمدد  بميدداعدت ال مبكددوترمددزودت القكددادتالمركبددات ذاتكددة 
بال ام قادرين عل  العم  بمفردهم 

الكدويالعم  لرفع كفاءت وظام  خارجكة اآللكة المزودت بنلام ذكاء ا طناعا مدم  الهكاك  ال

صطكرتتعدي  الجكنات لتقلك  صطر ش ابة الطف  بأمرا  أو ظروف  حكة 

األررادتةب قات تةوقر 

لةشخاصزراعة شرام  ال مبكوتر فا الدماغ لتطوير المهارات المعرفكة 

تةب قات الذكاء االةةناعي
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ه  ق   المب و ون حول العالم ري اآلخرقو؟:القوم اال تماعي

مددر ل شددك أإ وجددود عالقددات جكدددت متبادلددة مددع اآلصددرين تدددعمها وتقوّمهددا الثقددة والحتددرام المتبددادف هددو أ

حترامندا  واضروري ومهم عل  ميتوم العالقات الشخصكة، ويبق  الي اف كك  يحلد  اآلصدروإ بثقتندا 

ممدن تقد  أعمدارهم 22534ا تطالعًا للرأي عل  عكنة من " شبيوس"ومن هذا المنطلق أجرت م  ية 

مدددم شددعورهم بالثقددة فددا التعامدد  مددع اآلصددرين فددا العددالمُ لمعرفددة دولددة حددوف 30عامًددا فددا 75عددن 

، وفكمدا يلد  بعدض 2022مدارس 4فبرايدر شلد  18مجتمعاتهم، وقد تم شجدراء ال دتطالع صدالف الفتدرت مدن 

:نتام  ال تطالع

كدة دولة شملها ال تطالع أكدوا أنه يم دنهم الوثدوق فدا غالب30من المبحوثكن فا 

.األفراد فا مجتمعهم

، حكدث أكدد ك  مدن الصدكن والهنددفا المبحوثكنمرتفعة بكن جاءت الثقة بكن األفراد 

ن أندده يم ددنهم الوثددوق باالبكددة األفددراد فددا مجتمعدداتهم، فددا حددك-ل دد  منهمددا -% 56

%(.14)وترككا %( 13)ومالكزيا %( 11)كان  األدن  فا ك  من البرازي  

30%

"نوبن مو قرون انخم قم نخم الو وق ري غالب ن األرراد ري مجتمعخم"

Source: https://bit.ly/3LtwOg9 2022مارس : تارقخ النشر

هم علدد  ميددتوم الدددوف التددا شددملها ال ددتطالع يددروإ أنهددم يم ددنالمبحددوثكنمددن 

فددددا الوثددددوق فددددا غالبكددددة كبددددار الميدددد ولكن التنفكددددذيكن أو  ددددانعا القددددرار أو القددددادت

.شركتهم

38%

26
30

32

27
32

28
29

33

33
27

26
28

35

38
27

منخفض
متو ط
مرتفع

أنثا
ذكر

 نة35أق  من 
39شل  34من 
74شل  50من 

نعم
ل

منخفض
متو ط
مرتفع

نعم
ل

كبار المي ولكن أو  انعا القرار 

الميتوم التعلكما

متزوج

الفئة العمرية

النوع

الميتوم القتصادي

(%)



نبــذ  عــو بعــال متاوــات ااــتة عات الــراي العــاف العالم ــن

.التي تم عرئ نتاأي ااتة عاتخا

WWW.GALLUP.COM

مددددن الم  يددددات الرامدددددت فددددا مجدددداف "جةةةةالو "مؤسسةةةةة تبعددددد 

كدرت ا تطالعات الرأي العدامُ حكدث تحلد  بشدهرت عالمكدة وصبدرت كب

ا، ، وتقوم ب جراء ا تطالعات للرأي العام األمري 1935ترجع شل  عام 

م هذا با ضدافة شلد  ا دتطالع  راء المدواطنكن فدا بعدض دوف العدال

.تجا  القضايا التا تحل  باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مدددن أهدددمّ الشدددركات الناشدددطة فدددا مجددداف " إبسةةةو "شةةةركة تعدددد 

صددمات ا حصدداء والبحدثُ حكددث تعتمدد علدد  طدرق منهجكددة واضددحة 

من أج  درا ة العديد من المفداهكم العامدة والخددمات التدا تدرتبط

وتعتمددد فددا أندددواع . بحكددات المددواطنكن فدددا العديددد مددن دوف العدددالم

.رادالدرا ات التا تبجريها عل  شجراء المقابلة الشخصكة مع األف

حددا  شددركة دولكددة علدد  ا نترندد  مختصددة بأب"جةةو يةةو"شةةركة تعددد 

األ ددواق و مقرهددا الممل ددة المتحدددت، وتجددري عملكاتهددا فددا كدد  مددن

أوروبددددا، وأمري ددددا الشددددمالكة، والشددددرق األو ددددط، و  ددددكا، والمحددددكط 

فددا الممل ددة المتحدددت منددذ شددهر مددايو يوجددوفالهدداد ، وتأ يدد  

.2000عام  WWW.YOUGOV.COM
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هددا شددب ة صدددمات " بةةرايو واتةةر كةةوبر هةةاو  كةةوبرز"مؤسسةةة 

قدرًّا المتحددت، ممهنكة متعددت الجنيدكات تتخدذ مدن لنددإ، الممل دة 

كددة كددوبرز ثددانا أكبددر شددركة صدددمات مهنووترهدداوستعددد بددرايس . لهددا

عة وتعد واحدت من مراجعا الحيابات األربديلوي فا العالم صل  

.ال برم

بمركدز المعلومداتمركة  اسةتطاعاو وبحةول الةرأي العةام أنشئ 

،Poll Center))أوف ُ لك دوإ بمثابدة 2003ودعدم اتخداذ القدرار فدا عدام 

وحدة يبعن  بدرا ة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضايا المطر

المركدز الياحة الداصلكة، والتوجه بها شل  متخذ القرار، كما يبعند عل  

يا أيضًا بقكاس اهتمامدات الدرأي العدام مدن أجد  التعدرف علد  القضدا

.ذات األولوية

WWW.PEWGLOBAL.ORG

وندة لمركدز للتوج هات العالمكة أحد ال كاندات الم "بيو"مشروع يعَد  

ليدلة لةبحا  بالوليات المتحددت األمري كدة، وهدو عبدارت عدن  " بكو"

ن من ميو  الرأي العام عل  ميدتوم العدالم تقدكس رأي المدواطنك

.فدا القضايا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها

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

WWW.PWC.COM/
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