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

–1985منذ نشـأته عـام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
ه األولــى فقــد اخــتص فــي مرحلتــ. عــدة تحــوُّالت؛ ليُواكــب التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري

نولوجيــا ثـم كــان إنشـاء وزارة االتصــاالت وتك. بتطـوير البنيــة المعلوماتيـة فــي مصــر) 1985-1999(
ــــام  نقطــــة تحــــوُّل رئيســــة فــــي مســــيرته؛ ليُــــؤدي دوره كمُؤسســــة فكــــر) 1999(المعلومــــات ع

)Think Tank (تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية.

اتخاذ القـرار ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا في مجال دعم
واطن فـي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعـي بنَّــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المــ

ر في صـنع المصري الذي يُعَدُّ غاية التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكب
.السياسة العامة، وتعزيز كفاءة  جهود التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة

ن وفي سبيل تحقيق ذلـك، يحمـل مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـو
ــا لكــل متخــذي القــرار ضــل وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإنــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أف. داعمً

ــدولي) Think Tank(مؤسســات الفكــر  ــك . علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي وال وقــد واكــب ذل
ز بعـدة اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجـوهري كمؤسسـة فكـر،؛ وهـو مـا ظهـر جليـا فـي فـوز المركـ

، ومن بـين 2022العالمية المعلن عنها في أبريل " أووردزستيفي" جوائز ضمن مسابقة مؤسسة 
فريـق متنافســين مــن700جـوائز بــرونزية مـــن بيــن أكثــر مـن ) 4(جـائـزة ذهبيـة، و) 1: (تـلك الجــوائز

دولــــة فــــي الشــــرق األوســــط وشــــمال إفريقيــــا، كمــــا ظهــــر فــــي نتــــائج برنــــامج مراكــــز الفكــــر 17
بجامعـة بنسـلفانيا ) ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP(والمجتمعـات المدنيـة 

؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار 2021األمريكية التي تم اإلعالن عنها في فبراير 
:ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركـز فكـر علـى مسـتوى العـالم اسـتجابةً لجـائحــة 20ضمن أفضـل
).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(

 د مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جدي64من بين 21في المرتبة
ــم 2020قــام بتطــويره خــالل عــام  ــار أنــه ال يوجــد أي مركــز فكــر مصــري آخــر ت ، أخــذًا بعــين االعتب

.تصنيفه وفقًا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

مجلس الوزراء
مركز معلومات ودعم اتخاذ القـــرار 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



فريق العمل
تـاج فريـق يهالنشرةهإن هذ

ِ
، بـالمركز، مـن واقـع باقـة متنوعـة مـن المصـادر واإلسـهامات الخارجيـةالعمـلن

ز باإلضـــافة إلـــى عـــرض بعـــض نتـــائج اســـتطالعات الـــرأي المحليـــة التـــي يجريهـــا مركـــز اســـتطالع الـــرأي بمركـــ
م والتفســيرات واالســتنتاجات الــومــن ثــمَّ . المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار ــر المحتــوى الُمقــدَّ واردة فيــه ال يعبِّ

تعــود مســؤوليتها علــى بــهكمــا أن صــحة البيانــات والمعلومــات الــواردة . بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز
.استطالعاألصلية، الُمشار إليها في نهاية كل مؤسسات استطالع الرأي
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مساعــــــــــد رئيــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــة رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة المركزيَّ
ـــــــــــــــات لمحـــــــــــــــور المعلومـــــــــــــــات والبيان

رئيــــــــــــــس المــــــــــــركز
أسامة الجوهري/ السيد

مركز المدير التنفيذي لل
رشا مصطفى عوض/ دكتورة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــرأي العـــــــام الســـــــتطالعات وبحـــــــوث ال

اإلشـــــــــــراف العـــــــــــــــام
هايـــــدي محمـــــود/ األســـــتاذة

فريـــــــــــــــــــــــق اإلعــــــــــــــــــــــداد

محمد عادل. أاإلخــــــــــــــــراج الفنـــــــــــــــــــــــــــي

محمود حنفي. نورا البري                           أ. داإلدارة العامـــــــة للجــــودة

رأميرة منتص. ياسمين فريد                      أ. أ

رباب محمد. أ
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نظــــــــرة عامـــــــة

مركـز هي نشـرة نصـف شـهرية تَْصـُدر عـن" نظرة على استطالعات الرأي المحلية والعالمية"

اســتطالعات وبحــوث الــرأي العــام، بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، بمجلــس الــوزراء، 

هــات الــرأي تهــدف إلــى مــد جســور التواصــل بــين الــرأي العــام ومتخــذ القــرار، حيــث  ترصــد توجُّ

ليط العــام العــالمي نحــو القضــايا وثيقــة الصــلة بمصــر والــوطن العربــي، باإلضــافة إلــى تســ

. الضوء على بعض القضايا  التي قد تهم الشأن المصري في بعض دول العالم

سات ويعتمد العمل في النشرة على متابعة ورصد استطالعات الرأي التي تقوم بها المؤس

يـــة الدوليـــة واإلقليميـــة المعنيـــة باســـتطالعات الـــرأي مـــن خـــالل متابعـــة المواقـــع اإللكترون

ــة إزاء الموضــوعات التــي تهــم الشــأن  الخاصــة بهــا؛ بهــدف التعــرف علــى التوجهــات العالمي

. المصري والعربي

هـــذه النشــــرة هــــي نتــــاج عمــــل البــــاحثين بمركـــز اســــتطالعات وبحــــوث الــــرأي العــــام بمركــــز 

ذ المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار، والمحتـوى الـوارد بهـا هـو كمـا ورد بالتقـارير األصـلية المـأخو

.عنها النتائج وال يعبر بالضرورة عن رأي المركز
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استطالعــــات الــــــــرأي المحليـــــــة7
ــرأي العــام التــي تهــتم بمصــر، ســ واء يتنــاول هــذا القســم اســتطالعات ال

تلــك التــي يــتم إجراؤهــا فــي مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، أو خــارج
.المركز على المستوى اإلقليمي، أو الدولي

استطالعــــات الــــــــرأي العربيـــــــــة13
يســتهدف هــذا القســم مــن النشــرة عــرض االســتطالعات التــي تمــس 

.بصورة مباشرة الوطن العربي والعالم اإلسالمي

استطالعــــات الــــــــرأي الدوليــــــــــة19
يهدف هذا القسم إلى متابعة ورصد توجهـات الـرأي العـام العـالمي نحـو

.ةالقضـايا العالمـيـة، من خالل مراكز استطالعات الرأي العالميبعـض 

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

ي يـتم يتناول هـذا القسـم اسـتطالعات الـرأي العـام التـي تهـتم بمصـر، سـواء تلـك التـ
إجراؤهـــا فـــي مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار، أو خـــارج المركـــز علـــى المســـتوى 

.اإلقليمي، أو الدولي

:  القسم االقتصادي

 رؤية الشركات لمنظومة التسجيل اإللكتروني المسبق للشحناتACI

 رؤية المصريين لمعدالت التضخم
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ACIحنات رؤية الشركات لمنظومة التسجيل اإللكتروني المسبق للش: القسم االقتصادي

عمـل في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحـو التحـول الرقمـي، وبـالتزامن مـع خطـة تطـوير منظومـة ال

أ بمصـــلحة الجمـــارك المصـــرية وميكنتهـــا؛ بهـــدف تســـريع اإلجـــراءات، وســـرعة اإلفـــراج عـــن البضـــائع، بـــد

ــى  ACIاالعتمــاد علــى نظــام التســجيل المســبق للشــحنات ــا عل فــي المــواني المصــرية؛ حيــث أصــبح لزامً

، ويهدف هذا النظـام لخدمـة حركـة التجـارة الدوليـة، وتعزيـز 2021المواني البحرية العمل به بدءًا من أكتوبر 

ليـل الصادرات المصرية، وحماية المواطن المصـري مـن البضـائع مجهولـة الهويـة أو المصـدر ، وكـذلك تق

ذ زمــن اإلفــراج ومــن ثــم تكلفــة اإلفــراج عــن البضــائع، وفــي هــذا الســياق قــام مركــز المعلومــات ودعــم اتخــا

ـــرأي المســـتوردين ومخلصـــي الجمـــارك فـــي مصـــر؛ لمعرفـــة تقيـــيمهم لنظـــام  ـــإجراء اســـتطالع ل القـــرار ب

:التسجيل المسبق للشحنات، وجاءت أبرز النتائج كالتالي

.مركز استطالع الرأي العام، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصدر 2022يونيو : تاريخ النشر

77.2٪

"فاتوا؟إلليحضرتك استوردت بضائع من برا خالل الست شهور "

قــد أفــاد مــن المســتوردين بالعيّنــة قــاموا باالســتيراد خــالل األشــهر الســتة الماضــية، و

مـــن % 22.8شـــحنوا جـــوا، فـــي حـــين أشـــار % 46.5مـــنهم أنهـــم شـــحنوا بحـــرًا، و% 76.5

لماضــية، المســتوردين بالعيّنــة إلــى أنهــم لــم يقومــوا باالســتيراد خــالل األشــهر الســتة ا

فـي مقدمـة %) 30.1(وجاءت المشكالت المتعلقة بالحصول على االعتماد المسـتندي 

.أسباب ذلك التوقف

81.8٪
قـاموا أي أن الغالبية العظمى ممـن اسـتوردوا خـالل األشـهر السـتة الماضـية بالعيّنـة

ـــى المنصـــة الخاصـــة بنظـــام التســـجيل المســـبق للشـــ حنات بتســـجيل شـــحناتهم عل

".نافذة"

77.2%22.8%

النعم
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58.7٪

ــد وال " ــيم حضــرتك للمنصــة والخــدمات المتاحــة عليهــا، هــل جي طيــب بشــكل عــام، ممكــن أعــرف تقي
"مقبول وال سيئ؟

بالعيّنـــة يـــرون أن اســـتخدام المنصـــة" نافـــذة"ممـــن قـــاموا بالتســـجيل علـــى منصـــة 

.سيسهم في الحد من الرشاوى واإلكراميات في منظومة الجمارك

.مركز استطالع الرأي العام، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصدر 2022يونيو : تاريخ النشر

20.2

37.8

28.4

4.4 6.2 2.9

جيد جدا جيد مقبول سيئ سيئ جدا لم يحدد

".نافذة"النسبة من المستوردين الذين قاموا بالتسجيل على منصة التسجيل المسبق للشحنات 

59.5٪

لفـة نقـل ممن استوردوا خالل األشهر الستة الماضية بالعيّنة ذكروا أنهم يتحملون تك

وقد تراوحت هذه التكلفة وفقًـا لمـا ذكـره ،Cargoxمستندات المصدر من خالل منصة 

3000مـنهم، ومــن % 12.6جنيــه لــ 3000وأقـل مـن 2000المسـتوردون بالعيّنـة مـا بــين 

%.12.9جنيه لـ 4000إلى أقل من 

58٪
دمات بالعيّنــة يــرون أن المنصــة والخــ" نافــذة"مــن المســجلين لشــحناتهم علــى منصــة 

%).37.8(أو جيدة %) 20.2(المقدمة عليها جيدة جدا 

(%)
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رؤية المصريين لمعدالت التضخم :القسم االقتصادي

دول العربيـة، ال تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسـيا وأوكرانيـا تلقـي بظاللهـا سـلبًا علـى كثيـر مـن الـ
ر ارتفاعًا فارتباط النظام االقتصادي العالمي ببعضه ال يترك أي دولة بمنأى عما يحدث، وقد شهدت مص

ثير من السـلع في األسعار؛ بسبب تأثير تلك االزمة الروسية ــــ األوكرانية على تعطيل سالسل اإلمداد للك
500اسـتطالعًا للـرأي علـي عينـة مـن" إبسـوس"المستوردة والحبوب، وفي هـذا السـياق أجـرت مؤسسـة 

مـــن البـــالغين المصـــريين، وقـــد تمـــت المقـــابالت عـــن طريـــق الهـــاتف، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى رؤيـــة 
فــاع، المصــريين حــول أهــم القضــايا فــي الوقــت الحــالي، ورؤيــتهم حــول ارتفــاع األســعار، وأســباب ذلــك االرت

:وفيما يلي نستعرض أهم النتائج التي وردت باالستطالع

"برأيك ما أهم القضايا في الوقت الحالي؟"

شـهرًا الماضـية، وقـد جـاءت هـذه 12مـن المصـريين يـرون أنهـم ينفقـون أكثـر مقارنـة بــ

%).73(مقارنة باإلناث %) 82(النسبة مرتفعة بين الذكور  79٪

61%

53٪

التضخم

40٪

البطالة

38٪

22٪

الرعايةجودة 
الصحية

21٪

األخالقيات

20٪

الجريمة

14٪

الضرائب

6٪

ةالمناخيالتغيرات

الفقر وعدم 
" كورونا"فيروس الفسادالتعليمجودةةالعدالة االجتماعي

29٪ 32٪24٪

وقـت من المصريين أفـادوا أن التضـخم يعـد مـن أهـم القضـايا التـي تواجـه الـبالد فـي ال

ـــة  ـــه البطال ـــة %)40(الحـــالي، يلي ـــة االجتماعي ـــم الفقـــر، وعـــدم العدال ، وجـــودة %)38(، ث

%).29(، والفساد %)32(التعليم 

53٪

Source: https://bit.ly/3otukoA 2022يونيو : تاريخ النشر
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"ارتفاع األسعار في بالدهمرؤية المصريين ألسباب "

12

17

19

21

22

24

30

36

47

50

اضطراب سالسل اإلمداد العالمية

زيادة طلب المستهلك

ارتفاع تكاليف الشحن

ارتفاع الضرائب

ارتفاع تكاليف المواد الخام

رفع المُصَنَّعين لألسعار

كورونا

ارتفاع أسعار النفط العالمية

الحروب والصراعات

رفع تجار التجزئة لألسعار

اع فــي مــن المصــريين أفــادوا أنهــم خفَّضــوا مــن مســتوى نفقــاتهم؛ للتــأقلم مــع االرتفــ

أن لديهم خططًا لمواجهـة ارتفـاع األسـعار، وقـد جـاءت هـذه %) 15(األسعار، كما أفاد 

%).10(مقارنة باإلناث %) 20(النسبة مرتفعة بين الذكور 
80٪

ار فـي من المصريين أفادوا أن رفع تجار التجزئة لألسعار هو مـن أسـباب ارتفـاع األسـع

%) 36(، كــذلك ارتفــاع أســعار الــنفط العالميــة %)47(مصــر، يليــه الحــروب والصــراعات 

%).24(، ورفع المُصَنَّعين لألسعار %)30" (كورونا"يليه فيروس 

50٪

(%)
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

رة يهدف هذا القسم من النشرة إلـى عـرض االسـتطالعات التـي تمـس بصـورة مباشـ
الوطن العربي والعالم اإلسالمي، وتشـمل هـذه االسـتطالعات نظـرة عـن االتجاهـات

، باإلضـافة والقيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمواطنين في العالم العربي
.إلى توجهاتهم نحو بعض القضايا العالمية

:  القسم السياسي

رؤية الفلسطينيين لبعض األوضاع في بالدهم

:  القسم االجتماعي

 نصــف مــواطني اإلمــارات يــرون ضــرورة االســتثمار فــي الــذكاء االصــطناعي
والطباعة ثالثية األبعاد



15

رؤية الفلسطينيين لبعض األوضاع في بالدهم: القسم السياسي

ــ ــة مثــل وقــوع عملي ات شــهدت الفتــرة الســابقة لالســتطالع مجموعــة مــن التطــورات المحليــة والعالمي

ــين، وســق ــام الجــيش اإلســرائيلي باجتياحــات متعــددة لمخــيم جن ــة داخــل إســرائيل، وقي وط مســلحة فردي

ظـل هـذه الصحفية شيرين أبو عاقلة من قناة الجزيرة ضحية إلطـالق النـار مـن الجـيش اإلسـرائيلي، وفـي

الضــفة بــإجراء اســتطالع للــرأي فــي" المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية"األوضــاع قــام 

، وتتـراوح أعمـارهم 2022فلسطيني بالغ، وذلك في يونيو 101الغربية وقطاع غزة، علي عينة عشوائية من 

:عامًا فأكثر، وفيما يلي نستعرض بعض نتائج االستطالع18بين 

شـريعية إجراء انتخابـات فلسـطينية عامـة تمن الفلسطينيين أكدوا أنهم يرغبون في 

مورئاســـــية قريبـــــًا فـــــي األراضـــــي الفلســـــطينية، بينمـــــا أفـــــاد ربـــــع المبحـــــوثين أنهـــــ

.ال يرغبون في إجراء تلك االنتخابات قريبًا

71٪

Source: https://bit.ly/3REQNfv 2022يونيو  : تاريخ النشر

33٪ 55٪

محمود عباسإسماعيل هنية

69٪
رلمانيـة من الفلسـطينيين أعربـوا عـن نيـتهم فـي المشـاركة فـي حـال إجـراء انتخابـات ب

.جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية

ح فيها اثنان فقط هما محمود عباس  في حال إجراء انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشَّ
وإسماعيل هنية، أيهما ستختار؟
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، وهـو %28من الفلسطينيين يعارضون فكرة حل الدولتين، في حين يؤيد هذا الحل 

ن حــل مقتــرح إلنهــاء الصــراع العربــي اإلســرائيلي، حيــث يقــوم علــى تراجــع العــرب عــ

ي مطلــب تحريـــر فلســـطين بشـــكل كامـــل، ويســتند علـــى أســـاس قيـــام دولتـــين فـــ

.طينفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب، هما دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلس

69%

مـــن الجمهـــور الفلســـطيني لـــديهم توجهـــات إيجابيـــة نحـــو بعـــض الخطـــوات التـــي

تحسـين اتخذتها السلطة الفلسطينية لبناء الثقة مـع المـواطنين، مثـل محـاوالت

الظــروف المعيشــية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــالل  الموافقــات علــى

.طلبات لم الشمل، أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية

65%

"في رأيك من المسؤول عن بدء الحرب الروسية ـ األوكرانية؟" 

%) 42(هم وحول رأي المواطنين الفلسطينيين حول األزمة الروسـية ــــ األوكرانيـة، فـإن النسـبة الكبـرى مـن

.أوكرانيا على ذلك% 35يلومون روسيا على بدء الحرب بينها وبين أوكرانيا، فيما تلوم نسبة 

ي الحرب بين روسيا ثالثة أرباع الفلسطينيين يرون أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تبقى على الحياد ف

فقــط أن عليهــا الوقــوف بجانــب % 6يــرون أنــه عليهــا الوقــوف بجانــب روســيا، وأفــاد % 14وأوكرانيــا، مقابــل 

.أوكرانيا

42٪
روسيا

35٪
أوكرانيا
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عـاد مـن من المشاركين في االستطالع في اإلمارات يعتقـدون أن الطباعـة ثالثيـة األب

ــرة القادمــة، يل ــا انتشــارًا خــالل الفت ــواع التكنولوجي ــر أن يهــا تقنيــة شــأنها أن تصــبح أكث

ـــذكاء االصـــطناعي  ـــادة %)78(ال ـــة القي ، والعمـــالت المشـــفرة %)76(، والســـيارات ذاتي

)75.(%

85%

اعي نصف مـواطني اإلمـارات يـرون ضـرورة االسـتثمار فـي الـذكاء االصـطن: القسم االجتماعي
والطباعة ثالثية األبعاد

طفـرة تدرك حكومة دولة اإلمارات أهمية توظف تقنيات الـذكاء االصـطناعي وتأثيرهـا اإليجـابي فـي إحـداث

نِّـي تقنيـات وتعمل الحكومة جاهـدةً علـى تسـريع وتيـرة تب. تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية

ي الــذكاء االصــطناعي مــن خــالل الشــراكات االســتراتيجية مــع مؤسســات القطــاعين العــام والخــاص، وفــ

" يوجـوف"الوقت الحالي سيصبح الذكاء االصطناعي جزءًا من حياتنا اليوميـة، وفـي هـذا السـياق قـام مركـز 

مشاركين فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة؛ بهـدف التعـرف 1005بإجراء استطالع للرأي على عينة من 

تقنيــة جديــدة بــين ســكان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويســلط 16علــى مــدى وعــي المــواطنين حــول 

هـم نتـائج الضوء على آرائهم حول مستقبل هذه التقنيات وتأثيرها على المجتمع، وفيمـا يلـي نسـتعرض أ

:االستطالع

ــا مــن الطباعــة ثالثيــة األبعــاد، وتقنيــة الــذكاء االصــ طناعي مــن اإلمــاراتيين يــرون أن كل

رات ذاتيـة تعدان من أهم المجاالت التي ينبغي للحكومة االستثمار بها، يليهمـا السـيا

%). 46(القيادة 
52%

مـــن المشـــاركين فـــي االســـتطالع فـــي اإلمـــارات أكـــدوا أن لـــديهم الكثيـــر مـــن المعلومـــات عـــن العمـــالت 

، ريـوموإيث، بيتكـوينأوضحوا أنهم ال يعرفون عنها شـيئًا، ومـن أنـواع تلـك العمـالت % 14المشفرة، مقابل 

.رنتوهي عمالت يمكن تحميلها عبر الهاتف الذكي، وشراء الكثير من السلع بها عبر اإلنت. ومونيرو

نصف المبحوثين
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ــا يتوقعــون أن الطب ــبعض أنــواع التكنولوجي ــذين لــديهم وعــي ب اعــة مــن اإلمــاراتيين ال

ي علـى المجتمـع، ثالثية األبعاد ستصبح من أكثر التقنيات التي سيكون لهـا تـأثير إيجـاب

%).66(يليها الذكاء االصطناع 
83%

"إلى أي مدى لديك وعي بأنواع التكنولوجيا التالية؟"

(%)

15

17

17

20

21

22

24

27

27

29

33

43

44

47

47

50

32

39

44

49

50

50

55

44

38

41

37

47

47

44

43

36

53

44

39

32

29

28

21

29

35

30

30

10

9

9

9

14

المنظمة المستقلة الالمركزية

الرقائق المزروعة في المخ

الكموميةالحوسبة

اللحوم التي تنتج من زراعة الخاليا الحيوانية في المختبر

تكنولوجيا تحرير الجينات

استكشاف الفضاء الخارجي

األعضاء الصناعية

الواقع المعزز

رموز غير قابلة لالستبدال

ميتافيرس

بلوكتشين 

الذكاء االصطناعي

الطباعة ثالثية األبعاد

سيارات ذاتية القيادة

الواقع االفتراضي

العملة المشفرة

الكثير البسيط ال أعرف عنها شيئًا

لواقـع من اإلماراتيين أوضحوا أن لديهم الكثير من المعلومات عن كل من تكنولوجيا ا

، والــذكاء %)44(االفتراضــي، والســيارات ذاتيــة القيــادة، يلــيهم الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 

%).43(االصطناعي 
47%
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

:  القسم السياسي

رؤية بعض الشركات األوروبية لمدى انتشار الفساد في بالدهم

 بايدنجو "تقييم المواطنين لرئيس الواليات المتحدة األمريكية"

: القسم االقتصادي

تــأثير ارتفــاع أســعار الغــاز علــى مســتويات المعيشــة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكية

 انخفاض مؤشر ثقة المستهلك األمريكي

: القسم االجتماعي

يال يزال التلفزيون هو مصدر األخبار األول لغالبية مواطني االتحاد األوروب

يهــدف هــذا القســـم إلــى متابعـــة ورصــد توجهــات الـــرأي العــام العـــالمي نحــو بعــــض 
القضـــــايا العالمـيـــــة، فــــي ظــــل عــــالم ذات وتيــــرة متســــارعة، فهــــو يحتــــوي علــــى آراء 

ل والمواقـــف واالتجاهـــات التـــي تشـــغ, المبحـــوثين فـــي العـــالم الغربـــي نحـــو القضـــايا
.العالم
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رؤية بعض الشركات األوروبية لمدى انتشار الفساد في بالدهم: القسم السياسي

ة هشاشة، يؤثر الفساد السياسي واالقتصادي في الكثير من دول أوروبا؛ مما قد يزيد اقتصادات المنطق
مـن 12790استطالعًا للرأي على عينة من" المفوضية األوروبية للشؤون الداخلية"وفى هذا السياق أجرت 

ــة  ــرئي(المســؤولين عــن صــنع القــرار فــي بعــض الشــركات األوروبي س العضــو المنتــدب، المــدير العــام، ال
ر المـــدير التجـــاري، مـــدير المبيعـــات، ومـــدي(، أو مـــن يقـــود األنشـــطة التجاريـــة )التنفيـــذي، والمـــدير المـــالي

أو مســؤول قــانوني؛ وذلــك بهــدف التعــرف علــى آرائهــم وتوجهــاتهم نحــو ظــاهرة الفســاد فــي) التســويق
:بالدهم ومدى انتشارها في المجتمع، وفيما يلي أهم النتائج التي وردت باالستطالع

ار مــن الشــركات األوروبيــة التــي شــملها االســتطالع أوضــحوا أنهــم يعــانون مــن انتشــ

.الفساد في بالدهم عندما يقدمون على ممارسة األعمال التجارية
34٪

Source: https://bit.ly/3PvSAlc 2022يونيو : تاريخ النشر

75٪ 78٪
اليونانقبرص

70٪
رومانيا

بالدهـم من الشركات األوروبية التي شملها االستطالع يـرون أن الفسـاد منتشـر فـي

، وفـي كـل مـن إيطاليـا %)93(بشكل كبير، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة في كرواتيا 

%).90(، واليونان )لكل منهما% 92(وقبرص 
63٪

الدهم هـو من الشركات في القارة األوروبية يرون أن أكثر مظاهر الفساد انتشارًا في ب

٪ إلــى 46تفضــيل األصــدقاء أو أفــراد األســرة فــي مجــال األعمــال التجاريــة، كمــا أشــار 

.انتشار هذه الظاهرة في المؤسسات العامة

48٪
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دفــع هــي نســبة المشــاركين فــي االســتطالع مــن الشــركات األوروبيــة الــذين يــرون أن

.الرشاوي منتشر في بالدهم، وبذلك يأتي في ذيل قائمة الممارسات 20٪

Source: https://bit.ly/3PvSAlc 2022يونيو : تاريخ النشر

ة أي ما يقرب من أربعة من كل عشرة مشـاركين فـي االسـتطالع يعتقـدون أن ظـاهر

تعــد تمويــل األحــزاب السياســية مقابــل عقــود عامــة أو التــأثير علــى صــنع السياســات

ديم واحدة من أكثـر ممارسـات الفسـاد انتشـارًا فـي بالدهـم، يليهـا ظاهرتـا كـل مـن تقـ

عــدم هــديا أو رحــالت مقابــل الحصــول علــى خدمــة، باإلضــافة إلــى االحتيــال الضــريبي أو

%).28(دفع ضريبة القيمة المضافة 

38٪

د للنجـاح من المسؤولين في بعض الشركات األوروبية وافقوا على أن السبيل الوحيـ

. في العمل في بالدهم أن تكون لديهم صالت قوية في السلطة سياسية 38٪

لة فــي بعــض الــدول األوروبيــة التــي شــملها االســتطالع وافقــوا علــى الــرأي القائــل بــأن الصــ%) 79(تقريبــا 

.الوثيقة جدا بين األعمال والسياسة في بالدهم هي السبب الرئيس في انتشار الفساد

شركات10من كل 8

مـــن الشـــركات فـــي دول االتحـــاد األوروبـــي يـــرون أنـــه مـــن المحتمـــل أن يواجـــه األفـــراد 

.والشركات المتورطة في ممارسات فاسدة تهمًا ويحاكمون في المحكمة 52٪

ــأن المحســوبية والف ــل ب ــرأي القائ ــى ال ــة وافقــوا عل ــى الشــركات فــي القــارة األوروبي ســاد مــن القــائمين عل

.يعرقالن المنافسة التجارية في بالدهم

شركات10من كل 7
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باالنسحاب من أفغانستان " بايدنجو "رؤية األمريكيين لقرار :القسم السياسي

كيـة، سـحب القـوات األمريكيـة مـن أفغانسـتان إلنهـاء أطـول حـرب أمري" بايـدنجـو "أعلن الرئيس األمريكي 
س رافضًا الدعوات ببقاء القوات؛ لضمان حـل سـلمي للصـراع األفغـاني، وقـد تـم هـذا اإلجـالء فـي أغسـط

دولـــة 18بإجراء استطالع للرأي على عينـة مـن المبحـوثين فـي " بيو"، وفي هذا اإلطار قامت مؤسسة 2021
أبريــل 20و13حـــول العـــالم؛ بهــدف التعــرف علــى رؤيــتهم، وتقيــيمهم لهــذا القــرار، وذلــك خــالل الفتــرة بــين 

:، وقد أوضحت النتائج أن2022

Source: https://pewrsr.ch/3OBWeJk 2022يوليو : تاريخ النشر

تعامـل من المبحوثين في الدول محل االستطالع يرون أن االنسحاب لـم يـتم ال

أنــه قــد تــم التعامــل معــه بشــكل %) 33(معـه بشــكل جيــد، فــي حــين يــرى الثلـث 

.جيد

56٪

لســحب " بايــدن"دولــة شــملها االســتطالع يــرون أن قــرار 18مــن المبحــوثين فــي 

قابــل جميــع القــوات العســكرية األمريكيــة مــن أفغانســتان كــان قــرارًا صــائبًا، م

.يرونه قرارًا  خاطئًا% 39

52٪

"باالنسحاب العسكري من أفغانستان" بايدن"رؤية المبحوثين لقرار "

52

39

صواب خطأ

لسحب جميع القوات " بايدن"قرار (%)
....األمريكية من أفغانستان كان 

33

56

جيد غير جيد

بغض النظر عن قرار االنسحاب، تم 
....التعامل بشكل 
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المتحدةالوالياتفيالمعيشةمستوياتعلىالغازأسعارارتفاعتأثير:االقتصاديالقسم
األمريكية

ــات المتحــدة األمريكيــة شــهد ت ــر عالوالي ــر مســبوق فــي أســعار الوقــود،؛ ممــا أثَّ ــا غي ــام ارتفاعً لــى هــذه األي

بة التضـخم نسـوارتفـاعلهـم،القـوة الشـرائية يتردوتسبب  في،األمريكيينلمواطنينامستوى معيشة 

ى علـبـإجراء اسـتطالع" جـالوب"قـام مركـز ومن هذا المنطلق واإليجارات، أسعار المواد الغذائيةوارتفاع،

عار أســارتفــاعمســتوى معيشــة المــواطنين بلقيــاس مــدى تــأثرمــن البــالغين األمــريكيين 1015عينــة مــن 

:، وقد جاءت النتائج كما يليالغاز

Source: https://bit.ly/3QfbxsM 2022يونيو : تاريخ النشر

ــ ى مــن األمــريكيين يــرون أن ارتفــاع أســعار الغــاز قــد ســبب لهــم ضــائقة ماليــة أثــرت عل

مـــنهم أنهـــم تعرضـــوا لضـــائقة ماليـــة شـــديدة، % 22مســـتوى معيشـــتهم، فقـــد ذكـــر 

.منهم قد تعرضوا لضائقة متوسطة% 45و

%67

"  هل تسببت الزيادات األخيرة في أسعار الغاز في ضائقة مالية لك أو ألسرتك؟"

ــة بأنهــا ســيئة ، فــي حــين و صــفمــن األمــريكيين يصــفون األوضــاع االقتصــادية الحالي

أنهــا عادلــة ، % 34وصــفوها بأنهــا جيــدة ، وذكــر % 11فقــط األوضــاع بأنهــا ممتــازة، و% 1

دية بأنهـا وتعد هذه المرة األولى التـي يصـف فيهـا أغلبيـة األمـريكيين األوضـاع االقتصـا

.2009سيئة منذ عام 

%54

22 45

ضائقة شديدة ضائقة متوسطة

(%)
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انخفاض مؤشر ثقة المستهلك األمريكي   :القسم االقتصادي

، أصـبح مفي ظل ما تشهده الواليات المتحدة األمريكية اليوم من ارتفـاع األسـعار، وارتفـاع نسـب التضـخ
 عـن انخفـاض األمريكيون أكثر قلقًا بشأن الوضع االقتصادي الحالي الذي تعيشه البالد هذه األيام، فضـالً

ثقـة بـإجراء اسـتطالع لقيـاس مـدى" إبسـوس"الثقة  فـي االقتصـاد األمريكـي، وفـي هـذا الصـدد قـام مركـز 
يونيـــــو، علــــي عينـــــة مـــــن28إلـــــى 27المــــواطنين األمـــــريكيين فــــي االقتصـــــاد، وذلـــــك خــــالل الفتـــــرة مــــن

:من البالغين األمريكيين، وفيما يلي أهم النتائج التي وردت باالستطالع919

Source: https://bit.ly/3OsRS7j 2022يونيو : تاريخ النشر

مثــل مــن األمــريكيين ذكــروا أنهــم ال يشــعرون بالراحــة للقيــام بــأي عمليــة شــراء كبيــرة

.يشعرون بالراحة للقيام بعمليات شراء كبيرة31%شراء منزل أو سيارة، في مقابل  69٪

(%)

26

22

20

11

9

53

46

54

47

65

22

32

26

42

25

ت  ا ر خ د م ل ا ن  م ب  ح س ل ا

ق ا ف ن إل ا

ن ا م ت ئ ال ا ت  ا ق ا ط ب ل ا م  ا د خ ت س ا و  أ ض  ا ر ت ق ال ةا ي

ر ا خ د ال ا و ر  ا م ث ت س ال ا

ة ي ن ا م ت ئ ال ا ت  ا ق ا ط ب ل ا و ض  و ر ق ل ا د  ا د س

أكثر من المعتاد كما هو معتاد أقل من المعتاد

مـا من األمريكيين أكدوا أنهم لم يغيروا عـاداتهم الخاصـة بالسـحب مـن المـدخرات، ك

، %)46(أشار ما يقرب من نصف األمريكيين إلى أنهم لم يغيروا عـاداتهم فـي اإلنفـاق 

%).47(وفي االدخار واالستثمار 

53٪

خــالل األشــهر القليلــة الماضــية، هــل قمــت بتغيــر أكثــر مــن المعتــاد أو أقــل مــن المعتــاد أو كمــا هــو "
"معتاد في عاداتك؟
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األوروبيال يزال التلفزيون هو مصدر األخبار األول لغالبية مواطني االتحاد:القسم االجتماعي

رغــم ظهــور المواقــع اإللكترونيــة ومحركــات البحــث منــذ عشــرات الســنوات، ورغــم انتشــار اإلعــالم الرقمــي
إن التلفزيـونووسائل التواصـل االجتمـاعي كبـديل لإلعـالم التقليـدي مثـل الراديـو والتلفزيـون والصـحف، فـ

طلـق ال يزال محافظًا علي المركز األول كأهم مصدر لألخبار بـين مـواطني االتحـاد األوروبـي، ومـن هـذا المن
دولـة مـن الـدول األعضـاء 27من البالغين في 52347استطالعًا للرأي على عينة من " إبسوس"أجرى مركز 

مـايو 11إبريـل إلـى 26باالتحاد األوروبي؛ لمعرفة أهم مصادر المعرفة الخاصة بهم، وذلك خالل الفترة مـن 
:وفيما يلي بعض نتائج االستطالع2022

Source: https://bit.ly/3AYsTWp 2022يوليو : تاريخ النشر

عـن من المبحوثين األوروبيين أكدوا أنهم قد قرأوا مـؤخرًا أو شـاهدوا أو سـمعوا شـيئًا

، كمـــا االتحــاد األوروبـــي، ســواء فـــي الصـــحافة أو علــى اإلنترنـــت، أو التلفزيــون أو الراديـــو

.أنهم قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا شيئا عن البرلمان األوروبي مؤخرًا% 57أوضح 

72٪

وسـائل المبحوثين الذين شملهم االستطالع أوضحوا أن التلفزيـون كـان أحـد أكثـرمن 

سـتطالع، اإلعالم استخدامًا للوصول إلى األخبار فـي األيـام السـبعة السـابقة إلجـراء اال

ألعضـاء وبذلك يعد التلفزيون هو القناة اإلعالمية األكثر استخدامًا في معظـم الـدول ا

.في االتحاد األوروبي

(%)

75٪

4

7

5

10

15

21

26

39

43

75

ال أعلم

لم أبحث عن معلومات خالل األسبوع السابق إلجراء االستطالع

البودكاست

تطبيقات المراسلة

يوتيوب أو منصات الفيديو األخرى

)المطبوعة(الصحافة المكتوبة 

منصات التواصل االجتماعي والمدونات

الراديو

منصات األخبار عبر اإلنترنت

التلفزيون

ام السـبعة مـا الوسـائط التـي اسـتخدمتها أكثـر للوصـول إلـى األخبـار فـي األيـ, من بـين البـدائل التاليـة"
"الماضية؟



نبــذة عــن بعــض مؤسســات اســتطالعات الــرأي العــام العالميــة
.التي تم عرض نتائج استطالعاتها

WWW.GALLUP.COM

ــــي مجــــال "جــــالوب"مؤسســــة تُعــــد  ــــدة ف مــــن المؤسســــات الرائ
بيـرة استطالعات الرأي العام؛ حيث تحظـى بشـهرة عالميـة وبخبـرة ك

ي، ، وتقوم بإجراء استطالعات للرأي العام األمريكـ1935ترجع إلى عام 
م هـذا باإلضـافة إلــى اسـتطالع آراء المـواطنين فــي بعـض دول العــال

.تجاه القضايا التي تحظى باهتمامهم

WWW.IPSOS.COM

مـــن أهـــمّ الشـــركات النشـــطة فـــي مجـــال " إبســـوس"شـــركة تعـــد 
خــدمات اإلحصــاء والبحــث؛ حيــث تعتمــد علــى طــرق منهجيــة واضــحة 
من أجل دراسة العديد مـن المفـاهيم العامـة والخـدمات التـي تـرتبط

وتعتمــد فـــي أنـــواع . بحيــاة المـــواطنين فــي العديـــد مــن دول العـــالم
.رادالدراسات التي تُجريها على إجراء المقابلة الشخصية مع األف

WWW.PEWGLOBAL.ORG

ونـة لمركـز للتوجُّهات العالمية أحـد الكيانـات المك"بيو"مشروع يعَدُّ 
لسـلة لألبحاث بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، وهـو عبـارة عـن س" بيو"

ن من مسوح الرأي العام على مسـتوى العـالم، تقـيس رأي المـواطني
.فـي القضايا المهمة التي ترسم حياتهم وتشكلها



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ــــز يعــــد  " ةالفلســــطيني للبحــــوث السياســــية والمســــحي"المرك
. وميـةمؤسسة أكاديمية علميـة بحثيـة مسـتقلة غيـر ربحيـة وغيـر حك

، بهــــدف تطــــوير المعرفــــة 2000تأســــس المركــــز فــــي مطلــــع عــــام 
ينية السياســــات الفلســــط: الفلســــطينية وتقويتهــــا فــــي مجــــاالت 

الداخليــــــــــة، والتحليـــــــــــل االســــــــــتراتيجي والسياســـــــــــة الخارجيـــــــــــة، 
.المسحية واستطالعات الرأي العاموالبحوث

WWW.PCPSR.ORG

حــاث شــركة دوليــة علــى اإلنترنــت مختصــة بأب"جــوفيــو"شــركة تعــد 
األســواق و مقرهــا المملكــة المتحــدة، وتجــري عملياتهــا فــي كــل مــن

أوروبــــا، وأمريكــــا الشــــمالية، والشــــرق األوســــط، وآســــيا، والمحــــيط 
فــي المملكــة المتحــدة منــذ شــهر مــايو يوجــوفالهــادئ، وتأسســت 

.2000عام  WWW.YOUGOV.COM

بمركـز المعلومــاتمركــز اسـتطالعات وبحــوث الـرأي العــام أنشـئ 
،)(Poll Center؛ ليكـون بمثابـة أول 2003ودعـم اتخـاذ القـرار فـي عـام 

وحـة يُعنى بدراسة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضـايا المطر
المركـز على الساحة الداخلية، والتوجه بها إلى متخذ القرار، كمـا يُعنـى

يا أيضًـا بقيـاس اهتمامـات الـرأي العــام مـن أجـل التعـرف علـى القضــا
.ذات األولوية

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











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