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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 
تــا   ر ــ  

ر
م بــالمركزم مــق وااــع بااــ  متاوعــ  مــق المصــادر وايةــ امات الخار  ــ العمــ إن هــ ا التقر ــر هــو ف

ز بايضـــا   إلـــب عـــرئ بعـــال فتـــاأي اةـــتة عات الـــراي الم ل ـــ  التـــب  جر  ـــا مركـــز اةـــتة   الـــراي بمركـــ

ف والت وــ رات واالةــتاتا ات الــومــق  ــم  . المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار قــل  ــر الم تــوم المم واردة   ــ  ال  عبِّ

تعــود موــتول ت ا علــب بــ كمــا ان ةــ   الب افــات والمعلومــات الــواردة . بالضــرورة عــق و  ــ  فرــر المركــز

شار إل  ا  ب ف ا   ك  متةوات اةتة   الراي .اةتة  األةل  م المم



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مواعــــــــــل رأ ــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء

رأ س مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ايدارة المركز  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــات لم ــــــــــــــــور المعلومــــــــــــــــات والب اف

رأ ــــــــــــــس المــــــــــــركز
اةام  الجوهري/ الو ل

مركز المل ر التا   ي لل
رشا مصة ب عوئ/ دكتورة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ر ايدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــراي العــــــــاف الةــــــــتة عات وب ــــــــو  ال

ايشـــــــــــراف العـــــــــــــــاف
ها ـــــلي م مـــــود/ األةـــــتاذة

 ر ـــــــــــــــــــــــ  ايعــــــــــــــــــــــلاد

م مل عادل. اايخــــــــــــــــرا  ال اـــــــــــــــــــــــــــب

م مود حا ب. حواف الل ق ع ل                ا. اايدارة العامـــــــ  للجــــودة

رباب م مل. اام رة ماتصر. ا اةم ق  ر ل. ا



5

فرــــــــرة عامـــــــ 

ر عـق" فررة علب اةتة عات الراي الم ل   والعالم  " ـلم مركـز هب فشـرة فصـش شـ ر   تدصر

اةــتة عات وب ــو  الــراي العــافم بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرارم بمجلــس الــوزراءم 

اي ت ــلف إلــب مــل   وــور التواةــ  بــ ق الــراي العــاف ومتخــ  القــرارم ح ــ   ترةــل تو   ــات الــر 

ل ط العــاف العــالمب ف ــو القضــا ا و  قــ  الصــل  بمصــر والــوفق العربــبم بايضــا   إلــب توــ

. الضوء علب بعال القضا ا  التب ال ت م  الشأن المصري  ب بعال دول العالم

وات و عتمل العم   ب الاشرة علب متابع  ورةل اةتة عات الراي التب تقوف ب ا المتة

 ـــ  اللول ـــ  وايال م ـــ  المعا ـــ  باةـــتة عات الـــراي مـــق خـــ ل متابعـــ  الموااـــع ايل تروف

ــ  إزاء الموضــوعات التــب ت ــم الشــأن  الخاةــ  ب ــاد ب ــلف التعــرف علــب التو  ــات العالم 

. المصري والعربب

تــــا  عمــــ  البــــاحث ق بمركـــز اةــــتة عات وب ــــو  الــــراي العــــاف بمركــــز 
ر
هـــ ل الاشــــرة هــــب ف

ذ المعلومات ودعم اتخـاذ القـرارم والم تـوم الـوارد ب ـا هـو كمـا ورد بالتقـار ر األةـل   المـأخو

.عا ا الاتاأي وال  عبِّر بالضرورة عق راي المركز
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اةتة عــــات الــــــــراي الم ل ـــــــ 09

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

اةتة عــــات الــــــــراي العرب ـــــــــ 11

رهدف هذا القيم من النشرت ال  عرض ا أتطالعات الأرأي التأا تمأس

.بصورت مناشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

اةتة عــــات الــــــــراي اللول ــــــــــ 15

رهدف هذا القيم ال  متابعأة ور أد توجهأات الأرأي العأا  العأالما مأن 

خأ  صالف مراكز ا تطالعات الرأي العالمكة نحأو بعأا القاأأارا التأا ت

.الشتن العالما

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

ب  ـتم  تااول هـ ا القوـم اةـتة عات الـراي العـاف التـب ت ـتم بمصـرم ةـواء تلـ  التـ

إ راؤهـــا  ـــب مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرارم او خـــار  المركـــز علـــب الموـــتوم 

.ايال مبم او اللولب

:  القوم الو اةب

 ق  المصر  ق  ب بعال متةوات اللول  ▪

رؤ   المصر  ق لللروس الخصوة  ▪
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 ق  المصر  ق  ب بعال متةوات اللول : القوم الو اةب

يأات ضا  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب جراء ا تطالع للرأي حوف ثقة المصرركن فا بعأا م  

، وتأأم اجأأراء ال أأتطالع األصكأأر صأأالف الفتأأرت مأأن( أأنة فأأتكثر18)الدولأأة، وذلأأك علأأ  عك نأأة مأأن المأأواطنكن 

:، وأوضحت النتام  ما رلا2022رونكو 23ال  16

87%

.مركز اةتة   الراي العافم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022 برا ر : تار خ الاشر

رب من المواطنكن بالعكّنة أعربوا عأن ثقأتهم فأا م  يأة األزهأر، كمأا أوضأ  مأا رقأ

.من ثالثة أرباع المنحوثكن أنهم رثقون فا الننوك الح ومكة

ا   ا   إلب حل ماال ا  

ال مـ     ـا إلـب حـل مـا وبتثـ    ـا وال بتثـ ل ضرت  بعال المتةوـات وتقـولب إذا كاـ  هقول"

"؟*دلواتب   ا بتث 

29

50

71

87

20

18

11

5

12

12

1

1

الننوك الخا ة 

جهاز حمارة الميتهلك

الننوك الح ومكة

األزهر

.المياحة الخالكة ها نينة من لم ريتطكعوا التحدرد*
.تم الي اف عن ك  منها عل  حدت

(%)

نهأم رثقأون بالعكّنة أكدوا أنهم رثقون فا جهاز حمارة الميتهلك، ثم أوض  ما رزرد عل  ربع المنحأوثكن أ

.فا الننوك الخا ة

فصش المب و  ق
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رؤ   المصر  ق لللروس الخصوة  : القوم اال تماعب

ي ضا  مركأز ا أتطالعات وبحأول الأرأي العأا  بمركأز المعلومأات ودعأم اتخأاذ القأرار بأ جراء ا أتطالع للأرأ

ن علأأ  عكنأأة مأأن أولكأأاء أمأأور الطأأالب فأأا مراحأأ  التعلأأكم ضنأأ  الجأأامعا، وذلأأك علأأ  عك نأأة مأأن المأأواطنك

علأ  عك نأة 2022رولكأو 6رونكأو الأ  26، وضد تأم اجأراء ال أتطالع فأا الفتأرت مأن ( نة فتكثر18)النالاكن 

ع مأن من أولكاء أمور الطالب فا مراح  التعلكم ضن  الجامعا، وفكما رلا عأرض ألهأم مأا ورد بال أتطال

:نتام 

مأأن الطأأالب فأأا مراحأأ  التعلأأكم ضنأأ  الجأأامعا رتأأابعون علأأ  األضأأ  واحأأدت مأأن 

والتعلأكم الفنأا، أو بنأك المعرفأة، أو احأدم القنأواتمنصات وزارت التربكة والتعلأكم

.التعلكمكة

قنأأوات طأأالب المرحلأأة البتدامكأأة بالعكنأأة هأأم أكثأأر مأأن رتأأابعون بنأأك المعرفأأة أو ال

التعلكمكأأأة، فكمأأأا كأأأان طأأأالب المرحلأأأة الثانورأأأة هأأأم أكثأأأر مأأأن رتأأأابعون الحصأأأ 

.ا ل ترونكة والمنصات التعلكمكة

31%

.مركز اةتة   الراي العافم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022 ول و : تار خ الاشر

65.2%
بنأاء فأا من أبناء المنحوثكن بالعكّنة حصلوا علأ  درو  صصو أكةُ أكثأرهم مأن األ

ال  أن أبناءهم  ل رحصلون علأ  أي درو  % 34.8المرحلة ا عدادرة، فا حكن أشار 

.صصو كة

فعم ال

"دروس خصوة  ؟ب اخلبا  حضرت  / ه  ابق "

(%)

65.2%
34.8%
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عرب ــــــــــــــــ

ي ال
الـــــــــــــــرا

  لف ه ا القوم مق الاشرة إلـب عـرئ االةـتة عات التـب تمـس بصـورة مباشـ

الوفق العربب والعالم اية مبم وتشـم  هـ ل االةـتة عات فرـرة عـق االتجاهـات

والق م اال تماع   والو اة   واالاتصاد   للموافا ق  ب العالم العربب

إلب تو  ات م ف و بعال القضا ا العالم  

القوم اال تماعب
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

رة   لف ه ا القوم مق الاشرة إلـب عـرئ االةـتة عات التـب تمـس بصـورة مباشـ

الوفق العربب والعالم اية مبم وتشـم  هـ ل االةـتة عات فرـرة عـق االتجاهـات

م بايضـا   والق م اال تماع   والو اة   واالاتصاد   للموافا ق  ب العالم العربب

.إلب تو  ات م ف و بعال القضا ا العالم  

:  القوم االاتصادي

الغالب   العرمب مق الوعود  ق  شعرون بارت ا  األةعار▪
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الغالب   العرمب مق الوعود  ق  شعرون بارت ا  األةعار:القوم االاتصادي

مأن األحأدال لم ت ن دوف الخلك  بمنتم عن التتثكرات التا أ ابت الضتصاد العالما عل  صلفكة مجموعأة

ات والتطأأورات التأأا عصأأفت باليأأاحة الدولكأأة، وعلأأ  الأأرغم مأأن أن الأأنف  الأأذي شأأهدت أ أأعار  ارتفاعأأ

اأخم الأذي ضكا كة رش   الرافد األ ا ا لضتصأادات دوف الخلأك ، فأ ن ذلأك لأم رعفهأا مأن التأتثر بالت

لأا عكنأة ا أتطالعًا للأرأي ع" ابيأو "أ اب حت  الضتصادات ال نرم، وفا هذا اليكاق أجرت م  يأة 

مأأن النأأالاكن اليأأعودركن، وذلأأك بهأأدف التعأأرف علأأ  رؤرأأتهم حأأوف أهأأم القاأأارا فأأا الوضأأت 500مأأن 

: تام الحالا، وتوجهاتهم حوف ارتفاع األ عار وأ ناب ذلك الرتفاع، وفكما رلا نيتعرض بعا الن

 ،

Source: https://bit.ly/3QmTtgv 2022 وف و : تار خ الاشر

" ب را   ما اهم القضا ا  ب الوا  ال الب؟"

شأهرًا الماضأكة، وضأد جأاءت هأذ  12من اليعودركن ررون أنهم رنفقون أكثر مقارنأة بأأ

%(.82)مقارنة با نال %( 85)النينة مرتفعة بكن الذكور  84%

64%

التضخم

40%

الضراأب

31%

تلفب األخ ا ات"كوروفا"  روس البةال 

ال قر وعلف 

 العلال  اال تماع 

27% 29%25%

م مأن مأواطنا اليأعودرة أفأأادوا أن التاأخم رعأد مأن أهأأم القاأارا التأا تواجأ  بالدهأأ

، %(31)نقطأأة ميورأأة، ثأأم ضاأأكة النطالأأة 24فأأا الوضأأت الحأأالا، تلكأأ  الاأأرامي بفأأارق 

، والفقأأر وعأأد  العدالأأة الجتماعكأأة %(27)، وتأأدنا األصالضكأأات %(29)وفكأأرو  كورونأأا 

(25.)%

64%

الممل أأأأأة العربكأأأأأة اليأأأأأعودرة رأأأأأرون أن األ أأأأأعار ارتفعأأأأأت مقارنأأأأأةمنحأأأأأوثامأأأأأن 95%

مقارنأة بالأذكور %( 97)شهرًا الماضكة، وضد جاءت هذ  النينة مرتفعة بكن ا نال 12بأ

(93 .)%
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أشهر6صالف 

شهرًا12ال  6من 

 نوات3ال  1من 

 نوات5ال   3من 

 نوات ألكثر5من 

%8 %34

%11 %23

%25

Source: https://bit.ly/3QmTtgv 2022 وف و : تار خ الاشر

رتفأاع فأا من المنحوثكن اليعودركن ضد صفاوا من ميتوم نفقاتهمُ للتتضلم مع ال

أن لدرهم صططًا لمواجهة ارتفأاع األ أعار، وضأد جأاءت هأذ  %( 68)األ عار، كما أفاد 

%(.64)مقارنة با نال %( 71)النينة مرتفعة بكن الذكور 

77%

من مواطنا الممل أة العربكأة اليأعودرة أفأادوا أن الحأروب والصأراعات هأا مأن أهأم 

، %39)أ أأناب ارتفأأاع األ أأعار فأأا بالدهأأم، رلكأأ  كأأ ٌّ مأأن فكأأرو  كورونأأا والاأأرامي 

، اضأافة %(34)، ثم جأاء ارتفأاع أ أعار الأنف  العالمكأة (ل   منهما عل  التوالا% 38و

(.ل   منهما% 31)ال  رفع المبنتجكن وتجار التجزمة لأل عار 

41%

تقرارًا أي ما رقرب من نصف المواطنكن فا الممل ة العربكأة اليأعودرة رتوضعأون ا أ

الأأ  توضعأأاتهم %( 34)شأأهرًا القادمأأة، كمأأا أشأأار نحأأو الثلأأث 12فأأا األ أأعار صأأالف الأأأ 

. نوات المقنلة3با تقرار األ عار صالف الأ 

48%

"رؤ   الوعود  ق لألةعار خ ل ال ترة المقبل "
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

:  القوم الو اةب

روة ا لبعال األوضا   ب ب دهم مب و بتق  م ▪

 ق  األمر    ق  ب بعال المتةوات  ب ب دهم▪

"با لن"تق  م األمر    ق للو اة  الخار    للرأ س ▪

: القوم االاتصادي

رؤ   الموافا ق حول العالم للتضخم▪

: القوم اال تماعب

األفباء  ب ةلارة الم ق التب  ث     ا الموافاون حول العالم▪

  ــلف هــ ا القوـــم إلــب متابعـــ  ورةــل تو  ــات الـــراي العــاف العـــالمب ف ــو بعــــال 

القضـــــا ا العالمـ ـــــ م  ــــب وــــ  عــــالم ذات وت ــــرة متوــــارع م   ــــو   تــــوي علــــب  راء 

  والموااـــش واالتجاهـــات التـــب تشـــغ, المب ـــو  ق  ـــب العـــالم الغربـــب ف ـــو القضـــا ا

.العالم
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تق  م الموافا ق  ب روة ا لبعال األوضا   ب ب دهم:القوم الو اةب

قكأكم بالرغم من تأداعكات الحأرب الرو أكة أأأأأأأأ األوكرانكأة التأا رعأانا منهأا العأالم أجمأع، والتأا أثأرت علأ  ت

مأن ذلأك، لم تتتثر، ب  علأ  الع أس" بوتكن"العدرد من زعماء العالم،  ف ن الثقة فا أداء الرمكس الرو ا 

تأرت ضنأ  بأدء ارتفعت الثقة فا أدام ، با ضافة ال  رضا المواطنكن عن اتجا  األوضاع فا النالد مقارنأة بف

علأ  ب جراء ا تطالع لقكا  مأدم موافقأة المأواطنكن الأرو " لكفادا"الحرب، وفا هذا الصدد ضا  مركز 

هر رولكأو وعل  أداء الح ومة ورؤرتهم لتجا   كر األوضاع فأا الأنالد، وذلأك صأالف شأ" بوتكن"أداء الرمكس 

:تطالعمن الي ان النالاكن فا رو كا، وفكما رلا أهم النتام  التا وردت بال 1600عل  عكنة من 2022

Source: https://bit.ly/3OSRsY4 2022 ول و : تار خ الاشر

كأأث مأأن الأأرو  أعربأأوا عأأن مأأوافقتهم علأأ  أداء الأأرمكس الرو أأا فالدرمكأأر بأأوتكن، ح

نقطأة ميورأة عأن 12زادت نينة الرضا عن أداء  الرمكس بوتكن فا شهر رولكو بواضأع 

%(.71)2022شهر فنرارر 

ة ضأد أكدوا أن بالدهم تيأكر فأا التجأا  الصأحك ، ومأن الجأدرر بالأذكر أن هأذ  النيأن

رأأرون أن الأأنالد تيأأكر فأأا % 22مقابأأ  ، %16بنيأأنة 2022ارتفعأأت منأأذ شأأهر فنرارأأر 

.التجا  الخطت

68%

71%
أنهأأأم غكأأأر 27%ذكأأأر أعربأأأوا عأأأن مأأأوافقتهم علأأأ  أداء الح ومأأأة الرو أأأكة، فأأأا حأأأكن 

.موافقكن عن أدامها

"؟*كرأ س لروة ا" بوت ق"ه  توا   علب اداء الرأ س "

71
83 82 83 83 83

27
15 17 15 16 15

0

50

100

2022فنرارر  2022مار   2022أبرر  2022مارو  2022رونكو  2022رولكو 

أوافق أرفا

(%)

83%

.النسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد*
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 ب بعال المتةوات  ب ب دهم ق  األمر    ق:القوم الو اةب

رشأ  حكأثُكأ  الثقأة فأا الم  يأات الح ومكأةآا حالأة مأن تمأ صرًمرر كأةالولرات المتحدت األشهدت

تالمشأ الفا تحقكأق مزرأد مأن ا نجأازات والتقأد ، كمأا رحأوف دون حأ  عأدد مأن بها عامقًا انعدا  الثقة 

 ككن ب جراء ا تطالع لقكا  مأأدم ثقأأة المواطنأكأأن األمأرر" جالوب"، ومن هذا المنطلق ضا  مركز الملحة

مأأن النأأالاكن األمأأرر ككن، 1015رونكأأو علأأا عكنأأة مأأن 20الأأ  1م  يأأأأة، وذلأأأأك صأأأالف الفأأأترت مأأأن 16فأأا 

:وفكما رلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع

Source: https://bit.ly/3S7RSg0 2022 ول و : تار خ الاشر

ا أو كنكأرت، من األمرر ككن أكدوا أنهم رثقون فا الم  يات األمرر كة بدرجة كنكرت جأدف

، وضأأد %32حكأأث بلاأأت 2021وضأأد انخفاأأت هأأذ  النيأأنة مقارنأأة بمأأا كانأأت علكأأ  عأأا  

علأ  %( 45)، والشأرطة %(64)، والجأك  %(68)حص  ك  من المشروعات الصأاكرت 

.أعل  درجة ثقة

(%)

7

11

14

14

16

23

25

26

27

28

28

31

38

45

64

68

ال ونجر 

ضنوات األصنار التلفزرونكة

نظا  العدال  الجنامكة

المشروعات ال نكرت

الصحف والجرامد

الرما ة

تالمح مة العلكا للولرات المتحد

شركات الت نولوجكا ال نكرت

الننوك 

المدار  العامة

العم  المنظم 

ال نكية

النظا  الطنا

الشرطة

الجك 

المشروعات الصاكرت

ع عأأا  مأن األمأرر ككن أعربأوا عأأن ثقأتهم فأا م  يأة الرما أأة وذلأك وفقًأا ل أتطال

نقطأأأة ميورأأأة عمأأأا كانأأأت علكأأأ  فأأأا 15، حكأأأث انخفاأأأت هأأأذ  النيأأأنة بمقأأأدار 2022

، وضأأد جأاء ال أأونجر  فأا ذرأأ  ضاممأة الم  يأأات التأا أعأأرب %(38)2021ا أتطالع 

%. 7عن ثقتهم بها بنينة المنحوثون

ةــوف اخبــر  عــق بعــال المتةوــات  ــب المجتمــع االمر  ــب واخبرفــب إلــب اي مــلم تثــ   ــب هــ ل "

ا او كب رة "المتةوات بلر    كب رة  لًّ

(درجة كبيرة/درجة كبيرة جدًّا )

27%

23%
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" با لن"تق  م األمر    ق للو اة  الخار    للرأ س :القوم الو اةب

جأاف اليكا أة رما ة الولرات المتحدت األمرر كة متيلحًا بتاررخ حافأ  مأن الخنأرت فأا م" جو باردن"تولع  

ني العدرأد الخارجكة، ال أن  منذ أن أ أن  رمكيًأا للولرأات المتحأدت األمرر كأة تعأرض لعأدت انتقأاداتُ بيأ

ضأأد أثأأرت علأأ " بارأأدن"مأأن القأأرارات التأأا اتخأأذها صأأالف عامأأ  األوفُ فأأنعا اليكا أأات الخارجكأأة  دارت 

اء بأ جر" جأوفرأو"عالضة أمرر ا مع حلفامها وشركامها فا جمكع أنحاء العأالم، وفأا هأذا الصأدد ضأا  مركأز 

مأن النأالاكن 1500علأا عكنأة مأن 2022رولكأو 19ال  16ا تطالع لرأي األمرر ككن، وذلك صالف الفترت من 

" بارأدن"األمرر ككن، ورهدف ال أتطالع الأ  ضكأا  مأدم رضأا األمأرر ككن عأن  الطررقأة التأا رتعامأ  بهأا

. دوفمع اليكا ة الخارجكأة للولرأات المتحأدت األمرر كأة، ومعرفأة الصأورت الذهنكأة لأدرهم عأن بعأا الأ

:وفكما رلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع

Source: https://bit.ly/3BB4xlO 2022 ول و : تار خ الاشر

تأأا مأأن المأأواطنكن األمأأرر ككن ررفاأأون بشأأدت أو ررفاأأون الأأ  حأأد مأأا الطررقأأة ال

حأأكن مأأع اليكا أأة الخارجكأأة للولرأأات المتحأأدت األمرر كأأة، فأأا" بارأأدن"رتعامأأ  بهأأا 

%.  36وافق علكها 

53%

كن مأأن األمأأرر ككن رأأرون أن رو أأكا دولأأة عأأدوت للولرأأات المتحأأدت األمرر كأأة، فأأا حأأ

.رعتنرونها غكر  درقة25%ررونها دولة  درقة، و% 5دولة حلكفة، و2%رعتنرها  57%

38%

رمأأأن األمأأأرر ككن رنظأأأرون الأأأا ارأأأران باعتنارهأأأا دولأأأة عأأأدوت لأأأنالدهم، فأأأا حأأأكن رنظأأأ

ررونهأا 27%و, رأرون أنهأا دولأة  أدرقة لأنالدهم% 7الكها علأ  أنهأا دولأة حلكفأة، و%3

. غكر  درقة

36%

نهأأا مأأن المأأواطنكن رعتنأأرون الصأأكن دولأأة عأأدوت، فأأا حأأكن ذكأأر الثلأأث أنهأأم رعتنرو

.رعتنرونها  درقة 10%رعتنرونها حلكفة، و4%دولة غكر  درقة، و

دولأة 21%من المواطنكن رعتنرون اليأعودرة دولأة غكأر  أدرقة، فأا حأكن رعتنرهأا 

. فق  رعتنرونها حلكفة% 5دولة عدوت لنالدهم، و % 15 درقة، بكنما رعتنرها 

46%
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رؤ   الموافا ق حول العالم للتضخم: القوم االاتصادي

  حأأد تعأأد ظأأاهرت التاأأخم مأأن المشأأ الت الضتصأأادرة التأأا تبعأأانا منهأأا الأأدوف النامكأأة والمتقدمأأة علأأ

 أأأواء، وتختلأأأف أ أأأناب هأأأذ  الظأأأاهرت مأأأن دولأأأة ألصأأأرمُ ممأأأا رترتأأأي علكأأأ  اصأأأتالف ا ثأأأار الضتصأأأادرة 

والجتماعكأأأة التأأأا تفرزهأأأا الاأأأاول التاأأأخمكة علأأأ  اضتصأأأادات تلأأأك الأأأدوف، وفأأأا هأأأذا اليأأأكاق أجأأأرت

دولة حوف العأالمُ بهأدف 28من النالاكن فا 21.500ا تطالعًا للرأي عل  عكنة من " ابيو "م  ية 

:  طالعالتعرف عل  أثر التاخم عل  بعا أمورهم المالكة، وفكما رلا نيتعرض بعا نتام  ال ت

"؟*ما ملم شعور  بالقل  بشأن حالت  الماد   خ ل الوت  ش ور المقبل "

Source: https://bit.ly/3QfGDkC 2022اغوةس : تار خ الاشر

د مأا من المنحوثكن فا الدوف مح  ال تطالع أعربوا عن ضلقهم   واء جدفا أو الأ  حأ

أنهأأم % 56مأأن ارتفأأاع أ أأعار اليأألع والخأأدمات صأأالف األشأأهر اليأأتة المقنلأأة، وأكأأد 

.  رشعرون بالقلق من عد  ضدرتهم عل  دفع فواتكر ال هرباء والااز

77٪

75٪

ت مأأن المنحأأوثكن فأأا جمكأأع الأأدوف التأأا شأأملها ال أأتطالع توضعأأوا ارتفأأاع معأأدل

نيأأا فرمنحأأوثاالتاأأخم صأأالف العأأا  المقنأأ ، وضأأد جأأاءت هأأذ  النيأأنة مرتفعأأة بأأكن 

ارتفاعًأأأا فأأأا معأأأدلت % 64، كمأأأا توضأأأع (ل أأأ  مأأأنهم% 86)وبولنأأأدا، وجنأأأوب افررقكأأأا 

.الفامدت

44

52

54

56

77

39

43

42

39

20

انخفاض القكمة اليوضكة للمنزف

عد  القدرت عل  دفع الفواتكر

عد  القدرت عل  شراء األشكاء المعتاد علكها

عد  القدرت عل  دفع فواتكر ال هرباء والااز

ارتفاع أ عار اليلع والخدمات

ا غ ر ال  علب ايف ق/ غ ر ال   ال  إلب حل ما/ ال   لًّ

)%(

تمث  المياحة الخالكة نينة من لم ريتطكعوا التحدرد *
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45

49

63

67

69

72

76

43

39

25

21

23

20

19

15

مةالب العمال بز ادة األ ور

ال جرة الوا لة إلب الب د

أل الشركات التب ت ق  ارباًحا فا

معلالت اةعار ال األة

"كوروفا"  روس 

الو اةات ال  وم   الوفا  

األزم  الروة   ــــــ األوكراف  

حال  االاتصاد العالمب

Source: https://bit.ly/3zPSHC9 2022 ول و : تار خ الاشر

"؟*إلب اي ملم تعتقل ان األةباب التال   تواهم  ب ارت ا  األةعار  ب ب د "

)%(

كف الاأذاء من المنحوثكن فا الدوف التأا شأملها ال أتطالع توضعأوا ارتفاعًأا فأا ت أال

صأأالف األشأأهر اليأأتة المقنلأأة، وضأأد جأأاءت هأأذ  النيأأنة مرتفعأأة فأأا كأأ  مأأن المجأأر

%(.88)، وترككا %(89)، تلكها اليورد %(92)

76٪

اهم من المنحوثكن فا الدوف محأ  ال أتطالع أفأادوا أن حالأة الضتصأاد العأالما تيأ

، %(72)رانكأة بش   كنكر فا ارتفاع األ عار فا بالدهم، تلك   ثار األزمة الرو كة أأأأ األوك

%(. 69" )كورونا"، با ضافة ال  فكرو  %(70)ثم جاءت اليكا ات الح ومكة الوطنكة 

76٪

مثأأ  مأأن المنحأأوثكن فأأا الأأدوف محأأ  ال أأتطالع رأأرون ارتفاعًأأا فأأا ت أأالكف المرافأأق

وثكن ال هربأأاء والاأأاز صأأالف األشأأهر اليأأتة المقنلأأة، وتقاربأأت هأأذ  النيأأنة مأأع المنحأأ

ل أ  منهمأا % 71، %72)الذرن توضعوا ارتفاع ت الكف متطلنات المنزف، وت الكف الوضأود 

(.عل  التوالا

73٪

. تمث  المياحة الخالكة نينة من لم ريتطكعوا التحدرد*

تواهم بش   كب رتواهم بش   ال  
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رؤ   البر ةاف  ق ألولو ات ح وم  ب دهم: القوم االاتصادي

تنعأات تواج  بررطانكا ظروفًأا اضتصأادرة معاكيأة عقأي الخأروج مأن التحأاد األوروبأا، جننأاً الأ  جنأي مأع

وررس بأأأ"الحأأأرب األوكرانكأأأة علأأأ  النشأأأال الضتصأأأادي، كمأأأا تيأأأننت ا أأأتقالة رمأأأكس الأأأوزراء النررطأأأانا 

طأاناُ اذ من زعامة حزب المحافظكن، فا تعمكق حالة عأد  الكقأكن التأا تحأك  بالضتصأاد النرر" جونيون

ا هأذا تزامنت مع ارتفاع التاخم، واحتمالكأة دصأوف الضتصأاد فأا حالأة مأن الركأود علأ  صلفكأة الحأرب، وفأ

مأن النررطأانككن النأالاكنُ بهأدف 2415ا تطالعًا للأرأي علأ  عكّنأة مأن " روجوف"اليكاق أجرت م  ية 

:التعرف عل  رؤرتهم ألولورات ح ومة بالدهم، وفكما رلا نيتعرض بعا نتام  ال تطالع

39%

...."ه  تعتقل ان ال  وم   جب ان تولب اهم   لـ"

Source: https://bit.ly/3vPiVDi 2022اغوةس : تار خ الاشر

(%)

16

6

39

39

ال اعلم

اخرم

خ ال الضراأب علب الموافا ق

تمو   الخلمات العام 

بررطانكأأأأا رأأأأرون أن الح ومأأأأة رنناأأأأا لهأأأأا أن تخفأأأأا الاأأأأرامي علأأأأ  منحأأأأوثامأأأأن 

زمأة المواطنكن، وذلك فا ظ  ما  نن  ارتفاع أ عار الاذاء والوضود عقي انأدلع األ

.الرو كة أأأأ األوكرانكة فا أ وأ أزمة معكشكة تعانا منها األ ر النررطانكة

مأأأن النررطأأأانككن رأأأرون أن ح ومأأأة بالدهأأأم رجأأأي أن تأأأولا أولورأأأة لتمورأأأ  الخأأأدمات

.العامة فا النالد

39%
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األفباء  ب ةلارة الم ق التب  ث     ا الموافاون حول العالم: القوم اال تماعب

دولأة حأوف العأالم، 28مأن النأالاكن فأا 21515ا تطالعًا للرأي علأ  عكنأة مأن " ابيو "أجرت م  ية 

اجأراء وضد هدف ال تطالع ال  التعرف عل  مدم ثقة المنحوثكن فا بعأا المهأن فأا بالدهأم، وضأد تأم

، وفكمأا رلأا نيأتعرض بعأا 2022رونكأو 10مأارو الأ  27ال تطالع عن طررق ا نترنت صالف الفترت مأن 

:نتام  ال تطالع

نأاء فأا من المنحوثكن فا الدوف التا شملها ال تطالع أعربأوا عأن ثقأتهم فأا األط

رثقأأون فأأا العلمأأاء، كمأأا أشأأار مأأا رزرأأد علأأ  نصأأف المنحأأوثكن % 57بالدهأأم، رلأأكهم 

.أنهم رثقون فا ضنال الجك % 41ال  ثقتهم فا المعلمكن، ثم أفاد %( 52)

ة أكأأدوا ثقأأتهم فأأا اليكا أأككن، وبأأذلك جأأاءوا كتضأأ  مجموعأأة مأأن المهأأن التأأا تحظأأ  بثقأأ%( 12)تقررنأأا 

.المواطنكن

59%

Source: https://bit.ly/3dgrdhc 2022اغوةس : تار خ الاشر

 مثـ   ـل ًرا بالثقـ  1ح ـ  إن )بر ـاء ت ل ـل مـلم  قتـ   ـب الم ـق التال ـ د 5إلـب 1علب مق ـاس مـق "

ام و "؟(*غ ر  ل ر بالثق  علب ايف ق5 لًّ

مب و  ق10مق ك  1
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اليكا كون

الوزراء

منفذو ا عالنات

رجاف األعماف

المصرفكون

الموظفون الح ومكون

الصحفكون

القياو ة

ميتطلعو الرأي

مذرعو األصنار بالتلفزرون

المحامون

القاات

ضنال الشرطة

النياء كمواطنكن / الرجاف 

ضنال الجك 

المعلمون

العلماء

األطناء

(2-1)ا   (5-4)ال ا   

(%)

. تمث  المياحة الخالكة نينة من لم ريتطكعوا التحدرد*
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فأا هولنأدا أكأدوا أنهأم رثقأون فأا % 69فأا الم يأكك، و% 70ا أنانكا، ومنحأوثامن 

األطنأأأاء فأأأا بالدهأأأم، وهأأأ  تعأأأد أعلأأأ  نيأأأي علأأأ  ميأأأتوم الأأأدوف التأأأا شأأأملها 

.  فا ك  من األرجنتكن، والصكن% 68ال تطالع، رلكهم 

71%

Source: https://bit.ly/3JArIyQ 2022اغوةس : تار خ الاشر

مأاء فا ك  من ا نانكا والم يكك أفادوا أنهأم رثقأون فأا العل% 70من الصكنككن، و

.فا ك  من الهند وشكلا% 63فا األرجنتكن، و% 64فا بالدهم، رلكهم 

مأأن المنحأوثكن فأا شأأكلا أعربأوا عأأن % 63فأا النرازرأ ، و% 64الصأأكن، ومنحأوثامأن 

فأأأأا كأأأأ  مأأأأن الممل أأأأة العربكأأأأة % 58ثقأأأأتهم فأأأأا المعلمأأأأكن فأأأأا بالدهأأأأم، رلأأأأكهم 

.اليعودرة، والولرات المتحدت األمرر كة

66%

مأا رزرأد الهند أوضحوا أنهم رثقون فا ضنال الجك  فا بالدهم، رلكهممنحوثامن 

ل أأ  % 56)علأ  نصأف المنحأوثكن فأا كأ  مأأن الولرأات المتحأدت األمرر كأة واليأورد 

.فا فرنيا% 52، ثم جاء (منهما

64%

لأكهم من المنحوثكن فا الدنمارك ذكروا أنهم رثقون فا رجأاف الشأرطة فأا بالدهأم، ر

%(.53)، واأللمان %(55)اليورد منحوثاما رزرد عل  نصف  58%

71%

.فا الدنمارك% 21أكدوا أنهم رثقون فا اليكا ككن فا بالدهم، رلكهم %( 28)فا الهند تقررنًا 

مب و  ق10مق ك  3



فبــ ة عــق بعــال متةوــات اةــتة عات الــراي العــاف العالم ــ 
.التب تم عرئ فتاأي اةتة عات ا

WWW.IPSOS.COM

مأأأن أهأأأمّ الشأأأركات الناشأأأطة فأأأا مجأأأاف " إبسرررو "شرررركة 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

حأأال شأأركة دولكأأة علأأ  ا نترنأأت مختصأأة بتب"جررو يررو"شررركة تعأأد 

األ أأواق و مقرهأأا الممل أأة المتحأأدت، وتجأأري عملكاتهأأا فأأا كأأ  مأأن

أوروبأأأأا، وأمرر أأأأا الشأأأأمالكة، والشأأأأرق األو أأأأ ، و  أأأأكا، والمحأأأأك  

فأأا الممل أأة المتحأأدت منأأذ شأأهر مأأارو روجأأوفالهأأاد ، وتت يأأت 

.2000عا   WWW.YOUGOV.COM

WWW.GALLUP.COM

مأأأأن الم  يأأأأات الرامأأأأدت فأأأأا مجأأأأاف "جرررر لو "مؤسسررررة تبعأأأأد 

نكأرت ا تطالعات الرأي العا ُ حكث 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 بعأا دوف العأأال

.تجا  القاارا التا تحظ  باهتمامهم
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WWW.PEWGLOBAL.ORG

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

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

ن من ميوح الرأي العا  علأ  ميأتوم العأالم تقأكس رأي المأواطنك

.فأا القاارا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها

بمركأز المعلومأأاتمركررا اسرتطت  ب وبحرروأ الررام العرر   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 .N E T
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