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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 

ز بعأدت فأا فأوز المركأظهأر جلكاأا ،ُ وهأو مأا اعترافٌ اضلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجأوهري كم  يأة ف أر

، ومن بأكن 2022العالمكة المعلن عنها فا أبرر  " أووردز تكفا" جوامز ضمن ميابقة م  ية 

فررأأق متنافيأأكن مأأن700جأأوامز برونزرأأة مأأن بأأكن أكثأأر مأأن ( 4)جأأامزت ذهنكأأة، و( 1: )تلأأك الجأأوامز

الف أأأأر مراكأأأأز برنأأأأام  دولأأأأة فأأأأا الشأأأأرق األو أأأأ  وشأأأأماف افررقكأأأأا، كمأأأأا ظهأأأأر فأأأأا نتأأأأام  17

بجامعأة بنيألفانكا ( ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP)والمجتمعأات المدنكأة 

ُ حكأأت تأأم اصتكأأار مركأأز المعلومأأات ودعأأم اتخأأاذ 2021التأأا تأأم ا عأأالن عنهأأا فأأا فنرارأأر " األمرر كأأة

:القرار لك ون

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

(.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   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

:  اال تصاديالقوم 

 مصر األوكران ن علب وضع المنشآت اال تصادقن ري-تأ  ر األزمن الروا ن

:  القوم الو ااي 

ر الشعب المصري قعارئ تلخ   روا ا ري اوكران ا  ل و نص   مـا زال ق قـلر

الع  ات مع موا و 
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قن رــي األوكران ــن علــب وضــع المنشــآت اال تصــاد-تــأ  ر األزمــن الرواــ ن : القوــم الو ااــي

مصر 

ن األوكرانكأأأة، والتأأأا أنتجأأأ  موجأأأة مأأأ–نظأأأرًا لةزمأأأة الضتصأأأادرة العالمكأأأة الناجمأأأة عأأأن الحأأأر  الرو أأأكة 

التاأخم العأأالما أثأأرت علأأ  جمكأأع الأأدوف علأأ  حأأد  أأواء، فقأأد اتخأأذت الح ومأأة المصأأررة مجموعأأة مأأن 

. القأأأأأأرارات التأأأأأأأا مأأأأأأأن شأأأأأأأتنها التخفكأأأأأأأ  مأأأأأأأن تأأأأأأأداعكات تلأأأأأأأك األزمأأأأأأأة علأأأأأأأ  الضتصأأأأأأأاد المصأأأأأأأري

رُ هنا ضا  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القأرار بأ جراء ا أتطالع لأرأي المنشأقت الضتصأادرة فأا مصأومن 

لضتصأاد وأوضاع اأوضاعهم، األوكرانكة وتداعكاتها عل  –للوضوف عل  رؤرتهم لمدم تتثكر األزمة الرو كة 

، علأكهمالمصري ك  ، با ضافة ال  معرفة تقككمهم لجهأود الح ومأة فأا التخفكأ  مأن تأداعكات األزمأة

:وجاءت أبرز النتام  كالتالا

72.6%

"ري راي حضرت  ه  اال تصاد المصري  ادر علب موا خن تلاع ات األزمن ب و روا ا واوكران ا؟"

اجهأة المنشأقت الضتصأادرة فأا مصأر رثقأون بقأدرت الضتصأاد المصأري علأ  مومن 

.األوكرانكة-تداعكات موجة التاخم العالما الناجمة عن األزمة الرو كة

غ ر  ادر  ادر

%72.6

%14.4

%13

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

لم ق لد
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مثأ  التأا اتخأذتها الح ومأةأن ا جراءات ررون من المنشقت الضتصادرة فا مصر 

اج جنكهًأا لليألع األ ا أكة وميأتلزمات ا نتأ16تحدرد  عر الدولر الجمركا عند 

ررنكةُ حت  نهارة شهر أبرر ، ومنح الميتثمررن مجموعة اضافكة من الحأوافز الاأ

ومأة لدعم  وق رأس الماف، واعفأاء المتعثأررن مأن المتعأاملكن بالتوررأد مأع الح 

.نشقتالممن تتثكر األزمة عل  كافكة للتخفك  من غرامات التتصكر لمدت شهررن، 

%33

 ن ًخـــا للوـــلع األاااـــ ن 16زي ت لقـــل اـــعر الـــلوالر الجمركـــي عنـــل ا  ـــراءات ال  ومـــن اخـــلت بعـــال "

ب ند وموــتلزمات ا نتــا  حتــب نخاقــن شــخر ابرقــ   ومــنج الموــتثمرقو مجموعــن إضــار ن مــو ال ــوارز الضــرق

لة للعم اوق راس المال  وإع اء المتعثرقو مـو المتعـامل و بالتورقـل مـع ال  ومـن مـو غرامـات التـأخ ر لمـ

"آت؟إن ا  راءات دي كار ن وال غ ر كار ن للتخ  ش مو تأ  ر األزمن علب المنششاقششخرقو  حضرت  

دعأم أو من المنشقت الضتصادرة التا شملها ال تطالع أكدوا أنهم فا حاجة ال 

  صدمات من الدولة لمواجهة  ثار األزمة بأكن رو أكا وأوكرانكأا، وضأد تمثلأ  أهأم هأذ

  الخدمات فا مراجعة اجراءات العتمأاد الميأتندي، وحأ  المشأ الت المتعلقأة بأ

زمأأة األ، وصفأأض الاأأرامي، ومأأنح اعفأأاءات ضأأررنكة للشأأركات حتأأ  انتهأأاء %(18.8)

(17.2 .)%

52.3%

كار نغ ر  كار ن

%33

%53.7

%13.3

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

لم ق لد
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مـا زال الشـعب المصـري قعـارئ تـلخ   رواـ ا رـي اوكران ـا  ل ـو نصـ  : القوم الو ااي

ر الع  ات مع موا و  ققلر

ريأتعد حكأتبكنها مصر، عل  مختل  الدوف فا العالم ومن  ت ثر األوكرانكة الرو كة أ األزمة أن لشك 

كاق العالم، وفا هأذا اليأجدردت من التاخم، صا ة أن رو كا وأوكرانكا رمثالن  لة غذاء لموجة العالم  

مأأن 1000عكنأأة شأأمل  علأأ  ا أأتطالعًا للأأرأي عأأن طررأأق المقابلأأة الشخصأأكة " معهأأد واشأأنطن"أجأأرم 

لأ  ومأدم تتثكرهأا عاألوكرانكأة، –الرو أكة المواطنكن فأا مصأر، وذلأك بهأدف معرفأة  رامهأم تجأا  الحأر  

:وجاءت أبرز النتام  كالتالابالدهم، حكاتهم داص  

64%
ة مأ صرًا ارتفاع أ عار المواد الاذامكأ"بيني من المصرركن رلومون  كا ة رو كاُ 

 ري العيأالعمأ  الأ  أنهأم رنظأرون  ألنًا مماثلأة نينة أوضح  ، كما "بالدهمفا 

.أوكرانكاالرو ا فا 

Source: https://bit.ly/3P69Hun 2022ماقو  : تارقخ النشر

56%
.لنلدهم" مهمة"أن العالضات الجكدت مع رو كا ررون مصر من مواطنا 

46%
مأأن لحمارأأة مصأأر األفاأأ  تعأأد الدولأأة "رأأرون أن رو أأكا مأأن المأأواطنكن فأأا مصأأر 

حأأكن أتأأ  الولرأأات ، فأأا %26المقابأأ ، حصأأل  الصأأكن علأأ  ، فأأا "الخأأارجككناألعأأداء 

%.12، حا دتً جدااالمتحدت فا مرتنة متتصرت 

32%
علأأ  -ا تأأتثكرًاألكثأأر الدولأأة  تصأأنح "أن رو أأكا مأأن المأأواطنكن فأأا مصأأر رعتقأأدون 

الولرأات الأ  % 28فأا حأكن أشأار اآلن، عشأر  أنوات مأن بعد المنطقة فا -األرجح 

.ال  الصكن% 24و، األمرر كةالمتحدت 
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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

:  اال تصاديالقوم 

 2022ارض   ةاعات العم  ري الشرق األواط وشمال إررقق ا
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Source: https://bit.ly/3EL2Kuc 2022برق   ا: تارقخ النشر

2022ارض   ةاعات العم  ري الشرق األواط وشمال إررقق ا : اال تصاديالقوم 

ة، للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن المأأواطنكن فأأا كأأ  مأأن مصأأر، وا مأأارات، واليأأعودرا أأتطالعًا " كأأو .بكأأ "أجأأرم 

ر، وال ورأأ ، وضطأأر، وعبمأأان، والنحأأررن، ولننأأان، واألردن، والعأأراق، وفليأأطكن، و أأوررا، والماأأر ، والجزامأأ

طاعأأات مأأن فهأأم ميأأتورات الرضأأا الحالكأأة فأأا ضالمهنكِّأأكن بهأأدف تم أأكن واليأأودانُ وتأأونس، ولكنكأأا، 

الع عنأر واتخاذ ضرارات واضحة ومتنا نة مع ميتقنلهم الأوظكفا، وضأد تأم جمأع بكانأات ال أتطمعكنة، 

أشأأأخاي فأأأا الأأأدوف 2,510، بمشأأأاركة 2022فنرارأأأر 28وحتأأأ  9ا نترنأأأ  صأأأالف الفتأأأرت الممتأأأدت مأأأا بأأأكن 

:رل أهم النتام  فكما وضد تمثل  اليابقة، 

شأملها فأا  الأدوف التأاالمنحوثأونالتأا رأرم األكادرما/التعلكمضطاعات ها نينة 

رلكهأأأا ضطأأأاع، عمأأأ القطاعأأأات جأأأذبًا لهتمأأأا  النأأأاحثكن عأأأن نهأأأا أكثأأأر أال أأأتطالع 

لعامأة االعالضأات /التيأورق/المحا نة، وضطاع  ا عأالن/المالكة/الخدمات المصرفكة

(.٪ ل   منهما6)

7%

تجأأارت ال/ا نترنأأ /ضطأاع ت نولوجكأأا المعلومأأاتمأن المنحأأوثكن رتوضعأأون أن ريأأج  

.معدف نمو صالف العا  القاد أعل  
29%

للعمأ ، ررون أن الح ومة تعد ضطاعًا جاذبًأاالذرن شملهم ال تطالع المهنكِّكن من 

.منهم ضطاعًا مفاالً جداا للعم % 41حكت رعتنرها  61%

نرهأأا الح ومأأة تعأد ضطاعًأأا جاذبًأأا للعمأأ ، حكأأت رعتالمهنكِّأأكن فأأا مصأأر رأأرون أن مأن 

.منهم ضطاعًا مفالًا جداا للعم % 32 55%
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Source: https://www.pcpo.ps/images/Poll-No-208-Arabic.pdf 2022برق   ا: تارقخ النشر

ا للقةا  الذي تعم  بالنوبن " "األمور التال ن؟رضاك عو موتوم   ما اابًقااو عملت ب  ب  حال ًّ
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الرواتي

عم الحفاظ عل  التوازن بكن الحكات وال

الترضا الوظكفا

األمن الوظكفا

 اعات العم 

بكئة العم / ثقافة

التدرري والتطورر

رااٍ تمامًا رااٍ نوعًا ما

لي  راضكًا ول غكر راا غكر رااٍ نوعًا ما

غكر رااٍ عل  ا طالق

فأأا منطقأأة الشأأرق األو أأ  وشأأأمافالأأذرن شأأملهم ال أأأتطالع المهنكِّأأكن مأأن 

أنهأأم ( ٪47)كمأأا أعأأر  مأأا رقأأر  مأأن النصأأ  عأأن  أأاعات العمأأ ، افررقكأأا راضأأون 

(.٪45)التوازن بكن الحكات المهنكة والشخصكة العم ، وميتوم ثقافة راضون عن 

54%

مأأا عأأن رواتأأنهم، كراضأأكن أكأأدوا أنهأأم غكأأر الأأذرن شأأملهم ال أأتطالع المهنكِّأأكن مأأن 

ال  عد  رضاهم عن الترضا الوظكفا فا أماكن عملهم، % 45أشار   52%
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

:  القوم الو ااي

 خات  ض ن ال  ئ و األوكران  ون و األمرق   و تو  

: القوم اال تصادي

  لم ري زقادة  قن الموتخل  و علب موتوم العا" كورونا"ررع   ود رش

 انخ ائ  قن األمرق   و ري اال تصاد بوبب مخاوف التضخم

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

و  و القضـاقا العالمـ ـن  ري ظـ  عـالم متوـارعن وت رتـ   رخـو ق تـوي علـب مراء المب ـ

.والموا ش واالتجاهات التي تشغ  العالم, ري العالم الغربي ن و القضاقا
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تو خات األمرق   و  ن و  ض ن ال  ئ و األوكران  و: القوم الو ااي

مأأن المنحأأوثكن األمأأرر ككن النأأالاكنُ لمعرفأأة 1018ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن " جأأالو "أجأأرم مركأأز 

ة المتحأأدت أن أكثأأر مأأن صميأأأعلنأأ  األمأأم ، حكأأت  رامهأأم وتوجهأأاتهم نحأأو ضاأأكة الالجئأأكن األوكأأرانككن

. كةبولنأدا ورومانكأا ودوف أصأرم فأا أوروبأا الشأرضفروا ال  معظمهم أوكرانكا، من ضد فروا مالركن شخ  

وأعلأن المتحأدت، لجأ  الأ  الولرأات 100,000حتأ  اآلن بقنأوف مأا رصأ  الأ  " بارأدنجأو "وضد التز  الرمكس 

وضأد الد ، القأانونا الأ  بأللأدصوف صطة لتيررع الخطوات التا رجي عل  الالجئكن األوكأرانككن اتخاذهأا عن 

:، وفكما رل  أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022أبرر  19ال  1تم اجراء ال تطالع صالف الفترت من 

لجأأ  100000لمأأا رصأأ  الأأ  اليأأما  علأأ  أكأأدوا أنهأأم  أأكوافقون األمأأرر ككن مأأن 

.نعملكة نزو  الالجئكبدء األمرر كة مع أوكرانا بالدصوف ال  الولرات المتحدت 

ت اليكا أأكة، حكأأاألحأأزا  مرتفعأأة بأأكن هأأذا األمأأر وضأأد جأأاءت نيأأنة الموافقأأة علأأ  

.الجمهورركنمن ٪ 61الميتقلكن، ومن ٪ 79الدرمقراطككن، ومن ٪ 92وافق 

ئأأات ما أتقناف عأأدت األمرر كأة كأأانوا ضأأد وافقأوا علأأ  الولرأات المتحأأدت منحأأوثامأن 

.1999كو وفو، وذلك عا  من الالجئكن األلنان من 
66%

78%

Source: https://bit.ly/3976JW2 2022ابرق  : تارقخ النشر

علب ه  توار  . ري ب دهممو الوضع اوكران اد هربًا غادر علة م ق و مو ال  ئ و "

“الوالقات المت لة األمرق  ن اف ال؟إلب للقلوف مو هتالء ال  ئ و 100,000لـ الوماح 

ال اوار اوار المنطقةالعا 

7821اوكران ا2022

6630كواورو1999

5143بللان امرق ا الواةب/ هنلوراس 2018

3760اورقا2015

(%)
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ــا"رشــ  ررــع   ــود :القوــم اال تصــادي ــادة  قــن " كورون وم الموــتخل  و علــب موــترــي زق

العالم 

دولأة شأملها ال أتطالع، تزامنًأا مأع 23األوكرانكة ال  تراجع ثقة الميأتهل كن فأا -أدت الحر  الرو كة 

ركأز العأالم، وفأا هأذا اليأكاق ضأا  مفأا أجأزاء كثكأرت مأن " كورونأا"م افحأة تأدابكر واجراءات بدء رفع ضكود 

دولة حوف العأالم، عنأر الهأات  23من النالاكن فا 17000ب جراء ا تطالع للرأي عل  عكنة من " ابيوس"

:، وجاءت النتام  كالتالا2022مارس 4فنرارر ال  18صالف الفترت من 

Source: https://bit.ly/3LoY0g8 2022ابرق  : تارقخ النشر

حأأ  ضكمأأة م شأأر ثقأأة الميأأتهل كن فأأا الصأأكن، لتحتأأ  رأس ضاممأأة الأأدوف م

.ال تطالع

70.2
نقةن

اع ضأأدر  اليأأعودرة، بارتفأأالعربكأأة فأأا الممل أأة م شأأر ثقأأة الميأأتهل كن ضكمأأة 

، 2022نقاط عما كان  علك  فا ا تطالع فنرارر 3.2
67.2
نقةن

ميأتوم   فا الهنأد، لتأتتا فأا المركأز الثالأت علأثقة الميتهل كن ضكمة م شر 

.  دولة شملها ال تطالع23
62.4
نقةن

جأاء فأا مقأدمتهم الصأكن : نقطأة 50فأوق ارتفاعًا فا م شر ثقأة الميأتهل كن الأوطنا دوف 9 جل  

، (56.2)وأ أأأأأأترالكا ، (60.5)واليأأأأأأورد ، (62.4)والهنأأأأأأد ، (67.2)العربكأأأأأأة اليأأأأأأعودرة ، والممل أأأأأأة (70.2)

( 30.2)تزاف ترككا ، ول (50.0)وكندا ، (51.6)وبررطانكا العظم  ، (53.2)وألمانكا ، (54.6)والولرات المتحدت 

.نقطة35ها الدولة الوحكدت التا لدرها م شر وطنا أض  من 

دولأأة شأأملها 23بأأكن هأأا ضكمأأة م شأأر ثقأأة الميأأتهل كن فأأا ا أأرامك ، فمأأن 

علأأ  )ت التأا  أجل  صيأامر كنكأرالدولأة الوحكأدت ا أرامك  هأا ال أتطالع تعأد 

ت مقارنأة بنتأام  م شأرات شأهر مأارس للتوظكأ  والتوضعأا( نقطأة1.5-األض  

.ومناخ ال تثمار

.لوظام اوالمجر وجنو  افررقكا م ا ي كنكرت مقاب  الشهر الماضا فا م شر ترككا من ك ٌّ  جل  

46.2
نقةن
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م التضخانخ ائ  قن األمرق   و ري اال تصاد بوبب مخاوف :القوم اال تصادي

تواجأ  شأ لة مأهأم الضتصأادرة للاارةُ حكأت تعأد القاأارا ل تزاف ثقة األمرر ككن فا الضتصاد منخفاة 

مأأأنا أأأتطالعًا للأأأرأي علأأأ  عكنأأأة " جأأأالو "مركأأأز ، وفأأأا هأأأذا اليأأأكاق أجأأأرم 2016منأأأذ المتحأأأدت الولرأأأات 

.دهأأأمالنأأأالاكنُ بهأأأدف معرفأأأة رؤرأأأتهم لمأأأدم ثقأأأتهم فأأأا اضتصأأأاد بالاألمأأأرر ككن المنحأأأوثكنمأأأن 1018

:وفكما رل  أهم ما ورد بال تطالع

Source: https://bit.ly/3F2JSXF 2022أبريل: تارقخ النشر

٪ رأأأأرون أنأأأأ  رتحيأأأأن، 20 أأأأوءًا، ورأأأأزداد رأأأأرون أن اضتصأأأأاد بالدهأأأأم مأأأأن األمأأأأرر ككن 

.عل  حال كما هو ررون أن  % 3و 76%

"للثقن ري اال تصاد الوبمتشر "

(%)

بالدهأم الضتصأادرة تعأد أهأم المشأ الت التأا تواجأ من األمرر ككن أكدوا أن القاأارا 

.فا الوض  الحالا 39%

38%

اكن بأأالمأأن كأأ  صميأأة الولرأأات المتحأأدت األمرر كأأة، أي تقررنًأأا أربعأأة منحأأوثامأأن 

رصأفونها بتنهأا % 42بالدهأم بتنهأا عادلأة، والضتصأادرة الحالكأة فأا رصفون الظروف 

عأأالوت علأأ  (. ٪18)أو جكأأدت ( ٪2)ممتأأازت فقكأرت، فأأا حأأكن رصأأ  تلأأك الظأأروف بتنهأأا 

.ذلك

أبرر  
2020

رولكو  
2020

رنارر  
2021

أبرر   
2021

رولكو  
2021

أكتوبر  
2021

رنارر  
2022

أبرر   
2022

أكتوبر  
2020



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 "جةةةة    "مؤسسةةةة  تبعأأأأد 

نكأرت ا تطالعات الرأي العا ُ حكت تحظأ  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 تحظ  باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مأأأن أهأأأمك الشأأأركات الناشأأأطة فأأأا مجأأأاف " إبسةةة  "شةةةر   تعأأأد 

صأأدمات ا حصأأاء والنحأأتُ حكأأت تعتمأأد علأأ  طأأرق منهجكأأة واضأأحة 

من أج  درا ة العدرد مأن المفأاهكم العامأة والخأدمات التأا تأرتن 

وتعتمأأد فأأأا أنأأأواع . بحكأأات المأأأواطنكن فأأا العدرأأأد مأأن دوف العأأأالم

.رادالدرا ات التا تبجررها عل  اجراء المقابلة الشخصكة مع األف



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

بمركأز المعلومأأاتمر ةةا تسةعات  ب وب ةة أ ت ةرأم ت  ةة   أنشأ  

،(Poll Center)ُ لك أون بمثابأة أوف 2003ودعأم اتخأاذ القأرار فأا 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
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كأة أكادرمم  يأة " وتشةنا " م هةد ت ع بع " فكرة"منعدى رعد 

فأا ركأز المتت أس . ح ومكأةعلمكة بحثكة ميأتقلة غكأر ربحكأة وغكأر 

ها فأا المعرفة الفليطكنكة وتقورتُ بهدف تطورر 2000مطلع عا  

تراتكجا اليكا أات الفليأطكنكة الداصلكأة، والتحلكأ  ال أأ: مجأالت 

.عا الميحكة وا تطالعات الرأي الواليكا ة الخارجكة، والنحوث W W W . F I K R A F O R U M . O R G







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


