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ماظعامم مظؾرأي مادؿطالع مبإجراء مواٌلققة ماظلقادقة مظؾؾققث ماظػؾلطقين ماٌرطز ضام

(مؼقغقق)حزؼرانمم01-01بنيمماظػؾلطقينميفماظضػةماظغربقةموضطاعمشزةموذظؽميفماظػرتةمعا

م0101 مايرؼةم. مأدطقل مدػـ مسؾك ماإلدرائقؾل ماهلفقم مبعد معؾاذرة ماالدؿطالع أجري

مأثـاءم ماالغؿكاباتماحملؾقة مإظغاء ماظغربقة ميفماظضػة موأسؾـتمايؽقعة مشزة مظؼطاع اٌؿفف

ماالدؿطالع مإجراء ماألذكاصم. معـ مسشقائقة مسقـة معع مظقجف موجفًا ماٌؼابالت مإجراء مت

م                               %.م1عقضعًامدؽـقًاموطاغتمغلؾةماًطأمم005ذكصًاموذظؽميفمم0051غنيمبؾغمسددػاماظؾاظ

 :الهتائج الرئيسية لالستطالع

إىلمهلـمواضحميفمعؽاغةمدالممصقاضموحؽقعؿفمبؾمم0202تشريمغؿائجماظربعماظـاغلمعـمسامم

وتشريمأؼضامإىلمثؾاتمذعؾقةممحاسمسؾكمعاموأؼضاميفمعؽاغةموذعؾقةمحرطةمصؿحموربؿقدمسؾاس،م

اٌاضلمرشؿمأحداثمأدطقلمايرؼةمظغزةماظيتمجرتمضؾؾمأؼامم(معارس)طاغتمسؾقفميفمآذارم

ماالدؿطالع مإجراء معـ مضؾقؾة مصقاضمبإظغاءم. محؽقعة مضرار مإىلمأن ماظضروريماإلذارة معـ ظؽـ

موباظؿاظلمصإن ماظـؿائجمضدمالمتعؽسمماالغؿكاباتماحملؾقةمضدمجاءمأثـاءمإجراءماالدؿطالع، ػذه

مباظضرورةمرأيماىؿفقرمبعدمإظغاءمػذهماالغؿكابات إنمعـماٌرجحمأنمؼؤثرمضرارماإلظغاءمػذام.

مظؼرارم مإذمضدمؼـظرماىؿفقر مسؾكمعؽاغةمصقاضموحؽقعؿفموسؾكمعؽاغةمسؾاسموحرطةمصؿح، دؾؾا

مواٌؤدلاتماظ ماظدوظة مبـاء ميفمسؿؾقة مبارز مصشؾ مسـ متعؾري مسؾكمأغف مصقاضماإلظغاء يتمؼؼقدػا

م.موحؽقعؿفموتعؾريمسـمتشرذمموذسرموشقابمضقاديميفمحرطةمصؿح

ماهلفقمم مسؾك مترتؾت ماظيت مظؾـؿائج مبإجيابقة مؼـظر ماظػؾلطقين ماىؿفقر مأن ماظـؿائج تظفر

مظؾػؾلطقـقنيموإؼذاغام ماظـؿائجماغؿصارا مإذمؼرىميفمػذه مظغزة اإلدرائقؾلمسؾكمأدطقلمايرؼة

مبؿكػقػمأومإغفاءمظؾقصار ماظققمماألطـرمظ. ماظيتمؼراػاماىؿفقر مطانمترطقا ؽـماظػائزماألطربمرمبا

مظؾػؾلطقـقنيمبنيمدولماٌـطؼة متأؼقدا معـؿفاتم. معؼارعة مظؼرار موادعا متأؼقدا ماظـؿائجمأؼضا تظفر

.ماٌلؿقرـات،مظؽـفامتشريمإىلمأنماألشؾؾقةمتعارضمضرارمعـعماظعؿالمعـماظعؿؾميفماٌلؿقرـات

ماٌـع مضرار مسؾكمإجيادممإنمععارضة ماظلؾطة مبؼدرة مثؼةماىؿفقر متعقدمسؾكماألرجحمظعدم ػذا

مؼرىميفم ماظـؿائجمأنماىؿفقر مصقف ماظعؿالموخاصةميفماظقضتماظذيمتظفر سؿؾمبدؼؾمهلؤالء

اظػؼرمواظؾطاظةماٌشؽؾةماظرئقلقةماظـاغقةماظيتمجيبمأنمهظكمباألوظقؼةمظدىماظلؾطةماظػؾلطقـقةم

م.موشزةمبعدمعشؽؾةماالغؼلاممبنيماظضػة

تشريماظـؿائجمأؼضامإىلمارتػاعميفمتأؼقدمتلقؼةمدؾؿقةمسؾكمشرارمأصؽارمطؾـقؿقنمأومعؾادرةمجـقػم

ظؽـماظرأيماظعاممؼؾؼكمعؿشائؿامحقالمصرصمناحماٌػاوضاتمأومضقاممدوظةمصؾلطقـقةمإىلمجاغبم

إىلمأنمميفمحاظةمصشؾماٌػاوضاتمتشريماظـؿائج.مدوظةمإدرائقؾمخاللماظلـقاتماًؿلةماٌؼؾؾة

مدوظةم مإسالنمأحاديماىاغبمبؼقام مجملؾسماألعـمأو مدبؾقعادقا متقجفا متؤؼد ماىؿفقر أشؾؾقة

ماظعقدةمالغؿػاضةم متعارضماألشؾؾقةمتقجفامسبق مصقؿا ماظؾفقءمٌؼاوعةمذعؾقةمالمسـػقة مأو صؾلطقـقة

ـمظؽ.معلؾقةمأومحؾماظلؾطةماظػؾلطقـقةمأوماظؿكؾلمسـمحؾماظدوظؿنيمظصاحلماظدوظةماظقاحدة

عـماٌـريماإلذارةمإىلمأنماظغاظؾقةماظعظؿكمالمتؤعـمبػاسؾقةمأومصائدةماًقاراتماظيتمتؤؼدػاميفم

مإغفاءماالحؿاللمأوموضػماالدؿقطان إنمػذامؼعينمأنماىؿفقرماظػؾلطقينمؼؾقثمسـمزبرجم.

م.ظؽـفمملمجيدهمبعد

369462223

369462423

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 
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 : األوضاع الفلسطينية الداخلية( 1)

 9 % ٠صفْٛ األٚظاع فٟ لطاع غشج

٠صفْٛ % 53تأٔٙا ج١ذج أٚ ج١ذج جذا، ٚ

ت١ح تأٔٙا ج١ذج األٚظاع فٟ اٌعفح اٌغز

أٚ ج١ذج جذا، ٌىٓ ٔظثح ِرمارتح ذثٍغ 

فٟ إٌّطمر١ٓ ذمٛي أٔٙا % 06حٛاٌٟ 

ذشؼز ٘ذٖ األ٠اَ تأْ األِٓ ٚاٌظالِح 

. اٌشخص١ح ٌٙا ٚألفزاد اطزذٙا ِعّٛٔح

  ارذفاع ٔظثح اٌرم١١ُ اإل٠جاتٟ ٌحىِٛح

طالَ ف١اض، وذٌه ذزذفغ ٔظثح االػرماد 

تأْ حىِٛح ف١اض ٟ٘ اٌحىِٛح 

ػ١ح، ٌىٓ اٌرم١١ُ اإل٠جاتٟ ألداء اٌشز

حىِٛح ف١اض ٠ٕخفط فٟ ِجاٌٟ 

االػرماي اٌظ١اطٟ ِّٚارطح اٌحك فٟ 

. اٌرظا٘ز

  ذحظٝ ط١اطح حىِٛح ١ٕ٘ح تّٕغ ئطالق

ٌىٓ % 35اٌصٛار٠خ ترأ١٠ذ أغٍث١ح ِٓ 

٠ؼارظْٛ ط١اطرٙا فٟ فزض % 39

. ظزائة ػٍٝ اٌظجائز ٚطٍغ أخزٜ

 اص فٟ أرخاتاخ رئاط١ح ت١ٓ ِحّٛد ػث

ٚئطّاػ١ً ١ٕ٘ح ٠حصً األٚي ػٍٝ 

ِٓ أصٛاخ % 59ٚاٌثأٟ ػٍٝ % 35

اٌّشارو١ٓ فٟ اٌرص٠ٛد ٌٚٛ وأد 

إٌّافظح ت١ٓ ِزٚاْ اٌثزغٛثٟ ١ٕ٘ٚح، 

ٚاٌثأٟ ػٍٝ % ٠03حصً األٚي ػٍٝ 

. ِٓ أصٛاخ اٌّشارو١ٓ% 56

  ٗٔذٕافض طالَ ف١اض ػٍٝ اٌزئاطح فا ٌٛ

٠خظز أِاَ ػثاص ِٚزٚاْ اٌثزغٛثٟ 

اٌثزغٛثٟ، ٌىٕٗ ٠رفٛق ػٍٝ ِٚصطفٝ 

. ١ٕ٘ح

  ْجزخ أرخاتاخ ذشز٠ؼ١ح ا١ٌَٛ فا ٌٛ

ِٓ أصٛاخ % 53فرح ذحصً ػٍٝ 

، ٚوافح %60اٌّشارو١ٓ ٚحّاص ػٍٝ 

ف١ّا ذمٛي % 26اٌمٛائُ األخزٜ ػٍٝ 

. تأٔٙا ٌُ ذمزر تؼذ% 21ٔظثح ِٓ 

  ٟ٘ ِؼاٌجح غ١اب اٌٛحذج اٌٛط١ٕح

األ٠ٌٛٚح األٌٚٝ ٌذٜ اٌجّٙٛر 

 .اٌفٍظط١ٕٟ

 
%م13ؼصػقنماألوضاعميفمضطاعمشزةمبأغفامجقدةمأومجقدةمجدامو%م7تشريماظـؿائجمإىلمأنم

ماظغر مجداؼصػقنماألوضاعميفماظضػة مجقدة مأو مجقدة مبأغفا مبقة معـم. م40ظؽـمغلؾة عـمدؽانم%

معـم موغلؾة م41ضطاعمشزة مبأنماألعـمواظلالعةم% ماألؼام مػذه متشعر متؼقلمأغفا م ماظغربقة يفماظضػة

اٌاضلمبؾغتمغلؾةم(معارس)يفمادؿطالسـاماظلابؼميفمآذارم.ماظشكصقةمهلاموألصرادمأدرتفامعؿقصرة

م مواظلالعة مباألعـ م51اظشعقر مويفمضط% مشزة م33اع ماظغربقة% ميفماظضػة مإحلاسماألشؾؾقةم. رشؿ

م مصإن م22باألعـمواظلالعة مأدرتفؿميفم% مأصراد متعرضمأحد مأو معـمتعرضفؿ مضؾؼقن مأغفؿ ؼؼقظقن

يفم%م30تؾؾغمغلؾةماظؼؾؼم.محقاتفؿماظققعقةمظألذىمسؾكمأؼديمررفمصؾلطقينمعـؾمصؿحمأوممحاس

 .ميفماظضػةماظغربقة%م21ضطاعمشزةمعؼابؾم

مترا محؽقعةمرشؿ مألداء ماإلجيابل ماظؿؼققؿ مصإن مشزة مضطاع ميف مباألعـ ماإلحلاس جع

يفماٌؼابؾمصإنماظؿؼققؿماإلجيابلمألداءمحؽقعةم%.م16إمساسقؾمػـقةماٌؼاظةمملمؼؿغريمحقثمؼؾؾغم

م%م20صقاضمؼرتػعمعـم معارس)يفمآذار ماالدؿطالع%م26اٌاضلمإىلم( مؼرتػعم.ميفمػذا طذظؽ،

 %(.م27إىلم%م25عـم)سـمأداءماظرئقسمسؾاسممضؾقالمخاللمغػسماظػرتةماظرضك

طذظؽ،مترتػعمغلؾةماالسؿؼادمبشرسقةمحؽقعةمصقاضمعؼابؾمحؽقعةمػـقة،محقثمتؼقلمغلؾةم

أنمحؽقعةمصقاضمػلماظشرسقةم%م10أنمحؽقعةمػـقةمػلماظشرسقةمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم%م05عـم

م معـ مغلؾة م01وتؼقل م% معـ مغلؾة متؼقل مصقؿا مذرسقؿان، مايؽقعؿني مشريمم%05أن ماالثـؿني أن

مذرسقؿني معارس)يفمآذارم. أنمحؽقعةمػـقةمػلماظشرسقةموضاظتم%م06اٌاضلمضاظتمغلؾةمعـم(

مأنمحؽقعةمصقاضمػلماظشرسقة%م04غلؾةمعـم مباظـلؾةمظؾرئقسمسؾاسمبعدماغؿفاءموالؼؿفمصإنم. أعا

 .مذرسقؿفمأغفمملمؼػؼد%م24عـماىؿفقرمتؼقلمأغفمضدمصؼدمذرسقؿفمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم%م26غلؾةم

مدؾيبميفم موتؼققؿ ماًدعات ميفمذبال مألدائفا مإجيابل مبؿؼققؿ مصقاضمهظك حؽقعة

صؾعدمعرورمحقاظلمثالثمدـقاتمسؾكمضقاممحؽقعةمبرئادةمدالممصقاضميفماظضػةم.مذبالمايرؼات

م مظالضؿصاد مباظـلؾة مأصؾقتمأصضؾ مضد ماألوضاع مأن متعؿؼد مأطرب مغلؾة مصإن م25)اظغربقة وظػرضم%(

مواظؼاغ ماظـظام م35)قن م%( م32)وعلؿقىماظؿعؾقؿ م%( م34)وعلؿقىماًدعاتماظصققة متعؿؼدم%( صقؿا

باظـلؾةمظػرضماظـظامم%م07باظـلؾةمظالضؿصاد،م%م05)غلؾةمأضؾمأنمػذهماألوضاعمضدمأصؾقتمأدقأم

%م11ظؽـمغلؾةمتؾؾغم(.مباظـلؾةمٌلؿقىماًدعاتماظصققة%م02باظـلؾةمظؾؿعؾقؿ،مو%م06واظؼاغقن،م

مأنمأوض مصؼطمتعؿؼد مبـ معؼارغة مأصضؾماظققم م10اعماظػلاد مأصؾقتم% ؼعؿؼدونمأنمأوضاعماظػلاد

مأدقأ مباظـلؾةمياالتماالسؿؼالم. مصإنماظـلؾةماألطربمتعؿؼدمأنماألوضاعمضدمأصؾقتمأدقأ طذظؽ،

صؼطمأنماألوضاعم%م07صقؿامتؼقلمغلؾةمعـم%(م22)وٌؿاردةمايؼميفماظؿظاػرم%(م25)اظلقادلم

مظال مباظـلؾة مأصؾقتمأصضؾ مضد موغلؾة ماظلقادل م05سؿؼال مأصؾقتمأصضؾم% ماألوضاع مأن تؼقل

وظؽـ،مظقمراظؾتمصؿحمبادؿؾدالمدالممصقاضمبرئقسموزراءم.مباظـلؾةمٌؿاردةمايؼميفماظؿظاػر

م26)عـمأسضائفامصإنماظـلؾةماألطربم م21دؿعارضمذظؽ،مصقؿامدقؤؼدهم%( طذظؽمظقمراظؾتمصؿحم%.

دقؤؼدونمذظؽمصقؿامتعارضفمغلؾةم%م22أسضائفامصإنمبؿعقنيموزؼرمعاظقةميفمحؽقعةمصقاضمعـمبنيم

 %.م26أطربمتؾؾغم

م معـ مأشؾؾقة مصإن مشزة ممحاسميفمضطاع ميؽقعة مباظـلؾة م35أعا معـم% موغلؾة %م16تؤؼد

يفم%م27تؾؾعمغلؾةمتأؼقدماٌـعم.متعارضمضقاعفاممبـعمإرالقماظصقارؼخمسؾكماظؾؾداتماإلدرائقؾقة

م40ضطاعمشزةمو ماظغربقة% ميفماظضػة مصإنمأشؾؾقةمعـمعـمج. مأخرى، م37فة تعؿؼدمأنماظضرائبم%

أنم%م12اظيتمتػرضفامحؽقعةممحاسمسؾكماظلفائرمودؾعمأخرىمشريمععؼقظةمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

مععؼقظة ماظضرائبماٌػروضة م. مععؼقظة مأنماظضرائبماٌػروضة ماالسؿؼاد م10تؾؾغمغلؾة يفمضطاعم%

 .ميفماظضػة%م14شزةمعؼارغةمبـم

صؼطمتعؿؼدمأنماظقحدةمبنيم%م04بنيمصؿحمومحاسمصإنمغلؾةمعـميفمضقءمتعـرمايقارم

أغفامدؿعقدموظؽـمبعدمصرتةمزعـقةم%م33اظضػةمواظؼطاعمدؿعقدميفموضتمضرؼبمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

 .مأنماظقحدةمظـمتعقدمودقـشأمطقاغانمعـػصالن%م04رقؼؾةموتؼقلمغلؾةمعـم

ماظرئقسمسؾاسمعؼاب موترذح ماظققم مجرتماغؿكاباتمرئادقة محيصؾمظق ؾمإمساسقؾمػـقة،

أغفامملمتؼررم%م5صقؿامتؼقلمغلؾةمعـم.معـمأصقاتماٌشارطني%م17واظـاغلمسؾكم%م32األولمسؾكم

أغفامظـم%م17حقثمتؼقلمغلؾةمعـم%م40دؾؿؾغمغلؾةماٌشارطةميفمػذهماالغؿكاباتمظقمجرتم.مبعد
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  ِٓ ذؼطٟ ذم١١ّا ئ٠جات١ا % 06أغٍث١ح

% 30ألداء ِجاٌظٙا اٌّح١ٍح ٚٔظثح ِٓ 

ذمٛي أٔٙا طرشارن فٟ أرخاتاخ ِح١ٍح 

جذ٠ذج فٟ اٌعفح اٌغزت١ح حرٝ ٌٛ 

لاطؼرٙا حّاص

 

اٌاضلم(معارس)ميفمآذار.متشاركماغؿكاباتمرئادقةمؼؽقنماٌرذقانمصقفامػؿامسؾاسموػـقةمصؼط

أعامظقمطاغتماٌـاصلةمبنيمعروانماظربشقثلموإمساسقؾم%.م21وػـقةمسؾكم%م31حصؾمسؾاسمسؾكم

عـمأصقاتماٌشارطنيموتفؾطمغلؾةمسدمم%م11واظـاغلمسؾكم%م43ػـقةمصإنماألولمحيصؾمسؾكم

 %.م06اٌشارطةميفمػذهماياظةمإىلم

اظقزراءمدالممصقاضمصإنماألولمموظقمطاغتماٌـاصلةمسؾكمرئادةماظلؾطةمبنيمسؾاسمورئقس

م12حيصؾمسؾكم م07واظـاغلمسؾكم% معـم% متؼقلمغلؾة م1صقؿا موتؼقلماظـلؾةم% مبعد، مملمتؼرر أغفا

وظقمطاغتماٌـاصلةمبنيمصقاضموعروانماظربشقثلم.مأغفامظـمتصقتمأليمعـفؿا%(م22أيم)اٌؿؾؼقةم

أغفام%م1وتؼقلمغلؾةمعـم%م31صقؿامحيصؾماظـاغلمسؾكم%(م07)صإنماألولمؼؾؼكمسؾكمغػسماظـلؾةم

معـم موتؼقلمغلؾة مبعد، م06ملمتؼرر مظـمتصقتمأليمعـفؿا% مأغفا مبنيمصقاضم. مطاغتماٌـاصلة وظق

م ماظربشقثل ماٌؾادرة)وعصطػك مرئقسمحرطة م( مإىل مصقاضمترتػع مغلؾة م11صإن معصطػكم% ظؽـ

أغفام%م10ـمأغفامملمتؼررمبعدموتؼقلمغلؾةمع%م1صقؿامتؼقلمغلؾةم%م12اظربشقثلمؼؿغؾبمسؾقفمبـلؾةم

ظؽـمصقاضمؼؿغؾبمسؾكمعـاصلفمعـممحاسمإمساسقؾمػـقةميفماغؿكاباتم.مظـمتصقتماليمعـفؿا

أغفامملم%م1هلـقةمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم%م10عؼابؾم%م14ظرئادةماظلؾطةمحقثمحيصؾمصقاضمسؾكم

مبعدموتؼقلمغلؾةمعـم مظـمتصقتماليمعـفؿا%م11تؼرر مأغفا مغائبمظرئقسم. أعاميفمعـاصلةمالخؿقار

لؾطةمعـمبنيمضائؿةمضدعـاػامظؾفؿفقرمتشؿؾممخلةمأذكاصمصإنمعروانماظربشقثلمؼؽقنميفماظ

،م%(01)،مثؿمعصطػكماظربشقثلم%(02)،مثؿمدالممصقاضم%(01)ؼؿؾعفمإمساسقؾمػـقةم%(م06)اٌؼدعةم

 %(.م4)ثؿمصائبمسرؼؼاتم

م معـ مغلؾة مصإن ماألرراف، مطاصة ممبقاصؼة ماظققم مجرتماغؿكاباتمتشرؼعقة م50ظق ركمدؿشا%

دقصقتقنميؿاس،مصقؿام%م04دقصقتقنمظػؿحمو%23صقفا،موعـمبنيماٌشارطنيميفماظؿصقؼتمصإنم

.مأغفامملمتؼررمبعد%م06أغفامدؿصقتمظؼقائؿماغؿكابقةمأخرىموتؼقلمغلؾةمعـم%م00تؼقلمغلؾةمتؾؾغم

م ماظؿصقؼتمظػؿحميفمضطاعمشزة مغلؾة م27تؾؾغ م% ماظغربقة ماظؿصقؼتم%20ويفماظضػة مغلؾة موتؾؾغ ،

مميؿاس مشزة م%10يفمضطاع مويفماظضػة م00، م%. ماظؿصقؼتمظػؿحميفمآذار (معارس)بؾغتمغلؾة

،مممامؼعينمأنمحرطةممحاسمملمتلؿػدمعـماهلفقمماإلدرائقؾلمسؾكم%06ويؿاسم%م20اٌاضلم

 .مأدطقلمايرؼةماظذيمحصؾمضؾؾمسدةمأؼاممعـمإجراءماالدؿطالع

مبأغفامتلؾبمايصارموتعززمالمتزالمعشؽؾةممحاسمتؽؿـميفماسؿؼادماىؿفقرماظػؾلطقين

صؿـال،مظقم.ماالغؼلاممصقؿامميقؾماىؿفقرمظالسؿؼادمبأنمصؿحمتلاػؿميفمرصعمايصارموتعزؼزماظقحدة

ؼعؿؼدونمأنمذظؽمدقؤديم%م40صازتممحاسميفماالغؿكاباتماظؿشرؼعقةمواظرئادقةماظؼادعةمصإنم

متعؿؼدمغل مصقؿا ماظػؾلطقـقة مسؾكمايؽقعة مواٌؼارعة م00ؾةمعـمظؿشدؼدمايصار مباظعؽس% مظقم. أعا

صؼطمتعؿؼدمأنمذظؽمدقؤديمإىلمحصارموعؼارعةم%م00صازتمصؿحميفماالغؿكاباتمصإنمغلؾةمعـم

متعؿؼدمغلؾةمعـم مباظعؽس%م34ايؽقعةمصقؿا مباظـلؾةمظؾقحدةمبنيماظضػةموشزةميفمحاظةمصقزم. أعا

غؼلاممصقؿامتؼقلمتعؿؼدمأنمذظؽمدقؤديمإىلمتعزؼزماال%م25محاسميفماالغؿكاباتمصإنمغلؾةمعـم

%م07ويفمحاظةمصقزمصؿحميفماالغؿكاباتمصإنمغلؾةمعـم.مأغفمدقؤديمظؿعزؼزماظقحدة%م01غلؾةمعـم

أنمذظؽمدقؤديمإىلمتعزؼزم%م14تعؿؼدمأنمذظؽمدقؤديمإىلمتعزؼزماالغؼلاممصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

 .اظقحدة

مؼعؿؼمأزعةممحاسمظدىماىؿفقرمػقماسؿؼادمػذاماىؿفقرمأنمضضقيتم اظقحدةمإنممما

ماظػؾلطقـقة ماألوظقؼات مأػؿ معـ مػؿا مايصار مورصع ماظقرـقة مهدؼدم. محقل معػؿقح مدؤال صػل

اٌشؽؾةماألدادقةماظيتمتقاجفماجملؿؿعماظػؾلطقينماظققممواظيتمجيبمأنمهظكمباألوظقؼةمظدىم

ماألطربم مصإنماظـلؾة ماظػؾلطقـقة م11)اظلؾطة مبلؾبماالغؼلام،م%( ماظقرـقة مشقابماظقحدة تؼقلمأغفا

أغفامادؿؿرارمحصارمضطاعم%م06أغفامتػشلماظػؼرمواظؾطاظة،موتؼقلمغلؾةمعـم%م02وتؼقلمغلؾةمعـم

أغفامتػشلماظػلادميفمبعضماٌؤدلاتماظعاعة،موتؼقلم%م00شزةموإشالقمععابره،موتؼقلمغلؾةمعـم

 .مأغفامادؿؿرارماالحؿاللمواالدؿقطان%م01غلؾةمعـم

اجملاظسماظؾؾدؼةمواظؼروؼةميفمعـارؼفامخاللمتؼققؿامإجيابقامألداءم%م40تعطلمغلؾةمتؾؾغم

وظقممتمإجراءماالغؿكاباتم.متؼققؿامدؾؾقا%م13صرتةماظلـقاتماًؿلةماٌاضقةمصقؿامتعطلمغلؾةمعـم

تؼقلمأغفامدؿشاركمصقفامحؿكمظقم%م34احملؾقةميفماظضػةماظغربقةمطؿامطانمعؼررامهلا،مصإنمغلؾةمعـم
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تعؿؼدم%م30طذظؽ،مصإنمأشؾؾقةمتؾؾغم.مامظـمتشاركمصقفاأغف%م20ضارعؿفاممحاسمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

وتعؿؼدم.مأغفامظـمتؽقنمغزؼفة%م15دؿؽقنمغزؼفة،مصقؿامتعؿؼدمغلؾةم(مظقمجرت)أنمػذهماالغؿكاباتم

أغفمظقمجرتمػذهماالغؿكاباتماحملؾقةمصإنمحرطةمصؿحمدؿػقزمبفامصقؿامتعؿؼدم%(م26)اظـلؾةماألطربم

مواٌلؿ%م00غلؾةمعـم مؼؾنيمدقػقزونمبفاأنمضقىماظقلار مصإنمأشؾؾقةمعـم. تعؿؼدمأنم%م30أخريا،

ماالغؼلامم متعزؼز مإىل مدقؤدي مهلا، ممحاس معؼارعة ميفمزؾ ممت مظق ماحملؾقة ماالغؿكابات إجراء

أغفم%م05أغفمدقؤديمإىلمتؼرؼبماٌصايةموتؼقلمغلؾةمعـم%م05اظداخؾلمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

م.مظـمؼؽقنمظفمتأثريمسؾكماٌصايةمأوماالغؼلام

 :عملية السالم( 3)

  ًاسد٠اد فٟ ٔظثح ذأ١٠ذ حٍٛي ٚطط ِث
أفىار و١ٍٕرْٛ ِٚثادرج ج١ٕف ٌىٓ ٔظثح 
اٌرشاؤَ تفزص حصٛي ذظ٠ٛح ذثٍغ 

. اٌثٍث١ٓ

  فٟ حاي فشٍد ِفاٚظاخ اٌظالَ أغٍث١ح
ذإ٠ذ اٌٍجٛء ٌّجٍض األِٓ أٚ اإلػالْ 
ػٓ دٌٚح فٍظط١ٕ١ح تشىً أحادٞ اٌجأة، 

الػٕف١ح، ٌىٓ  أٚ اٌٍجٛء ٌّماِٚح شؼث١ح
أغٍث١ح ذؼارض اٌؼٛدج الٔرفاظح ِظٍحح، 
أٚ حً اٌظٍطح، أٚ اٌرخٍٟ ػٓ حً 

. اٌذٌٚر١ٓ ٚذثٕٟ حً اٌذٌٚح اٌٛاحذج

  رغُ ذأ١٠ذ اٌّماِٚح اٌشؼث١ح، فاْ اٌغاٌث١ح
اٌؼظّٝ ال ذإِٓ تٕجاػرٙا فٟ ئٔٙاء 

. االحرالي أٚ ٚلف االطر١طاْ

  وذٌه، رغُ ذأ١٠ذ ئػالْ أحادٞ اٌجأة
١اَ دٌٚح فٍظط١ٕ١ح فاْ اٌزتغ فمط ػٓ ل

٠ؼرمذْٚ أْ األٚظاع تؼذ اإلػالْ 

% 55طرصثح أفعً ف١ّا ذمٛي ٔظثح ِٓ 
. أٔٙا طرصثح أطٛأ أٚ طرثمٝ وّا ٟ٘

  ٌٟ٠مٌْٛٛ أْ ط١اطح اٌزئ١ض % 16حٛا

% 5تاران أٚتاِا ِإ٠ذج إلطزائ١ً ٚ
 . ٠مٌْٛٛ أٔٙا ِإ٠ذج ٌٍفٍظط١١ٕ١ٓ

 
إدرائقؾلمضؾؾممثاغلمم–اظدائؿميفماجؿؿاعمصؾلطقينممتمتؼدؼؿمعؾادئمطؾقـؿقنمظؾقؾم

(مؼقظقق)وذظؽمبعدمصشؾمضؿةمطاعبمداصقدميفممتقزمم0111(مدؼلؿرب)طاغقنمأولمم01دـقاتميفم

م0111 م. مسام ميفمغفاؼة مسـفا ممتماإلسالن مصؼد مجـقػمذاتماٌؾادئماٌشابفة معؾادرة .م0111أعا

ماظػؾل مظؾصراع ماألدادقة ماظؼضاؼا ماٌؾادئ مػذه متؿـاول مم–طقين مذظؽ ميف ممبا (م0)اإلدرائقؾل

م م0)ايدودماظـفائقةموتؾادلماألراضل، م( م1)اظالجؽني، م( م2)اظؼدس، دوظةمصؾلطقـقةمبدونمتلؾقح،م(

طـامضدمصقصـامعقاضػماظطرصنيمعـمػذهماظؼضاؼاميفمعراتم.مإغفاءماظصراع(م4)ترتقؾاتمأعـقة،مو(م3)

مدؼلؿرب)دابؼةموذظؽمعـذمطاغقنمأولم ميفمم0111( ماالدؿطالعمبػقصماٌقاضػمعـموضؿـا ػذا

تشريماظـؿائجمإىلمازدؼادم.مجدؼدموذظؽمسؾكمضقءموددماظـشاطماألعرؼؽلماظدبؾقعادلماظراػـ

وذظؽمعؼارغةمظؾقضعميفمسامم.ماظؿأؼقدمهلذامايؾماظدائؿمطرزعةمواحدةموٌعظؿمبـقدهماٌـػردة

مايؾماظدائؿمحقثماظػؾلطقـققنماآلنمعـؼلؿقنمباظؿلاويمبنيماظؿأؼقدمواٌعار .0117 مهلذا ضة

م ماظراػـة ماظؿأؼقد م27)تشؽؾمغلؾة م%( م27واٌعارضة م%. مبـلؾة مازدؼادا معؽقؼةمم00ؼشؽؾمػذا غؼطة

م.م0117عؼارغةمبعامم

مباظـلؾةمظؾؿقاضػمعـماظؾـقدماٌكؿؾػةمصإنماألشؾؾقةمأؼدتمبـدؼـمصؼطمعـمبنيمبـقدم أعا

م:ماًطةماظلت

مأ) ماألراضل( موتؾادل ماظـفائقة م41م:ايدود مو% مبشدة مؼؤؼدون مأو م16ؼؤؼدون مأوم% ؼعارضقن

.مؼعارضقنمبشدةماغلقابمإدرائقؾمعـمطاعؾمضطاعمشزةموإخالءممجقعماٌلؿقرـاتميفماظؼطاع

عامسدام.مأعاميفماظضػةماظغربقةمصؿـلقبمإدرائقؾمودبؾلماٌلؿقرـاتمعـمطاصةمعـارؼفاماحملؿؾة

ةمحقثمؼؿؿمتؾادلمأراٍضمععمإدرائقؾمعـماظضػ%م1بعضماٌـارؼماالدؿقطاغقةماظيتمتؾؾغمأضؾمعـم

مضدعتمظؾؿلؿطؾعني معـمإدرائقؾمظػؾلطنيموذظؽمحلبمخرؼطة معلاحةممماثؾة .متـؼؾممبقجؾف

مضدعتمظؾؿلؿطؾعنيميفمادؿطالعمآبم معطابؼةمًرؼطة ماًرؼطة مأشلطس)طاغتمػذه .م0117(

م%.31وسارضفم%م27يفمذظؽماظقضتمأؼدمػذامايؾم

مب) م26م:اظالجؽقن( مو% م27ؼؤؼدون مبإضرارم% ماظالجؽني معشؽؾة محؾ مصقفا مؼؿؿ متلقؼة ؼعارضقن

م مرضؿ ماٌؿقدة ماألعؿ مضراري مأداس مسؾك مدقؿؿ مايؾ مبأن مم072اظطرصني م020ورضؿ ؼعطكم.

مػلم ماظدائؿة مخقاراتمظإلضاعة م0)اظالجؽقنممخلة م( مصؾلطني، م0)دوظة واٌـارؼميفمإدرائقؾم(

ؼؽقنمػـاكمضققدمسؾكمسقدةماظالجؽنيمموال(م1)اظيتمؼؿؿمغؼؾفامظدوظةمصؾلطنيميفمتؾادلماألراضل،م

أعاماٌـارؼماظـالثماألخرىمصؿؽقنماإلضاعةمصقفامخاضعةمظؼرارمعـمدوهلام(مب.م)هلاتنيماٌـطؼؿني

موػل مواظدولم: مإدرائقؾ، مودوظة ماظالجؽني، مظؼؾقل مادؿعدادًا متؾدي ماظعامل ميف مأخرى دول

م3.م)اٌضقػة مسؾكمأداسمعؿقدطمسددمؼؽقنمسددماظالجؽنيماظذؼـمؼعقدونمإىلمإدرائقؾمع( ؾـقًا

موشريػا موأوروبا موطـدا مادرتاظقا معـؾ مأخرى معـارؼ ميف مضؾقهلؿ مؼؿؿ ماظذي ماظالجؽني وحيؼم.

مظؾؿؿؿؾؽات مصؼداغفؿ موسـ مىقئفؿ متعقؼضمسـ مسؾك مايصقل مطاصة مظالجؽني مػذهم. حصؾت

م.0117(مأشلطس)يفمادؿطالعمآبم%م40وععارضةم%م15اظؿلقؼةمسؾكمتأؼقدم

ؼعارضقنمتلقؼةمظؼضقةماظؼدسمحبقثمتؽقنماظؼدسماظشرضقةم%م40ؼدونموؼؤ%م15م:اظؼدسم(مج)

ساصؿةمظدوظةمصؾلطنيموتصؾحماألحقاءماظعربقةمهتماظلقادةماظػؾلطقـقةمواألحقاءماظقفقدؼةمهتم

اظلقادةماإلدرائقؾقةموتصؾحماظؾؾدةماظؼدميةممباميفمذظؽمايرمماظشرؼػمهتماظلقادةماظػؾلطقـقةم

ماظقفقديموح مايل مسدا ماإلدرائقؾقةعا ماظيتمتصؾحمهتماظلقادة مائطماٌؾؽك حصؾتمػذهم.

 .0117(مأشلطس)يفمآبم%م46وععارضةم%م10اظؿلقؼةمسؾكمتأؼقدم
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م4) مبدونمجقش( ؼعارضقنمضقاممدوظةمصؾلطقـقةمعلؿؼؾةميفم%م51ؼؤؼدونمو%م06م:دوظةمصؾلطقـقة

مؼؽقنمظدىمدوظة مواظؼطاعموال مإدرائقؾميفماظضػة صؾلطنيمجقشمماٌـارؼماظيتمتـلقبمعـفا

وظؽـمهؿػظمبؼقاتمأعـمضقؼةموتؼقممضقاتمدوظقةمعؿعددةماىـلقاتمحبؿاؼةمدالعةموأعـمدوظةم

حصؾتمػذهماظؿلقؼةم.مصؾلطني،موؼؼقمماظطرصانمباالظؿزاممبإؼؼافمطاصةمأذؽالماظعـػمضدمبعضفؿا

م0117(مأشلطس)يفمادؿطالعمآبم%م54وععارضةم%م02سؾكمتأؼقدم حيصؾمػذاماظؾـدمسؾكمأضؾم.

لؾةمتأؼقدمبنيماظػؾلطقـقني،موظؽـفمسؾكمسؽسمبـديماظؼدسمواظالجؽني،مالمحيصؾمسؾكماػؿؿاممغ

ضدمؼؽقنمعـماظضروريماظؾقثميفمػذاماىاغبمعـماظؿلقؼةم.مطافميفمغؼاذاتماظؿلقؼةماظدائؿة

م.مألغفمضدمؼشؽؾمسؼؾةمرئقلقةميفماٌلؿؼؾؾ

صقفامظؾدوظةماظػؾلطقـقةمدقادةمسؾكممؼعارضقنمتلقؼةمؼؽقن%م35ؼؤؼدونمو%م20 :ترتقؾاتمأعـقة(مػـ)

مظؽـمؼلؿحمإلدرائقؾمبادؿكدامماجملالماىقيماظػؾلطقينم ماإلضؾقؿقةمومسائفا، موعقاػفا أرضفا

ألشراضماظؿدرؼب،مطؿامهؿػظمإدرائقؾممبقطيتمرادارمظإلغذارماٌؾؽرميفماظضػةماظغربقةمٌدةم

ماظػؾم03 ماىـلقاتميفماظدوظة معؿعددة موتؾؼكمضقاتمدوظقة معؼقدةمدـة، مشري مزعـقة مظػرتة لطقـقة

مواظؾقرؼةم ماظربؼة مايدود مػلمضؿانمتـػقذماالتػاقموعراضؾة ماظؼقاتماظدوظقة حبقثمتؽقنمعفؿة

حصؾتمػذهماظؿلقؼةم.مظؾدوظةماظػؾلطقـقةممباميفمذظؽماظؿقاجدميفماٌعابرمايدودؼةماظػؾلطقـقة

م.0117(مأشلطس)يفمادؿطالعمآبم%م42وععارضةم%م12سؾكمتأؼقدم

ؼعارضقنمتلقؼةمتشرتطمأغفمسـدماالغؿفاءمعـمتـػقذماتػاضقةم%م13ؼؤؼدونمو%م41 :غفاؼةماظصراع(مو)

ايؾماظدائؿمصإنمذظؽمؼعينمتلقؼةممجقعمعطاظبماظطرصنيموإغفاءماظصراعموالمجيقزمأليمررفم

مذعؾقفؿا مورـا ماظطرصانمبأنمصؾلطنيموإدرائقؾمػؿا ماظؿؼدمممبطاظبمإضاصقةموؼؼر حصؾتمػذهم.

م.0117(مأشلطس)يفمادؿطالعمآبم%م22وععارضةم%م33كمتأؼقدماظؿلقؼةمسؾ

مجدولممبؾكصماظـؿائجماظرئقلقة

اظؿغقرياتميفمتأؼقدمبـقدمإرارماظؿلقؼةماظدائؿةمطؿامجاءتميفمأصؽارمطؾقـؿقنموعؾادرةمجـقػم

م(3222-3212)

 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0111 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0112 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0113 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0114 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0115 

طاغقنم

ماألول

دؼلؿربم

0116 

آبم

أشلطسم

0117 

حزؼرانم

مؼقغقق

0101 

ايدودماظـفائقةم(م0

 وتؾادلماألراضل
35% 41% 33% 40% 34% 32% 27% 41% 

 %26 %15 %21 %17 %20 %21 %24 %03 اظالجؽقن(م0

 %15 %10 %14 %14 %17 %11 %22 %24 اظؼدس(م1

دوظةمصؾلطقـقةم(م2

 بدونمجقش
14% 05% 01% 06% 01% 05% 02% 06% 

 %20 %12 %13 %30 %20 %21 %31 %01 اظرتتقؾاتماألعـقة(م3

 %41 %33 %33 %44 %40 %42 %47 %20 غفاؼةماظصراع(م4

ذبؿؾماظؾـقدمطرزعةم(م5

 واحدة
17% 32% 24% 26% 25% 20% 16% 27% 

ماظطرصني مسؾك ماٌؿقدة ماظقالؼات مضغطت موتطؾقؼممظق مظؼؾقل اظػؾلطقينمواإلدرائقؾل

%م25ؼعؿؼدونمأنمسؾكماظطرفماظػؾلطقينمضؾقلمػذهماظضغقطماألعرؼؽقةمو%م26ػذهماظؿلقؼةمصإنم

م .مؼعؿؼدونمأنمسؾقفمرصضمضغقطمطفذهمظؼؾقلموتطؾقؼمػذهماظؿلقؼةماظدائؿة

مارتػاساميفمغلؾةمتأؼقدماالسرتافماٌؿؾادلمباهلقؼةمحقثم %م36أنمؼظفرماالدؿطالعمأؼضا

مو م17ؼؤؼدون مطدوظةم% موصؾلطني ماظقفقدي مظؾشعب مطدوظة مبإدرائقؾ معؿؾادال ماسرتاصا ؼعارضقن
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ظؾشعبماظػؾلطقينمطفزءمعـماتػاقمحقلماظؿلقؼةماظدائؿةموبعدماظؿقصؾميؾمطاصةماظؼضاؼاموضقامم

مصؾلطقـقة مدوظة مؼقغقق)يفمحزؼرانم. ماظؿأؼقدم( م31اٌاضلمبؾغتمغلؾة م% م27واٌعارضة مأنم%. طؿا

ما مؼعارضفا مصقؿا ماظلعقدؼة ماٌؾادرة م11ظـؾـنيمؼؤؼدون م م%. ماظعربقة ماٌؾادرة ماظلعقدؼة)تدسق (مأو

ماظيتم ماظعربقة مظألراضل متـفلماحؿالهلا مأن مبعد مظؾعالضاتمععفا موتطؾقع مبإدرائقؾ السرتافمسربل

م مسام مصؾلطقـقةم0745احؿؾؿفا مدوظة مضقام موبعد مطاصةم. معـ مظالغلقاب مإدرائقؾ ماٌؾادرة تدسق

موػضؾةماأل ماظؼدس مذظؽ ميف ممبا ماظغربقة مواظضػة مشزة مضطاع معـ مأي ماحملؿؾة، ماظعربقة راضل

ماظالجؽنيمعـمخاللمعػاوضاتمظؾقصقلم موإىلمحؾمعشؽؾة موإىلمضقاممدوظةمصؾلطقـقة، اىقالن،

يفماٌؼابؾ،متعرتفمطاصةم.م072اظؿلقؼةمسادظةموعؿػؼمسؾقفامسؾكمأداسمضرارماألعؿماٌؿقدةمرضؿم

مب ماظعربقة مسالضاتماظدول موتؼققؿ مععفا مدالم ماتػاضات موتقضع مآعـة محدود ميف موحبؼفا إدرائقؾ

مععفا مرؾقعقة مدبؾقعادقة ميفمطاغقنمأولم. مسؾقفا مدؼلؿرب)وطاغتماظـؿائجماظيتمحصؾـا ضدمم0117(

م.مهلا%م46هلذهماٌؾادرةموتأؼقدم%م11أذارتمإىلمععارضفم

ماظطرصنيماظػؾلطق مسؾك مأعرؼؽقة مضغقط مضؾقل متأؼقد مغلؾة مظؼؾقلمترتػع ينمواإلدرائقؾل

م0117(مأشلطس)يفمآبمم.%13صقؿامؼعارضمذظؽم%م41وتطؾقؼماٌؾادرةماظعربقةمحقثمؼؤؼدمذظؽم

أعامباظـلؾةمظؿؼققؿماىؿفقرمٌقاضػم %.م17ضؾقلماظضغقطماألعرؼؽقةموسارضفام%م36أؼدتمغلؾةمعـم

%م31ةماظعربقةمصإنماظطرفماآلخرماحملؿؿؾةميفمعقاجفةماظضغقطماألعرؼؽقةمظؼؾقلموتطؾقؼماٌؾادر

يفمادؿطالسـاميفم.مؼعؿؼدونمأغفؿمدقؼؾؾقغفا%م20ؼعؿؼدونمؼعؿؼدونمأنماإلدرائقؾقنيمدريصضقغفامو

مأشلطس) آبم م( معـ مضاظتمغلؾة م27اٌاضل ماظضغقطماألعرؼؽقة،م% ماإلدرائقؾقنيمدريصضقن أن

م.اظضغقطماألعرؼؽقة أنمععظؿماإلدرائقؾقنيمدقؼؾؾقن%م24وضاظتمغلؾةمعـم

دؼادميفمضؾقلمايؾقلماظقدطمصإنماظؿشاؤممواهمعلؿؼؾؾماظعؿؾقةماظلؾؿقةمؼؾؼكمرشؿماالز

مساظقا مإدرائقؾمخاللم: مإىلمجاغبمدوظة مصؾلطقـقة مدوظة مأنمصرصمضقام ماظـؾـنيمتعؿؼد متؾؾغ غلؾة

.مأنماظػرصةمعؿقدطةمأومساظقة%م10اظلـقاتماًؿسماٌؼؾؾةمعـعدعةمأومضؽقؾةمصقؿامتعؿؼدمغلؾةمعـم

وحؿكمظقممتماظؿقصؾم.مأنماظػرصةمعـعدعةمأومضؽقؾة%م47ضاظتمغلؾةمعـمم0117(مغققؼق)يفمحزؼرانم

مصإنم مععماظطرفماإلدرائقؾلمبقدارةمجقرجمعقؿشؾ، %م13التػاقميفماٌػاوضاتماىارؼةمحاظقا

.مأغفمظـمؼؿؿؿعمباظشرسقة%م33صؼطمؼعؿؼدونمأنمػذاماالتػاقمدقؿؿؿعمباظشرسقةمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

مأن ماٌؤطد معـ ممإن م26اسؿؼاد مصرتةم% ماغؿفاء مبلؾب مذرسقؿف مصؼد ماظرئقسمضد مأن ماىؿفقر عـ

رئادؿف،مطؿامأذرغامأساله،مؼؤثرمسؾكماسؿؼاداتماىؿفقرمخبصقصمذرسقةماالتػاقماظذيمؼؿػاوضم

ماظرئقسمبشأغف م م20)تزدادمغلؾةماالسؿؼادمبشرسقةماالتػاقميفمضطاعمشزةم. عؼارغةمباظضػةماظغربقةم%(

،موبنيماظعاعؾنيميفماظؼطاعماظعامم%(03)عؼارغةممبؤؼديممحاسم%(م35)ؿحم،موبنيمعؤؼديمص%(10)

عؿشائؿقنمباظـلؾةم%م35يفمطؾماألحقالمصإنم%(.م11)عؼارغةمباظعاعؾنيميفماظؼطاعماًاصم%(م20)

م.معؿػائؾقن%م01ظـؿائجماٌػاوضاتماظراػـةمو

ايرؼة،مصإنمطذظؽ،موسؾكمخؾػقةماظؾدءمباٌػاوضاتمشريماٌؾاذرةمواهلفقممسؾكمأدطقلم

م10 مؼعقدام% ماظطرصنيمظـ متؿقضػموأن مظـ ماٌقاجفاتماٌلؾقة مأن ماظػؾلطقـقنيمؼعؿؼدون عـ

ؼعؿؼدونمأنماٌػاوضاتمدقفمتلؿأغػمضرؼؾاموأنماٌقاجفاتماٌلؾقةمدقفم%م01.مظؾؿػاوضات

طؿامأنم.مؼؿقضعقنمادؿؽـافماٌػاوضاتموظؽـمععمادؿؿرارمبعضماهلفؿاتماٌلؾقة%م21.متؿقضػ

مأنمتؿعرضم%م52ـمغلؾةمع مظألذىمسؾكمأؼديمإدرائقؾقنيمأو دبشلمأنمتؿعرضمػلمأومسائالتفا

 .ماٌاضل(معارس)يفمآذارم%م55بؾغتمػذهماظـلؾةم.مممؿؾؽاتفامظؾفدممأومأراضقفامظؾؿصادرة

ظقمصشؾتماٌػاوضاتمشريماٌؾاذرةمصإنماًقارماظذيمؼؤؼدهماظػؾلطقـققنمأطـرمعـمشريهم

أعاماًقارم%.م43ظدوظلماالسرتافمبدوظةمصؾلطقـقةمحقثمؼؤؼدمذظؽمػقماظطؾبمعـمذبؾسماألعـما

م مصؾلطقـقة مدوظة ماإلسالنمبشؽؾمأحاديماىاغبمسـمضقام مصفق م41)اٌػضؾماظذيمؼؾقف وؼؾلم%(

أعاماًقاراتماألخرىمصؾؿمهصؾمسؾكمتأؼقدم%.م30ذظؽمخقارماٌؼاوعةمشريماظعـػقةماظذيمؼؤؼدهم

مع مالغؿػاضة ماظعقدة مومشؾت ماألشؾؾقة مبؿأؼقد مهظك محقث م22لؾقة م% محؾم%32وععارضة مثؿ ،

مثؿماظؿكؾلمسـمحؾماظدوظؿنيمواٌطاظؾةمبدوظةم(ععارضة%م34تأؼقدموم%م17)اظلؾطةماظػؾلطقـقةم ،

م(.مععارضة%م50تأؼقدمو%م05)واحدةم

م
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متشريماظـؿائجمإىلمأنمتأؼقدماٌؼاوعةماظشعؾقةمشريماظعـػقةمالمؼعينماإلميانمبـفاسؿفا صرشؿم.

صؼطمؼعؿؼدونمأغفامضادرةمسؾكمإغفاءماالحؿاللمأوموضػماالدؿقطانمبقـؿام%م05هلامصإنمم%30تاؼقدم

مأغفامشريمضادرةمسؾكمذظؽ%م50تعؿؼدمغلؾةمعـم م تعؿػدمأنمعؼارعةمبضائعم%م22طؿامأنمغلؾةمعـم.

ماظالسـػقة)اٌلؿقرـاتم موػلمإحدىمودائؾماٌؼاوعة مو( مباٌػاوضاتماٌؾاذرة %م06دقفمتضر

مد مأغفا موؼعؿؼدون م03ؿػقدػا متأثري% مهلا مؼؽقن مظـ مأغف مؼعؿؼدون ماإلسالنم. متأؼقد مصإن طذظؽ،

األحاديماىاغبمسـمضقاممدوظةمصؾلطقـقةمالمؼعينماالسؿؼادمأنمذظؽمدقغريمأوضاعماظػؾلطقـقنيم

مظألصضؾ مالمتزؼدمسـماظربعمأنماألوضاعمبعدماإلسالنماألحاديمدؿصؾحمأصضؾمصقؿام. تعؿؼدمغلؾة

معـم م10تؼقلمغلؾة ماألطربممأغفا% موتؼقلماظـلؾة مػلماظققم، م20)دؿؾؼكمطؿا مدؿصؾحمأطـرم%( أغفا

تعؿؼدمأنماظقالؼاتماٌؿقدةمظـمتعرتفمبؿؾؽم%(م61)وصققمطؾمذظؽ،مصإنماظغاظؾقةماظعظؿكم.مدقءا

متعؿؼدمغلؾةمعـم مدؿعرتفمبفا%م03اظدوظةماٌعؾـةمبشؽؾمأحاديماىاغبمصقؿا مأغفا متشريم. طذظؽ،

أغفام%م2ونمأنمدقادةمإدارةمأوباعامعؤؼدةمإلدرائقؾمصقؿامتؼقممغلؾةمعـمؼعؿؼد%م57اظـؿائجمإىلمأنم

م.أغفامعؤؼدةمظؾطرصني%م01عؤؼدةمظؾػؾلطقـقنيموتؼقلمغلؾةمعـم

 :الهجىم على أسطىل الحرية( 2)

 55 % ٠مٌْٛٛ أْ ذزو١ا ٟ٘ األوثز ذأ١٠ذا

ٌٍفٍظط١١ٕ١ٓ فٟ إٌّطمح

 05 % ٟٕ٠مٌْٛٛ أْ اٌطزف اٌفٍظط١

اٌٙجَٛ اإلطزائ١ٍٟ ػٍٝ  خزج راتحا تؼذ

 أططٛي اٌحز٠ح

 

 

 
يفمدؤالمعػؿقحمسـماظدوظةماألطـرمتأؼقدامظؾػؾلطقـقنيمعـمبنيمدولماٌـطؼةمصإنمغلؾةم

مصقؿامذطرتمغلؾةمعـم%م21بؾغتم إؼران،موذطرتم%م4عصر،موذطرتمغلؾةمعـم%م01ذطرتمترطقا،

م معـ م3غلؾة م% ممماثؾة مغلؾة مسؾك موحصؾتمدقرؼا م%(3)اظلعقدؼة، مصقؿا م، مسؾك %م1حصؾتمظؾـان

عـماٌـريميفم.ميفماظضػةماظغربقة%م20يفمضطاعمشزةمو%م23تؾؾغمذعؾقةمترطقام%.م0واألردنمسؾكم

صقؿامتصؾميفماظضػةماظغربقةم%م03اظـؿائجمأنمذعؾقةمعصرمترتػعميفمضطاعمشزةمباظذاتمظؿصؾمإىلم

م32)تزدادمغلؾةمذعؾقةمترطقاميفمزبقؿاتماظالجؽنيم.مصؼط%م4إىلم ،مبنيم%(20)اٌدةمعؼارغةمب%(

م%(.16)عؼارغةمباظعؿالم%(م31)،موبنيماظطالبم%(14)عؼارغةممبؤؼديمصؿحم%(م30)عؤؼديممحاسم

ؼعؿؼدونمأنماظطرفماظػؾلطقينمػقماظذيمخرجمراحبامعـمسؿؾقةماهلفقمم%م41أشؾؾقةمعـم

أنماظطرفماإلدرائقؾلمػقماظذيم%م05اإلدرائقؾلمسؾكمدػـمأدطقلمايرؼةمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

تعؿؼدم%م41طذظؽ،مصإنمغلؾةمتؾؾغم.مأنمالمأحدمعـفؿامخرجمراحبا%م7خرجمراحباموتؼقلمغلؾةمعـم

أغفمبعدمػذامايدث،مصإنمايصارمسؾكمضطاعمشزةمدقفمؼضعػمأومدقـؿفلمصقؿامتؼقلمغلؾةمعـم

م.أغفمدقؿعزز%م06

مقاطعة منتجات المستىطنات والعمل ( 4)

 فيها 

 56 %ٚ ْٚ٠ؼارظْٛ % ٠60إ٠ذ

. رجاخ اٌّظرٛطٕاخِماطؼح ِٕ

  ٓ06فمط ٠إ٠ذْٚ ٚ% 51ٌى %

٠ؼارظْٛ ِٕغ اٌؼّاي ِٓ اٌؼًّ فٟ 

 اٌّظرٛطٕاخ

 
%م16عؼارعةمعـؿفاتماٌلؿقرـاتمصإنمغلؾةمعـم%م04وتعارضمغلؾةمعـم%م50صقؿامتؤؼدمغلؾةمعـم

معـم متعارضمذظؽمأشؾؾقة ماظعؿالماظػؾلطقـقنيمعـماظعؿؾميفماٌلؿقرـاتمصقؿا معـع صؼطمتؤؼد

م41 مغلؾةممصقؿا%. مصإن مشزة، موضطاع معـؿفاتماٌلؿقرـاتميفماظضػة معؼارعة متأؼقد تؿعادلمغلؾة

.مصؼطميفماظضػةماظغربقة%م12يفمضطاعمشزةمعؼارغةمبـم%م23تأؼقدمعـعماظعؿؾميفماٌلؿقرـاتمتؾؾغم

عؼارغةم%(م16)واًقؿاتم%(م21)طذظؽ،مترتػعمغلؾةمتأؼقدمعـعماظعؿؾميفماٌلؿقرـاتميفماٌدنم

م24)،موبنيمعؤؼديممحاسم%(11)ؼػقةمباٌـارؼماظر ،موبنيممحؾةم%(21)عؼارغةممبؤؼديمصؿحم%(

م%(.م11)عؼارغةمباألعقنيم%(م20)ذفادةماظؾؽاظقرؼقسم
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 (14)ائج استطالع الرأي العام رقم نت

0101(مؼقغقق)حزؼرانمم01-01

 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

00) 
يتاي١ٝ، أٜٗا ناْت احملط١ اييت غاٖدتٗا أنجس َٔ احملطات األخس٣ خالٍ َٔ بني احملطات ايفكا١ٝ٥ اإلخباز١ٜ ا

 ايػٗسٜٔ املاقٝني؟

0 10.4 7.7 14.8 

0 60.5 66.3 50.9 

3 0.9 1.3 0.2 

4 2.3 3.3 0.7 

5 8.3 6.2 11.7 

6 7.2 4.7 11.3 

7 6.7 7.2 5.8 

8 2.3 2.7 1.8 

9 0.8 0.5 1.2 

02 0.7 0.2 1.5 
   

00) 
 بػهٌ عاّ، نٝف تؿف ٚقع ايفًططٝٓٝني يف قطاع غص٠ ايّٝٛ؟

0 1.6 1.3 2.1 

0 7.2 5.7 9.6 

3 13.7 9.1 21.3 

4 42.1 47.6 33.1 

5 33.5 33.4 33.7 

6  1.9 3.0 0.3 
   

00) 
 بػهٌ عاّ، نٝف تؿف ٚقع ايفًططٝٓٝني يف ايكف١ ايػسب١ٝ ايّٝٛ؟     

0 8.0 3.4 15.6 

0 26.5 22.1 33.7 

3 29.7 35.6 19.8 

4 24.0 28.4 16.7 

5 8.8 9.9 7.0 

6 3.1 0.6 7.2 

   

00) 
 .......بػهٌ عاّ، ٌٖ تؿف ْفطو ع٢ً أْو

0 46.8 40.6 57.0 

0 50.5 56.5 40.7 

3 2.5 2.8 1.9 

4 0.2 0.1 0.5 

   



410101 

 

  
9 

 

  

 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

00) 
 ...........    بػهٌ عاّ، ٌٖ تؿف ْفطو ع٢ً أْو 

0 70.6 64.8 80.1 

0 14.4 16.8 10.3 

3 13.9 16.9 9.0 

4 1.2 1.5 0.6 

   

00) 
 يطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ايتابع١ يس٥ٝظ ايطًط١ أبٛ َاشٕ؟ٌٖ تعتكد بٛدٛد فطاد يف َؤضطات ٚأدٗص٠ ا

0 65.3 66.9 62.7 

0 18.6 14.7 24.9 

3 16.1 18.4 12.4 

   

6) 
يٛ أزدت تكِٝٝ أسٛاٍ ايدميكساط١ٝ ٚسكٛم اإلْطإ يف ظٌ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ بس٥اض١ ايس٥ٝظ أبٛ َاشٕ، فإْو 

 :تساٖا

0 6.2 3.8 10.2 

0 31.1 27.6 36.8 

3 24.1 26.1 20.9 

4 21.5 23.9 17.5 

5 12.0 12.7 10.7 

6 5.1 5.9 3.9 

   

 أضستو َتٛفسٜٔ أّ غري َتٛفسٜٔ؟ ٌٖ تػعس ٖرٙ األٜاّ بإٔ األَٔ ٚ ايطال١َ ايػدؿ١ٝ يو ٚألفساد   (7

0 9.2 6.9 13.0 

0 51.3 52.8 48.9 

3 32.2 34.8 28.0 

4 6.8 4.8 10.1 

5 0.4 0.7 2.2 

  

 قطاع غص٠؟ ٌٖ ٖٛ دٝد أّ ض٤ٞٝ؟ َا ٖٛ تكُٝٝو ألدا٤ سه١َٛ امساعٌٝ ١ٖٝٓ املكاي١ يف (8

0 9.7 8.6 11.6 

0 28.2 24.8 34.0 

3 22.5 22.0 23.4 

4 18.3 18.6 17.8 

5 8.6 6.3 12.3 

6 12.7 19.8 1.0 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

9) 
 ييت ٜرتأضٗا ضالّ فٝاض ٌٖ ٖٛ دٝد اّ ض٤ٞ؟ٚ قٌ يٓا َا ٖٛ تكُٝٝو ألدا٤ اذته١َٛ ا

0 10.2 11.1 8.7 

0 37.7 37.9 37.5 

3 22.2 22.7 21.3 

4 15.8 14.2 18.5 

5 5.6 4.2 8.0 

6 8.5 9.9 6.1 

   

10) 
 بٛ َاشٕ َٓر اْتداب٘ ز٥ٝطا ؟ٌٖ أْت زاض أّ غري زاض عٔ أدا٤ أ

0 6.5 4.7 9.4 

0 42.8 45.6 38.2 

3 34.3 35.0 33.2 

4 12.6 10.3 16.3 

5 3.9 4.4 2.9 

   

فتض، ٚإمساعٌٝ ٖٓٝ٘ يٛ دست اْتدابات ز٥اض١ٝ ددٜد٠ يًطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚتسغض ستُٛد عباع عٔ سسن١   (01

 عٔ سسن١ محاع، ملٔ تؿٛت؟

1 54.3 54.9 53.5 

0 38.9 36.3 42.5 

4 6.7 8.8 3.9 

   

12) 
 ٚيٛ نإ ايتٓافظ بني َسٚإ ايربغٛثٞ عٔ سسن١ فتض، امساعٌٝ ١ٖٝٓ عٔ محاع، ملٔ تؿٛت؟

0   65.0 65.6 64.2 

0 29.7 27.2 33.0 

4 5.3 7.2 2.9 

   

13) 
 يٛ أزدت إٔ ختتاز ْا٥بًا يس٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ َٔ بني املسغشني ايتاي١ٝ امسا٥ِٗ، َٔ ختتاز؟

019.6 16.7 24.5 

014.3 16.2 11.1 

328.3 26.0 32.0 

49.5 9.1 10.0 

55.6 4.9 6.7 

66.8 7.4 5.9 

716.0 19.7 9.8 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

15) 
يٛ دست اْتدابات ددٜد٠ ايّٝٛ مبٛافك١ مجٝع ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ٚتسغشت ْفظ ايكٛا٥ِ اييت غازنت يف االْتدابات 

 ، ملٔ ضتؿٛت؟     0002( ٜٓاٜس)نإْٛ ثاْٞ  00يت دست يف ايتػسٜع١ٝ اي

0

 1.3 1.4 1.2 

0

 2.8 3.2 2.3 

3 2.7 3.3 1.7 

4 0.4 0.2 0.7 

5 0.6 1.0 2.2 

6 26.0 22.2 31.7 

7

 0.2 0.3 2.2 

8 2.2 2.9 1.1 

9 1.2 1.1 1.5 

02 0.1 0.2 2.2 

00 44.6 41.8 48.9 

00 17.9 22.5 11.0 

   

16) 
بعد فؿٌ ايطًط١ يف ايكف١ ٚايكطاع متطهت محاع ٚسه١َٛ امساعٌٝ ١ٖٝٓ بايطًط١ يف غص٠ ، سٝح اعتربت 

ايػسع١ٝ فُٝا غهٌ ايس٥ٝظ ابٛ َاشٕ سه١َٛ ددٜد٠ بس٥اض١ ضالّ فٝاض اعتربت ْفطٗا اْٗا ْفطٗا اذته١َٛ 

أٟ َٔ اذتهَٛتني تساٖا اْت ؾاسب١ ايػسع١ٝ . ٖٞ ؾاسب١ ايػسع١ٝ تبعتٗا سه١َٛ اخس٣ بسأض١ ضالّ فٝاض

 ، سه١َٛ ١ٖٝٓ اّ سه١َٛ ابٛ َاشٕ ٚضالّ فٝاض؟

026.7 26.5 27.0 

0

30.5 29.9 31.6 

310.3 11.0 9.3 

426.6 25.3 28.7 

55.9 7.3 3.5 

   

دٕٚ ادسا٤ اْتدابات املاقٞ ب 0000اْتٗت فرت٠ ايس٥ٝظ ستُٛد عباع نس٥ٝظ يًطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ يف ٜٓاٜس  (17

 ز٥اض١ٝ ددٜد٠ يف ذيو ايتازٜخ، ٌٖ فكد أّ مل ٜفكد ايس٥ٝظ عباع غسعٝت٘ نس٥ٝظ يًطًط١؟

0 18.8 18.6 19.2 

0 29.0 30.3 26.9 

3 37.9 37.8 38.1 

4 8.3 5.0 13.7 

5 6.0 8.3 2.1 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

08) 
 يٛ تسغض ضالّ فٝاض يس٥اض١ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ٚناْت املٓافط١ بٝٓ٘ ٚبني ايس٥ٝظ ستُٛد عباع، َٔ  تٓتدب؟

0 34.0 29.4 41.6 

0 19.3 21.1 16.4 

3 43.8 45.0 41.8 

4 2.9 4.5 0.2 
   

 ضالّ فٝاض ٚ َسٚإ ايربغٛثٞ ؟ٚيٛ ناْت بني  (01

0 19.1 21.2 15.7 

0 49.7 41.2 63.8 

3 27.8 33.0 19.2 

4 3.4 4.7 1.4 
   

 ٚيٛ ناْت بني ضالّ فٝاض ٚ امساعٌٝ ١ٖٝٓ ؟ (00

0 32.0 27.4 39.7 

0 35.5 34.8 36.7 

3 29.5 33.9 22.3 

4 3.0 3.9 1.3 

   

 ٚيٛ ناْت بني ضالّ فٝاض ٚ َؿطف٢ ايربغٛثٞ ز٥ٝظ سسن١ املبادزٙ ؟ (00

0 30.4 32.5 27.1 

0 34.0 28.2 43.6 

3 32.4 35.4 27.4 

4 3.1 3.9 1.9 

   

00) 
يٛ دست اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ ددٜد٠ ايّٝٛ ٚفاشت فٝٗا محاع، ٌٖ ضٝؤدٟ ذيو بٓظسى إىل زفع اذتؿاز 

 ٚاملكاطع١ ايدٚي١ٝ أّ ضٝؤدٟ إىل تػدٜدٖا ع٢ً اذته١َٛ ايفًطط١ٝٓٝ؟

0 12.3 9.1 17.6 

0 62.1 63.6 59.7 

3 20.9 21.2 20.5 

4 4.6 6.1 2.1 

   

00) 
َٚاذا عٔ ايٛسد٠ بني ايكف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠ يٛ فاشت محاع يف اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ ددٜد٠، ٌٖ يف 

 ُٓٗا؟ْظسى ضتتعصش ايٛسد٠ بني املٓطكتني أّ ضٝتعصش االْفؿاٍ بٝ

0 22.9 21.9 24.7 

0

 47.2 45.1 50.7 

3 23.7 25.1 21.4 

4 6.1 7.9 3.2 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

00) 
ٌٖ ضٝؤدٟ ذيو بٓظسى إىل زفع اذتؿاز  يٛ دست اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ ددٜد٠ ايّٝٛ ٚفاشت فٝٗا فتض،

 ٚاملكاطع١ ايدٚي١ٝ أّ ضٝؤدٟ إىل تػدٜدٖا ع٢ً اذته١َٛ ايفًطط١ٝٓٝ؟

0 56.3 43.3 77.8 

0 11.0 12.8 8.0 

3 29.4 39.9 12.0 

4 3.3 4.0 2.2 

   

00) 
َٚاذا عٔ ايٛسد٠ بني ايكف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠ يٛ فاشت فتض يف اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ ددٜد٠، ٌٖ يف 

 ْظسى ضتتعصش ايٛسد٠ بني املٓطكتني أّ ضٝتعصش االْفؿاٍ بُٝٓٗا

0 35.9 29.9 45.7 

0

 29.0 26.7 32.8 

3 30.6 37.7 18.9 

4 4.5 5.7 2.6 

   

02  ) 
 :نٝف تكِٝ أدا٤ اجملًظ احملًٞ يف َٓطكتو خالٍ فرت٠ ارتُظ ضٓٛات االخري٠(ال ٜطأٍ يف شتُٝات ايكف١) 

0 9.8 12.9 5.5 

0 52.5 56.4 47.3 

3 25.4 22.2 29.8 

4 9.9 6.6 14.5 

5 2.4 1.9 3.0 

   

02) 
ضتذسٟ االْتدابات احمل١ًٝ يف ايكف١ ايػسب١ٝ ايػٗس ايكادّ قبٌ ( ٜطأٍ يطهإ ايكف١ ايػسب١ٝ خازز املدُٝات فكط) 

 ٌٖ ضتػازى اّ ئ تػازى يف ٖرٙ االْتدابات؟ . مبػازن١ ناف١ ايفؿا٥ٌ باضتجٓا٤ محاعايتٛؾٌ يًُؿاذت١ ٚيهٔ 

0 12.9 12.9  

0 43.1 43.1  

3 29.8 29.8  

4 11.1 11.1  

5 3.2 3.2  

   

08  ) 
 ١ ايكاد١َ يًُذايظ احمل١ًٝ ضتهٕٛ ْص١ٜٗ اّ غري ْص١ٜٗ؟ ٌٖ تعتكد إٔ ايع١ًُٝ االْتدابٝ

0 5.5 6.4 4.0 

0 45.2 45.7 44.2 

3 31.3 29.4 34.5 

4 5.2 5.1 5.4 

5 12.8 13.4 11.9 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

01) 
 َسغشٕٛ َٔ سسن١ فتض، َسغشٕٛ َٔ اسصاب ٜطاز١ٜ َٚطتك١ً، اٚ َسغشٛ ايعا٥الت؟ : َٚٔ بسأٜو ضٝفٛش فٝٗا

0 47.7 50.8 42.5 

0 11.5 8.1 17.1 

3 20.9 23.6 16.4 

4 20.0 17.5 24.0 

   

00) 
ٌٖ تعتكد إٔ . اعًٓت سسن١ محاع عٔ َكاطعتٗا يالْتدابات احمل١ًٝ اييت ضتذسٟ يف ايكف١ ايػسب١ٝ يف ايػٗس ايكادّ

 ادسا٤ ٖرٙ االْتدابات ضٝؤدٟ إىل تكسٜب املؿاذت١ أٚ تعصٜص االْكطاّ أٚ ئ ٜهٕٛ هلا تأثري ؟

0 6.3 5.3 8.0 

0 10.4 10.5 10.3 

3 27.3 30.0 22.7 

4 42.2 40.4 45.3 

58.4 6.7 11.1 

6 5.4 7.1 2.6 

   

00) 
قٌ يٓا َا ٖٛ . ي١ يف قطاع غص٠ قسا٥ب ع٢ً ايطذا٥س ٚبعض ايطًع األخس٣ يصٜاد٠ َدخٛالتٗافسقت اذته١َٛ املكا

 زأٜو يف ٖرٙ ايكسا٥ب، ٌٖ ٖٞ َعكٛي١ أٚ غري َعكٛي١؟

0 9.6 9.3 10.1 

0 24.5 26.5 21.2 

3 36.1 37.6 33.5 

422.4 15.4 33.9 

5 7.5 11.2 1.3 

   

00) 
متٓع اذته١َٛ املكاي١ يف قطاع غص٠ اجملُٛعات املطًش١ ٚايفؿا٥ٌ َٔ إطالم ايؿٛازٜخ ع٢ً ايبًدات اإلضسا١ًٝٝ٥ 

 عازض ٖرا ايتٛد٘ يد٣ اذته١َٛ؟قٌ يٓا ٌٖ تؤٜد أّ ت. بٗدف اذتفاظ ع٢ً اهلد٤ٚ ع٢ً سدٚد قطاع غص٠

0 12.1 13.8 9.4 

0 44.9 48.4 39.1 

3 28.6 25.4 34.0 

4 9.5 6.2 14.9 

54.8 6.1 2.6 

   

00) 
الٍ ٚاالضتٝطإ، ٚتفػٞ ايبطاي١ ٜٛاد٘ اجملتُع ايفًططٝين ايّٝٛ ايعدٜد َٔ املػانٌ َجٌ اضتُساز االست

ٚايفكس، ٚغٝاب ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ بطبب االْكطاّ بني ايكف١ ٚغص٠، ٚاضتُساز سؿاز  قطاع غص٠ ٚاغالم 

قٌ يٓا بسأٜو َا ٖٞ املػه١ً االضاض١ٝ اييت جيب إ . َعابسٙ، ٚتفػٞ ايفطاد يف بعض املؤضطات ايعا١َ، ٚغريٖا

 حتظ٢ باالٚي١ٜٛ يًطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ؟ 

0 9.9 11.6 7.2 

0 23.9 25.2 21.8 

3

 32.9 31.2 35.8 
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4

 17.8 10.0 30.7 

5

 11.2 15.4 4.2 

6 1.2 1.9 2.2 

7 0.8 1.1 0.4 

8 2.3 3.7 2.2 

  

34  ) 
إىل أٟ دزد١ أْت قًل إٔ تتعسض يف سٝاتو اي١َٝٛٝ أْت أٚ أسد أفساد أضستو يألذ٣ ع٢ً أٜدٟ طسف فًططٝين َجٌ 

 فتض اٚ محاع؟ 

011.8 8.6 16.9 

032.5 31.7 33.7 

339.0 42.7 32.9 

416.5 16.8 16.0 

50.3 0.2 0.5 

   

00) 
 يف ظٌ تعجس اذتٛاز بني سسنيت محاع ٚفتض َا ٖٞ تٛقعاتو ملطتكبٌ ايكف١ ٚايكطاع؟ 

0 15.5 12.7 20.3 

0

 55.3 56.6 53.3 

3

 26.1 26.3 25.8 

4 3.0 4.5 0.6 

   

02) 
تس٣ إٔ األٚقاع قد اؾبشت افكٌ َست ثالخ ضٓٛات ع٢ً قٝاّ سه١َٛ بس٥اض١ ضالّ فٝاض يف ايكف١ ايػسب١ٝ، ٌٖ 

 اّ اضٛأ يف ايكف١ َٓر ذيو ايٛقت ٚست٢ اآلٕ يف اجملاالت ايتاي١ٝ؟

    ايٛقع االقتؿادٟ 02-0

0 9.9 5.6 16.9 

0 37.0 34.8 40.7 

3 20.0 22.7 15.7 

4 22.9 27.8 14.7 

5 4.4 6.7 0.5 

6 5.9 2.5 11.5 
   

 فسض ايٓظاّ ٚايكإْٛ َٔ قبٌ أدٗص٠ األَٔ ايفًطط١ٝٓٝ 02-0

0 9.2 8.2 10.8 

0 47.8 52.8 39.4 

3 17.4 18.0 16.3 
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4 16.4 13.6 20.9 

5 2.8 3.0 2.4 

6 6.5 4.4 10.1 
   

 ايفطاد يف املؤضطات اذته١َٝٛ 02-0

0 4.5 3.5 6.1 

0 25.5 26.7 23.5 

3 25.3 27.1 22.4 

4 25.1 24.2 26.6 

5 5.4 6.4 3.7 

6 14.2 12.2 17.7 

   

 َطت٣ٛ ايتعًِٝ 02-0

0 9.4 8.2 11.5 

0 44.8 42.8 48.1 

3 22.0 23.3 19.8 

4 14.0 18.1 7.3 

5 3.6 4.7 1.7 

6 6.2 2.9 11.6 

   

 َطت٣ٛ ارتدَات ايؿش١ٝ 02-0

0 8.6 6.4 12.1 

0 47.8 47.4 48.3 

3 22.4 26.0 16.3 

4 10.2 12.2 7.0 

5 3.3 3.9 2.1 

6 7.9 4.1 14.2 

   

 َٔ قبٌ ادٗص٠ ايطًط١)ساالت االعتكاٍ ايطٝاضٞ  02-2

0 2.2 2.0 2.5 

0 16.8 18.0 14.9 

3 19.9 22.1 16.2 

4 34.8 33.4 37.1 

5 12.3 11.1 14.3 

6 14.0 13.4 14.9 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع  %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

 ممازض١ اذتل يف ايتظاٖس 02-2

0 3.1 2.0 4.8 

0 23.7 23.2 24.4 

3 17.7 19.0 15.6 

4 33.4 35.0 30.9 

5 10.5 9.5 12.2 

6 11.6 11.4 12.1 
   

02) 
تسغب سسن١ فتض يف تكًد قادتٗا ٚشازات يف سه١َٛ فٝاض، ٌٖ تؤٜد أّ تعازض إعطا٤ ٚشازات َجٌ املاي١ٝ يكٝادات 

 فتشا١ٜٚ؟

0 6.5 4.8 9.2 

0 37.4 33.4 44.1 

3 35.9 40.5 28.4 

4 12.4 11.4 13.9 

57.8 9.9 4.4 
   

08) 
 َٚاذا عٔ اضتبداٍ فٝاض بكٝادٟ فتشاٟٚ نس٥ٝظ يًٛشزا٤ ٌٖ تؤٜد اّ تعازض ذيو؟

0 6.0 3.7 9.8 

0 36.6 32.1 43.8 

3 38.5 42.5 31.9 

4 9.4 9.8 8.8 

59.5 11.9 5.7 
   

01) 
بسأٜو، ٌٖ . قاَت ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ َؤخسا حب١ًُ ملكاطع١ َٓتذات املطتٛطٓات االضسا١ًٝٝ٥ يف ايكف١ ايػسب١ٝ 

ط١ ضتكس ٖرٙ املكاطع١ اّ ضتفٝد املفاٚقات غري املباغس٠ ايدا٥س٠ سايٝا بني اضسا٥ٌٝ ٚايطسف ايفًططٝين بٛضا

 أَسٜه١ٝ؟ 

0 5.9 5.5 6.5 

0 38.3 38.6 37.9 

3 23.3 25.6 19.4 

4 4.3 4.7 3.7 

524.8 21.7 29.9 

63.5 3.9 2.7 

   

00) 
 أّ تعازض بٝع َٓتذات املطتٛطٓات اإلضسا١ًٝٝ٥ املكا١َ يف ايكف١ ايػسب١ٝ يف َٓاطل ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ؟ ٌٖ تؤٜد

0 5.1 4.4 6.3 

0 20.9 21.2 20.3 

3 55.0 57.1 51.5 

4 16.7 15.0 19.4 

52.4 2.3 2.5 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع

00) 
َٚاذا عٔ ايعٌُ يف املطتٛطٓات، ٌٖ تؤٜد أّ تعازض َٓع ايعُاٍ ايفًططٝٓٝني َٔ ايعٌُ يف املطتٛطٓات اإلضسا١ًٝٝ٥ 

 يف ايكف١ ايػسب١ٝ؟

011.0 6.8 17.8 

027.3 27.3 27.4 

346.4 49.0 42.2 

413.6 15.2 11.0 

51.7 1.6 1.7 

   

00) 
ابتدأت ايػٗس املاقٞ َفاٚقات فًطط١ٝٓٝ اضسا١ًٝٝ٥ غري َباغس٠ بٛضاط١ ايطٓاتٛز االَسٜهٞ دٛزز َٝتػٌ سٝح 

يٛ مت . ستُٛد عباع جيسٟ املفاٚقات َٔ ايطسف ايفًططٝين ز٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ٚز٥ٝظ َٓظ١ُ ايتشسٜس

 ايتٛؾٌ التفام يف ٖرٙ املفاٚقات، بٓظسى ٌٖ ضٝتُتع ٖرا االتفام بايػسع١ٝ؟ 

05.9 4.1 8.8 

029.1 27.0 32.6 

340.6 42.3 37.7 

414.7 14.0 15.8 

59.7 12.6 5.1 

   

00) 
بايٓطب١ يًُفاٚقات غري املباغس٠ اييت جتسٟ بني ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ٚاضسا٥ٌٝ ٌٖ اْت َتػا٥ِ اّ َتفا٥ٌ ملا 

 ضٝٓتر عٔ ٖرٙ املفاٚقات؟

01.4 0.6 2.9 

021.3 20.6 22.4 

318.6 19.5 17.1 

444.3 46.7 40.3 

512.6 10.9 15.4 

61.7 1.6 1.9 

   

َٔ  1قاَت إضسا٥ٌٝ األضبٛع املاقٞ باالعتدا٤ ع٢ً ضفٔ أضطٍٛ اذتس١ٜ ٖٚٛ يف طسٜك٘ إىل غص٠ أد٣ ذيو ملكتٌ  (00

ايع١ًُٝ َٚا ْتر عٓٗا َٔ سٝح ايسبض يٛ أزدت تكِٝٝ ٖرٙ . املتكآَني األداْب ٚحتٌٜٛ ايطفٔ ملٝٓا٤ أضدٚد

 ٚارتطاز٠ أٚ ايٓذاح ٚايفػٌ َٔ بٓظسى خسز زاحبا ايفًططٕٝٓٝٛ أٚ اإلضسا٥ًٕٝٝٛ ؟   

11.2 12.1 9.6 

015.9 15.4 16.5 

344.8 43.9 46.4 

417.9 16.1 21.0 

59.0 10.7 6.2 

61.2 1.8 0.2 

   

00) 
 َٚا ٖٛ تٛقعو بايٓطب١ يًشؿاز املفسٚض ع٢ً قطاع غص٠ بعد ٖرا االعتدا٤، ٌٖ ضٝتعصش أّ ضٝكعف أّ ضٝٓتٗٞ؟

017.9 19.2 15.7 

039.3 40.0 38.1 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

320.7 18.1 25.1 

4

20.0 19.7 20.5 

52.1 3.1 0.6 

   

02) 
َاذا تتٛقع إٔ حيدخ بني ايطسفني اإلضسا٥ًٝٞ ٚايفًططٝين اآلٕ بعد بد٤ املفاٚقات ايفًطط١ٝٓٝ غري املباغس٠ 

 ٔ اذتس١ٜ ايكاد١َ يًُطا١ُٖ يف فو اذتؿاز عٔ قطاع غص٠؟بٛضاط١ أَسٜه١ٝ ٚبعد َٗامج١ إضسا٥ٌٝ يطف

0

       22.6 21.7 24.1 

0

39.7 36.4 45.1 

3

30.6 33.7 25.4 

47.2 8.3 5.3 

   

عاَا ع٢ً االستالٍ االضسا٥ًٝٞ يًكف١ ٚايكطاع، َا ٖٞ بٓظسى فسف قٝاّ دٚي١  00االٕ ٚبعد َسٚز انجس َٔ  (02

ط١ أّ ق١ًٝ٦ أّ فًطط١ٝٓٝ َطتك١ً اىل داْب دٚي١ اضسا٥ٌٝ خالٍ ايطٓٛات ارتُظ ايكاد١َ؟ ٌٖ ٖٞ عاي١ٝ أّ َتٛض

 .غري َٛدٛد٠

0 31.8 31.3 32.6 

0 34.8 36.4 32.3 

3 26.2 25.0 28.1 

4 5.5 5.4 5.7 

5 1.7 1.9 1.3 

   

08) 
ذ٣ ع٢ً أٜدٟ إضسا٥ًٝٝني أٚ إٔ إىل أٟ دزد١ أْت قًل إٔ تتعسض يف سٝاتو اي١َٝٛٝ أْت أٚ أسد أفساد أضستو يأل

 تتعسض أزقو يًُؿادز٠ أٚ بٝتو يًٗدّ؟ 

029.0 24.9 35.8 

044.5 46.8 40.6 

320.5 22.2 17.7 

45.6 5.6 5.6 

50.4 0.6 0.2 

   

01) 
 ٌ ع٢ً املد٣ ايبعٝد؟ َا ٖٞ بسأٜو أٖداف ٚتطًعات إضسا٥ٝ

0

679.4 6.2 14.5 

0

9.3 10.5 7.4 
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3

19.0 16.7 22.8 

4

 59.9 63.3 54.5 

52.4 3.3 0.8 

   

00) 
يف ساٍ فػًت َفاٚقات ايطالّ ايدا٥س٠ سايٝا بٛضاط١ أَسٜه١ٝ، ٌٖ تؤٜد اّ تعازض ايًذ٤ٛ يًدٝازات ايتاي١ٝ 

 ايفًطط١ٝٓٝيتشكٝل اذتكٛم 

ايرٖاب جملًظ االَٔ ايدٚيٞ يًشؿٍٛ  00-0

    ع٢ً اعرتاف بدٚي١ فًططني

0 13.4 12.2 15.4 

0 51.2 52.7 48.8 

3 24.4 23.4 25.9 

4 7.9 8.2 7.3 

53.1 3.5 2.6 

   

 ١ بػهٌ أسادٟ ادتاْبإعالٕ دٚي١ فًططٝٓٝ 00-0

0 9.7 9.7 9.8 

0 50.4 51.2 49.1 

3 31.2 30.2 32.8 

4 6.0 5.0 7.6 

52.7 4.0 0.7 

   

 ايتدًٞ عٔ سٌ ايدٚيتني ٚاملطايب١ بكٝاّ دٚي١ ٚاسد٠ يًفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني 00-0

0 4.0 4.2 3.7 

0 22.8 24.5 20.0 

3 52.4 52.9 51.7 

4 18.3 15.2 23.4 

52.5 3.3 1.2 

   

 ايًذ٤ٛ ملكا١َٚ غعب١ٝ غري عٓٝف١ ٚغري َطًش١ 00-0

0 6.4 6.2 6.7 

0 44.9 47.2 41.0 

3 35.3 33.9 37.7 

4 10.5 9.2 12.6 

53.0 3.5 2.0 
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 ايعٛد٠ يالْتفاق١ املطًش١ ٚاملٛادٗات 00-0

0 11.5 9.8 14.3 

0 32.7 29.4 38.1 

3 42.5 46.3 36.2 

4 11.3 12.1 10.0 

52.0 2.3 1.4 

   

 سٌ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ 00-2

0 9.8 10.8 8.0 

0 29.1 27.6 31.5 

3 41.7 43.3 39.0 

4 14.8 13.0 17.7 

54.7 5.2 3.8 

   

(51 
ا١َٚ ايػعب١ٝ ايط١ًُٝ اييت تدعٛا هلا ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ يف ايكف١ ايػسب١ٝ قادز٠ اٚ ٌٖ تعتكد إ ايتٛد٘ ضتٛ املك

  غري قادز٠ ع٢ً اْٗا٤ االستالٍ اٚ ٚقف االضتٝطإ ؟

02.1 2.0 2.4 

024.3 23.5 25.7 

353.1 56.0 48.3 

417.7 15.3 21.8 

52.7 3.2 1.8 

   

ضٛا٤ باالتفام َع إضسا٥ٌٝ  0000ٜكٍٛ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ضالّ فٝاض إٔ دٚي١ فًططني ضتكّٛ َع ْٗا١ٜ ايعاّ ايكادّ يف  (  52

 أٚ بدٕٚ َٛافكتٗا، ٌٖ تػازن٘ اٚ ال تػازن٘ ٖرا ايسأٟ؟

08.7 8.1 9.6 

044.8 46.9 41.3 

334.5 34.5 34.4 

49.0 7.5 11.4 

53.1 3.0 3.2 

   

 0000فُٝا يٛ فػًت املفاٚقات َع إضسا٥ٌٝ ٌٖ تٛافل أٚ ال تٛافل ع٢ً اإلعالٕ عٔ قٝاّ دٚي١ َطتك١ً يف ْٗا١ٜ عاّ  (00

 اتفام َع إضسا٥ٌٝ ؟ بػهٌ أسادٟ ادتاْب ٚبدٕٚ

09.5 9.3 9.7 

053.5 55.9 49.6 

327.0 25.9 28.8 

46.8 6.2 7.9 

53.2 2.7 4.0 
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َطتك١ً بػهٌ أسادٟ ادتاْب  باإلعالٕ عٔ قٝاّ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ 0000يٛ قاّ ايطسف ايفًططٝين يف ْٗا١ٜ عاّ  (00

ٚبدٕٚ اتفام َع إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تعتكد إٔ ٖرا ضٝؤدٟ إىل تػٝري فعًٞ ع٢ً األٚقاع ايسا١ٖٓ يف املٓاطل ايفًطط١ٝٓٝ َٔ 

 سٝح االضتٝطإ َٚٔ سٝح ضٝطس٠ االستالٍ ع٢ً ايطسم ٚاملعابس يف ايكف١ ايػسب١ٝ؟ 

02.3 2.3 2.3 

022.4 20.2 25.9 

332.4 32.0 33.1 

432.8 35.4 28.3 

57.8 7.6 8.1 

62.4 2.5 2.2 

   

١ بػهٌ أسادٟ ادتاْب ٚبدٕٚ عٔ قٝاّ دٚي١ فًططٝٓٝ 0000يٛ ختًٝٓا إٔ ايطسف ايفًططٝين قد أعًٔ يف ْٗا١ٜ عاّ  (00

 اتفام، ٌٖ باعتكادى ضتعرتف بٗا ايٛالٜات املتشد٠؟

01.7 1.4 2.1 

012.8 12.1 13.9 

352.3 52.4 52.1 

427.8 28.6 26.5 

55.5 5.5 5.4 

   

(56 
ع٢ً تٛيٞ ايس٥ٝظ أٚباَا ايس٥اض١ يف ايٛالٜات املتشد٠، َا ٖٛ تكدٜسى يطٝاضت٘؟ اآلٕ ٚبعد َسٚز سٛايٞ ض١ٓ ْٚؿف 

 ٌٖ تساٖا َؤٜد٠ إلضسا٥ٌٝ أّ يًفًططٝٓٝني أّ يالثٓتني َعًا؟

078.6 76.9 81.4 

03.9 3.3 4.9 

313.0 14.2 11.0 

44.5 5.6 2.6 

   

57) 
اإلضسا١ًٝٝ٥ -َاذا تسٜد َٔ ايس٥ٝظ أٚباَا إٔ ٜفعٌ؟ ٌٖ تسٜد َٓ٘ إٔ ًٜعب دٚزًا أق٣ٛ يف ع١ًُٝ ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ

 أّ تسٜد َٓ٘ عدّ ايتدخٌ يف ع١ًُٝ ايطالّ؟

0

65.5 63.2 69.3 

0

4.6 4.7 4.4 

3

27.4 29.1 24.7 

42.4 3.0 1.6 

   

08  ) 
طالّ، ٌٖ ضٝؤدٟ ذيو بٓظسى إىل إصتاح أّ إفػاٍ يٛ يعبت ايٛالٜات املتشد٠ بس٥اض١ أٚباَا دٚزًا أق٣ٛ يف ع١ًُٝ اي

 اإلضسا١ًٝٝ٥؟-ع١ًُٝ ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ

031.0 32.1 29.3 

032.6 31.9 33.6 
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313.6 14.3 12.6 

414.6 13.8 15.9 

55.0 3.6 7.1 

63.2 4.3 1.5 

   

01) 
اإلضسا١ًٝٝ٥، إضسا٥ٌٝ أّ -َٔ بٓظسى ضٝطتفٝد أنجس يٛ تدخًت ايٛالٜات املتشد٠ بك٠ٛ يف ع١ًُٝ ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ

 ايفًططٝٓٝني ؟

057.2 56.7 58.0 

015.2 13.7 17.7 

34.8 4.6 5.3 

421.2 23.0 18.4 

51.5 2.0 0.6 

   

20) 
 :ٌٖ تس٣ ْفطو َطًعا اّ غري َطًع ع٢ً املبادزات ٚاذتًٍٛ املكرتس١ ذتٌ ايؿساع ايفًططٝين االضسا٥ًٝٞ 

املبادز٠ )َبادز٠ ايطالّ ايعسب١ٝ  20-0

    (ايطعٛد١ٜ 

0 8.7 7.4 10.8 

0 

  18.2 17.2 19.8 

3

 40.8 43.2 37.0 

4 32.3 32.2 32.4 

   

 االفهاز اييت عسقٗا ايس٥ٝظ نًٝٓتٕٛ يًتط١ٜٛ ايدا١ُ٥ 20-0

0 3.3 3.4 3.2 

0 

  9.8 9.4 10.4 

3

 25.0 28.0 20.2 

4 61.9 59.3 66.1 

   

 َبادز٠ دٓٝف يًتط١ٜٛ ايدا١ُ٥ 20-0

0 5.4 5.5 5.3 

0 

  10.2 9.2 11.8 

3

 33.7 34.5 32.3 

4 50.7 50.7 50.6 



410101 

 

  
24 

 

  

 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

 خط١ خازط١ ايطسٜل 20-0

0 11.1 9.7 13.3 

0 

  23.7 23.9 23.3 

3

 43.6 44.9 41.5 

4 21.7 21.6 21.8 
   

ٖٚٞ قطاع غص٠  0122تكٍٛ املبادز٠ ايطعٛد١ٜ إٔ ع٢ً إضسا٥ٌٝ االْطشاب َٔ ناف١ املٓاطل اييت استًتٗا عاّ  (20

ٜتِ سٌ قك١ٝ ايالد٦ني ساًل عاداًل َٚتفكًا . ٖٚكب١ ادتٛالٕ ٜٚتِ إقا١َ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ ٚايكف١ ايػسب١ٝ ٚايكدع

يف املكابٌ تعرتف ناف١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ بإضسا٥ٌٝ . 010عًٝ٘ َٔ خالٍ َفاٚقات َب١ٝٓ ع٢ً قساز األَِ املتشد٠ زقِ 

ٌٖ تٛافل . دبًَٛاض١ٝ طبٝع١ٝ َعٗاٚحبكٗا يف ايعٝؼ يف سدٚد آ١َٓ ٚتكّٛ بتٛقٝع اتفاقات ضالّ ٚبإقا١َ عالقات 

 أٚ ال تٛافل ع٢ً ٖرٙ املبادز٠؟

0 12.8 11.0 15.9 

0 54.1 55.5 51.8 

3 20.9 22.0 19.2 

4 9.2 8.3 10.7 

5 2.9 3.2 2.4 
   

20) 
٥اض١ أٚباَا دفع ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ بك٠ٛ يكبٍٛ ٚتٓفٝر املبادز٠ ايعسب١ٝ يٛ قسزت ايٛالٜات املتشد٠ بس

أٚ املبادز٠ ايطعٛد١ٜ يًطالّ َع إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تعتكد إٔ ع٢ً ايطسف ايفًططٝين قبٍٛ أٚ زفض ٖرا ايتدخٌ 

 األَسٜهٞ؟

059.9 59.5 60.5 

035.5 35.2 35.9 

3 4.7 5.3 3.6 
   

20) 
 َاذا بٓظسى ضٝهٕٛ َٛقف غايب١ٝ اإلضسا٥ًٝٝني، ٌٖ ضٝكبًٕٛ أّ ضريفكٕٛ ٖرا ايتدخٌ األَسٜهٞ؟ 

09.5 8.1 11.8 

032.9 32.2 34.2 

347.0 49.7 42.6 

46.3 5.9 7.0 

54.3 4.2 4.4 

   

20) 
ٖٓاى اقرتاح أْ٘ بعد قٝاّ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ َطتك١ً ٚايتٛؾٌ ذتٌ دا٥ِ يهاف١ َػانٌ ايؿساع َع إضسا٥ٌٝ، مبا يف 

ذيو ايكدع ٚايالد٦ني، إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اعرتاف َتبادٍ بإضسا٥ٌٝ ندٚي١ يًػعب ايٝٗٛدٟ، ٚفًططني ندٚي١ يًػعب 

   ٛافل ع٢ً ٖرا االقرتاح؟ٌٖ تٛافل أّ ال ت. ايفًططٝين

0 6.0 6.1 5.8 

0 52.0 52.4 51.4 

3 29.3 30.4 27.5 

4 10.1 8.3 13.0 

5 2.6 2.8 2.3 
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 A  ِٜتِ ايتٛؾٌ إيٝ٘ يف َفاٚقات بني املُجًني ايػسعٝني ضأقسأ يو ًَدؿا بأِٖ ايبٓٛد يف اتفام ضالّ دا٥

أْظس ايبطاق١ املسفك١، ٚبعد قسا٠٤ نٌ بٓد ٜتِ طقٌ يٓا َا زأٜو يف نٌ بٓد فٝٗا . يًطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ

 ؟ صضؤاٍ املبشٛخ عٔ زأٜ٘ يف ذيو ايبٓد

ٌٖ تٛافل أّ . نٌ بٓد َٔ بٓٛدٙ ايطت١ ع٢ً سد٠اآلٕ ٚبعد إٔ اطًعت ع٢ً بٓٛد اتفام ايطالّ ايدا٥ِ، قٌ يٓا زأٜو يف 

 صإقسأ ايٓـ َٔ ايبطاق١ املسفك١: يًباسحطال تٛافل عًٝ٘؟ 

A1   ِدٚي١ فًطط١ٝٓٝ –( 0)بٓد زق 

0 12.0 11.8 12.4 

0 63.2 65.6 59.5 

3 17.4 16.8 18.3 

4 6.9 5.0 9.8 

5 0.5 0.8 2.2 
   

A2  ِاالَٔ ٚايدفاع عٔ ايٓفظ   –( 0)بٓد زق 

0 7.7 7.4 8.1 

0 57.5 60.5 52.6 

3 27.3 26.5 28.5 

4 6.6 4.3 10.3 

5 1.0 1.4 0.4 
    

A3  ِاذتدٚد ٚتبادٍ االزاقٞ – (0)بٓد زق 

0 5.1 4.3 6.4 

0 38.5 38.5 38.5 

3 42.7 44.3 40.2 

4 11.9 10.9 13.5 

5 1.7 1.9 1.4 
    

A4   ِايالد٦ٕٛ  –( 0)بٓد زق 

0 7.8 7.5 8.3 

0 50.0 54.3 43.0 

3 31.1 28.9 34.6 

4 10.7 9.0 13.6 

5 0.4 0.4 0.5 
    

A5   ِايكدع   –( 0)بٓد زق 

0 6.3 5.4 7.6 

0 32.1 35.2 27.3 

3 45.4 45.6 45.2 

4 15.9 13.3 20.0 

5 0.4 0.6 2.2 
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A6   ِاالَانٔ املكدض١ يف ايكدع   -( 2)بٓد زق 

0 7.7 6.3 9.8 

0 39.2 44.9 30.1 

3 39.3 38.1 41.2 

4 13.2 9.9 18.3 

5 0.7 0.8 0.5 

 
   

A7 
يٛ عسض ز٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ٖرا االتفام نسش١َ نا١ًَ يف اضتفتا٤ عاّ ع٢ً ايػعب ايفًططٝين ٚطًب َٓو 

 ايتؿٜٛت بٓعِ أٚ ال عًٝ٘، مباذا ضتؿٛت؟ 

0

A10 27.8 27.2 28.8 

0A1029.2 31.0 26.3 

320.9 21.6 19.8 

419.7 18.1 22.4 

52.3 2.1 2.7 

   

A08 
َاذا يٛ دا٤ يف االتفام باإلقاف١ يًبٓٛد املرنٛز٠ يف ايبطاق١ إٔ إضسا٥ٌٝ تٛافل ع٢ً املبادز٠ ايعسب١ٝ ٚيف املكابٌ تؤٜد  

 ايطالّ ٖرٙ؟ ٌٖ نٓت يف ٖرٙ اذتاي١ ضتؿٛت بٓعِ أٚ بـ ال يف االضتفتا٤؟ناف١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ َعاٖد٠ 

021.9 27.9 13.1 

073.7 67.1 83.5 

34.4 5.0 3.4 

   

A09 
ٔ خًل َػه١ً َٚاذا يٛ دا٤ يف االتفام باإلقاف١ يًبٓٛد املرنٛز٠ يف ايبطاق١ أٜكا إٔ إضسا٥ٌٝ تعرتف مبطؤٚيٝتٗا ع

 ايالد٦ني؟ ٌٖ نٓت يف ٖرٙ اذتاي١ ضتؿٛت بٓعِ أٚ بـ ال يف االضتفتا٤؟ 

031.5 37.7 22.0 

063.6 57.7 72.5 

35.0 4.6 5.5 

   

A10 
نشٌ دا٥ِ؟ ٌٖ ٜؤٜد أّ  َٚاذا عٔ زأٟ أغًب١ٝ ايفًططٝٓٝني يف ٖرا اذتٌ ايٛضط ببٓٛدٙ املرنٛز٠ يف ايبطاق١ زتتُع١

 ٜعازض َعظِ  ايفًططٝٓٝني ٖرا اذتٌ ايٛضط؟

058.4 61.5 53.4 

034.2 29.2 42.2 

37.4 9.3 4.4 

   

A11 
اذتٌ ايٛضط ببٓٛدٙ املرنٛز٠ يف  َٚاذا عٔ زأٟ األغًب١ٝ يف إضسا٥ٌٝ، ٌٖ ٜؤٜد أّ ٜعازض َعظِ اإلضسا٥ًٝٝني ٖرا

 ايبطاق١ زتتُع١ نشٌ دا٥ِ؟ 

032.0 27.7 38.9 

059.1 62.3 54.0 

38.9 10.0 7.1 
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A12 
٠ بكبٍٛ ٚتٓفٝر ٖرا اذتٌ يٛ قسزت ايٛالٜات املتشد٠ بس٥اض١ أٚباَا دفع ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ بكٛ

ايٛضط ايدا٥ِ نُا دا٤ يف بٓٛدٙ ايطت١ ايطابك١، ٌٖ تعتكد إٔ ع٢ً ايطسف ايفًططٝين قبٍٛ أٚ زفض ٖرا ايتدخٌ 

 األَسٜهٞ؟

056.0 57.9 52.9 

040.1 37.9 43.6 

33.9 4.1 3.5 

   

B ضسا٥ًٝٞ يًُفاٚقات ايٓٗا١ٝ٥ قد تطسح ايبٓٛد ايتاي١ٝ ع٢ً املفاٚقني نبٓٛد عٓد عٛد٠ ايطسفني ايفًططٝين ٚاإل

أْظس ايبطاق١ املسفك١، ٚبعد قسا٠٤ طذتٌ ٚضط دا٥ِ؟ قٌ يٓا َا زأٜو يف نٌ بٓد فٝٗا ثِ َا زأٜو يف ايبٓٛد زتتُع١ 

 ؟ صنٌ بٓد ٜتِ ضؤاٍ املبشٛخ عٔ زأٜ٘ يف ذيو ايبٓد

ٌٖ تٛافل أّ ال . ٌ ايٛضط، قٌ يٓا زأٜو يف نٌ بٓد َٔ بٓٛدٖا ايطبع١ ع٢ً سد٠اآلٕ ٚبعد إٔ اطًعت ع٢ً بٓٛد اذت

 تٛافل عًٝ٘؟ 

B1   َِع تبادٍ يألزاقٞ  0122اْطشاب ذتدٚد  -( 0)بٓد زق 

0 6.5 6.1 7.2 

0 53.9 49.8 60.7 

3 28.3 33.3 19.8 

4 9.9 8.4 12.3 

5 1.5 2.3 2.2 

 
  

B2  ِدٚي١ بدٕٚ دٝؼ يهٔ َع قٛات دٚي١ٝ ذتُاٜتٗا   –( 0)بٓد زق 

0 2.3 1.3 4.1 

0 26.1 25.4 27.5 

3 52.6 55.7 47.5 

4 17.7 16.4 19.9 

5 1.1 1.2 1.0 

 
   

B3  ِايكدع ايػسق١ٝ عاؾ١ُ يدٚي١ فًططني بعد تكطُٝٗا  -( 0)بٓد زق 

0 3.6 2.7 5.2 

0 33.4 36.4 28.4 

3 43.6 43.2 44.2 

4 18.0 15.6 22.1 

5 1.3 2.0 2.2 

 
  

B4   ِايالد٦ٕٛ َع مخط١ خٝازات يإلقا١َ ايدا١ُ٥  – (0)بٓد زق 

0 4.6 3.4 6.5 

0 43.1 43.2 43.0 

3 35.6 36.8 33.7 

4 13.6 12.4 15.7 

5 3.0 4.1 1.2 
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B5   ِإْٗا٤ ايؿساع   –( 0)بٓد زق 

0 5.1 4.2 6.7 

0 57.7 58.0 57.2 

3 25.5 27.8 21.6 

4 9.3 7.4 12.6 

5 2.4 2.7 2.0 
    

B6   ِدٚي١ ذات ضٝاد٠ َع تستٝبات أ١َٝٓ   -( 2)بٓد زق 

0 5.8 4.4 8.0 

0 35.1 31.9 40.6 

3 42.9 46.5 36.9 

4 14.1 14.3 13.9 

5 2.0 2.9 0.6 
    

B7 
 ايبٓٛد زتتُع١ نشٌ دا٥ِ  

0 3.4 2.8 4.4 

0 45.1 41.6 51.0 

3 36.4 40.5 29.5 

4 12.5 13.0 11.6 

5 2.7 2.2 3.5 
    

B8 
َٚاذا عٔ زأٟ أغًب١ٝ ايفًططٝٓٝني يف ٖرا اذتٌ ايٛضط ببٓٛدٙ املرنٛز٠ يف ايبطاق١ زتتُع١ نشٌ دا٥ِ؟ ٌٖ ٜؤٜد أّ 

 ٜعازض َعظِ  ايفًططٝٓٝني ٖرا اذتٌ ايٛضط؟

049.3 47.1 53.2 

042.2 42.3 42.1 

38.4 10.6 4.7 
   

B9 
َٚاذا عٔ زأٟ األغًب١ٝ يف إضسا٥ٌٝ، ٌٖ ٜؤٜد أّ ٜعازض َعظِ اإلضسا٥ًٝٝني ٖرا اذتٌ ايٛضط ببٓٛدٙ املرنٛز٠ يف 

 ايبطاق١ زتتُع١ نشٌ دا٥ِ؟

036.5 34.5 39.9 

055.6 58.5 50.7 

37.9 7.1 9.4 

   

B10 
يٛ قسزت ايٛالٜات املتشد٠ بس٥اض١ أٚباَا دفع ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ بك٠ٛ بكبٍٛ ٚتٓفٝر ٖرا اذتٌ 

ايٛضط ايدا٥ِ نُا دا٤ يف بٓٛدٙ ايطت١ ايطابك١، ٌٖ تعتكد إٔ ع٢ً ايطسف ايفًططٝين قبٍٛ أٚ زفض ٖرا ايتدخٌ 

 ٜهٞ؟األَس

048.0 47.1 49.5 

047.3 47.4 47.2 

34.7 5.5 3.3 
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(65 
قػطت إداز٠ ايس٥ٝظ األَسٜهٞ أٚباَا ع٢ً سه١َٛ ْتٓٝاٖٛ يًتٛقف عٔ ايبٓا٤ االضتٝطاْٞ يف ايكدع، ٚقعطت 

ٌٖ تعتكد إ ادا٤ ايس٥ٝظ اٚباَا اضٛأ اّ . ٌٝع٢ً ايس٥ٝظ ستُٛد عباع يًكبٍٛ باملفاٚقات غري املباغس٠ َع إضسا٥

 افكٌ َٔ ادا٤ االداز٠ ايطابك١ حتت ز٥اض١ بٛؽ ؟

03.1 2.4 4.2 

028.5 25.9 32.8 

347.5 49.3 44.6 

413.6 15.1 11.1 

54.4 4.0 5.1 

62.9 3.3 2.3 

   

(66 
ٌٖ تعتكد إٔ ايس٥ٝظ األَسٜهٞ أٚباَا ًَتصّ سكًا حبٌ ايدٚيتني ٚأْ٘ ٜعٌُ َٔ أدٌ قٝاّ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ إىل داْب 

 دٚي١ إضسا٥ٌٝ؟

02.2 2.0 2.7 

028.8 28.1 30.0 

348.6 48.3 49.1 

413.9 13.9 14.0 

56.4 7.8 4.2 

   

(67 
 َٔ بني دٍٚ املٓطك١ ٚايعامل َٔ ٖٞ ايدٚي١ اييت تساٖا انجس تأٜٝدًا يًفًططٝٓٝني ٚذتكٛقِٗ ايعادي١؟

0 42.6 41.2 44.8 

0 3.2 4.5 1.0 

3 5.6 6.6 4.0 

4- 13.3 6.1 25.0 

5 1.9 2.1 1.6 

6 5.1 5.0 5.3 

7 0.9 1.2 0.5 

8 4.5 4.7 4.0 

9 1.7 2.6 0.3 

02 1.7 2.2 0.9 

00 4.1 4.6 3.4 

00  1.0 1.6 2.2 

03  2.6 4.0 0.2 

04  11.8 13.6 8.9 
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 %قطاع غص٠ %ايكف١ ايػسب١ٝ %اجملُٛع 

 فإْو؟  ١ يًعًُٝات املطًش١ قد َدْٝني إضسا٥ًٝٝني داخٌ إضسا٥ٌٝبايٓطب 68)

010.5 8.2 14.4 

033.3 28.0 41.9 

346.5 51.6 38.1 

47.4 8.6 5.5 

52.3 3.7 0.2 

   

 صاخرت ٚاسدًا فكطط١ٝ تؤٜد ؟ أٜا َٔ االجتاٖات ٚاألسصاب ايتاي  ( 69

0  0.4 0.5 0.2 

0 2.8 3.1 2.3 

3  34.6 32.3 38.4 

4 18.9 15.3 24.7 

5  0.1 0.1 0.2 

6  1.6 1.2 2.3 

7  0.1 0.1 2.2 

8 0.8 0.9 0.5 

9  2.2 1.5 3.4 

02 4.0 4.8 2.7 

00  1.1 1.2 0.9 

00  32.3 37.3 24.0 

00  1.1 1.7 0.2 
 


