
وقـــــون ـــــــ15

2022
ـ الونن ال ال ن54العلد 

ن رت عل 

ااتة عات الـراي
نالم ل ن والعالم 

نشر  نصه شخرقن تصلر عو 

مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار 

التـــــابع لمجلـــــس الـــــوزراء المصـــــري





ن رت عل 

ااتة عات الـراي
نالم ل ن والعالم 



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 

ز بعددت اعترافٌ شقلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجوهري كم  يدة ف در،ُ وهدو مدا ظهدر جلك دا فدا فدوز المركد

، ومن بكن 2022العالمكة المعلن عنها فا أبري  " أووردز تكفا" جوامز ضمن ميابقة م  ية 

فريدق متنافيددكن مددن 700جدوامز بددرونزية مدددن بكددن أكثددر مدن ( 4)جدامدزت ذهبكدة، و( 1: )تدلك الجددوامز

دولددددة فددددا الشددددرق األو دددد  وشددددماف شفريقكددددا، كمددددا ظهددددر فددددا نتددددام  برنددددام  مراكددددز الف ددددر 17

بجامعدة بنيدلفانكا ( ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP)والمجتمعدات المدنكدة 

ُ حكث تم اصتكار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2021األمري كة التا تم ا عالإ عنها فا فبراير 

:لك وإ

  2020لعددام  " 19-كوفكددد"مركدز ف در علد  ميدتوم العدالم ا دتجابةً لجدامحددة 20ضمن أفض

(.ل 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   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

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
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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

ا دار  العامـــــــن للجــــود 

قاام و ررقل. ا

م مود حن ي. نورا البري                 ا. د
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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 ـــــــــن12

ييددتهدف هددذا القيددم مددن النشددرت عددرا ال ددتطالعات التددا تمددس 

.بصورت مباشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

ااتة عــــات الــــــــراي اللول ـــــــــــــــــن 16

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 تصادي

   التغذقن الول من واألمو الغذاأي للمصرق و

تجربن المصرق و ري التووق عبر ا نترنت
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التغذقن الول من واألمو الغذاأي للمصرق و : القوم اال تصادي

يعد األمن الاذاما أحد أهدم الموضدوعات التدا تشدا  العدالم أجمدع، صا دة مدع ا دتمرار وتفداقم األزمدة 

امكدة، ومدن هندا القتصادية العالمكة، والتا أثرت بش   كبكر عل  أ عار اليلع ال دتراتكجكة ومنهدا الاذ

مدن قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب جراء ا تطالع لرأي المواطنكن حدوف التاذيدة اليدلكمة واأل

الاددذاماُ بهدددف معرفددة شم انكددة حصددولهم علدد  غددذاء  ددحا ومتددوازإ، ومدددم تددوفر مددا يحتدداجوإ شلكدده مددن 

، ( دنة فدأكثر18)، علد  عكنندة مدن المدواطنكن البدالاكن 2022مدايو 31شلد  24 لع، وذلك صالف الفتدرت مدن 

:وجاء أبرز النتام  كالتالا

أوضددحوا % 14.9مددن المددوطنكن بالعكأنددة أكدددوا أنهددم يتندداولوإ طعامًددا  ددحك ا، مقابدد  70.4%

.أنهم ل يتناولوإ طعامًا  حك ا

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

70.4%14.9%

أكل غير صحيأكل صحي

.نسبة من لم يستطيعوا التحديدالمكملة هيالنسبة * 

"؟*داقًما وال اح انًا وال نادًرا------بتاك حضرت  "
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تجربن المصرق و ري التووق عبر ا نترنت: القوم اال تصادي

صددة فددا مدع التقدددم الت نولددوجا الددذي يشددهد  العدالم، ازدادت التطبكقددات والمواقددع ا ل ترونكددة المتخص

بكددع كدد  مددا يحتدداج شلكدده المواطنددوإ مددن منتجددات  ددواء كاندد، داصدد  مصددر أو صارجهددا، وبددالرغم مددن تخددو ف

زداد مدع المواطنكن فا البداية من هذ  المواقع والتطبكقات، ف نه  رعاإ ما بدأت نيبة ميتخدمكها ت

:الوق،، وقد تمثل، أهم النتام  فكما يل 

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

85.9%

مدددن المدددواطنكن بالعكأندددة أوضدددحوا أنهدددم يفضدددلوإ الشدددراء مدددن صدددالف المحدددالت 

عبددر التجاريدة عددن الشدراء مددن صدالف ا نترندد،، وذلدك بددالرغم مدن قكددامهم بالتيدوق

النيدبة ا نترن،ُ حكث شإ التيوق من صالف المحالت التجارية هو الخكار األفضد  ب

.لهم

هذ  ، وقد جاءتمن صالف المواقع والتطبكقات عبر ا نترن،أكدوا أنهم يقوموإ بالتيوق %( 12.1)تقريبًا 

ريدة مدنالدذكور، وقداطنا الحضدر، والمحاف دات الحضدرية، والشدبال فدا الف دة العمالنيبة مرتفعدة بدكن 

 ددنة، وذوي الميددتوم التعلكمددا الجددامعا فددأعل ، والميددتوم القتصددادي األعلدد 30شلدد  أقدد  مددن 18

.بالعكأنة، وذلك مقارنة بالف ات الم ملة األصرم

ن موافن و بالعّ ن10مو ك  1

من صالف 

المحالت

85.9%

من صالف 

ا نترن،

14.1%

"؟*بش   عاف بت ض  الشراء مو ا نترنت وال الشراء مو الم  ت"
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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 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

العم  الجماعي ري الشرق األواط وشمال إررقق ا
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Source: https://bit.ly/3NZRqxP 2022ماقو  : تارقخ النشر

العم  الجماعي ري الشرق األواط وشمال إررقق ا  : القوم اال تصادي

ة ه  يفضن  المهنكوإ العم  الجماعا أم العمد  بشد   ميدتق ، وهد  يشدعر الموظفدوإ فدا منطقد

الشددددددددرق األو دددددددد  وشددددددددماف شفريقكددددددددا بالرضددددددددا عددددددددن رو  العمدددددددد  الجمدددددددداعا داصدددددددد  شددددددددركاتهم 

كدة يبعَد العم  الجماعا أحد أهم األ بال التا ت دي شلد  نجدا  العمد  وتحقكدق أهدافده، وهندا ت مدن أهم

يدة العم  الجماعا، ومن أهم ممكزات العم  الجماعا أنه يحين كفاءت العم  ويدوفر بك دة مالممدة لتقو

جدرت الخبرات، كما أنه ي دي شلا زيادت شنتاجكدة الشدركات ورفدع ميدتوم رضدا عمالمهدا، وفدا هدذا اليدكاق أ

ماف ا دتطالعًا للدرأي علدا عكندة مدن المدوظفكن  فدا بعدض دوف الشدرق األو د  وشد" كوم.بك،"شركة 

ة، وقدد شفريقكا، حوف ميتوم التعاوإ بكن فرق العم ، وتأثكر  علد  أداء ومهدارات المهنكدكن فدا المنطقد

:، وتمثل، أهم النتام  فكا يلا2022تم شجراء ال تطالع فا أبري 

   من الموظفكن فا الدوف مح  ال تطالع أوضحوا أإ العم  عدن ببعدد يد ثر بشد

.شيجابا عل  تعاوإ فريق العم 
67.3%

مددددن المهنكددددكن الددددذين شددددملهم ال ددددتطالع أكدددددوا أإ الشددددركات تقددددوم بتوظكدددد  

.المرشحكن بناء عل  قدرتهم عل  العم  ضمن فريق 94%

لوإ من المهنككن فا دوف منطقة الشرق األو   وشماف شفريقكا أكدوا أنهم يفضد

.اصتكار الوظام  التا تتضمن العم  ضمن فريق 54%

أكدوا أإ العم  مع أشخاص مختلفكن، وال تفادت مدن وجهدات ن در مختلفدة، همدا أهدم %( 60.7)تقريبا 

للتحقدق العوام  التا تحفزهم للعم  ضمن فريق، يلكهما بفارق كبكر تبادف األف دار مدع أشدخاص  صدرين

%(.17.5)من  حتها ودعمها 

مب و  و10مو ك  6
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  من المهنككن فا منطقة الشدرق األو د  وشدماف شفريقكدا أكددوا أإ الحصدوف علد

دور قكادي عند العم  ضمن فريق يعد أهم العوام  التا تحفدزهم علد  العمد   فدا

% (.10)هذا ا طار، يلكه  القدرت عل  تقيكم عيء العم  لزيادت ال فاءت 

11.8%

من من الموظفكن أكدوا أإ الشركات التا يعملوإ بها تدعم شل  حد كبكدر  العمد  ضد

.فريق 63.2%

يددق مدن المهنكدكن فدا الددوف التدا شدملها ال دتطالع يعتقددوإ أإ العمد  ضدمن فر

. ي دم شل  زيادت ا بداع شل  حد كبكر 83.7%

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

8.9

7.4

83.7

داعل ي ثر شطالقًا عل  ا ب

شل  حد ما

شل  حد كبكر

(%)

"إلب اي ملم تعتقل ان العم  ضمو ررق  قتدم إلب زقاد  ا بلا ؟" 
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:  القوم الو ااي

 مخاوف األمرق   و مو الع  ات الص ن ن ــ الروا ن

  ا لب دهم غالب ن األمرق   و قرون روا ا علوًّ

: القوم اال تصادي

  تزاقل التشاؤف اال تصادي ري الوالقات المت ل

 خات الموتخل  و األمرق   و تو  

: القوم اال تماعي

اهم مخاوف الموافن و حول العالم

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  راء 

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

.العالم
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مخاوف األمرق   و مو الع  ات الص ن ن ـــ الروا ن : القوم الو ااي

تفاوضدد، تشدهد العالقددات الرو ددكة الصددكنكة تنامكًدا ملحوظًددا صددالف ا ونددة األصكدرت، وقبكدد  حددرل أوكرانكددا،

كا، عامًا يتم بموجبه تزويدد الصدكن بالاداز مدن صدالف صد  أنابكدي جديدد فدا رو د30الدولتاإ عل  عقد مدته 

، وهدو "حددودلكيد، لهدا"كما أ درت الدولتاإ بكانًا مشتركًا صالف أولمبكاد ب كن الدذي أفداد أإ شدراكتهما 

وت نقطددة تحددوف فددا العالقددات الصددكنكة ددددد الرو ددكة، وتحددديًا للقدد" بايدددإ"مددا يددرا  بعددض ميدد ولا شدارت 

ن ا دددتطالعًا للدددرأي علددد  عكندددة مدددن البدددالاك" بكدددو"األمري كدددة واألوروبكدددة، وفددد  هدددذا اليدددكاق أجدددرم مركدددز 

فا الوق، األمري ككنُ لمعرفة  رامهم وتوجهاتهم نحو بعض القضايا التا تمث  مش لة صطكرت لبالدهم

:الحالا، وفكما يلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع

للاايدة من األمري ككن يدروإ أإ العالقدات الصدكنكة دددد الرو دكة تمثد  مشد لة صطكدرت

.بالنيبة لبالدهم 62%

Source: https://pewrsr.ch/3xb2Sj8 2022ابرق  : تارقخ النشر

(%)

26

35

35

42

43

47

62

 كا ات الصكن فا هونغ كونغ

التوترات بكن الصكن وتايواإ

التنافس القتصادي مع الصكن

 كا ات الصكن فا مجاف حقوق ا نياإ

القوت العي رية الصكنكة

ري كةتدص   الصكن فا الش وإ اليكا كة األم

العالقات الصكنكة ددد الرو كة 

“  همنوبن األمرق   و الذقو قرون ان القضاقا التال ن تم   مش لن خة ر  للغاقن لب د"
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19

43

66

67

الصكن ها القوت العي رية الرامدت فا العالم

الصكن ها القوت القتصادية الرامدت فا العالم

نفوذ الصكن عل  الياحة العالمكة ازداد قوت 

بكرًاقوت ونفوذ الصكن عل  الياحة العالمكة يعد تهديدًا ك

د مشد لة من األمري ككن يروإ أإ تدص  الصكن فا الش وإ اليكا كة األمري كة يعد

. صطكرت للااية بالنيبة للوليات المتحدت األمري كة 47%

Source: https://pewrsr.ch/3xb2Sj8 2022ابرق  : تارقخ النشر

تمثدد  مددن مبحددوثا الوليددات المتحددددت األمري كددة أكدددوا أإ القددوت العيدد رية للصددكن

.قضكة صطكرت لبالدهم فا الوق، الحالا 43%

داد قوت فدا أي ثلثا البالاكن األمري ككن يروإ أإ نفوذ الصكن عل  الياحة العالمكة از

أإ تلك القوت والنفوذ علد  %( 67)الينوات األصكرت، كما أفادت نيبة مطابقة تقريبًا 

.الياحة العالمكة يعد تهديدًا كبكرًا للوليات المتحدت

66%

صددادية مددن مبحددوثا الوليددات المتحددددت األمري كددة يصددفوإ الصددكن بأنهددا القددوت القت

.الرامدت فا العالمُ حكث يرونها أكبر اقتصاد فا العالم
43%

(%)

“ .....نوبن األمرق   و الذقو قرون ان"
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41

70

49

24

7

3

2022يناير  2022مارس 

ا لب دهم :القوم الو ااي غالب ن األمرق   و قرون روا ا علوًّ

 مهم دا تعتبر العالقات مع الوليات المتحددت األمري كدة مدن أولويدات اليكا دة الخارجكدة الرو دكة وعدامالً

عالقدات فا ششاعة ال دتقرار الددولا، وقدد ثبتد، مبدادر حدوار الشدراكة الثنداما فدا شعدالإ مو د و حدوف ال

، وفددا شطددار العالقددات 2002ال ددتراتكجكة الجديدددت الددذي وقعدده الرمكيدداإ الرو ددا واألمري ددا فددا مددايو 

بالاًددا فددا الوليددات المتحدددتُ بهدددف 3581بدد جراء ا ددتطالع للددرأي علدد  عكنددة مددن " بكددو"الثنامكددة قددام مركددز  

وقددد التعددرف علدد  تقكددكمهم للعالقددات الرو ددكة ددددد األمري كددة، وقددد تددم شجددراء ال ددتطالع عبددر ا نترندد،،

:أوضح، النتام  ما يلا

Source: https://pewrsr.ch/3xh9JsI 2022ابرق  : تارقخ النشر

بة مدددن األمدددري ككن يعتبدددروإ رو دددكًا منافيًدددا لدددبالدهم، فدددا حدددكن كانددد، هدددذ  النيددد

مددددن % 3، كمددددا أظهددددرت النتددددام  أإ 2022فددددا يندددداير %( 49)مددددا يقددددرل مددددن النصدددد  

.فا ال تطالع اليابق% 7األمري ككن يعتبروإ رو كا شري ًا مقاب  

24%

، 2022فدا ينداير % 41فا الوليات المتحدت األمري كة أكدوا أنهم يعتبروإ رو كا عدوًا لدبالدهم، ارتفاعًا من 

مدن الدديمقراطككن % 72وقد اتفق الديمقراطكوإ والجمهوريوإ شل  حد كبكر حوف هدذا الدرأي، حكدث و د  

.من الجمهوريكن رو كا أنها عدو% 69و

(%)
عدو

منافس

حلك 

مب و  و10مو ك  7

"بالنوبن لب دهم..... نوبن األمرق   و الذقو قرون ان روا ا"



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

20

6929

متو  / بقدر كبكر شطالقًا/ لكس بقدر كبكر

Source: https://pewrsr.ch/3xh9JsI 2022ابرق  : تارقخ النشر

(%)

حلدددد  شددددماف "مددددن األمددددري ككن أكدددددوا أإ لددددديهم توجهددددات شيجابكددددة نحددددو  من مددددة 

.2021فا عام % 61، ارتفاعًا من "الناتو"تعرف اصتصارًا بد والتا " األطليا 67%

بكدر أو قددر الوليات المتحدت األمري كة يروإ أإ بالدهم تيتفكد بش   كمبحوثامن 

".الناتو"ل بأس به من كونها عضوًا فا من مة  69%

عامًددا أو أكثددر لددديهم وجهددة ن ددر  ددلبكة نحددو 65مددن األمددري ككن الددذين تبلددغ أعمددارهم 

عامًا حكث بلا، نيبتهم 30رو كا، مقارنة بالف ة العمرية للذين تق  أعمارهم عن 

55.%

83%

ال حله شم"مو انضمامخا لمنرمن ..... نوبن األمرق   و الذقو قرون ان ب دهم توت  ل "

"  األفلوي
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تزاقل التشاؤف اال تصادي ري الوالقات المت ل  :القوم اال تصادي

أإ الادزو الرو دا ألوكرانكدا، شلد  جاندي األضدرار الناجمدة -2022يونكدو 7بتداريخ –أكد  صر تقرير للبندك الددولا 

ص  فتدرت قد أديا شل  تفاقم التباط  فدا وتكدرت القتصداد العدالما، الدذي بددأ يدد" كورونا"عن جامحة فكروس 

قد تطوف مدن النمدو الضدعك  والتضدخم المرتفدع، وقدد طالد، هدذ  ا ثدار العديدد مدن دوف العدالم، وعلد 

ندة مدن ا دتطالعًا للدرأي علد  عك" جدالول"رأ ها الوليات المتحدت األمري كة، وف  هذا اليكاق أجرم مركز 

الفتدرت من البالاكن األمري ككنُ لمعرفة  رامهم وتوقعداتهم لووضداع القتصدادية فدا بالدهدم صدالف1007

، وفكما يلد  أهدم النتدام  التدا وردت 2022مايو 22شل  2المقبلة، وقد تم شجراء ال تطالع صالف الفترت من 

:بال تطالع

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

" متدازتم"من البالاكن فا الوليات المتحدت يروإ أإ ال روف القتصدادية فدا بالدهدم 

.2022، وذلك وفقًا لال تطالع األصكر فا مايو "جكدت"أو 
14%

2022ماقو 2022ابرق  2022مارس األوضا  اال تصادقن الراهنن

221ممتاز 

201813  ل 

353839متواةن

444246متلنِّ ن

(%)

ا مدددن األمدددري ككن يعتقددددوإ أإ األوضددداع القتصدددادية فدددا بالدهدددم فدددا الوقددد، الحدددال

".متو طة"بأنها % 39، بكنما يصفها "متدنكة" 46%

"2022تو خات األمرق   و ن و ا تصاد ب دهم خ ل ال تر  مو مارس إلب ماقو ""
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تو خات الموتخل  و األمرق   و :القوم اال تصادي

حددوف KPMG"  كددا بددا شم جددا"التددا تجريهدددا شددددركة " نبددددض الميتهدددلك"كشفددد،   ليدددلة ا تدطالعدددات 

من الميتهل كن البدالاكن فدا جمكدع 1000 لوككات الميتهل كن األمري ككن عن نتام  ا تطالع لرأي 

عل  دصلهم الشهري، " كورونا"ُ للتعرف عل  أثر فكروس 2022أنحاء الوليات المتحدت األمري كة، فا أبري  

:العوأوضاعهم الوظكفكة، وتوجهاتهم نحو اقتصاد بالدهم، وفكما يلا عرا لبعض نتام  ال تط

Source: https://bit.ly/3xKt4Tn 2022ابرق  : تارقخ النشر

ذامكددة مدن المبحددوثكن األمدري ككن أكدددوا أنهددم يشدعروإ بارتفدداع أ دعار المنتجددات الا

.أنها ثابتة كما ها% 13من محالت البقالة، فا حكن يرم  80%

48%

ويدة الوليات المتحددت األمري كدة يدروإ أإ أ دعار األدمبحوثاأي ما يقرل من نص  

يدروإ أإ أ دعارها كمدا %( 38)ارتفع، فا ا ونة األصكرت، مقاب  مدا يزيدد علد  الثلدث 

.ها لم تتاكر

"تصور الموتخل  و األمرق   و لتغ رات األاعار"

(%)

48

68

80

38

22

13

6

4

5

8

5

2

األدوية

منتجات العناية 

الشخصكة

ةالمنتجات الاذامك

ارتفع، كما ها انخفض، ل أعرف

الحتكاجات األ ا كة

صددكة، أي مددا يزيددد علدد  ثلثددا األمددري ككن ذكددروا ارتفدداع أ ددعار منتجددات العنايددة الشخ

.يروإ أإ أ عارها لم تختل  عما كان، علكه  ابقًا% 29و 68%
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اهم مخاوف الموافن و حول العالم:القوم اال تماعي

المبحدوثكنمدن 19505علد  عكندة مدن –عبدر ا نترند، –ا دتطالعًا للدرأي " موريشبيوس"أجرت م  ية 

الدهم فدا دولة حوف العالمُ بهدف التعرف عل  أهم القضايا التا تمثد  قلقًدا بالنيدبة لدب27البالاكن فا 

ض نتدام  الوق، الحالا، كذلك معرفة رؤيتهم لتجا   كر األوضاع فا بالدهم، وفكما يلدا نيدتعرا بعد

:ال تطالع

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

، المركز الدوف التا شملها ال تطالع أكدوا أإ قضكة التضخم قد احتلمبحوثامن 

.األوف فا قاممة القضايا التا تمث  قلقًا بالنيبة لبالدهم
34%

"ايٍّ مو القضاقا التال ن تم    لًقا بالنوبن لب دك؟"

(%)

24

27

27

31

34

الفياد المال  واليكا ا

البطالة

الجريمة والعن 

الفقر وعدم العدالة فا توزيع الدصوف

التضخم

يددروإ أإ  قضددكة الفقددر وعدددم العدالددة فددا توزيددع الدددصوف جدداءت فدداالمبحددوثكنمددن 

.المركز الثانا 31%
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Source: https://bit.ly/3thJgJf 2022ماقو : تارقخ النشر

ة اليدابقة من المبحوثكن يروإ أإ قضكة البطالة تمثد  قلقًدا لدبالدهم، ونفدس النيدب

لمددالا أشددارت شلدد  ذلددك بالنيددبة لقضددكة الجريمددة والعندد ، تلكهمددا قضددكة الفيدداد ا

%(.24)واليكا ا 

27%

تيكر فدا ها نيبة المبحوثكن فا الممل ة العربكة اليعودية الذين يروإ أإ بالدهم

مدن % 49، ثدم جداء %(75)الهند مبحوثونقطة م وية 18التجا  الصحكح، يلكهم بفارق 

.نقطة م وية26ك  من أ ترالكا ومالكزيا بفارق مبحوثا

93%

يدكر فدا الددوف التدا شدملها ال دتطالع يدروإ أإ األمدور فدا بالدهدم تالمبحدوثكنمن 

يددروإ أنهددا تيددكر فددا %( 36)المبحددوثكنفددا التجددا  الخطددأ، مقابدد  مددا يزيددد علدد  ثلددث 

.التجا  الصحكح

64%

"ه  تعتقل ان األمور ري ب دك تو ر ري االتجاه الص  ح اف ري االتجاه الخةأ؟"

التجا  

الصحكح

36.0%

التجا  

الخطأ

64.0%



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 "جةةةة لو "مؤسسةةةةة تبعددددد 

بكدرت ا تطالعات الرأي العامُ حكث تح   بشهرت عالمكدة وبخبدرت ك

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 تح   باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مدددن أهدددمأ 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 تدرتب 

وتعتمددد فددا أندددواع . بحكددات المددواطنكن فدددا العديددد مددن دوف العدددالم

.رادالدرا ات التا تبجريها عل  شجراء المقابلة الشخصكة مع األف

WWW.PEWGLOBAL.ORG

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

ليدلة لوبحاث 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
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بمركدز المعلومداتمركة  اسةتطات و وبحةول الةرأع العة   أنشئ 

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

وحدة يبعن  بدرا ة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضايا المطر

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

يا أيضًا بقكاس اهتمامدات الدرأي العدام مدن أجد  التعدرف علد  القضدا

.ذات األولوية
W W W . I D S C . G O V

، وأ دددبح، واحددددت مدددن 2000فدددا عدددام كةةةو .بيةةة شةةةركة تأ يددد، 

، وهدد  العالمددات التجاريددة األكثددر ثقددة واحترامًددا فددا المنطقددة العربكددة

اتبهدا تعد المنصة األول  والوحكددت فدا المنطقدة ، با ضدافة شلد  م 

. فا الدوف العربكة12ا قلكمكة الد 

W W W . B A Y T . C O M

د هولنديددة متعددددت الجنيددكات-أنجلددو شددركة جةةي شةركة كةةي بةةي إ  

وتعددد واحدددت مددن أربددع أكبددر شددركات محا ددبة وصدددمات مهنكددة فددا 

ب ة العالم، ويقع المقر الرمكس للشدركة فدا هولنددا، وهد  تملدك شد

التدددقكق المددالا، : دولددة، وتقدددم ثددالث صدددمات147مددن الشددركات فددا 

. والضرامي وال تشارات، وأبحاث اليوق
W W W . K P M G . C O M
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