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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 اعترافٌ اضلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجأوهري كم  يأة ف أر،ُ وهأو مأا ظهأر جلكفأا فأا فأوز المركأ

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

فررأق متنافيأأكن مأأن 700جأوامز بأأرونزرة مأأأن بكأأن أكثأأر مأن ( 4)جأامأزت ذهنكأة، و( 1: )تألك الجأأوامز

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

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

ُ حكث تم اصتكار مركز المعلومات ودعم اتخأاذ القأرار 2021األمرر كة التا تم ا عالن عنها فا فنرارر 

:لك ون

2020لعأأا   " 19-كوفكأأد"مركأز ف أر علأ  ميأتوم العأالم ا أتجابةً لجأامحأأة 20ضمن أفاأ  ▪

(.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
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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

ا دارة العامـــــــن للجــــودة

ررقلقاام و . ا

م مود حن ي. حواف اللقو ع ل                 ا. 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 



7

ت
عـــــــــا

 
ة
ات
ا

ن
 ل ــــــــــــــ

م
ي ال

الـــــــــــــــرا



8

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

نررة علب المنتجات الترك ن ري الووق المصرقن  ▪

تق  م ارباب األار لمنرومن البةا ات التموقن ن▪
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نررة علب المنتجات الترك ن ري الووق المصرقن: القوم اال تصادي

ة تتثكر غأزو رعد الضتصاد التركا أحد الضتصادات التا بدأت تفرا نفيها عل  الياحة العالمكة، ولدرا 

ع لأرأي المنتجات الترككة عل  األ واق المصررة، ضا  مركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار بأ جراء ا أتطال

لمصأأررة كأأ  مأأن المأأواطنكن والمنشأأات الضتصأأادرة فأأا مصأأرُ للوضأأوف علأأ  تفاأأكلهم بأأكن المنتجأأات ا

:لاوالترككة، وذلك صالف النصف الثانا من شهر أبرر  من العا  الحالا، وجاءت أبرز النتام  كالتا

81٪

ــب بعــال المنتجــهوــألرــي  ــ  انتشــار المنتجــات الترك ــن رــي الوــوق المصــرقن  " ات حضــرت  عل

شــترم ت ضــ  ت---------------هتشــتريوحضـرت  تقــولي ت ضــ  تشـتري منخــا التركــي وال المصــري لـو 

"المصري وال التركي؟

ذ  النيأنة  من الموطنكن بالعكّنة رفاِّلون األثاث المصأري علأ  التركأا، وضأد بلاأ  هأ

للمالبأأأس، % 64.6للمنتجأأأات الجلدرأأأة، و% 68.8بالنيأأأنة للمنتجأأأات الاذامكأأأة، و% 77.7

.لألجهزت ال هربامكة% 64و

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

64.0%

64.6%

68.8%

77.1%

81.0%

10.9%

11.3%

10.5%

4.0%

5.7%

14.1%

18.3%

14.5%

7.2%

5.3%

أجهزت كهربامكة0.8%

المالبس

األحذرة )منتجات الجلود 

(والشن 

ات الني وت)منتجات غذامكة 

...(والشك ولتة

األثاث

المنت  المصري عل  حيي المنت  التركا ل أفا  أرًا منهما

.النينة الم ملة ها نينة من لم ريتطكعوا التحدرد
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"إق  ر خم؟هتشتريلو المنتي المصري والتركي بن س الوعر حضرت  "

ليأأالت أي مأأا رزرأأد علأأ  ربأأع المأأواطنكن بالعكّنأأة تقررنًأأا رفاأألون مشأأاهدت المي

.الترككة 26.7٪

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

73.4٪
اوت مأأأن المأأأواطنكن بالعكّنأأأة رفاأأألون المنتجأأأات المصأأأررة علأأأ  الترككأأأة حأأأاف تيأأأ

.أ عارهم

73.4%

13.6%
8.3%

4.4%
0.3%

المنت  المصري عل  حيي المنت  التركا مش فارق/ لم رحدد ل أفا  أرفا منهما

18.4٪
اج الترككأة، من المنشات الضتصادرة المصررة بالعكّنة ريأتخدمون ميأتلزمات ا نتأ

ة، مأأنهم الأأ  أنهأأم رفاأألون ا أأتخدا  ميأأتلزمات ا نتأأاج الترككأأ% 38.1وضأأد أشأأار  

.رفالون بعاها% 9.5ل رفالونها، و% 22.6مقاب  
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تق  م ارباب األار لمنرومن البةا ات التموقن ن: القوم اال تصادي

تعأأد منمومأأة التمأأورن أحأأد أهأأم أوجأأ  الأأدعم التأأا تقأأدمها الدولأأة للمأأواطنكن محأأدودي الأأدص ، وتعمأأ  

تمر الدولأأة علأأ  التطأأورر الميأأتمر للمنمومأأة،  أأواء علأأ   أأعكد الخأأدمات المقدمأأة أو التحأأدرث الميأأ

ركأأز لنكانأأات الميأأتفكدرن مأأن المنمومأأة بمأأا راأأمن و أأوف الأأدعم لميأأتحقك  فقأأ ، ومأأن هنأأا ضأأا  م

المعلومأأأات ودعأأأم اتخأأأاذ القأأأرار بأأأ جراء ا أأأتطالع لأأأرأي أربأأأاس األ أأأرُ للوضأأأوف علأأأ  مأأأدم ا أأأتخدامهم 

صأأالف للنطاضأة التمورنكأة وبطاضأة الخنأز المأأدعم، وتقكأكمهم للمنمومأة ومأا تأم فكهأأا مأن تحأدرث، وذلأك

:، عل  عكِّنة من أرباس األ ر، وضد تمثل  أهم النتام  فكما رل 2022مارو 16ال  8الفترت من 

89.4٪
لأدرهم بطاضأة  أرف صنأز % 1.7من أربأاس األ أر بالعكّنأة رمتل أون بطاضأة تمورنكأة، و

.فق 

59.4٪
لمنلأأأ  مأأن بأأكن أربأأاس األ أأر الأأذرن رمتل أأون بطاضأأة تمورنكأأة بالعكّنأأة ذكأأروا أن ا

المخصأأأ  لهأأأم علأأأ  النطاضأأأة التمورنكأأأة ريأأأاعد فأأأا المصأأأروفات الشأأأهررة

.ل رياعدهم% 34لأل رت، مقاب  

"عنل حضرت  بةا ن تموقن ن  ه  ري بةا ن بتصرف بخا ع ش ملعم؟"

89.4%

1.7%
8.9%

بطاضة تمورنكة بطاضة  رف صنز مدعم فق  ل

.مركز ااتة   الراي العاف  بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022ماقو : تارقخ النشر
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99.2٪
كّنأة أكأدوا أي الاالنكة العمم  من أرباس األ ر الأذرن رمتل أون بطاضأة تمورنكأة بالع

.أنهم ريتخدمونها بش   منتمم

50.5٪
الفأرد من أرباس األ ر الذرن رقومون بصرف الخنأز المأدعم بالعكّنأة رأرون أن حصأة

.ل ررون ذلك% 44.5من الخنز المدعم كافكة، مقاب  

"ه  توتخلف البةا ن بش   منترم ك  شخر؟" 

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

بش   منتمم

99.2%

بش   غكر 

منتمم

0.5%

لم رحدد

0.3%

85.7٪
جد منافذ من أرباس األ ر الذرن رقومون بصرف الخنز المدعم بالعكّنة أفادوا أن  تو

.أو أفران للخنز المدعم ضررنة من مح  اضامتهم
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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 اال تماعي



14

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 اال تصادي

العم  ال ر  ري الشرق األواط وشمال إررقق ا ▪
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العم  ال ر  ري الشرق األواط وشمال إررقق ا : القوم اال تصادي

نن  فأا ، والتأا تيأ"كورونأا"لقد تتثر  وق العم  صالف العأامكن الماضأككن الأ  حأد كنكأر بجامحأة فكأرو  

عملكأأات اغأأالق، وأجنأأرت العدرأأد مأأن المأأوظفكن علأأ  العمأأ  عأأن ببعأأد، نتكجأأة لأأذلك، ارتفعأأ  معأأدلت 

" كأأو .بكأأ "بأأكن كأأ  مأأن المهنكأأكن والشأأركات، وفأأا هأأذا ا طأأار أجأأرم ( Freelance)العمأأ  الميأأتق  

مصأأأأر، وا مأأأأارات، : دولأأأأة عربكأأأأة هأأأأا18مأأأأن المأأأأواطنكن فأأأأا 4296ا أأأأتطالعًا للأأأأرأي علأأأأ  عكنأأأأة مأأأأن  

كمن، واليعودرة، وال ور ، وعبمان، وضطر، والنحأررن، ولننأان، واألردن، والعأراق، وفليأطكن، و أوررا، والأ

نطقأة والمارس، والجزامر، وتونس، ولكنكا، واليودانُ بهدف التعرف عل  أ أناس لجأوء المأواطنكن فأا م

ارات الشرق األو   وشماف افررقكا الأ  ذلأك النمأا  فأا العمأ ، با ضأافة الأ  التعأرف علأ  أهأم المهأ

:التا رجي أن رتمتع بها ه لء المهنكون، وضد تمثل  أهم النتام  فكا رل 

55٪

،  2022مأأن المأأواطنكن رخططأأون للقكأأا  بالمزرأأد مأأن األعمأأاف الميأأتقلة صأأالف عأأا  

، %(40)كيأأي دصأأ  اضأأافا : وتتمثأأ  أهأأم العوامأأ  التأأا تأأدفعهم لهأأذا التجأأا  فأأا

، والقكأا  %(21)، وتعلأم مهأارات جدرأدت %(23)وا ت شاف المزرد من فرص العمأ  

%(.11)بالمها  التا رفالونها 

78٪

( Freelance)مأأن المهنكأأكن الأأذرن شأأملهم ال أأتطالع رأأرون أن األعمأأاف الميأأتقلة 

.كنشهدت اضنالً منقطع النمكر فا جمكع أنحاء المنطقة صالف العامكن الماضك 87٪

لتوظكأف من المواطنكن فا الدوف التا شملها ال تطالع أكدوا أن الشركات التأا رعملأون بهأا تخطِّأ 

.2022صالف عا   (Freelancers)المزرد من أ حاس األعماف الميتقلة 

10مو ك  7

Source: https://bit.ly/3tk5iLi 2022مارس  : تارقخ النشر

ا من المواطنكن فأا الأدوف التأا شأملها ال أتطالع أكأدوا أن انعأدا  األمأن الأوظكف

صأأالف عأأا   ( Freelancers)رعأأد مأأن أهأأم التحأأدرات التأأا تواجأأ   األعمأأاف الميأأتقلة 

%(.19)، رلك  راتي أض  من الوظامف بدوا  كام  2022
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تقأد  من المهنككن فا منطقة الشرق األو   وشماف افررقكا أفادوا أن شركاتهم

( Freelancers)داممًأأا أو أحكانًأأا عأأرا عمأأ  بأأدوا  كامأأ  للعأأاملكن بشأأ   ميأأتق  

.بعد النتهاء من المشروع

66٪

مأأأن المهنكأأأكن الأأأذرن شأأأملهم ال أأأتطالع أكأأأدوا أن أ أأأحاس األعمأأأاف الميأأأتقلة 

(Freelancers)رقأأدمون فوامأأد متعأأددت للشأأركات، حكأأث تتفأأوق هأأذ  ال فأأاءات فأأا

.العاجلة صالف مدت زمنكة ضصكرتمجاف انجاز المها  

44٪

رنحثأون عأن وظأامف عنأر مواضأع التوظكأف ( Freelancers)من العأاملكن الميأتقلكن 

الأأ  أنهأأم رنحثأأون عأأن وظأأامف % 11.8ا ل ترونكأأة والمنصأأات المهنكأأة، فأأا حأأكن أشأأار 

.من صالف مواضع التوا   الجتماعا

69٪

أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها العاملون بشكل مستقل 

(Freelancers)

ادارت الوض 

38٪
مهارات 
التوا  

27٪
القدرت عل  
متيورق أنفيه

19٪

المهارات القكادرة

9٪

 الهتما  بالتفا ك

7٪

(Freelancers)العمل ألصحاب األعمال المستقلة أبرز قطاعات 

االتيورق الرضم

37٪

ت نولوجكا المعلومات

20٪

صدمة العمالء

12٪

الموارد النشررة

10٪

االجرافك التصمكم 

10٪

Source: https://bit.ly/3tk5iLi 2022مارس  : تارقخ النشر
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:  القوم الو ااي

اك ةرا  اكبر  واحتمال و و  اشتب: مخاوف األمرق   و مو ال رب ري اوكران ا▪
ب و الوالقات المت لة وروا ا

 دهم غالب ن األوروب  و قوارقون علب ر رة نزوح ال  ئ و األوكران  و إلب ب▪

: القوم اال تصادي

لقر إلب اوروبا غالب ن األمرق   و ق ضلون التواع ري إنتا  الغاز الةب عي للتص▪

الب د  غالب ن األمرق   و قرون ان التضخم هو المش لن الرأ ون التي توا  ▪

: القوم اال تماعي

رؤقن المب و  و للتغ ر المناخي▪

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

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

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

.العالم
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و  ةــرا  اكبــر  واحتمــال و ــ: مخــاوف األمــرق   و مــو ال ــرب رــي اوكران ــا: القوــم الو ااــي

اشتباك ب و الوالقات المت لة وروا ا

لأة هجومًا عي ررفا ضد أوكرانكا، وهو الهجو  األكنأر الأذي تشأن  دو2022شنّ  القوات الرو كة فا فنرارر 

ادارت ضأأد أصأأرم فأأا أوروبأأا منأأذ الحأأرس العالمكأأة الثانكأأة، ومأأع بدارأأة التصأأعكد العيأأ ري الرو أأا، ركعأأزت

ضأأد علأأ  الخكأأار الدبلوما أأاُ  ثنأأاء مو أأ و عأأن شأأن ضأأربات عيأأ ررة" جأأو بارأأدن"الأأرمكس األمرر أأا 

مأن النأالاكن األمأرر ككنُ 5074ا تطالعًا للأرأي علأ  عكنأة مأن " بكو"أوكرانكا، وف  هذا اليكاق أجرم مركز 

ت مأناألوكرانكأة، وضأد تأم اجأراء ال أتطالع صأالف الفتأر-لمعرفة  رامهم وتوجهأاتهم نحأو الحأرس الرو أكة 

:، وفكما رلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022مارو 1ال  25

-كة من األمرر ككن أكدوا أن لدرهم مخأاوف بشأتن العواضأي المحتملأة للحأرس الرو أ

علأ  أنهأم ضلقأون للاارأة أو ضلقأون 10مأن كأ  6األوكرانكةُ حكث أشأار مأا رقأرس مأن 

.جدفا بشتن احتماف غزو رو كا لنلدان أصرم فا المنطقة

59٪

Source: https://pewrsr.ch/3wyAisS 2022ماقو : تارقخ النشر

“إلب اي ملم تشعر بالقل  مو األمور التال ن؟"

(%)

24

26

25

30

26

29

32

29

31

28

30

25

13

10

8

10

5

6

4

5

دعم الولرات المتحدت وحلف شماف 

…األطليا ألوكرانكاُ مما ر دي ال  

هاهزرمة أوكرانكا وا تكالء رو كا علك

ا تمرار الحرس لفترت طورلة

غزو رو كا لدوف أصرم بخالف أوكرانكا

ضلق للاارة ضلق جدفا

ضلق ال  حد ما غكر ضلق ال  حد ما

غكر ضلق عل  ا طالق
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مأن ا أتمرار العمأ  %( 32)أو جأدفا %( 25)من األمرر ككن أفأادوا أنهأم ضلقأون للاارأة 

.العي ري فا أوكرانكا لفترت طورلة 57٪

Source: https://pewrsr.ch/3wyAisS 2022ماقو : تارقخ النشر

زرمأة من منحوثا الولرات المتحددت األمرر كة أوضحوا أنهأم رشأعرون بأالقلق مأن ه

.أوكرانكا وا تكالء رو كا علكها 55٪

علأأ  " بارأأدن"مأأن منحأأوثا الولرأأات المتحأأدت األمرر كأأة أبأأدوا مأأوافقتهم علأأ  ردّ ادارت 

ررفاأون ، ورالحأع عأد  اصأتالف وجهأات النمأر % 34الاأزو الرو أا ألوكرانكأا، مقابأ  

، ورفأض %47عنأدما وافأق )حوف رد ا دارت األمرر كة ال  حد كنكر منأذ مأار  الماضأا 

39.)%

45٪

رأرون أن الولرأات % 12من األمرر ككن ررون أن بالدهأم ل تقأدِّ  دعمًأا كافكًأا ألوكرانكأا، و

.ع س ذلك% 35المتحدت تفع  ال ثكر، فا حكن ررم  31٪

بشأتن %( 26)وامأا ضلقأون جأدفا %( 24)أي نصف األمرر ككن بالعكنة تحدردًا أكأدوا أنهأم امأا ضلقأون للاارأة 

ة، احتمأأاف دعأأم الولرأأات المتحأأدت وحلأأف شأأماف األطليأأا ألوكرانكأأاُ ممأأا رأأ دي الأأ  حأأرس أمرر كأأة رو أأك

  تقررنًا لكيوا مهتمكن جأدفا أو ل رهتمأون علأ%( 18)الثلث تقررنًا ضلقون ال  حد ما، وواحد من ك  صمية 

.ا طالق بهذا األمر

مب و  و10مو ك  5

 ررة من األمرر ككن وافقوا عل  ضرار الولرات المتحدت ب ر اف معأدات وأ ألحة عيأ

.فق % 16ال  أوكرانكا، فا حكن اعترا عل  هذا القرار  71٪
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و إلب ب دهم غالب ن األوروب  و قوارقون علب ر رة نزوح ال  ئ و األوكران  :القوم الو ااي

ميأار أزمة انيانكة، وموجأة نأزوغ غكأر ميأنوضة، وتخوفأات دولكأة مأن تأداعكات ميأتقنلكة، ه أذا رتصأاعد

 أأ  أزمأأة األوكأأرانككن الفأأاررن الأأ  أوروبأأا، بعأأد تقأأدررات مأأن األمأأم المتحأأدت بنأأزوغ المالرأأكن مأأن بالدهأأم، و

تخأأوف مأأن ظهأأور أزمأأة لجأأوء غكأأر ميأأنوضة، وفأأا هأأذا اليأأكاق كلفأأ  المفوضأأكة األوروبكأأة، م  يأأة 

مأأن النأأالاكن فأأا كأأ  مأأن الأأدوف 26066بأأ جراء ا أأتطالع للأأرأي عنأأر ا نترنأأ  علأأ  عكنأأة مأأن " ابيأأو "

دولةُ بهدف التعرف علأ  مأدم تقأنلهم لف أرت نأزوغ الالج أكن27األعااء فا التحاد األوروبا النال  عددها 

:، وضد أوضح  النتام  أن2022أبرر  20و13األوكرانككن ال  بالدهم، وذلك صالف الفترت بكن 

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

ظهأأر األوكرانكأأة أ–مأأن النأأالاكن األوروبكأأكن رأأرون أنأأ  منأأذ بأأدء الحأأرس الرو أأكة 

العممأ  التحاد األوروبا تاامنًا كنكرًا مع الأدوف األعاأاء، كمأا تأدعم الاالنكأة

.من المواطنكن رد فع  التحاد األوروبا عل  الازو

79٪

عأأد مأأن مأأواطنا دوف التحأأاد األوروبأأا رشأأعرون بالتعأأاطف تجأأا  األوكأأرانككن ب

.األوكرانكة–بدء الحرس الرو كة 
89٪

ن مأأن األوروبكأأكن فأأا الأأدوف التأأا شأأملها ال أأتطالع رأأرون أن أوكرانكأأا جأأزء مأأ

.التحاد األوروبا
71٪

تحأأاد مأأن منحأأوثا الأأدوف األوروبكأأة رأأرون أنأأ  رنناأأا ألوكرانكأأا الناأأما  الأأ  ال

.األوروبا عندما تصنح ضادرت عل  اتخاذ هذ  الخطوت
66٪

حأأاد  أي مأا رقأأرس مأن ثلثأأا المنحأوثكن أشأأاروا الأ  أن التحأأاد األوروبأا ضأأد زاد ات

.ررون أن  كان  ررعًا فا رد فعل % 58بعد الحرس، و 63٪
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Source: https://bit.ly/3NklVhw 2022ماقو : تارقخ النشر

الج كن مأأن النأأالاكن األوروبكأأكن فأأا الأأدوف محأأ  ال أأتطالع أبأأدوا الترحكأأي بأأال

.األوكرانككن الفاررن من الحرس 88٪

مأأأن مأأأواطنا دوف التحأأأاد األوروبأأأا أكأأأدوا أنهأأأم روافقأأأون علأأأ  الأأأدعم المأأأالا 

.ألوكرانكا بعد أزمة الحرس 80٪

ررأأد مأأن النأأالاكن فأأا الأأدوف األوروبكأأة أبأأدوا مأأوافقتهم علأأ  تمورأأ  شأأراء وتو

.المعدات العي ررة ألوكرانكاُ لمياندتها فا حربها ضد رو كا 67٪

اعتمأاد  من المواطنكن األوروبككن ررون أن  رنناا لالتحاد األوروبا أن رقل  من

.  عل  الااز والنف  الرو ا فا أضرس وض  مم ن 85٪

ف من دوف التحاد األوروبأا وافقأوا علأ  فأرا عقوبأات اضتصأادرة علأ  رو أكاُ مأنهم مأا رزرأد علأ  النصأ

.رمكلون ال  الموافقة عل  هذا الرأي% 25روافقون تمامًا، و%( 55)

مب و  و10مو ك  8

مأر األوكرانكأة  جعلأ  األ–من مواطنا التحاد األوروبا ررون أن الحرس الرو أكة 

.تأكثر الحاحًا بالنينة للدوف األعااء لال تثمار فا الطاضة المتجدد 84٪
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لون التواع ري إنتا  الغاز الةب :القوم اال تصادي عي للتصلقر إلب غالب ن األمرق   و ق ضِّ

اوروبا 

لأتخل  رداً عل  الازو الرو ا ألوكرانكا، أعلن  الدوف األوروبكة، بما فا ذلك ألمانكا وارطالكأا، عأن صطأ  ل

" بارأدن"أكنأر مأورد للطاضأة الأ  أوروبأا، وضأد تعهأدت ادارت –التدررجا من واردات الأنف  والاأاز مأن رو أكا 

للأرأي ا أتطالعًا" بكأو"بزرادت  أادرات الاأاز الطنكعأا الأ  التحأاد األوروبأا، وفأ  هأذا اليأكاق أجأرم مركأز 

از مأأن النأالاكن األمأأرر ككنُ لمعرفأأة  رامهأم وتوجهأأاتهم نحأو التو أأع فأا انتأأاج الاأأ10282علأ  عكنأأة مأن 

، وفكما رلأا أهأم 2022مارو 8ال  2الطنكعا للتصدرر ال  أوروبا، وضد تم اجراء ال تطالع صالف الفترت من 

:النتام  التا وردت بال تطالع

Source: https://pewrsr.ch/3yTIqGb 2022ماقو : تارقخ النشر

للتصأدرر من األمرر ككن وافقوا عل  تو ع الولرات المتحدت فا انتأاج الاأاز الطنكعأا

.ررفاون هذا األمر% 37ال  دوف أوروبا ب مكات كنكرت، مقاب  

مأأأأأن الجمهأأأأأورركن %( 70)أظهأأأأأرت نتأأأأأام  ال أأأأأتطالع أن  أأأأأنعة مأأأأأن كأأأأأ  عشأأأأأرت 

مأأأأن % 55والميأأأأتقلكن ذوي المكأأأأوف الجمهوررأأأأة وافقأأأأوا علأأأأ  هأأأأذا األمأأأأر، مقابأأأأ  

.الدرمقراطككن

61٪

"ه  توار  علب تواع الوالقات المت لة األمرق  ن ري إنتا  الغاز الةب عيد للتصلقر إلب اوروبا؟"

دت رجأي من األمرر ككن ررون أن التتثكر عل  أ أعار الاأاز الطنكعأا فأا الولرأات المتحأ

كمكأأات أن ر أأون أحأأد العتنأأارات الرمكيأأة عنأأدما رتعلأأق األمأأر باصتكأأار بالدهأأم لتصأأدرر

.كنكرت من الااز الطنكعا ال  الدوف األوروبكة أ  ل

67٪

أوافق  ل أوافق

61% 37%
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Source: https://pewrsr.ch/3yTIqGb 2022ماقو : تارقخ النشر

أحأأد مأأن منحأأوثا الولرأأات المتحأأدت رأأرون أن التأأتثكر علأأ  تاكأأر المنأأا  رجأأي أن ر أأون

حأأأدت العتنأأأارات الرمكيأأأة عنأأأدما رتعلأأأق األمأأأر بمأأأا اذا كأأأان رتعأأأكن علأأأ  الولرأأأات المت

.تصدرر كمكات كنكرت من الااز الطنكعا ال  أوروبا

51٪

كيًأا أراًأا من األمرر ككن أكدوا التأتثكر علأ  الضتصأاد الرو أا رجأي أن ر أون اعتنأارًا رم

نكعأا عندما رتعلق األمر بما اذا كان رنناا للولرات المتحأدت زرأادت  أادرات الاأاز الط

.ال  الدوف األوروبكة

33٪

33

51

67

30

31

25

35

17

6

التتثكر عل  الضتصاد الرو ا

التتثكر عل  تاكر المنا  

ا التتثكر عل  أ عار الااز الطنكعا ف

الولرات المتحدت 

تتثكر كنكر تتثكر محدود ل تتثكر ل 

ما إذا رؤقن األمرق   و ألهم االعتبارات التي قجب علب ب دهم مراعاتخا عنلما قتعل  األمر ب"
"ا اف الكان قتع و علب الوالقات المت لة تصلقر كم ات كب رة مو الغاز الةب عي إلب اوروب

(%)

رمة مأأأن األمرر ككأأأأن وافقأأوا علأأ  فأأأرا الولرأأأأات المتأأأحدت عقأأأوبات اضتصأادرأأأة  أأأا

.عل  رو كا
75٪
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تـي توا ــ  غالب ــن األمـرق   و قــرون  ان التضـخم هــو المشـ لن الرأ وــن ال:القوـم اال تصـادي

الب د  

اء رفأأع تزارأدت الحتمأالت بأتن رصأاس اضتصأاد أمرر أا، وهأو أكنأر اضتصأاد فأا العأالم، بحالأة مأن الركأود جأر

ن بأ جراء ا أتطالع علأ  عكنأة مأ" بكأو" عر الفامأدت، وزرأادت معأدف التاأخم، وفأا هأذا اليأكاق ضأا  مركأز 

تطالع من النالاكن األمرر ككنُ لمعرفة  رامهم وتوجهاتهم نحو ضاكة التاخم، وضد تأم اجأراء ال أ5074

:، وفكما رل  أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022مارو 1أبرر  ال  25صالف الفترت من 

Source: https://pewrsr.ch/38D9leF 2022ماقو : تارقخ النشر

اجأ  الولرأات من األمرر ككن رنمرون ال  التاخم باعتنار  أحد أكنر المشأ الت التأا تو

.المتحدت األمرر كة فا الوض  الحالا 70٪

"مش لن توا   ب دهم ري الو ت ال الي.....نوبن األمرق   و الذقو قرون ان"

(%)

19

23

30

35

38

39

42

51

51

54

55

70

38

38

27

34

26

39

27

33

25

34

32

23

31

30

42

25

27

18

19

13

20

10

12

6

12

10

1

6

8

4

11

3

4

2

1

1

فكرو  كورونا

النطالة

صدمات الننكة التحتكة

العنصررة

الهجرت غكر الشرعكة

ةجودت الخدمات التعلكمكة بالمدار  الح ومك

التاكر المناصا

عجز المكزانكة الفكدرالكة

العنف الميلح

جرامم العنف

تحم  ت الكف الرعارة الصحكة

التاخم

مش لة كنكرت جدفا مش لة كنكرت ال  حد ما

مش لة بيكطة ل تش   مش لة عل  ا طالق
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رؤقن المب و  و للتغ ر المناخي:القوم اال تماعي

تاكأأر المنأأا  رقصأأد بأأ  التحأأولت طورلأأة األجأأ  فأأا درجأأات الحأأرارت وأنمأأا  الطقأأس، وضأأد ت أأون هأأذ  

نح  ومأأ صرًا أ أأ. التحأأولت طنكعكأأة مثأأ  التاكأأرات فأأا الأأدورت الشميأأكة، أو بشأأررة بفعأأ  ا نيأأان

وفا هأذا . وغازاألنشطة النشررة  ننًا رمكيًا لتاكر المنا ُ بيني حرق الوضود األحفوري من فحم ونف 

دولأأة حأأوف 31مأأن النأأالاكن فأأا 23577ا أأتطالعًا للأأرأي علأأ  عكنأأة مأأن " ابيأأو "اليأأكاق أجأأرم مركأأز 

:العالمُ لمعرفة رؤرتهم لقاكة التاكر المناصا،  وفكما رلا بعض نتام  ال تطالع

Source: https://bit.ly/3OUxkX5 2022ابرق  : تارقخ النشر

جأات فا الدوف محأ  ال أتطالع أكأدوا أنهأم ضأد رقومأون بتجنأي المنتالمنحوثكنمن 

كأرات فأا التا تيتخد  ال ثكر من التعن ة والتالكفُ وذلأك بهأدف الحأد مأن حأدوث تا

.المنا 

58٪

54٪
لع الأذرن شأملهم ال أتطالع أوضأحوا أنهأم ضأد توضفأوا عأن شأراء  أالمنحوثكنمن 

.جدردتُ مياهمة منهم فا صفض التاكرات المناصكة

52٪
ا المنحأأوثكن فأأا الأأدوف محأأ  ال أأتطالع أكأأدوا أنهأأم رقومأأون بتأأوفكر المكأأا  فأأمأأن 

.همالمنزف، كما أشارت النينة نفيها ال  أنهم رحاولون توفكر الطاضة فا منازل

49٪
المنحأأوثكن أوضأأحوا أنهأأم رقومأأون بالمشأأا، أو ركأأوس الأأدراجات، أو ا أأتخدا  مأأن 

.و ام  النق  العا  بدلً من ضكادت اليكارت أو الدراجة الناررة

دولأأأأة شأأأأملها ال أأأأتطالع أفأأأأادوا أنهأأأأم رقومأأأأون ب عأأأأادت تأأأأدورر المأأأأواد مثأأأأ  الزجأأأأاج، والأأأأورق، 31فأأأأا 

.والنال تككُ بهدف حمارة النك ة

نصش المب و  و



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 "جةةةةالوب"مؤسسةةةةة تبعأأأأد 

نكأرت ا تطالعات الرأي العا ُ حكث تحمأ  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 تحم  باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مأأأن أهأأأمّ الشأأأركات النشأأأطة فأأأا مجأأأاف " إبسةةةو "شةةةر ة تعأأأد 

صأأدمات ا حصأأاء والنحأأثُ حكأأث 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

WWW.PEWGLOBAL.ORG

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

ليألة لألبحاث بالولرأات المتحأدت األمرر كأة، وهأو عنأارت عأن  " بكو"

ن من ميوغ الرأي العا  عل  ميأتوم العأالم، تقأكس رأي المأواطنك

.فأا القاارا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها
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بمركأز المعلومأأاتمر ةةا اسةتطتعات وبحةةوأ الةرأم العةةا  أنشأ  

،((Poll Centerُ 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 بقكأا  اهتمامأات الأرأي العأأا  مأن أجأ  التعأرف علأ  القاأأا

.ذات األولورة
W W W . I D S C . G O V

، وأ أأأنح  واحأأأدت مأأأن 2000فأأأا عأأأا   ةةةو .بيةةة شةةةر ة تت يأأأ  

، وهأأ  العررنأأةالعالمأأات التجاررأأة األكثأأر ثقأأة واحترامًأأا فأأا المنطقأأة 

اتنهأا تعد المنصأة األولأ  والوحكأدت فأا المنطقأة ، با ضأافة الأ  م 

  المحافمأة علأكأو .بكأ فا الدوف العربكة، وتحاوف 12ا ضلكمكة الأ 

رت فررق دعم العمالء الميأتمر والمتفأانا القأادر علأ  العمأ  مناشأ

كأة مع عمالمهأاُ لاأمان تحقكأق أهأدافهم بشأ   أكثأر كفأاءت وفعال

.  من حكث الت لفة

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