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ماظعومم مظؾرأي مادؿطالع مبنجراء مواٌلققي ماظلقودقي مظؾؾققث ماظػؾلطقين ماٌرطز ضوم

.م0211(معورس)آذارمم19-17اظػؾلطقينمسيماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةموذظؽمسيماظػرتةمعومبنيم

أجريماالدؿطالعمسيمزؾماألحداثمسيماظعوملماظعربلمواظؿظوػراتماظشعؾقيماظيتمأروحًمحؿكم

موتقغسمذظؽماظقضًمبوظـظوممسي مطؾمعـمعصر طذظؽمطوغًماٌـورؼماظػؾلطقـقيمضدمذفدتم.

وضؾؾمطؾمذظؽمطوغًمضـوةماىزؼرةماظػضوئقيمضدمضوعًمبـشرم.متظوػراتمتطوظىمبنغفوءماالغؼلوم

ماظؿقرؼرم-وثوئؼمعػووضوتمصؾلطقـقي معـمدائرةماٌػووضوتماظؿوبعيمٌـظؿي إدرائقؾقيممتمتلرؼؾفو

ماظػؾلطقـقي ماظق. مذظؽمادؿكدام ماظدوظلموتؾع مجملؾسماألعـ مضرار مضد مظؾػقؿق الؼوتماٌؿقدة

ماالدؿقطون مبنداغي مضربمغوبؾسم. مإؼؿؿور مسؿؾقيمسيمعلؿقرـي ماالدؿطالعموضعًمأؼضًو ضؾؾمإجراء

مأصراد معـمزيلي مإدرائقؾقي مسوئؾي مضققؿفو مراح ماألحداثمسيماظعوملم. ماالدؿطالع مػذا ؼغطل

ألوضوعماظػؾلطقـقيماظداخؾقيموأداءمحؽقعيتماظعربلموتلرؼىمضـوةماىزؼرةمظقثوئؼماٌػووضوتموا

ماظؼقىماظداخؾلمبنيمصؿحموريوسموعلؿؼؾؾماٌصوييم مصقوضموتقازن مودالم إمسوسقؾمػـقي

وادؿعودةماظقحدةمبنيماظضػيمواظؼطوعموآراءماىؿفقرمسيماظغوؼوتماظعؾقومظؾشعىماظػؾلطقينموسيم

متم.ممثقرةماظشؾوبمسؾقفوموسؿؾقيمإؼؿؿوروضضوؼومسؿؾقيماظلالمموتلثري اٌشوطؾماظرئقلقيماظيتمتقاجفف

ذكصًومم1072إجراءماٌؼوبالتموجفًومظقجفمععمسقـيمسشقائقيمعـماألذكوصماظؾوظغنيمبؾغمسددػوم

م                                %.م3عقضعًومدؽـقًوموطوغًمغلؾيماًطلمم107وذظؽمسيم

 :الهتائج الرئيسية لالستطالع

إديمذبؿقسيمعـماظؿطقراتماظداخؾقيماظيتمجوءتمم0211سوممتشريمغؿوئٍماظربعماألولمعـم

ماظػؾلطقـقي ماٌػووضوت مظقثوئؼ مغشر مأبرزػو مطون مخورجقي مألحداث اإلدرائقؾقيم-غؿقفي

ماظقالؼوتم موادؿكدام مايؽؿ مأغظؿي مإلدؼوط ماظعربل ماظعومل مسي ماظشؾوبقي ماظشعؾقي واظؿظوػرات

أثرتمػذهماألحداثمسؾكماظضػيم.مناٌؿقدةمظؾػقؿقمضدمضرارمذبؾسماألعـمخبصقصماالدؿقطو

مواظؼطوعمبطرقمزبؿؾػي مبـشرم. ماظغربقيمدؾؾًو ماظػؾلطقـقيموضقودتفومسيماظضػي متلثرتماظلؾطي صؿـاًل،

مأداءم مسيمتؼققؿ موتراجعو مصؿح محرطي مسيمذعؾقي متراجعًو ماظـؿوئٍ ماٌػووضوتمحقٌمتظفر وثوئؼ

ماظرئقسمسؾوس وثوئؼماٌػووضوتمألدؾوبمسدةمؼعقدماظلؾىمسيمتلثرماىؿفقرماظػؾلطقينمبـشرم.

عـفومأنماىزؼرةمالمتزالماظؼـوةماألػؿمظدىماٌشوػدؼـماظػؾلطقـني،موألغفومذاتمعصداضقيمسوظقيم

صػقؿوماتفؿًماظلؾطيماظػؾلطقـقيمضـوةماىزؼرةمبوظؿكعرمضدماظؼقودةماظػؾلطقـقيمصننمأشؾؾقيم.مظدؼفؿ

ماظػؾلطقينمتعؿؼدمأنمضـوةماىزؼرةمض ماظقثوئؼمإديمطشػمطؾريةمعـماىؿفقر دمػدصًمعـمغشر

طذظؽمتشريماظـؿوئٍمإديمأنمردماظلؾطيماظػؾلطقـقيمسؾكمعومغشرتفماىزؼرةم.مايؼوئؼموظقسماظؿكعر

وصققمطؾمذظؽمصنغفموبـوءمسؾكمعومغشرتفماىزؼرةم.مضدمطونمػزؼاًلموملمؼؼـعمشوظؾقيماظػؾلطقـقني

ؿػووضلماظػؾلطقينمملمؼؽـمعؿؿلؽًومصننمغصػماىؿفقرمسيماظضػيمواظؼطوعمؼعؿؼدمأنماٌقضػماظ

 .مبصوحلموأػدافماظشعىماظػؾلطقينماظعؾقو
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م مػق ميؿوسمسيمضطوعمشزةمأطـرمممو مواضقًو مصننمأحداثماظعوملماظعربلموتظوػراتفماظشؾوبقيمتشؽؾمتفدؼدًا تفدؼدمظػؿحمواظلؾطيمسيمسيماٌؼوبؾ،

صػلمضطوعمشزةمتظفرماظـؿوئٍمأنمثؾـلمدؽونمضطوعمشزةمؼشعرونمبقجقدمحوجيمظؾؿظوػرمسيماظؼطوعمضدمدؾطيمريوسمبفدفمتغقريماظـظومموأنم.ماظضػيماظغربقي

أنمػـوكمحوجيمظؾؿظوػرمسيماظضػيمضدمأعومسيماظضػيماظغربقي،مصننماظـؾٌمصؼطمؼعؿؼدونم.مغصػمدؽونماظؼطوعمؼؼقظقنمأغفؿمضدمؼشورطقنمسيمتظوػراتمطفذه

طؿومتشريماظـؿوئٍمإديمأغفمإنمحصؾًمتظوػراتمذعؾقيمذؾوبقيم.ماظلؾطيمبفدفمتغقريماظـظومموأنماظربعمصؼطمؼؼقظقنمأغفؿمضدمؼشورطقنمسيمتظوػراتمطفذه

بؾمأؼضومحقلمشقوبمايرؼوتمصقؿومضدمتؿؿققرممطربىمسيماظضػيمواظؼطوعمصننماٌطوظىمواظشعوراتمسيمضطوعمشزةمدؿؿؿققرمظقسمصؼطمحقلمإغفوءماالغؼلوم

ماالحؿالل موإغفوء محقلمضضقيتماالغؼلوم ماظغربقي ماٌطوظىمواظشعوراتمسيماظضػي ماىؿفقرم. مإديمأن متشري مغؿوئٍماالدؿطالع مإديمأن ماإلذورة ماىدؼر عـ

ععربمرصحمععمعصرمبشؽؾمدائؿمظؽـمأشؾؾقيمطؾريةمالمتؿقضعمأنمتمديماظػؾلطقينمؼؿقضعمأنمؼؽقنمظؾؿطقراتمسيماظعوملماظعربلمتلثريًامإجيوبقًومسؾكمإعؽوغقيمصؿحم

 .عظوػراتمصؾلطقـقيمطؿؾؽماظيتموريمسيماظعوملماظعربلمإديمإغفوءماالحؿاللمأومإديمإؼؼوفماالدؿقطون

االدؿقطونماإلدرائقؾلممعـمضؾؾماظقالؼوتماٌؿقدةمضدمضرارمذبؾسماألعـماظدوظلمخبصقص(ماظػقؿق)أخريًامتظفرماظـؿوئٍمأنمادؿكداممحؼماظـؼضم

وجدماالدؿطالعمأنمغلؾيمتلؼقدمدورمأعرؼؽلمطؾريمطفذام.مضدمذؽؾمضربيمذدؼدةمالدؿعدادماىؿفقرماظػؾلطقينمظؼؾقلمدورمأعرؼؽلموادعمسيمسؿؾقيماظلالم

م.ظلوبؼيضدمتراجعًمبشؽؾموادعمحبقٌمبؼقًمأضؾقيمضؽقؾيمعمؼدةمظفمبقـؿومأؼدتمأشؾؾقيمطؾريةمدورًامطفذامسيمادؿطالسؿـوما
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م م90)اظعظؿكماظغوظؾقي ماٌؿظوػرؼـمسيماظعوملماظعربلمعـؾمعصرم%( مبوظؿعورػمعع تشعر

مو موظقؾقو م7وتقغس مبوظؿعورػ% مؼشعرون مال م41. ماألولم% ماظرئقلل ماٌطؾى مأن ؼعؿؼدون

مو مواظؾطوظي، ماظػؼر ماًروجمعـمحوظي مػق م38ظؾؿؿظوػرؼـمسيمعصر مػقم% ؼعؿؼدونمأنمعطؾؾفؿ

مو مايوطؿ، ماظـظوم موادؿؾداد مضؿع معـ م11ايرؼي مسؾكم% ماظؼضوء ماألول معطؾؾفؿ مأن ؼعؿؼدون

مو م5اظػلود، مو% مإدالعل مبـظوم ماظلوبؼ ماٌصري ماظـظوم مادؿؾدال معطؾؾفؿ مأن %م3ؼعؿؼدون

مظؾغرب ماٌقاظقي معصر مدقودي ماإلسرابمسـمععورضي مػق مؼعؿؼدونمأنمعطؾؾفؿ حقاظلماظـؾـنيم.

م64) مإجيوبق%( متلثريات ماظعربل ماظعومل مسي مظؾؿطقرات مؼؽقن مأن ماألوضوعمؼؿقضعقن مسؾك ي

متلثرياتمدؾؾقيمو%م17اظػؾلطقـقيموغلؾيمعـم ؼعؿؼدونمأغفمظـمؼؽقنم%م15تعؿؼدمأغفمدقؽقنمهلو

 .هلومتلثرياتمسؾكماظقضعماظػؾلطقين

م م66)اظـؾـون مرصحم%( مععرب مصؿح مإدي مسيمعصر معؾورك مغظوم مدؼقط مؼمدي مأن ؼؿقضعقن

مو مبشؽؾمدائؿ موضطوعمشزة م07ظؾؿلوصرؼـمبنيمعصر مؼؿقضعقنمذظ% مؽال م. %(م54)ظؽـماألشؾؾقي

ماًؿليم ماظلـقات مخالل مإدرائقؾ مإديمجوغى معلؿؼؾي مصؾلطقـقي مدوظي مصرصمضقوم مأن تعؿؼد

متعؿؼدمغلؾيمعـم أنمصرصمضقومم%م01اٌؼؾؾيمظـمتؿغريمبلؾىماظؿطقراتمسيماظعوملماظعربلمصقؿو

م.أنمػذهماظػرصمضدمغؼصً%م03اظدوظيمزادتموتعؿؼدمغلؾيمعـم

م47 م% مظؾػؾلطقـقنيمسيماظضػيمعـمصؾلطقـقلماظضػي واظؼطوعمؼعؿؼدونمأنمػـوكمحوجي

اظغربقيمظؾؼقوممبؿظوػراتممموثؾيمٌومضوممبفمعؿظوػرونمسيمبؾدانمسربقيمعـمأجؾمتغقريماظـظومم

ترتػعمغلؾيم.متعؿؼدمأغفمالمتقجدمحوجيمٌظوػراتمطفذه%م52سيماظضػيماظغربقيمظؽـمغلؾيمعـم

مسي ممبظوػرات مظؾؼقوم محوجي مبقجقد مسيمماالسؿؼود ماظيتمجرت مظؿؾؽ معشوبفي ماظغربقي اظضػي

،موبنيم%(36)عؼورغيمبوظضػيماظغربقيم%(م64)بؾدانمسربقيمبفدفمتغقريماظـظوممصقفومسيمضطوعمشزةم

م54)دـيمم07-18اظشؾوبمعـمأسؿورم مصققم%( ،موبنيمعمؼديمريوسم%(41)دـيمم47عؼورغيممبو

م70) م%( مصؿح ممبمؼدي م%(08)عؼورغي مإدي ماظـلؾي مػذه موتصؾ م58، ماألحزابم% معمؼدي بني

م مإدي م46األخرى موبنيم% مجدؼدة، ماغؿكوبوت مسي مؼشورطقا مظـ مواظذؼـ ماٌـؿؿني مشري بني

م%(.41)عؼورغيممبؿقدطلماظؿدؼـم%(م50)اٌؿدؼـقنيم

م مصنن ماٌؼوبؾ م50سي محوجيم% مػـوك مأن مؼعؿؼدون مواظؼطوع ماظضػي مصؾلطقـقل عـ

مبؿظوػراتمعـمأجؾمتغق مظؾؼقوم متؼقلمظؾػؾلطقـقنيمسيمضطوعمشزة ريماظـظوممسيماظؼطوعمصقؿو

ترتػعمغلؾيماالسؿؼودمبقجقدمحوجيمظؾؼقومم.مأغفمالمتقجدمحوجيمٌظوػراتمطفذه%م42غلؾيمعـم

مبظوػراتمسيمضطوعمشزةمعشوبفيمظؿؾؽماظيتمجرتمسيمبؾدانمسربقيمبفدفمتغقريماظـظوممصقفوم

-18ظشؾوبمعـمأسؿورم؛موبنيما%(43)عؼورغيمبلؽونماظضػيماظغربقيم%(م67)بنيمدؽونمضطوعمشزةم

مم07 م60)دـي مصققم%( ممبو مم47عؼورغي موبنيمعمؼديمصؿحم%(38)دـي م71)، ممبمؼديم%( عؼورغي

بنيمشريم%م52بنيمعمؼديماألحزابماألخرىموإديم%م72وتصؾمػذهماظـلؾيمإديم%(م07)ريوسم

م46اٌـؿؿنيموإديم مسؿؾقيم% معمؼدي موبني مجدؼدة، مسيماغؿكوبوت مؼشورطقا مظـ ماظذؼـ بني

م م57)اظلالم م%( ماظلالم ممبعورضلمسؿؾقي م%(37)عؼورغي ماظؿدؼـ موبنيمعؿقدطل م57)، عؼورغيم%(

م%(.45)بوٌؿدؼـنيم

سـدمدمالمدؽونماظضػيمواظؼطوعمسـمادؿعدادػؿمظؾؿشورطيمسيمتظوػراتمظؿغقريماظـظومم
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مبنيماٌـطؼؿني مسيمعـورؼمدؽـفؿمبرزتمصروضوتمجقػرؼي معـم: متؼقلمغلؾي م52صؾقـؿو عـم%

مأغ ماالدؿعدادمبنيمدؽونمضطوعمشزة مصننمغلؾي مضدمتشوركمسيمعظوػراتمطفذهمسيماظؼطوع، فو

م ماظربع متؿفووز مال مسيماظضػي مسيمعظوػراتمطفذه مظؾؿشورطي ماظغربقي م04)دؽونماظضػي بنيم%(.

مبنيم ماظـظوم مظؿغقري مسيمعظوػراتمسيماظضػي مسيماٌشورطي ماظرشؾي مغلؾي مترتػع ماظضػي دؽون

مم07-18اظشؾوبمعـمأسؿورم م34)دـي مصققمعؼو%( مم47رغيممبو م17)دـي مبنيمدؽونمضطوعم%(. أعو

شزةمصرتتػعمغلؾيماظرشؾيمسيماٌشورطيمسيمعظوػراتمسيماظؼطوعمظؿغقريماظـظوممبنيماظشؾوبمعـم

م%(.05)دـيمم47عؼورغيممبومصققم%(م61)دـيمم07-18أسؿورم

ماألطـرم ماظـلؾي مسيماٌظوػراتمصنن مرصعف ماٌػضؾ ماظشعور ماٌلؿطؾعنيمسـ مدمال سـد

،م%(04"م)اظشعىمؼرؼدمإغفوءماالحؿالل"تؾعفمذعورم"ماظشعىمؼرؼدمإغفوءماالغؼلوم"اخؿورتم(م51%)

ظؽؾمعـفوم%م0،موحوزتمذعوراتمأربعمأخرىمسؾكم%(14"م)اظشعىمؼرؼدمإغفوءماظػلود"ثؿمذعورم

م"وػل ماٌػووضوت: مإغفوء مؼرؼد ماظشعى مأودؾق"و" مإغفوء مؼرؼد ماظشعى مإغفوءم"و" مؼرؼد اظشعى

سيماظضػيماظغربقيمؼربزمبشؽؾمخوصمذعورم".ماظشعىمؼرؼدماظعقدةمظالغؿػوضي"،مو"اظؿـلقؼماألعين

ماالحؿالل" مإغفوء م" مبـلؾي ماالغؼلوم مإغفوء مبعد ماظـوغقي م46سيماٌرتؾي مو% ماالغؼلوم %م09إلغفوء

م.إلغفوءماالحؿالل

م
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ؼؼقظقنمأغفؿمضدمذوػدوامأوممسعقامعـمصضوئقيماىزؼرةمأومعـمعصودرمأخرىمسـم%م78

ماىزؼرة ماظيتمطشػًمسـفو ماإلدرائقؾقي موثوئؼماٌػووضوتماظػؾلطقـقي م79. مأوم% ؼصدضقنمطؾ

مو ماظػؾلطقـققن ماٌػووضقن مضدعفو ماظيت ماظؿـوزالت محقل ماىزؼرة مغشرتف معو م19بعض الم%

ؼعؿؼدونمأنم%(م49)اظـصػمتؼرؼؾًوم.ميمذلءمغشرتفمصضوئقيماىزؼرةمحقلماٌقضقعؼصدضقنمأ

اٌقضػماظػؾلطقينماظؿػووضلمطؿومتؽشػماظقثوئؼمملمؼؽـمعؿؿلؽًوممبصوحلموأػدافماظشعىم

مو م44اظػؾلطقينماظعؾقو مبفو% مطونمعؿؿلؽًو مؼعؿؼدونمأغف ماالسؿؼودمبؿؿلؽماٌقضػم. ترتػعمغلؾي

ماظػؾلطقينممبصو ماظؿػووضل مشزة مسيمضطوع ماظعؾقو ماظشعى م49)حلموأػداف مبوظضػيم%( عؼورغي

مصؿحم%(41) موبنيمعمؼديمحرطي م78)، موعمؼديماألحزابم%(13)عؼورغيممبمؼديمريوسم%( ،

%م35و%م36)،موشريماٌـؿؿنيمحزبقًومواظذؼـمظـمؼشورطقامسيماغؿكوبوتمجدؼدةم%(42)األخرىم

%(م61)،موبنيماظطالبم%(38)بوٌؿدؼـقنيمعؼورغيم%(م49)،موبنيمعؿقدطلماظؿدؼـم(سؾكماظؿقاظل

م مبوظعؿولمواظؿفور م37)عؼورغي م07و% م(سؾكماظؿقاظل% ماظعوم موبنيماظعوعؾنيمسيماظؼطوع %(م51)،

م%(.36)عؼورغيمبوظعوعؾنيمسيماظؼطوعماًوصم

تعؿؼدمأنمػدفمصضوئقيماىزؼرةمعـمغشرماظقثوئؼمطونمطشػمايؼوئؼ،م%م59أشؾؾقيمعـم

م36وظؽـم ماظػؾلطقـقيؼعؿؼدونمأنماهل% مضدماظؼقودة مدفمطونماظؿكعر ماالسؿؼودمأنم. ترتػعمغلؾي

،م%(54)عؼورغيمبؼطوعمشزةم%(م63)سيماظضػيماظغربقيم"مػقمطشػمايؼقؼي"ػدفمصضوئقيماىزؼرةم

م95)،موبنيمعمؼديمريوسم%(57)عؼورغيمبوظرجولم%(م63)وبنيماظـلوءم عؼورغيممبمؼديمصؿحم%(

م71)،موبنيماٌؿدؼـقنيم%(07) ،موبنيماظعوعؾنيمسيماظؼطوعم%(51)رغيممبؿقدطلماظؿدؼـمعؼو%(

م%(.49)عؼورغيمبوظعوعؾنيمسيماظؼطوعماظعومم%(م65)اًوصم

مغشرتفماىزؼرةمملمؼؽـمعؼـعًوم%م60أشؾؾقيمعـم تؼقلمأنمردماظلؾطيماظػؾلطقـقيمسؾكمعو

م معـ م33وغلؾي معؼـعًو% مطون ماظلؾطي مرد مأن متؼقل ماظلؾطي. مرد مبلن ماالسؿؼود مغلؾي سؾكممترتػع

م ماظغربقي مسيماظضػي م67)اىزؼرةمملمؼؽـمعؼـعًو م%( مبؼطوعمشزة م54)عؼورغي وبنيماظذؼـمتزؼدم%(

،موبنيم%(56)دـيمم07-18عؼورغيمبوظؾذؼـمترتاوحمأسؿورػؿمبنيم%(م74)دـيمم47أسؿورػؿمسـم

،موشريم%(72)واظؾذؼـمالمؼرشؾقنمسيماٌشورطيمسيماالغؿكوبوتماظؼودعيم%(م89)عمؼديمريوسم

معؼورغيمععمعمؼديمصؿحم%(65)نيمأليمحزبماٌـؿؿ م34)، متؾؾغمػذهماظـلؾيم%( بنيم%م64صقؿو

م.اٌصقتنيمألحزابمأخرى

م
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م01 مو% مجدًا مجقدة مأو مجقدة مبلغفو م56ؼصػقنماألوضوعمسيمضطوعمشزة مبلغفوم% ؼصػقغفو

مجدًا مدقؽي مأو مدقؽي م. معـ مغلؾي مضوظً مأذفر، مثالثي مضؾؾ ماألخري م17سيمادؿطالسـو مأنم% صؼط

م موضوظًمغلؾي مأومجقدةمجدًا مجقدة م60األوضوعمسيمضطوعمشزة مدقؽيمجدًا% مأو مدقؽي مأغفو أعوم.

تؼقلمأنماألوضوعمصقفومجقدةمأومجقدةمجدًاموغلؾيمعـم%م33ننمغلؾيمعـمبوظـلؾيمظؾضػيماظغربقيمص

%م31و%م35تؼقلمأغفومدقؽيمأومدقؽيمجدًا،موطوغًمػذهماظـلؾيمضدمبؾغًمضؾؾمثالثيمأذفرم%م33

مسؾكماظؿقاظل م72. معؼوبؾم% ماظغربقي مسيماظضػي مصلودمسيمعمدلوتماظلؾطي مؼقجد ؼؼقظقنمبلغف
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م59 مسيماٌ% مصلود مؼقجد مبلغف مسيمضطوعمؼؼقظقن ماٌؼوظي مظؾقؽقعي ماظؿوبعي مدلوتمايؽقعقي

مشزة مأذفر. مضؾؾمثالثي مسؾقفو مظؿؾؽماظيتمحصؾـو ماظـلىمعشوبفي مػذه م65. متقجدم% ؼؼقظقنمبلغف

أغفمالمتقجدم%م31حرؼيمصقوصيمسيماظضػيماظغربقي،مأومتقجدمإديمحدمعو،مبقـؿومتؼقلمغلؾيمعـم

عـمدؽونماظضػيمواظؼطوعمؼؼقظقنمبلغفم%م46سيماٌؼوبؾمصننم.محرؼيمصقوصيمسيماظضػيماظغربقي

أغفمالمتقجدم%م40تقجدمحرؼيمصقوصيمسيمضطوعمشزةمأومتقجدمإديمحدمعومصقؿومتؼقلمغلؾيمعـم

م.محرؼيمصقوصيمسيمضطوعمشزة

م33 مبدونمخقف% ماظغربقي مؼؼقظقنمأنماظـوسمؼلؿطقعقنماغؿؼودماظلؾطيمسيماظضػي سيم.

طقعقنماغؿؼودماظلؾطيمبدونمخقفمسيمضطوعمصؼطمأنماظـوسمؼلؿ%م19اٌؼوبؾمتؼقلمغلؾيمعـم

مشزة ماظغربقيم. مألوضوعمايرؼوتمسيماظضػي ماظرأيماظعوم مسيمتؼدؼر ماظـلىمهلـًو تعؽسمػذه

وطوغًمػذهماظـلى،مطؿومؼظفرمعـماىدولمأدغوه،م.موبؼوءػومسؾكمعومطوغًمسؾقفمسيمضطوعمشزة

معـذمأؼؾقلم معؿقاصاًل مبؾغًم0227(مدؾؿؿرب)ضدمذفدتمػؾقرًو غلؾيماالسؿؼودمبلنماظـوسممسـدعو

م مسيماظضػي ماظلؾطي ماغؿؼود م56ؼلؿطقعقن م50عؼوبؾم% ماغؿؼودم% ماظـوسمؼلؿطقعقن مبلن اسؿؼدوا

 .اظلؾطيمسيمضطوعمشزةمبدونمخقف

مػؾقطمعلؿؿرمسيمغلؾيماالسؿؼودمبوظؼدرةمسؾكماغؿؼودماظلؾطي:مجدول

 اظغربقيمسيمطؾمعـماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةمعـذماغػصولمضطوعمشزةمسـماظضػي 

 

 

م

ماظؼدرةمسؾكماغؿؼودماظلؾطيم  

 سيماظضػيماظغربقيمبدونمخقف

ماظؼدرةمسؾكماغؿؼودماظلؾطي

 سيمضطوعمشزةمبدونمخقف 

 %19 %33 0211(معورس)آذارم

 %19 %07 0212(مدؼلؿرب)طوغقنمأولم

 %04 %32 0212(مدؾؿؿرب)أؼؾقلم

 %09 %37 م0229(معورس)آذارم

 %40 %47 0228(مأشلطس)آبم

 %50 %56 0227(مدؾؿؿرب)أؼؾقلم

م ماظققم متؾؾغ ماظشكصقي ماإلحلوسمبوألعـمواظلالعي م54غلؾي ماظغربقيم% ماظضػي بنيمدؽون

م67و مشزة% مضطوع مدؽون مبني م. متؾؾغ مػـقي مامسوسقؾ محؽقعي مألداء ماإلجيوبل %م31اظؿؼققؿ

م39ويؽقعيمدالممصقوضم سؾكم%م43و%م36وطوغًمػذهماظـلىمضدمبؾغًمضؾؾمثالثيمأذفرم%.

،مأعومسيماظضػيم%37تشريماظـؿوئٍمإديمأنمغلؾيماظراشؾنيمسيماهلفرةمعـماظؼطوعمتؾؾغم.ماظؿقاظل

م%.01اظغربقيمصؿؾؾغمغلؾيماظرشؾيمسيماهلفرةم

أغفومشريم%م51صقؿومتؼقلمغلؾيمعـم%م46غلؾيماظرضومسـمأداءماظرئقسمربؿقدمسؾوسمتؾؾغم

ىماظرضومسـمأداءماظرئقسمحقٌمتشؽؾمػذهماظـلىمتراجعًومسيمعلؿق.مراضقيمسـمأداءماظرئقس

ماظرئقس مسـمأداء ماظرضو مم بؾغًمغلؾي مأذفر ماظلوبؼمضؾؾمثالثي م52سيمادؿطالسـو وغلؾيمسدمم%

%م51سيمضطوعمشزةمو%م39سيمػذاماالدؿطالعمتؾؾغمغلؾيماظرضومسـمأداءماظرئقسم%.م45اظرضوم

مت%م03.مسيماظضػيماظغربقي ؼقلمغلؾيمعـمؼؼقظقنمأنمحؽقعيمػـقيمػلمايؽقعيماظشرسقيمصقؿو

م05 م% معـ مغلؾي موتؼقل ماظشرسقي مايؽقعي مصقوضمػل محؽقعي م37أن مايؽقعؿنيمشريم% أن

م.تشؽؾمػذهماظـلىمػؾقرًومسيماالسؿؼودمبشرسقيمحؽقعيمصقوض.مذرسقؿني

م

2

0926

39

 
مععمتمؼ%م43تعورضموغلؾيم%م50أشؾؾقيمعـم دماضرتاحمدالممصقوضمإلغفوءماالغؼلوممصقرًا

تلجقؾماٌصوييمبنيمصؿحموريوسمحبقٌمتؿشؽؾمحؽقعيمورـقيمبرئوديمذكصمعؼؾقلمعـم

مبقدمريوسموبؼوءم مػق مطؿو مشزة ماألعينماظراػـمسيمضطوع مسؾكماظقضع ماإلبؼوء اظطرصنيمعع

مػقمبقدمصؿح ماظقضعماألعينماظراػـمسيماظضػيمطؿو سيم%م45صقوضمتصؾمغلؾيمتلؼقدماضرتاحم.

معلموظؿونمسـمادؿؿرارماالغؼلوممسيمغظرم.مسيمضطوعمشزة%م39اظضػيمعؼوبؾم صؿحموريوسمععًو
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م60 مظؽـم% م15عـماىؿفقر، مو% م15تؾقممريوسموحدػو متؾقممصؿحموحدػو% ظؽـمظقمجرتم.

م مصنن مريوس، موصوزتمبفو مجدؼدة موبرٌوغقي م46اغؿكوبوتمرئودقي مذظؽمدقعززم% مأن ؼعؿؼدون

م.ؼعؿؼدونمأنمذظؽمدقعززماالغؼلوم%م05ظقمصوزتمصؿحمسيماالغؿكوبوت،مصننماالغؼلوم؛مو

م معصرمسيماٌصويي، موتقضػمدور م01بعدماظؿطقراتماىدؼدةمسيمعصر ؼعؿؼدونمأنم%

ؼعؿؼدونمأنماظقحدةمدؿعقدموظؽـمبعدمصرتةم%م52اظقحدةمبنيماظضػيمواظؼطوعمدؿعقدمضرؼؾًو،مو

تعربمػذهماظـؿوئٍمسـماخنػوضمبورزمسيمغلؾيم.مبدًاؼعؿؼدونمأنماظقحدةمظـمتعقدمأ%م01رقؼؾيمو

%.م39االسؿؼودمبلنماالغؼلوممدائؿمحقٌمطوغًمضدمبؾغًمسيمادؿطالسـوماظلوبؼمضؾؾمثالثيمأذفرم

م.مرمبومؼعقدماظؿػوؤلماىدؼدمظؾقراكماظشعيبمسيماظضػيمواظؼطوعمعطوظؾًومبنغفوءماالغؼلوم

ؼعؿؼدونمأغفمؼـؾغلمإدؼوطماظـظوممسيماظضػيم%م43إلغفوءماالغؼلوممبنيماظضػيمواظؼطوعم

متعؿؼدمغلؾيمعـم مبقـؿو أنمذظؽمؼؿطؾىمإدؼوطماظـظوممسيمضطوعمشزةمصؼطم%م16واظؼطوعمععًو،

صؼطمؼعؿؼدونم%م18ؼعؿؼدونمأنمذظؽمؼؿطؾىمإدؼوطماظـظوممسيماظضػيماظغربقيمصؼط،مو%م15و

م.مؼؿطؾىمإدؼوطماظـظوممسيماظضػيمأوماظؼطوعمأنمإغفوءماالغؼلوممال

م ماالغؼلوم م33إلغفوء مو% م61ؼمؼدون مبشروطم% مسؾوس ماظرئقسمربؿقد مضؾقل ؼعورضقن

ؼؼقظقنمأنمسقدةم%م69ريوسمحؿكمظقمأدىمذظؽمظؾعقدةمظؾقصورمواٌؼورعيماظدوظقي؛مطؿومأنم

ما ماظشعى موعصوحل مٌصويفؿ محققؼًو مخطرًا مأو متفدؼد مؼشؽؾ مواٌؼورعي ظػؾلطقين؛مايصور

ظالسؿؼودمبلنمصرصمضقومماظرئقسمسؾوسمبذظؽمصغريةمأومصغريةمجدًامصقؿوم%(م50)ومتقؾماألشؾؾقيم

ترتػعمغلؾيمتلؼقدمضقومماظرئقسم.مأنمصرصمضقوعفمبذظؽمطؾريةمأومعؿقدطيم %40تعؿؼدمغلؾيمعـم

،م%(31)عؼورغيمبوظضػيماظغربقيم%(م37)سؾوسمبؼؾقلمذروطمريوسمإلغفوءماالغؼلوممسيمضطوعمشزةم

م07-18عؼورغيمبوظؾذؼـمترتاوحمأسؿورػؿمبنيم%(م38)دـيمم47وبنيماظذؼـمتزؼدمأسؿورػؿمسـم

م موبنيمعمؼديمريوسم%(30)دـي م56)، موبنيمععورضلمسؿؾقيم%(03)عؼورغيممبمؼديمصؿحم%( ،

عؼورغيممبؿقدطلم%(م43)،موبنيماٌؿدؼـقنيم%(09)عؼورغيممبمؼديمسؿؾقيماظلالمم%(م50)اظلالمم

م%(.05)اظؿدؼـم

مصننم م47سيماٌؼوبؾ، م46ؼمؼدونمو% ماالغؼلوممعـمخاللمضقوممحرطيم% ؼعورضقنمإغفوء

إنماخنػوضمغلؾيم .مريوسمبؼؾقلماظشروطماظدوظقيممبومسيمذظؽمضؾقلماالتػوضوتمععمإدرائقؾ

ماظلوبؼمتعقدمالخنػوضمغلؾيم ماالغؼلوممعؼورغيمبـلؾيمععورضيماًقور ماًقورمإلغفوء ععورضيمػذا

ضقوممحرطيمريوسمبؼؾقلماظشروطماظدوظقيمؼشؽؾمتفدؼدًامأومخطرًامحققؼًومٌصوحلماالسؿؼودمبلنم

ؼعؿؼدونم%م53وظؽـمطؿومسيماًقوراتماظلوبؼيمصننم.ماٌلؿطؾعنيموعصوحلماظشعىماظػؾلطقين

ماالغؼلوممعـمخاللمضؾقلماالتػوضوتمععم مإلغفوء أنمصرصمضقوممحرطيمريوسمبلخذماٌؾودرة

مجدًا مصغرية مأو ممإدرائقؾمصغرية معـ مغلؾي متعؿؼد م41صقؿو مأوم% مبذظؽمطؾرية مصرصمضقوعفو أن

معؿقدطي ترتػعمغلؾيمتلؼقدمضقوممريوسمبؼؾقلماظشروطماظدوظقيمعـمأجؾمإغفوءماالغؼلوممسيم.

م ماظغربقي م49)اظضػي م%( مشزة مبؼطوع م%(45)عؼورغي موبنيماظرجول م52)، م%( مبوظـلوء %(م46)عؼورغي

م47عؼورغيمبوظؾذؼـمتزؼدمأسؿورػؿمسـم%(م49)يمدـم07-18وبنيماظؾذؼـمترتاوحمأسؿورػؿمبنيم

م موبنيمعمؼديمصؿحم%(42)دـي م67)، موبنيمعمؼديمسؿؾقيم%(05)عؼورغيممبمؼديمريوسم%( ،

م م55)اظلالم م%( ماظلالم ممبعورضلمسؿؾقي م%(03)عؼورغي ماظؿدؼـ موبنيمعؿقدطل م50)، عؼورغيم%(

 %(.39)بوٌؿدؼـنيم

م

0
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63

32

61

65

13

 
ظقمجرتماغؿكوبوتمرئودقيمجدؼدةموترذحمصقفوماثـونمصؼطمػؿومربؿقدمسؾوسموامسوسقؾم

عـمأصقاتماٌشورطنيموتؾؾغمغلؾيماٌشورطيم%م38واظـوغلمسؾكم%م55ػـقي،محيصؾماألولمسؾكم

سيمضطوعمشزة،محيصؾمسؾوسمسيمػذاماالدؿطالعمسؾكم%.م58سيماالغؿكوبوتمسيمػذهمايوظيم

م53 مسؾكم% م40وػـقي محيصؾمسؾوسمسؾكموسيماظض% ماظغربقي م56ػي مسؾكم% م35وػـقي ػذهم%.

مأذفر مثالثي مضؾؾ مطوغًمسؾقف مٌو ماظـلىمضرؼؾي ماظربشقثلم. مبنيمعروان مطوغًماٌـوصلي مظق أعو

م مسؾك ماألول مصققصؾ مػـقي م64وإمسوسقؾ م% مسؾك مسيمم %31واظـوغل ماٌشورطي مغلؾي وتصؾ

وػـقيمسؾكم%م59ربشقثلمسؾكمسيمضطوعمشزةمحيصؾماظ%.م67االغؿكوبوتمسيمػذهمايوظيمإديم

ػذهماظـلىمضرؼؾيمجدًام%.م08ومػـقيمسؾكم%م66وسيماظضػيماظغربقيمحيصؾماظربشقثلمسؾكم%م36

ظقمطونمبنعؽونماىؿفقرماظػؾلطقينماخؿقورمغوئىم.معـمتؾؽماظيتمحصؾـومسؾقفومضؾؾمثالثيمأذفر

خيؿورونمامسوسقؾم%م18خيؿورونمعروانماظربشقثلمو%م32ظرئقسماظلؾطيماظػؾلطقـقيماظققممصننم

مو م14ػـقي مصقوضمو% مدالم م11خيؿورون مو% ماظربشقثل معصطػك م0خيؿورون مصوئىم% خيؿورون
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م.ػذهماظـلىمضرؼؾيمجدًامعـمتؾؽماظيتمحصؾـومسؾقفومضؾؾمثالثيمأذفر.مسرؼؼوت

م مصنن ماظلقودقي ماظؼقى مذيقع ممبقاصؼي مجدؼدة مبرٌوغقي ماغؿكوبوت مجرت %م71ظق

محقٌمهصؾمضوئؿيماظؿغقريمواإلصالحماظؿوبعيميؿوسمسؾكم عـمأصقاتم%م06دقشورطقنمصقفو

م42اٌشورطنيموصؿحمسؾكم ماظؼقائؿماألخرىمذبؿؿعيمسؾكم% موتؼقلمغلؾيم%10وهصؾمطوصي ،

ذهماظـؿوئٍمضرؼؾيمجدًامعـمتؾؽماظيتمحصؾـومسؾقفومػ.مأغفومملمتؼررمٌـمدؿصقتمبعد%م00عـم

مأربعمدرجوتمعؽقؼي مبودؿــوءمحرطيمصؿحماظيتمػؾطًمذعؾقؿفو مضؾؾمثالثيمأذفر، ترتػعمذعؾقيم.

عؼوبؾماظرجولم%(م08)بنيماظـلوءم ،م%(01)عؼورغيمبوظضػيماظغربقيم%(م33)ريوسمسيمضطوعمشزةم

وبنيماظرجولم%(م39)عؼورغيمبوظضػيماظغربقيم%(م40)صقؿومترتػعمذعؾقيمصؿحمسيمضطوعمشزةم%(م03)

م%(38)عؼوبؾماظـلوءم%(م43) حقٌمتصؾم(مدـيم38صققم)،موترتػعمذعؾقيمريوسمبنيماألطربمدـًو

أعومذعؾقيمصؿحمصرتتػعمبنيم%م02ظؿصؾمإديم(مدـيم07-18)وتـكػضمبنيماألطـرمذؾوبًوم%م30إديم

م م%(م44)األطـرمذؾوبًو %(م40)رتػعمذعؾقيمريوسمبنيماٌؿدؼـنيمطؿومت%(.م36)عؼورغيمبوألطربمدـًو

وتـكػضم%(م47)صقؿومترتػعمذعؾقيمصؿحمبنيمعؿقدطلماظؿدؼـم%(م15)عؼورغيممبؿقدطلماظؿدؼـم

م31)بنيماٌؿدؼـنيم م%(. مريوسمبنيمربوتماظؾققتمواظعؿول مذعؾقي م32)ترتػع معـفؿو% (مظؽؾ

سؾكم%م49و%م52)البمأعومذعؾقيمصؿحمصرتتػعمبنيماٌقزػنيمواظط%(م18)وتـكػضمبنيماظطالبم

م(.مسؾكماظؿقاظل%م00و%م30)وتـكػضمبنيماظعؿولمواٌؿؼوسدؼـم(ماظؿقاظل

ؼعؿؼدونمأغفمظقمجرتماغؿكوبوتمبرٌوغقيمورئودقيماآلنمصننمعـماٌؿقضعمصقزمصؿح،م%م46

أنمعـماٌؿقضعم%م00أغفمعـماٌؿقضعمصقزمريوسموتؼقلمغلؾيمعـم%م16صقؿومتؼقلمغلؾيمعـم

ؼعؿؼدونمأنمدؾىمععورضيمريوسمإلجراءماغؿكوبوتمبرٌوغقيم%م51.مأخرىمصقزمضقائؿماغؿكوبقي

ماالغؿكوبوتم مألن مأو ماظغربقي ماظعؿؾمسيماظضػي معـ مممـقسي مبلغفو مإحلودفو مػق ماظققم ورئودقي

ؼعؿؼدونمأنمدؾىمععورضيمريوسمظالغؿكوبوتمػقمتؼدؼرػوم%م37بـظرػومظـمتؽقنمغزؼفي،مظؽـم

م.أغفومضدمدبلرػو

3
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ؼؼقؿقنمأداءمذبوظلفؿماحملؾقيمخاللماظلـقاتماًؿليماٌوضقيمسؾكمأغفمجقدمأوم%م62

تماحملؾقيمؼعؿؼدونمأنماالغؿكوبو%م51.مؼؼقؿقغفمسؾكمأغفمدلءمأومدلءمجدًا%م34جقدمجدًامو

م ممتقز مسيمذفر مؼقظقق)اظؼودعي م( موغلؾي مغزؼفي م38دؿؽقن مغزؼفي% متؽقن مظـ مأغفو متعؿؼد %م47.

مو ماالغؼلوم متعزؼز مإدي مدقمدي ماحملؾقي ماالغؿكوبوت مإجراء مأن م02ؼعؿؼدون مأنم% ؼعؿؼدون

مو مدقمديمإديمتؼرؼىماٌصويي م08إجراءػو مظالغؿكوبوتماحملؾقيم% مظـمؼؽقن مأغف ؼعؿؼدون

مصوييتلثريمسؾكماٌ م46. مو% ماظؼودعي مسيماالغؿكوبوتماحملؾقي %م13ؼعؿؼدونمأنمصؿحمدؿػقز

ماظػوئزونمو مواٌلؿؼؾنيمدقؽقغقنمػؿ م02ؼعؿؼدونمأنمعرذقلماظقلور ؼؼقظقنمأنمعرذقلم%

ماظعوئالتمدقؽقغقنمػؿماظػوئزؼـ عـمدؽونماظضػيماظغربقيمؼؼقظقنمأغفؿمدقشورطقنمسيم%م61.

م.مؼؼقظقنمأغفؿمظـمؼشورطقامبفو%م35االغؿكوبوتماحملؾقيماظؼودعيمو

م

6
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96

16

 
م45)اظـلؾيماألطربم ماألوديمظؾشعىماظػؾلطقينمؼـؾغلمأنمتؽقنم%( ماظعؾقو تعؿؼدمأنماظغوؼي

م مسوم ميدود مإدرائقؾل ماغلقوب مواظؼطوعمم1967هؼقؼ ماظضػي مسي مصؾلطقـقي مدوظي وإضوعي

ماظؼدسماظشرضقي موسوصؿؿفو م07سيماٌؼوبؾمصننم. ماألوديمجيىمأنمتؽقنم% ؼؼقظقنمأنماظغوؼي

مظ ماظعقدة مسيمسوممايصقلمسؾكمحؼ معـفو ماظيتمخرجقا موبؾداتفؿ مظؼراػؿ الجؽنيموسقدتفؿ

أنماظغوؼيماألوديمؼـؾغلمأنمتؽقنمبـوءمصردمصوحلموذبؿؿعم%م17طذظؽمتؼقلمغلؾيمعـم.م1948

معؿدؼـمؼؾؿزممبؿعوظقؿماإلدالممطوعؾي أنماهلدفماألولمجيىمأنمؼؽقنم%م12وتؼقلمغلؾيمعـم.

%(م38)اظـلؾيماألطربم.مإلغلونماظػؾلطقينبـوءمغظوممحؽؿمدميؼرارلمحيرتممحرؼوتموحؼققما
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م

تعؿؼدمأنماظغوؼيماظعؾقوماظـوغقيمؼـؾغلمأنمتؽقنمايصقلمسؾكمحؼماظعقدةمصقؿومتؼقلمغلؾيمعـم

%م00أنماظغوؼيماظعؾقوماظـوغقيمؼـؾغلمأنمتؽقنمإضوعيمغظوممحؽؿمدميؼرارلموتؼقلمغلؾيمعـم%م05

تؼقلمأنم%م15غلؾيمعـم.ماظضػيمواظؼطوعمأغفومؼـؾغلمأنمتؽقنمإغفوءماالحؿاللموبـوءماظدوظيمسي

م.اظغوؼيماظـوغقيمؼـؾغلمأنمتؽقنمبـوءماظػردماظصوحلمواجملؿؿعماٌؿدؼـ

مػلمتػشلماظؾطوظيم ماظػؾلطقينماظققم ماجملؿؿع ماألوديماظيتمتقاجف ماألدودقي اٌشؽؾي

مشقوبماظقحدةماظقرـقي%م08واظػؼرموذظؽمسيمغظرم متؼقلمغلؾيممموثؾيمأغفو مصقؿو معـماىؿفقر

م معـ مغلؾي موتؼقل موشزة، مبنيماظضػي ماالغؼلوم م00بلؾى مادؿؿرارم% ماألوديمػل ماٌشؽؾي أن

أنماٌشؽؾيماألوديمػلمتػشلماظػلودمسيمبعضم%م11االحؿاللمواالدؿقطون،موتؼقلمغلؾيمعـم

ماٌمدلوتماظعوعي م. معـ م8وتؼقلمغلؾي مضطوعمشزةم% محصور ماألوديمػلمادؿؿرار ماٌشؽؾي أن

م.وإشالقمععوبره

م

3
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لمسيمدقوقماظؿطقراتماٌؿؽـيمسؾكمسؿؾقيماظلالممبعدماظـقرةماظشؾوبقيمسيماظعوملماظعرب

وإعؽوغقيمصؿحمععربمرصحمايدوديمععمعصرمدلظـوماىؿفقرمسؿومإذامطونمؼػضؾمصؿحمععربمرصحم

مععم ماظؾضوئع مععوبر مإلشالق مذظؽ مأدى مظق محؿك مدائؿ مبشؽؾ مظؾؾضوئع معصر معع ايدودي

مإدرائقؾ م69)وجدماالدؿطالعمأنمأشؾؾقيمطؾريةم. تػضؾمصعاًلمصؿحمععربمرصحمظؾؾضوئعمبشؽؾم%(

م مسورضمذظؽمدائؿمسؾكمصؿحمععوبر عػضؾنيمصؿحم%م07اظؾضوئعمععمإدرائقؾمبشؽؾمدائؿمصقؿو

ترتػعمغلؾيمتػضقؾمصؿحمععوبرمضطوعم.ماٌعوبرمبنيماظؼطوعموإدرائقؾمبشؽؾمدائؿمبداًلمعـمذظؽ

عؼورغيم%(م73)شزةمبشؽؾمدائؿمععمعصرمسؾكمصؿقفومبشؽؾمدائؿمععمإدرائقؾمسيماظضػيماظغربقيم

م83)م،موبنيمعمؼديمريوس%(63)بؼطوعمشزةم موبنيمععورضلم%(61)عؼورغيممبمؼديمصؿحم%( ،

م%(.67)عؼورغيممبمؼديمسؿؾقيماظلالمم%(م78)سؿؾقيماظلالمم

مضؾؾم مإؼؿؿور معلؿقرـي مسي مجرت ماظيت ماظعؿؾقي مسـ ماالدؿطالع مػذا مسي مأؼضو دلظـو

مأصراد مسوئؾيمعؽقغيمعـمزيلي مأدوبقعموراحمضققؿفو ماالدؿطالعمبؾضعي وجدماالدؿطالعمأنم.

بؾغًمغلؾيمتلؼقدماظعؿؾقيمسيمضطوعمشزةم%.م30تعورضمتؾؽماظعؿؾقيمصقؿومأؼدػوم%م63أشؾؾقيمعـم

مبنيم.مسيماظضػيماظغربقي%م02عؼورغيمبـلؾيمملمتزدمسـم%م51 ازدادتمغلؾيمتلؼقدماظعؿؾقيمأؼضًو

مم37-18اظؾذؼـمتراوحًمأسؿورػؿمبنيم م37)دـي مبوظؾذؼـمزادتمأسؿورػؿمسـم%( م37عؼورغي

عؼورغيممبمؼديمصؿحم%(م51)غلؾيماظؿلؼقدمظؾعؿؾقيمبنيمعمؼديمريوسمطذظؽمتزدادم%(م06)دـيم

م%(03) ماظلالم مسؿؾقي مععورضل موبني م46)، م%( ماظلالم مسؿؾقي ممبمؼدي موبنيم%(08)عؼورغي ،

م م37)اٌؿدؼـني م%( ماظؿدؼـ ممبؿقدطل م%(08)عؼورغي ماظطالب موبني م35)، مبوظعؿولم%( عؼورغي

م%(.06)

مظعؿ مغلؾقًو مطؾرية مأشؾؾقي معـمرشؿمععورضي مصننمغلؾي مإؼؿؿور م45ؾقي مملمؼؿؿم% مظق تعؿؼدمأغف

مذظؽم مصنن مواإلدرائقؾقني ماظػؾلطقـقني مبني معلؾقي معقاجفوت موحدثً مظؾؿػووضوت اظعقدة

مضوظًمغلؾيم مصقؿو ماظيتمصشؾًماٌػووضوتمسيمهؼقؼفو ماظػؾلطقـقي مايؼقق مظؿقؼقؼ دقمدي

م.أغفومالمتعؿؼدمذظؽ%م49عـ

ماظػق مبعد مأغف مأؼضًو ماالدؿطالع مضرارموجد ماظدوظلمضد ماألعرؼؽلمسيمذبؾسماألعـ ؿق

طؿوم.متعورضماظؾفقءمعلؿؼؾاًلمجملؾسماألعـمإلصدارمضرارمعشوبف%م58االدؿقطونمصننمأشؾؾقيمعـم

م مأطرب مأشؾؾقي م69)أن ماظلالم%( مسيمسؿؾقي ماٌؿقدة مظؾقالؼوت مطؾري مدور متعورضموجقد سيم.

مسيمآبم مأشلطس)ادؿطالسـو معـمم0229( م61ضوظًمغلؾي مت% مأطربمسيمأغفو مأعرؼؽقًو ػضؾمدورًا

م.سؿؾقيماظلالم

م معـ م56غلؾي مو% م41تمؼد مالغلقوبم% متدسق ماظيت مظؾلالم ماظعربقي ماٌؾودرة تعورض

م مسوم ماظالجؽنيمسؾكمأدوسمضرارمم1967إدرائقؾلميدود موحؾمعشؽؾي مصؾلطقـقي مدوظي وضقوم

مرضؿم موعؼوبؾماسرتافمسربلمبندرائقؾموتطؾقعمظؾعالضوتمععفم194األعؿماٌؿقدة بؾغًمغلؾيم.

ماظلوبؼمسيمطوغقنمأولم%م40واٌعورضيم%م54اظؿلؼقدمهلذهماٌؾودرةم (مدؼلؿرب)سيمادؿطالسـو
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61



65

35

91

16

1236

تعورضماسرتاصًومعؿؾوداًلمبندرائقؾم%م52تمؼدمو%م48طذظؽموجدماالدؿطالعمأنمغلؾيمعـم.م0212

طدوظيمظؾشعىماظقفقديموصؾلطنيمطدوظيمظؾشعىماظػؾلطقينموذظؽمبعدماظؿقصؾميؾمظؽوصيم

مسيمادؿطالسـومضض مسؾقف محصؾـو مٌو معطوبؼي موػلمغلىمذؾف مصؾلطقـقي مدوظي ماظصراعموضقوم وؼو

سيمزؾمتقضػماٌػووضوتمععمإدرائقؾ،ماىؿفقرم.ماٌوضل(مدؼلؿرب)اظلوبؼمسيمطوغقنمأولم

ماالحؿالل مإلغفوء ماألعـؾ ماًقور محقل معـؼلؿ م: م33غلؾي ماألعـم% مجملؾس ماظذػوب تػضؾ

مصؾ مبدوظي ماسرتاف مسؾك مظؾقصقل معـ مغلؾي معؼوبؾ م05لطقـقي، مٌقاجفوتم% ماظعقدة تػضؾ

م معـ موغلؾي مإدرائقؾ مضد م18وسؿؾقوتمعلؾقي معلؾقي،م% مشري مدؾؿقي معقاجفوتموادعي تػضؾ

م م17وغلؾي ماظلؾطي% محؾ متمؼد م. معـ مأشؾؾقي م75ظؽـ مدؿؼقمم% ماٌؿقدة ماظقالؼوت مأن تعؿؼد

ماظطرفماظػؾلطقينماظؾفقءمجمل مضرر مظق ماظػقؿق ؾسماألعـمظؾقصقلمبودؿكداممحؼماظـؼضمأو

م.مسؾكماسرتافمبدوظيمصؾلطقـقي

بوإلسالنمسـمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمعلؿؼؾيمم0211ظقمضومماظطرفماظػؾلطقينمسيمغفوؼيمسومم

م مصنن مإدرائقؾ معع ماتػوق مأحوديماىوغىموبدون م41بشؽؾ مسيم% ماظراػـي ماألوضوع ؼؼقظقن

متؼقلمغلؾيمعـم مد%م04اٌـورؼماظػؾلطقـقيمظـمتؿغريمصقؿو ؿؿغريمظألصضؾموتؼقلمغلؾيمعـمأغفو

م.أغفومدؿؿغريمظألدقأ%م30

ظقمضوعًمثقرةمذعؾقيمدؾؿقيمضدماالحؿاللمواالدؿقطونمسيماظضػيماظغربقيمعؼؾدةمبذظؽم

مدؿؽقنمضودرةمسؾكمإغفوءم مصنغفو موتقغس، ماظلؾؿقيمسيمبؾدانمسربقيمعـؾمعصر اظـقراتماظشعؾقي

أغفومظـمتؽقنمضودرةم%م66ؼقلمغلؾيمعـمصؼطمصقؿومت%م31االحؿاللمأوموضػماالدؿقطونمسيمغظرم

م.سؾكمذظؽ

اظـؾـونمؼعؿؼدونمأنمصرصمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمعلؿؼؾيمإديمجوغىمدوظيمإدرائقؾمخاللم

معـم متؼقلمغلؾي مصقؿو مشريمعقجقدة مأو مضؽقؾي ماٌؼؾؾي م30اظلـقاتماًؿلي مأوم% معؿقدطي أغفو

مأنمؼؿ%م72سوظقيمطذظؽمصننم عرضقامسيمحقوتفؿماظققعقيمأومؼؼقظقنمأغفؿمضؾؼقنمأومضؾؼقنمجدًا

مأنمؼؿعرضمبقؿفؿمظؾفدممأوم أنمؼؿعرضمأحدمأصرادمأدرتفؿمظألذىمسؾكمأؼديمإدرائقؾقنيمأو

متؼقلمغلؾيمعـم مشريمضؾؼي%م32أراضقفؿمظؾؿصودرةمضقؿو مأغفو سيمضطوعم%م70تؾؾغمغلؾيماظؼؾؼم.

مسؾكمسـدمدماهلؿمسـمرأؼفؿمبلػدافمإدرائقؾمو.مسيماظضػيماظغربقي%م69شزةمعؼوبؾم تطؾعوتفو

م62)اٌدىماظؾعقدمضوظًماظـلؾيماألطربم مإضوعيمدوظيمإدرائقؾمعـمغفرماألردنمإديماظؾقرم%( أغفو

معـم مضوظًمغلؾي مصقؿو ماظلؽونماظعربمعـفو م01اٌؿقدطموررد ماألراضلم% مضؿ مػق أنمػدصفو

معـم مظؽـمغلؾي ماظلقودقي معـمحؼقضفؿ موحرعونمدؽوغفو مسيماظضػي م17اظػؾلطقـقي ضوظًمأنم%

معـذمسوممػدصف ماالغلقوبمعـمطوعؾمأومعـمجزءمعـماألراضلماظيتماحؿؾؿفو مػق بعدمم1967و

ضؿونمأعـفوموملمندمصروضوتمتذطرمبنيمدؽونماظضػيمواظؼطوعمسيمتؼدؼرػؿمألػدافمإدرائقؾم

م.بعقدةماٌدى

م
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 (39)نتائج استطالع الرأي العام رقم 

71763277

م

 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

) 
عـمبنيماحملطوتماظػضوئقيماإلخؾورؼيماظؿوظقي،مأؼفومطوغًماحملطيماظيتمذوػدتفومأطـرمعـماحملطوتماألخرىمخاللم

 اظشفرؼـماٌوضقني؟

 28.2 17.9 21.8 اظعربقيم(م1  

 41.4 59.1 52.4 اىزؼرة(م0  

 1.0 0.1 0.5 ايرة(م3  

 1.4 1.4 1.4 اٌـور(م4  

 8.0 8.0 8.0 اظػضوئقيماظػؾلطقـقي(م5  

 13.3 3.4 7.2 صضوئقيماألضصك(م6  

 5.1 6.5 6.0 المأذوػدماظؿؾػزؼقن(م7  

 1.2 2.0 1.7 أخرى(م8  

 0.9 0.5 المؼقجدمصقـمالضط(م9  
 

 0.3 0.7 0.5 المأسرف/مالمراي(م12  

بشؽؾمسوم،مطقػمتصػموضعماظػؾلطقـقنيمسيمضطوعمشزةماظققم؟ (21

 3.7 3.4 3.5 م           م        جقدمجدا(م1  

 17.8 16.5 17.0 جقد(م0  

 22.0 17.5 19.2 م ودط(م3  

 32.1 39.7 36.8 دلء(م4  

 24.4 15.2 18.7 دلءمجدا(م5  

 7.8 4.9 أسرف ال/مالمرأيم(م6  
 

م    بشؽؾمسوم،مطقػمتصػموضعماظػؾلطقـقنيمسيماظضػيماظغربقيماظققم؟ (20

 5.6 5.7 5.7 م           م        جقدمجدا(م1  

 26.9 27.2 27.1 جقد(م0  

 31.2 31.4 31.3 م ودط(م3  

 21.2 25.6 23.9 دلء(م4  

 9.3 8.8 9.0 دلءمجدا(م5  

 5.8 1.3 3.0 الأسرف/مالمرأيم(م6  

.......بشؽؾمسوم،مػؾمتصػمغػلؽمسؾكمأغؽ (

 49.5 39.8 43.5 عؿدؼـ(م1  

 45.1 55.6 51.7 عؿقدطماظؿدؼـ(م0  
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

 5.2 4.4 4.7 شريمعؿدؼـ(م3  

م

 0.2 0.1 0.2مالمأسرف/مالمرأي(م4

 م   ...........بشؽؾمسوم،مػؾمتصػمغػلؽمسؾكمأغؽم (

 66.8 65.6 66.0 عمؼدمظعؿؾقيماظلالم(م1  

 17.5 16.9 17.1 ععورضمظعؿؾقيماظلالم(م0  

 15.5 15.4 15.4 بنيماظؿلؼقدمواٌعورضي(م3  

 0.2 2.1 1.4 المأسرف/مالمرأي(م4  

M1) ػؾمتعؿؼدمبقجقدمصلودمسيمعمدلوتموأجفزةماظلؾطيماظػؾلطقـقيماظؿوبعيمظرئقسماظلؾطيمأبقمعوزن؟

 68.7 71.2 70.2 غعؿ(م1  

 22.1 16.6 18.6  م    الم(م0  

 9.2 12.3 11.1 المأسرف/مالمرأي(م3  

M1-1) عمدلوتموأجفزةماظلؾطيماظػؾلطقـقيماظؿوبعيمظؾقؽقعيماٌؼوظيمسيمضطوعمشزةم؟مػؾمتعؿؼدمبقجقدمصلودمسي 

 63.1 56.5 59.0 غعؿ(م1  

 29.0 16.6 21.3 ال(م0  

م

 8.0 26.9 19.8مالمأسرف/مالمرأي(م3

M2) برأؼؽمػؾمتقجدمحرؼيمصقوصيمسيماظضػيماظغربقي؟ 

 23.3 23.6 23.5 م                            غعؿ(م1  

 46.4 38.2 41.3 إديمحدمعو(م0  

 26.7 33.5 30.9 الم (3  

 3.6 4.6 4.3 المأسرف/مالمرأي(م4  

M2-1) برأؼؽمػؾمتقجدمحرؼيمصقوصيمسيمضطوعمشزة؟ 

 17.0 12.5 14.2 م                            غعؿ(م1  

 41.3 25.7 31.6 إديمحدمعو(م0  

 40.7 42.0 41.5 الم (3  

 1.0 19.8 12.7 المأسرف/مالمرأيم(4  

M3) برأؼؽ،مػؾمؼلؿطقعماظـوسماظققممسيماظضػيماظغربقيماغؿؼودماظلؾطيمبدونمخقف؟ 

 30.5 33.8 32.6 غعؿ(م1  

 63.4 62.2 62.6 ال(م0  

 6.1 4.0 4.8 المأسرف/مالمرأي(م3  

M3-1) ضطوعمشزةمبدونمخقف؟برأؼؽ،مػؾمؼلؿطقعماظـوسماظققممسيمضطوعمشزةماغؿؼودماظلؾطيمسيم 
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

 16.3 21.3 19.4 غعؿ(م1  

 80.4 62.4 69.2 م                            الم(م0  

 3.3 16.3 11.4 المأسرف/مالمرأي(م3  

M10) ػؾمتشعرمػذهماألؼوممبلنماألعـموماظلالعيماظشكصقيمظؽموألصرادمأدرتؽمعؿقصرؼـمأممشريمعؿقصرؼـ؟ 

م

 13.5 5.7 8.6 م  عؿقصرانمبشؽؾمطوعؾ(م1

م

 53.2 48.6 50.3 عؿقصران(م0

م

 28.9 39.5 35.5 م  شريمعؿقصران(م3

م

 4.2 6.3 5.5 شريمعؿقصرانمبوٌرة(م4

م

 0.2   0.1 المأسرف/مالمرأيم(م5

 ػؾمتدصعؽماألوضوعماظلقودقيمواألعـقيمواالضؿصودؼيماظراػـيمظؾرشؾيمسيماهلفرةمإديمخورجماظقرـ؟ (

 14.8 6.0 9.3      سيماهلفرةمبوظؿلطقدمأرشىم(م1  

 22.0 14.6 17.4 ارشىمبوهلفرة(م0  

 36.4 34.4 35.2 م  المارشىمبوهلفرة(م3  

 26.0 44.9 37.8 بوظؿلطقد،مالمأرشىمبوهلفرة(م4  

 0.8 0.1 0.4 المأسرف/مالمرأي(م5  

أممدقلء؟معومػقمتؼققؿؽمألداءمحؽقعيمامسوسقؾمػـقيماٌؼوظيمسيمضطوعمشزة؟مػؾمػقمجقد (

 10.8 7.3 8.7 جقدةمجدًا(م1  

 22.2 22.7 22.5 م جقدة(م0  

 35.2 24.6 28.6 ظقلًمجقدةموظقلًمدقؽي(م3  

 22.0 18.4 19.7 دقؽي(م4  

 9.3 6.0 7.3 دقؽيمجدًام (5  

 0.4 21.0 13.2 المأسرف/مالمرأي(م6  

دالممصقوضمػؾمػقمجقدماممدلء؟ومضؾمظـومعومػقمتؼققؿؽمألداءمايؽقعيماظيتمؼرتأدفوم (

 4.2 7.7 6.4 م        جقدمجدا(م1  

 30.4 34.1 32.7 جقد(م0  

 35.5 29.2 31.5 ظقسمجقداموظقسمدقؽو(م3  

 19.5 14.3 16.3 دقه(م4  

 7.4 6.4 6.7 دقهمجدا(م5  

 3.0 8.4 6.4 المرأيمالمأسرف(م6  

عـذماغؿكوبفمرئقلوم؟ػؾمأغًمراضمأممشريمراضمسـمأداءمأبقمعوزنم (
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

 5.3 6.1 5.8 م راضمجدا(م1  

 33.6 44.6 40.5 راض(م0  

 42.6 35.1 37.9 شريمراض(م3  

 17.1 10.8 13.2 م شريمراضمبوٌرة(م4  

 1.4 3.4 2.6 المأسرف/مالمرأي(م5  

) 
وإمسوسقؾمػـقفمسـمحرطيممظقمجرتماغؿكوبوتمرئودقيمجدؼدةمظؾلؾطيماظػؾلطقـقي،موترذحمربؿقدمسؾوسمسـمحرطيمصؿح، 

 ريوس،مٌـمتصقت؟

 53.1 56.0 54.8 ربؿقدمسؾوس(م1  

 41.8 34.9 37.8 امسوسقؾمػـقي(م0  

 5.1 9.2 7.5 م        المرأيمالماسرف(م4  

وظقمطونماظؿـوصسمبنيمعروانماظربشقثلمسـمحرطيمصؿح،مامسوسقؾمػـقيمسـمريوس،مٌـمتصقت؟ (

 59.4 66.2 63.5   عروانماظربشقثلم(م1  

 36.0 28.2 31.4 امسوسقؾمػـقي(م0  

 4.6 5.6 5.2 م المرأيمالماسرف(م4  

 ظقمأردتمأنمدبؿورمغوئؾًومظرئقسماظلؾطيماظػؾلطقـقيمعـمبنيماٌرذقنيماظؿوظقيمامسوئفؿ،معـمدبؿور؟ (

 22.2 15.5 18.0 امسوسقؾمػـقي(م1  

 12.7 14.6 13.9 دالممصقوض(م0  

 32.3 29.1 30.3 اظربشقثلمعروان(م3  

 9.5 11.2 10.5 عصطػكماظربشقثل(م4  

 2.7 1.9 2.2 صوئىمسرؼؼوت(م5  

 5.8 8.4 7.5 أخرى(م6  

 14.9 19.3 17.6 المأسرف/مالمرأي(م7  

) 
ظقمجرتماغؿكوبوتمجدؼدةماظققمممبقاصؼيمذيقعماظؼقىماظلقودقيموترذقًمغػسماظؼقائؿماظيتمذورطًمسيماالغؿكوبوتم

 م    ،مٌـمدؿصقت؟(مؼـوؼر)طوغقنمثوغلمماظؿشرؼعقيماظيتمجرتمسيم

  
ائؿالفماىؾفيماظدميؼرارقيموحزبم)ضوئؿيماظؾدؼؾم(م1

 (وعلؿؼؾنيم اظشعىموصدا
1.0 0.7 1.4 

  
عصطػكماظربشقثلم"مضوئؿيمصؾلطنيماٌلؿؼؾيم(م0

 "واٌلؿؼؾقنم
4.7 5.8 2.9 

 3.6 4.8 4.3 ضوئؿيماظشفقدمأبقمسؾلمعصطػك(م3  

 0.3   0.1 ضوئؿيماظشفقدمأبقماظعؾوس(م4  

 0.2 0.4 0.3 ضوئؿيمايرؼيمواظعداظيماالجؿؿوسقي(م5  

 32.9 20.7 25.5 ضوئؿيماظؿغقريمواالصالح(م6  

 0.2   0.1 (وسد)االئؿالفماظقرينمظؾعداظيمواظدميؼرارقيم(م7  

 0.7 2.1 1.5مبرئوديمدالممصقوضم ضوئؿيماظطرؼؼماظـوظٌ(م8  
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

 0.3 0.4 0.4 م           ضوئؿيمايرؼيمواالدؿؼالل(م9  

 0.3   0.1 ضوئؿيماظعداظيماظػؾلطقـقي(م12  

 42.1 38.9 40.2 حرطيمصؿح(م11  

 15.2 26.2 21.9 (ملمأضررمبعد)المأحدمممومدؾؼم(م10  

) 

بوظلؾطيمسيمشزةم،محقٌماسؿربتمغػلفومبعدمصصؾماظلؾطيمسيماظضػيمواظؼطوعممتلؽًمريوسموحؽقعيمامسوسقؾمػـقيم

ايؽقعيماظشرسقيمصقؿومذؽؾماظرئقسمابقمعوزنمحؽقعيمجدؼدةمبرئوديمدالممصقوضماسؿربتمغػلفوماغفومػلمصوحؾيماظشرسقيم

أيمعـمايؽقعؿنيمتراػوماغًمصوحؾيماظشرسقيم،محؽقعيمػـقيماممحؽقعيمابقمعوزنم.متؾعؿفومحؽقعيماخرىمبرأديمدالممصقوض

 ودالممصقوض؟

 23.3 22.1 22.5 م    حؽقعيمػـقيمػلماظشرسقيم(م1  

 26.4 23.6 24.7 حؽقعيمأبقمعوزنمودالممصقوضمػلماظشرسقي(م0  

 5.5 11.9 9.5 ايؽقعؿونمذرسقؿون(م3  

 41.1 35.2 37.4 م  ايؽقعؿونمشريمذرسقؿني(م4  

 3.8 7.2 5.9 م المأسرف/مالمرأي(م5  

ادؿؿرارماغؼلومماظلؾطيمبنيمشزةمواظضػي؟مريوسمأممصؿح؟بـظركمعـمؼؿقؿؾمعلموظقيمم(15

م

 20.1 12.0 15.1 ريوس(م1

م

 17.0 14.1 15.2 صؿح(م0

م

 59.7 63.9 62.3 االثـونمععو(م3

م

 1.8 3.6 2.9 م المأحدمعـفؿو (م4

م

 0.6 3.8 2.6 _______أخرى(م5

م

 0.7 2.7 1.9 المأسرف/مالمرأي (م6

) 
ورئودقيمجدؼدةماظققمموصوزتمصقفومريوس،مػؾمدقمديمذظؽمبـظركمإديمرصعمايصورممظقمجرتماغؿكوبوتمتشرؼعقي

 واٌؼورعيماظدوظقيمأممدقمديمإديمتشدؼدػومسؾكمايؽقعيماظػؾلطقـقي؟

 8.6 8.7 8.7 دقمديمذظؽمإديمرصعمايصور(م1  

 61.8 62.4 62.2      دقمديمذظؽمإديمتشدؼدمايصور(م0  

 26.5 20.1 22.5 ػلماظققمدؿؾؼكماألوضوعمطؿوم(م3  

 3.2 8.7 6.6 المأسرف/مالمرأي(م4  

) 
وعوذامسـماظقحدةمبنيماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةمظقمصوزتمريوسمسيماغؿكوبوتمتشرؼعقيمورئودقيمجدؼدة،مػؾمسيمغظركم

 دؿؿعززماظقحدةمبنيماٌـطؼؿنيمأممدقؿعززماالغػصولمبقـفؿو؟

 13.1 19.4 17.1 دقمديمذظؽمإديمتعزؼزماظقحدة(م1  

 47.7 45.5 46.4        دقمديمذظؽمإديمتعزؼزماالغػصول(م0  

 35.0 26.3 29.6     دؿؾؼكماألوضوعمطؿومػلماظققم(م3  

 4.2 8.7 7.0 المأسرف/المرأي(م4  

) 
واٌؼورعيمظقمجرتماغؿكوبوتمتشرؼعقيمورئودقيمجدؼدةماظققمموصوزتمصقفومصؿح،مػؾمدقمديمذظؽمبـظركمإديمرصعمايصورم

 اظدوظقيمأممدقمديمإديمتشدؼدػومسؾكمايؽقعيماظػؾلطقـقي؟

 72.6 40.5 52.6 دقمديمذظؽمإديمرصعمايصور(م1  
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

 8.7 11.5 10.5      دقمديمذظؽمإديمتشدؼدمايصور(م0  

 16.2 42.6 32.7 دؿؾؼكماألوضوعمطؿومػلماظققم(م3  

 2.4 5.4 4.3 المأسرف/مالمرأي(م4  

) 
اظقحدةمبنيماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةمظقمصوزتمصؿحمسيماغؿكوبوتمتشرؼعقيمورئودقيمجدؼدة،مػؾمسيمغظركمموعوذامسـ

 دؿؿعززماظقحدةمبنيماٌـطؼؿنيمأممدقؿعززماالغػصولمبقـفؿو؟

 39.6 29.0 33.0 دقمديمذظؽمإديمتعزؼزماظقحدة(م1  

 25.4 25.1 25.2        دقمديمذظؽمإديمتعزؼزماالغػصول(م0  

 30.6 39.8 36.3     دؿؾؼكماألوضوعمطؿومػلماظققم(م3  

 4.5 6.0 5.4 المأسرف/المرأي(م4  

) 

ؼقاجفماجملؿؿعماظػؾلطقينماظققمماظعدؼدمعـماٌشوطؾمعـؾمادؿؿرارماالحؿاللمواالدؿقطون،موتػشلماظؾطوظيمواظػؼر،موشقوبم

ضطوعمشزةمواشالقمععوبره،موتػشلماظػلودمسيمبعضمم اظقحدةماظقرـقيمبلؾىماالغؼلوممبنيماظضػيموشزة،موادؿؿرارمحصور

 ضؾمظـومبرأؼؽمعومػلماٌشؽؾيماالدودقيماظيتمجيىمانمهظكمبوالوظقؼيمظؾلؾطيماظػؾلطقـقي؟.ماٌمدلوتماظعوعي،موشريػو

 19.2 23.8 22.0 ادؿؿرارماالحؿاللمواالدؿقطون(م1  

 19.5 32.4 27.5 تػشلماظؾطوظيمواظػؼر(م0  

  
اظقحدةماظقرـقيمبلؾىماالغؼلوممبنيماظضػيمشقوبم(م3

 وشزة
28.3 19.7 42.6 

 12.8 5.1 8.0 ضطوعمشزةمواشالقمععوبرهم ادؿؿرارمحصور(م4  

 4.5 15.5 11.3 تػشلماظػلودمسيمبعضماٌمدلوتماظعوعي،موشريه(م5  

 1.4 0.6 0.9 المرأيمالمأسرف(م6  

   3.0 1.8 شريمذظؽ(م7  

م(01
واألػدافماظقرـقيماظعؾقوماظؿوظقي،معومػلمبـظركماظغوؼيماألوديموعوػلماظغوؼيماظـوغقيماظيتمؼـؾغلمظؾشعىمعـمبنيماظغوؼوتم

اظػؾلطقينماظعؿؾمسؾكمهؼقؼفو؟

اظغوؼيماألوديم

م

وإضوعيمدوظيمم67اغلقوبمإدرائقؾلميدودمسومم (1

صؾلطقـقيمعلؿؼؾيمسيماظضػيمواظؼطوعموسوصؿؿفوماظؼدسم

ماظشرضقي

45.4 41.2 52.2 

م

ايصقلمسؾكمحؼماظعقدةمظالجؽنيموسقدتفؿمظؼراػؿم(م0

مم1948وبؾداتفؿماظيتمخرجقامعـفومسيمسومم

27.2 26.8 27.8 

م

إضوعيمغظوممحؽؿمدميؼرارلمحيرتممحرؼوتموحؼققم(م3

ماإلغلونماظػؾلطقين

10.3 12.1 7.4 

م

بـوءمصردمصوحلموذبؿؿعمعؿدؼـمؼؾؿزممبؿعوظقؿماإلدالمم(م4

مطوعؾي

17.1 20.0 12.5 

اظغوؼيماظـوغقي

م

وإضوعيمدوظيمم67اغلقوبمإدرائقؾلميدودمسومم (1

صؾلطقـقيمعلؿؼؾيمسيماظضػيمواظؼطوعموسوصؿؿفوماظؼدسم

ماظشرضقي

22.4 24.0 19.9 

م

ايصقلمسؾكمحؼماظعقدةمظالجؽنيموسقدتفؿمظؼراػؿم(م0

مم1948وبؾداتفؿماظيتمخرجقامعـفومسيمسومم

37.8 37.4 38.5 

م

إضوعيمغظوممحؽؿمدميؼرارلمحيرتممحرؼوتموحؼققمم(3

ماإلغلونماظػؾلطقين

25.1 24.0 27.0 

م

بـوءمصردمصوحلموذبؿؿعمعؿدؼـمؼؾؿزممبؿعوظقؿماإلدالمم(م4

مطوعؾي

14.6 14.6 14.6 

Q22م

بعدماحداثمعصرماالخريةموتقضػمايدؼٌمسـمدورمعصرمسيماٌصوييماظػؾلطقـقي،معومػلمتقضعوتؽمٌلؿؼؾؾماظضػيم

 ؟واظؼطوع
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

م

 22.3 19.9 20.8مدؿعقدماظقحدةمبقـفؿومسيموضًمضرؼى(م1

م

دؿعقدماظقحدةمبقـفؿوموظؽـفومهؿوجماديمصرتةمزعـقيم(م0

مرقؼؾي

50.4 52.1 47.7 

م

ظـمتعقدماظقحدةمودقـشلمطقوغنيمعـػصؾنيمسيماظضػيم(م3

موشزة

21.2 21.9 20.2 

م

 9.9 6.2 7.6مالمأسرف/مالمرأي(م4

المتقاصؼممسؾكماىؿؾمواظعؾوراتماظؿوظقيػؾمتقاصؼمأومم(03

Q23-1اظلؾطيماظػؾلطقـقيمسيماظضػيماظغربقيمهرتممايرؼوتموالمتػرضمرضوبيمسؾكماظصقوصيم

 
 9.9 5.2 7.0مأواصؼمبشدة(م1

 
 39.7 37.7 38.5مأواصؼ(م2

 
 31.5 40.5 37.1مأسورض(م3

 
 12.0 8.6 9.9مأسورضمبشدة(م4

 
 6.9 8.0 7.6مالمأسرف/مالمرأي(م5

Q23-2اظلؾطيماظػؾلطقـقيمسيماظضػيماظغربقيمالمهرتمماظؼوغقنم

 
 7.2 5.1 5.9مأواصؼمبشدة(م1

 
 30.3 34.9 33.2مأواصؼ(م2

 
 43.4 45.7 44.9مأسورض(م3

 
 12.4 7.2 9.2مأسورضمبشدة(م4

 
 6.7 7.1 7.0مالمأسرف/مالمرأي(م5

Q23-3 ايرؼوتموالمتػرضمرضوبيمسؾكماظصقوصياظلؾطيماظػؾلطقـقيمسيمضطوعمشزةمهرتمم

 
 5.4 2.7 3.7مأواصؼمبشدة(م1

 
 28.8 22.7 25.0مأواصؼ(م2

م

 44.5 42.4 43.2مأسورض(م3

م

 16.1 8.8 11.5مأسورضمبشدة(م4

م

 5.1 23.5 16.5مالمأسرف/مالمرأي(م5

Q23-4اظلؾطيماظػؾلطقـقيمسيمضطوعمشزةمالمهرتمماظؼوغقنم

م

 12.8 6.3 8.8مأواصؼمبشدة(م1

م

 35.5 31.3 32.9مأواصؼ(م2

م

 36.2 31.3 33.1مأسورض(م3

م

 10.7 5.0 7.2مأسورضمبشدة(م4

م

 4.8 26.1 18.0مالمأسرف/مالمرأي(م5

Q24م

طقػمتؼقؿمأداءماجملؾسماحملؾلمسيمعـطؼؿؽمخاللمصرتةماًؿسمدـقاتم(زبقؿوتماظضػيماظؼدسماومالمؼلللمسي)

 :االخرية

م

 4.6 12.2 9.0مجقدمجداممممممم(م1

م

 44.5 56.6 51.4مجقدمممممممممممم(م0
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

م

 31.0 19.1 24.2مدلءمممممممممم(م3

م

 10.5 9.6 10.0مدقهمجدامممم(م4

م

 9.4 2.5 5.5مالمأسرف/مالمرأيم(م5

Q25م

ػؾمتعؿؼدمأنمماظؼودم،(مؼقظقق)أسؾـًماظلؾطيماظػؾلطقـقيمسيماظضػيماظغربقيمسـمغقؿفوماجراءماغؿكوبوتمربؾقيمسيمذفرممتقزم

 ماظعؿؾقيماالغؿكوبقيماظؼودعيمظؾؿفوظسماحملؾقيمدؿؽقنمغزؼفيماممشريمغزؼفي؟

م

 8.0 4.7 6.0مبوظؿلطقدمدؿؽقنمغزؼفيممممممممممم(م1

م

 41.5 47.3 45.1مدؿؽقنمغزؼفيمممم(0مم

م

 27.3 29.8 28.8مدؿؽقنمشريمغزؼفيمم(م3

م

 9.1 8.6 8.8مدؿؽقنمشريمغزؼفيمسؾكماإلرالقمممممممممم(4

م

 14.0 9.5 11.2مالمأسرف/مالمرأي(م5ممم

Q26م

ػؾم.ماظؼودمم(ؼقظقق)متقزمماسؾـًمحرطيمريوسمسـمعؼورعؿفومظالغؿكوبوتماحملؾقيماظيتمدؿفريمسيماظضػيماظغربقيمسيمذفر

 تعؿؼدمأنماجراءمػذهماالغؿكوبوتمدقمديمإديمتؼرؼىماٌصوييمأومتعزؼزماالغؼلوممأومظـمؼؽقنمهلومتلثري؟

م

 5.5 4.2 4.7مبوظؿلطقدمدقمديماديمتؼرؼىماٌصويي(م1

م

 15.1 14.8 14.9مدقمديماديمتؼرؼىماٌصويي(م0

م

 28.7 27.9 28.2مظـمؼؽقنمظفمتلثري(م3

م

 26.0 22.2 23.7مدقمديماديمتعزؼزماالغؼلوم(م4مم

م

 19.5 25.4 23.2مبوظؿلطقدمدقمديماديمتعزؼزماالغؼلومممم(م5

م

 5.2 5.4 5.3مالمرأي/المأسرف(م6

Q27عرذققنمعـمحرطيمصؿح،معرذققنمعـماحزابمؼلورؼيموعلؿؼؾي،ماومعرذققماظعوئالت؟:موعـمبرأؼؽمدقػقزمصقفوم 

م

 44.9 47.0 46.2معرذققمصؿحمممممم(م1

م

 15.7 11.3 13.0معرذققماظقلورمواٌلؿؼؾنيممممم(م0

م

 10.9 25.6 20.0معرذققماظعوئالتممممممم(م3

م

 28.6 16.1 20.8مالمرأيمالماسرف(م4

Q28م

ػؾمدؿشوركمسيمػذهماالغؿكوبوتماحملؾقيمظقمجرتمسيمم(عـمخورجماٌكقؿوتمواظؼدسمؼلللمظلؽونماظضػيماظغربقي)

 ؟اظؼودم(مؼقظقق)عقسدػوماحملددمسيممتقزم

م

   20.3 20.3 بوظؿلطقدمدلذورك(م1

م

   41.0 41.0مدلذورك(0

م

   23.0 23.0مظـمأذورك(م3

م

   11.7 11.7ماذوركبوظؿلطقدمظـم(م4

م

   4.0 4.0مالمرايمالماسرف(م5

Q29ظقمجرتماغؿكوبوتمبرٌوغقيمأومرئودقيماآلن،معـمتؿقضعمأنمؼػقز،مصؿحمأومريوسمأومآخرون؟مم 

م

 37.1 51.9 46.3مصؿح(م1

م

 20.1 13.3 15.8مريوس(م0

م

 26.3 18.8 21.7مأخرون(3

م

 16.5 16.0 16.2مالمرأي/المأسرف(م4
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 %ضطوعمشزة %اظضػيماظغربقي %اجملؿقع    

Q30م

.معـظؿيماظؿقرؼرمواظرئقسمسؾوسماجراءماغؿكوبوتمبرٌوغقيمورئودقيمسيماظضػيمواظؼطوعمظؽـمريوسمتعورضمذظؽتؼرتحم

 ٌوذامتعؿؼدمأنمريوسمتعورضمإجراءماالغؿكوبوتماظربٌوغقيمواظرئودقيمسيماظضػيماظغربقيمواظؼطوع؟

م

الغفومتشعرماغفومممـقسيمعـماظعؿؾمسيماظضػيماظغربقيماومم(1

مألنماالغؿكوبوتمظـمتؽقنمغزؼفيمسيمغظرػوم

50.6 56.0 41.7 

م

 47.0 31.6 37.4مألغفومضدمدبلر(م0

م

 1.2 3.8 2.8م(_____حددم)م أخرى(م3

م

 10.1 8.6 9.1مالمرأي/المأسرف(م4

Q31اإلدرائقؾقي؟-اٌػووضوتماظػؾلطقـقيػؾممسعًمسـمضقومماىزؼرةمبـشرموثوئؼمحقلمم 

م

 69.7 69.1 69.4مغعؿممسعًمعـمخاللمربطيماىزؼرةممم(م1

م

 11.7 7.3 8.9مغعؿممسعًموظؽـمظقسمعـمخاللمربطيماىزؼرةممم(م0

م

 18.1 23.3 21.4مممممQ36اغؿؼؾماديم)ملمأمسعمبف(م3

م

 0.5 0.3 0.4مالمأسرف/مالمرأي(م4

Q32م

اومبعضمعومغشرتفماىزؼرةمحقلماظؿـوزالتماظيتمضدعفوماٌػووضقنماظػؾلطقـققنمعـؾماظرئقسمػؾمتصدقمأومالمتصدقمطؾم

 سؾوسمأومصوئىمسرؼؼوت؟

م

 35.4 39.3 37.8مأصدقمطؾمعومغشرتف(م1

م

 38.1 42.3 40.7مأصدقمبعضمعومغشرتفموالمأصدقماظؾعضماألخر(م0

م

 24.2 15.0 18.6مممالمأصدقمأيمذلءمممومغشرتف(م3

م

 2.3 3.4 3.0مالمرأي/أسرفالم(م4

Q33م

-مموممسعًمأومضرأتمسيماظصقوصيمحقلماظقثوئؼماظػؾلطقـقيماظيتمغشرتفومصضوئقيماىزؼرةمحقلماٌػووضوتماظػؾلطقـقيم

اإلدرائقؾقيمػؾمتعؿؼدمأنماٌقضػماظػؾلطقينماظؿػووضلمطونمعؿؿلؽمأومشريمعؿؿلؽممبصوحلموأػدافماظشعىماظػؾلطقينم

 اظعؾقو؟

م

 19.6 9.7 13.6مطونمعؿؿلؽممبصوحلموأػدافماظشعىبوظؿلطقدم(م1

م

 29.0 31.4 30.5مطونمعؿؿلؽ(م0

م

 24.4 31.8 28.9مممممممممملمؼؽـمعؿؿلؽ(م3

م

 20.5 20.4 20.4مبوظؿلطقدمملمؼؽـمعؿؿلؽ(م4

م

 6.5 6.7 6.6مالمرأي/المأسرف(م5

Q34م

طشػمايؼوئؼمطؿومتؼقلمأمماظؿكعرمضدماظؼقودةمواٌػووضنيممبـظرك،معوذامطونمػدفماىزؼرةمعـماظـشر،مػؾمطونماهلدفم

 اظػؾلطقـقنيمطؿومتؼقلماظلؾطيماظػؾلطقـقي؟

م

 20.0 25.3 23.2مبوظؿلطقدمطشػمايؼوئؼ(م1

م

 33.5 37.8 36.1ممطشػمايؼوئؼ(م0

م

 28.5 27.1 27.7مماظؿكعرمضدماظؼقودةمواٌػووضنيماظػؾلطقـقني(م3

م

 13.7 4.5 8.1مماظؼقودةمواٌػووضنيماظػؾلطقينبوظؿلطقدماظؿكعرمضدم(م4

م

 4.3 5.3 4.9مالمرأي/المأسرف(م5

Q35وعوذامسـمردماظلؾطيماظػؾلطقـقيمسؿومغشرتفماىزؼرة،مػؾمطونماظردمعؼـعًومظؽمأممشريمعؼـع؟مم 

م

 11.2 3.3 6.4مبوظؿلطقدمعؼـع(م1

م

 29.3 24.6 26.4ممممعؼـع(م0

م

 39.6 51.2 46.7ممشريمعؼـع(م3
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م

 14.4 15.5 15.1مممبوظؿلطقدمشريمعؼـع(م4

م

 5.5 5.4 5.4مالمرأي/المأسرف(م5

Q36ضوعًمعظوػراتمسيمتقغسموعصرموظقؾقومضدمرؤدوءممػذهماظؾؾدان،مػؾمتشعرمأومالمتشعرمبوظؿعورػمععمػمالءماٌؿظوػرؼـ؟مم 

م

 50.6 52.4 51.7ممبوظؿلطقدممأذعرمبوظؿعورػم(م1

م

 41.7 39.6 40.4مممأذعرمبوظؿعورػ(م0

م

 4.9 6.6 6.0ممالمأذعرمبوظؿعورػ(م3

م

 1.4 0.7 1.0مبوظؿلطقدمالمأذعرمبوظؿعورػ(م4

م

 1.4 0.7 1.0مالمرأي/المأسرف(م5

Q37عوذامأرادماٌؿظوػرونمسيمعصرمبـظرك؟معومػقماٌطؾىماظرئقللماألولمهلؿم؟م 

م

 42.6 35.0 37.8مايرؼيمعـمضؿعموادؿؾدادماألغظؿيمايوطؿي(م1

م

 39.3 41.5 40.7مماًروجمعـمحوظيماظػؼرمواظؾطوظي(0

م

 9.7 11.4 10.8ماظؼضوءمسؾكماظػلودمم(3

م

ادؿؾدالماظـظوممبـظوممإدالعلمطؿومؼرؼدماإلخقانم(م4

ماٌلؾؿقن

4.8 4.6 5.1 

م

 2.2 4.0 3.3مععورضيمدقوديمعصرماٌقاظقيمظؾغرب(م5

م

 0.3 2.0 1.4م____________أخرىمحددم(م6

م

 0.7 1.5 1.2مالمأسرفم/رايالم(م7

Q38م

ػؾمتؿقضعمأنمتؽقنمظؾؿطقراتمسيماظعوملماظعربلمعـؾمعصرموتقغسموظقؾقوموشريػومتلثرياتمإجيوبقيمأممدؾؾقيمسؾكماألوضوعم

 ؟ماظػؾلطقـقيمأممظـمتؽقنمهلومتلثريات

م

 26.9 19.5 22.3مبوظؿلطقدمدقؽقنمهلومتلثرياتمإجيوبقي(م1

م

 42.4 40.7 41.3مممإجيوبقيدقؽقنمهلومتلثرياتم(م0

م

 10.5 12.9 12.0مدقؽقنمهلومتلثرياتمدؾؾقي(م3

م

 4.7 5.8 5.4مبوظؿلطقدمدقؽقنمهلومتلثرياتمدؾؾقيمممم(م4

م

 12.4 16.9 15.2مظـمؼؽقنمهلومتلثرياتمممم(م5

م

 3.2 4.3 3.9مالماسرف/المراي(م6

Q39أنمؼؿؿمصؿحمععربمرصحمظؾؿلوصرؼـمبنيمعصرموضطوعمشزةمبشؽؾمدائؿ؟متؿقضعاآلنمبعدمدؼقطمغظوممعؾوركمسيمعصر،مػؾممم 

م

 17.6 13.0 14.7مبوظؿلطقدمدقؿؿمصؿحماٌعرب(م1

م

 55.9 48.0 51.0مدقؿؿمصؿحماٌعرب(م0

م

 19.0 24.6 22.5مظـمؼؿؿمصؿحماٌعرب(م3

م

 2.9 4.7 4.0ممبوظؿلطقدمظـمؼؿؿمصؿحماٌعرب(م4

م

 4.7 9.7 7.8مالمرأي/المأسرف(م5

Q40م

الممتوغعمإدرائقؾمطؿومؼؾدومسيمصؿحمععربمرصحمععمعصرمظؾؿلوصرؼـمظؽـفومتؼقلمأنمصؿحماٌعربمظؾؾضوئعمعـموإديمعصرمأؼضومم

عوذامتػضؾمأغً،م.مضدمؼمديمإديمإضػولماٌعوبرماإلدرائقؾققيمظؾؾضوئعمحبقٌمؼؿؿمإضػولمايدودماالدرائقؾقيممتوعًومععماظؼطوع

واظؼطوعمظؾؾضوئعمبشؽؾمدائؿمأممتػضؾمصؿحمايدودمظؾؾضوئعمبنيماظؼطوعموعصرمبشؽؾمدائؿمأنمتػؿحمايدودمبنيمإدرائقؾم

 حؿكمظقمأدىمذظؽمإلشالقمايدودمبنيماظؼطوعموإدرائقؾ؟
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م

بوظؿلطقدمأصضؾمصؿحماٌعوبرموايدودمظؾؾضوئعمععمعصرم(م1

مبشؽؾمدائؿ

41.9 41.3 42.8 

م

بشؽؾمأصضؾمصؿحماٌعوبرموايدودمظؾؾضوئعمععمعصرم(م0

مدائؿ

27.2 31.4 20.4 

م

أصضؾمصؿحماٌعوبرموايدودمظؾؾضوئعمععمادرائقؾم(م3

مبشؽؾمدائؿ

20.3 17.9 24.4 

م

بوظؿلطقدمأصضؾمصؿحماٌعوبرموايدودمظؾؾضوئعمععم(م4

مادرائقؾمبشؽؾمدائؿ

6.5 4.1 10.4 

م

 2.0 5.2 4.0مالمرأي/المأسرف(م5

Q41ممم

ظؾػؾلطقـقنيمسيماظضػيماظغربقيمظؾؼقوممبؿظوػراتممموثؾيمٌومضوممبفمعؿظوػرونمسيمبؾدانمػؾمتشعرمأومالمتشعرمأنمػـوكمحوجيم

 سربقيمعـمأجؾمتغقريماظـظوممسيماظضػي؟

م

 23.2 12.3 16.4م......بوظؿلطقدممػـوكمحوجيمٌظوػرات(م1

م

 40.8 24.0 30.3مػـوكمحوجيمٌظوػرات(م0

م

 26.1 43.9 37.2مالمتقجدمحوجيمٌظوػرات(م3

م

 6.5 16.9 13.0مبوظؿلطقدمالمتقجدمحوجيمٌظوػرات(م4

م

 3.4 2.9 3.1مالمرأي/المأسرف(م5

Q42ظقمحدثًمعظوػراتمطفذهمسيماظضػي،مػؾمتعؿؼدمأغؽمرمبومضدمتشوركمبفو؟(مظلؽونماظضػي)مم 

م

   6.5 6.5مبوظؿلطقدمدلذورك(م1

م

   17.1 17.1مدلذورك(م0

م

   51.0 51.0مظـمأذورك(م3

م

   22.6 22.6مبوظؿلطقدمظـمأذورك(م4

م

   2.8 2.8مالمرأي/المأسرف(م5

Q43م

ػؾمتشعرمأومالمتشعرمأنمػـوكمحوجيمظؾػؾلطقـقنيمسيمضطوعمشزةمظؾؼقوممبؿظوػراتممموثؾيمٌومضوممبفمعؿظوػرونمسيمبؾدانمم

 سربقيمعـمأجؾمتغقريماظـظوممسيماظؼطوع؟

م

 23.5 13.9 17.6م......بوظؿلطقدممػـوكمحوجيمٌظوػرات(م1

م

 43.2 29.5 34.7مػـوكمحوجيمٌظوػرات(م0

م

 22.6 34.7 30.2مالمؼقجدمحوجيمٌظوػرات(م3

م

 6.7 11.5 9.7مبوظؿلطقدمالمؼقجدمحوجيمٌظوػرات(م4

م

 3.9 10.3 7.9مالمرأي/المأسرف(م5

Q44ظقمحدثًمعظوػراتمطفذهمسيمضطوعمشزةم،مػؾمتعؿؼدمأغؽمرمبومضدمتشوركمبفو؟(ظلؽونمضطوعمشزة)مم 

م

 18.1   18.1مبوظؿلطقدمدلذورك(م1

م

 32.1   32.1مدلذورك(م0

م

 34.0   34.0مظـمأذورك(م3

م

 13.8   13.8مبوظؿلطقدمظـمأذورك(م4

م

 2.1   2.1مالمرأي/المأسرف(م5

Q45م

إلغفوءماالغؼلوممػـوكمعـمؼطوظىمبندؼوطماظـظوممسيماظضػيمبقـؿومؼطوظىمأخرونمبندؼوطماظـظوممسيمضطوعمشزة،مضؾمظـومعومم

 رأؼؽ،مػؾمؼؿطؾىمإغفوءماالغؼلوممإدؼوطماظـظوممسيماظضؼيمأومسيمضطوعمشزةمأومسيمطؾقفؿو؟

م

 9.9 23.3 18.2مذظؽمإدؼوطماظـظوممسيماظضػيمأومضطوعمشزة  المؼؿطؾى(م1
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م

 21.7 10.6 14.8مؼؿطؾىمذظؽمإدؼوطماظـظوممسيماظضػي(م0

م

 21.2 13.5 16.4مؼؿطؾىمذظؽمإدؼوطماظـظوممسيمضطوعمشزة(م3

م

 43.4 42.8 43.0مؼؿطؾىمذظؽمإدؼوطماظـظوممسيماظضػيموضطوعمشزةمععًو(م4

م

 3.8 9.9 7.6مالماسرف/المراي(م5

Q46م

غرؼدمعـؽماٌلوسدةمسيم.متطوظىمطوصيمصؽوتماظشعىماظػؾلطقينمبنغفوءماالغؼلوممظؽـماظلمالمػقمطقػمميؽـمهؼقؼمذظؽم

جيىمسؾكماظرئقسم:ماخؿقورماظطرؼؼيماألصضؾمألغفوءماالغؼلوممبلنمتؼقلمظـومإنمطـًمتقاصؼماومالمتقاصؼمسؾكماىؿؾيماظؿوظقي

حؿكمظقمأدىمذظؽمظؾعقدةممظؾقصورمواٌؼورعيماٌوظقيمواظلقودقيماظدوظقيممربؿقدمسؾوسمإغفوءماالغؼلوممبؼؾقلمذروطمريوس

واإلدرائقؾقيمظؾلؾطيماظػؾلطقـقيموحؿكمظقمطونممثـمذظؽمسدممضدرةماظلؾطيمسؾكمسؾكمدصعماظرواتىمظؾؿقزػنيمورجولم

 األعـ؟م

م

 7.2 5.1 5.9مبوظؿلطقدماواصؼ(م1

م

 29.9 26.1 27.5ماواصؼ(م0ممممم

م

 42.1 41.6 41.8مالماواصؼ(م3

م

 14.2 21.6 18.8مبوظؿلطقدمالماواصؼ(م4

م

 6.5 5.6 5.9مالمرأي/المأسرف(م5

Q47م

ظقماغؿفكماالغؼلومموظؽـمسودمايصورمواٌؼورعيماٌوظقيمواظلقودقيموملمتؽـماظلؾطيمضودرةمسؾكمدصعماظرواتىمأومتؼدؼؿمبعضم 

ٌصويؽموعصوحلمضرؼؿؽمأومعدؼـؿؽمأومٌصوحلماظشعىماًدعوتمػؾمؼشؽؾمذظؽمبوظـلؾيمظؽمخطرمأومتفدؼدًامحققؼوم

 اظػؾلطقينمطؽؾ؟

م

 23.7 26.5 25.4مبوظؿلطقدمؼشؽؾمتفدؼدًا(م1

م

 42.6 43.8 43.4مؼشؽؾمتفدؼدًا(م0

م

 27.3 24.6 25.6مالمؼشؽؾمتفدؼدا(م3

م

 2.4 2.3 2.3مبوظؿلطقدمالمؼشؽؾمتفدؼدًا(م4

م

 4.0 2.8 3.3مالمرأي/المأسرف(م5

Q48م

عومػلمصرصمضقومماظرئقسمسؾوسمبلخذماٌؾودرةمإلغفوءماالغؼلومموذظؽمسـمررؼؼمضؾقظفمبشروطمريوسمودصعممثـممرأؼؽب

 ذظؽمبعقدةمايصورمواٌؼورعيماٌوظقيمواظلقودقيمظؾلؾطيماظػؾلطقـقي؟

م

 4.0 2.9 3.3مصرصمطؾريةمجدًامممم(م1

م

 14.6 10.8 12.2مصرصمطؾريةمم(م0

م

 31.6 23.6 26.7ممصرصيمعؿقدطيمم(م3مم

م

 29.5 24.2 26.2مصرصمضؾقؾيممم(م4

م

 15.6 31.9 25.7مصرصمضؾقؾيمجدًاماومععدوعي(م5

م

 4.6 6.7 5.9مالمرأي/المأسرف(م6

Q49م

ػـوكمبدؼؾمهلذاماالضرتاحمإلغفوءماالغؼلوممتؼقممصقفمحرطيمريوسمبؼؾقلماظشروطماظدوظقيممبومسيمذظؽمضؾقلماالتػوضوتمععم 

ػؾمتقاصؼماومالمتقاصؼمسؾكم.مضقوممحؽقعيموحدةمورـقيمتعرتفمبفومإدرائقؾمواجملؿؿعماظدوظلمإدرائقؾمحبقٌمؼؿؾعمذظؽ

 ػذاماالضرتاحماظؾدؼؾ؟

م

 8.0 6.9 7.3مبوظؿلطقدماواصؼ(م1

م

 37.3 41.9 40.1ماواصؼ(م0

م

 37.3 35.0 35.9مالماواصؼ(م3

م

 10.8 9.3 9.9مبوظؿلطقدمالماواصؼ(م4
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م

 6.5 7.0 6.8مالمرأي/المأسرف(م5

Q50م

ظقمضؾؾًمريوسمبدصعمػذاماظـؿـ،مأيمضؾقلماالتػوضوتمععمإدرائقؾ،معـمأجؾمهؼقؼماٌصوييموإغفوءماالغؼلوم،مػؾم

 ؼشؽؾمذظؽمبوظـلؾيمظؽمخطرًامأومتفدؼدمحققؼًومٌصويؽموعصوحلمضرؼؿؽمأومعدؼـؿؽ؟مأومٌصوحلماظشعىماظػؾلطقينمطؽؾ

م

 9.6 7.4 8.2مبوظؿلطقدمؼشؽؾمتفدؼدا(م1

م

 35.7 34.3 34.8مؼشؽؾمتفدؼدًام(0

م

 44.9 46.5 45.9مالمؼشؽؾمتفدؼدًا(م3

م

 3.9 5.4 4.9مبوظؿلطقدمالمؼشؽؾمتفدؼدًا(م4

م

 6.0 6.4 6.2مالمرأي/المأسرف(م5

Q51م

برأؼؽمعومػلمصرصمضقوممحرطيمريوسمبلخذماٌؾودرةمإلغفوءماالغؼلومموذظؽمسـمررؼؼمضؾقهلومبوالتػوضوتمععمإدرائقؾمظػؿحم

 اظؾوبمأعوممتشؽقؾمحؽقعيموحدةمورـقيمتعرتفمبفومإدرائقؾمواجملؿؿعماظدوظل؟

م

 4.5 1.3 2.5مصرصمطؾريةمجدًا(م1

م

 14.9 8.1 10.7مصرصمطؾرية(م0

م

 32.1 25.3 27.9مصرصيمعؿقدطيمم(م3

م

 24.0 29.8 27.6مصرصمضؾقؾي(م4

م

 20.6 28.5 25.5مصرصمضؾقؾيمجدًاماومععدوعي(م5

م

 3.9 7.0 5.8مرأيالم/المأسرف(م6

Q52م

ضوعًمعظوػراتمزبؿؾػيمسيماظضػيمواظغربقيمخاللماألدوبقعماظؼؾقؾيماٌوضقيمرصعًمذعوراتمزبؿؾػيمعـؾماظشعىمؼرؼدمإغفوءم 

ظقمأردتمأنمدبؿورمذعورًامواحدًامظؽؾماٌؿظوػرؼـمسيماظضػيمواظؼطوع،مصؿوذام.ماالغؼلوممواظشعىمؼرؼدمإغفوءماالحؿاللموشريػو

 م:االتقيدبؿورمعـم

م

 13.1 14.8 14.2ماظشعىمؼرؼدمإغفوءماظػلود(م1

م

 2.6 2.0 2.3مماظشعىمؼرؼدمإغفوءماٌػووضوت(م0

م

 2.5 2.4 2.4ماظشعىمؼرؼدمإغفوءمأودؾق(م3

م

 1.4 2.9 2.3ماظشعىمؼرؼدماظعقدةمظالغؿػوضي(م4

م

 60.9 45.5 51.3مماظشعىمؼرؼدمإغفوءماالغؼلوم(م5

م

 16.3 28.8 24.1ماالحؿاللاظشعىمؼرؼدمإغفوءم(م6

م

 2.7 1.6 2.0ماظشعىمؼرؼدمإغفوءماظؿـلقؼماألعين(م7

م

 0.5 2.1 1.5م(_______حدد)أخرىم(م8

Q53م

ضدممدالممصقوضماضرتاحومالغفوءماالغؼلوممبنيماظضػيمواظؼطوعمصقراموظؽـمععمتلجقؾماٌصوييمبنيمصؿحموريوسمحبقٌمم

عـماظطرصنيمععماالبؼوءمسؾكماظقضعماالعينماظراػـمسيمضطوعمشزةمطؿوممتؿشؽؾمحؽقعيموحدةمورـقيمبرئوديمذكصمعؼؾقل

 ػؾمتمؼدماممتعورضمػذاماالضرتاحم؟.مػقمبقدمريوسموبؼوءماظقضعماالعينماظراػـمسيماظضػيماظغربقيمطؿومػقمبقدمصؿح

م

 3.5 5.6 4.8ماؤؼدمبوظؿلطقد(م1

م

 35.1 39.7 38.0مؤؼدأ(مم0

م

 43.4 35.9 38.7مأسورض(م3

م

 14.3 12.7 13.3مبوظؿلطقدمأسورض(م4

م

 3.8 6.1 5.2مالمأسرف/مالمرأي(م5

Q54م

ادؿكدامماظقالؼوتماٌؿقدةميؼماظـؼضماظػقؿقمضدمعوذامتؿقضعمأنمحيدثمبنيماظطرصنيماإلدرائقؾلمواظػؾلطقينماآلنمبعدمم

 مضرارماالدؿقطونمسيمذبؾسماالعـماظدوظل؟
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م

 23.6 19.5 21.0م     دقعقدماظطرصونمظؾؿػووضوتمضرؼؾو(م1

م

دقعقدماظطرصونمظؾؿػووضوتمظؽـمبعضماٌقاجفوتم(م0

ماٌلؾقيمدؿلؿؿر

36.0 31.3 43.8 

م

ظـمؼعقدماظطرصونمظؾؿػووضوتمودؿزدادماٌقاجفوتم(م3

م اٌلؾقيممممم
15.7 16.2 14.8 

م

ظـمؼعقدماظطرصونمظؾؿػووضوتموظـمتؼعمعقاجفوتم(م4

م علؾقيمممم
19.6 23.7 12.8 

م

 5.1 9.3 7.7مالمأسرفم/المرأيم(م5

Q55 
سوعومسؾكماالحؿاللماالدرائقؾلمظؾضػيمواظؼطوع،معومػلمبـظركمصرصمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمماالنموبعدمعرورماطـرمعـم

   .علؿؼؾيماديمجوغىمدوظيمادرائقؾمخاللماظلـقاتماًؿسماظؼودعي؟مػؾمػلمسوظقيمأممعؿقدطيمأممضؽقؾيمأممشريمعقجقدة

م

 21.6 33.3 28.9 شريمعقجقدة(م1

م

 43.4 35.2 38.3 م  ضؽقؾي(م0

م

 31.3 23.9 26.7 عؿقدطي(م3

م

 3.1 5.8 4.8 م     سوظقي(م4

م

 0.6 1.9 1.4 المرأيمالماسرف(م5

Q56م

ادرائقؾم عصرمودولمسربقيماخرى،مػؾمتعؿؼدمانمصرصمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمعلؿؼؾيماديمجوغىمدوظي بوظـظرمظؾؿطقراتمسي 

 اٌؼؾؾيمضدمازدادتماممتؼؾصًماممملمتؿغري؟مخاللماظلـقاتماًؿس

م

 2.7 1.0 1.6ممازدادتمطـريا(م1

م

 16.2 20.8 19.0مازدادت(م0

م

 58.7 51.6 54.3مملمتؿغري(م3

م

 17.7 18.3 18.0ممممممتؼؾصً(م4

م

 3.4 6.0 5.0متؼؾصًمطـريامم(5

م

 1.3 2.3 1.9مالمرأيمالماسرفم(6

) 
إدرائقؾقنيمأومأنمإديمأيمدرجيمأغًمضؾؼمأنمتؿعرضمسيمحقوتؽماظققعقيمأغًمأومأحدمأصرادمأدرتؽمظألذىمسؾكمأؼديم

 تؿعرضمأرضؽمظؾؿصودرةموبقؿؽمظؾفدم؟

 28.2 28.2 28.2 ذدؼدماظؼؾؼ(م1  

 44.1 40.8 42.0 ضؾؼ(م0  

 23.0 27.0 25.5 شريمضؾؼ(م3  

 4.4 3.9 4.0 شريمضؾؼمبوٌرة(م4  

 0.3 0.2 0.3 المأسرف/مالمرأي(م5  

 (عومػلمبرأؼؽمأػدافموتطؾعوتمإدرائقؾمسؾكماٌدىماظؾعقد؟ (

م

م67االغلقوبمعـماألراضلماظعربقيماحملؿؾيمسيمسومم(م1

 م بعدمضؿونمأعـفو
6.7 4.8 9.9 

م

االغلقوبمعـمجزءمعـماألراضلماظعربقيماحملؿؾيمسومم(م0

 بعدمضؿونمأعـفوم67
10.2 11.3 8.4 

م

ضؿماألراضلماظػؾلطقـقيمسيماظضػيموحرعونمدؽوغفوم(م3

 م     عـمحؼقضفؿماظلقودقي
21.0 20.3 22.2 

م

إضوعيمدوظيمإدرائقؾمعـمغفرماألردنمإديماظؾقرم(م4

 م     .اٌؿقدطمورردماظلؽونماظعربمعـفو
60.3 61.0 59.0 

م

 0.5 2.5 1.7 المأسرف/مالمرأي(م5
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) 

وػلمضطوعمشزةمواظضػيممإدرائقؾماالغلقوبمعـمطوصيماٌـورؼماظيتماحؿؾؿفومسومممتؼقلماٌؾودرةماظلعقدؼيمأنمسؾك

ؼؿؿمحؾمضضقيماظالجؽنيمحاًلمسوداًلموعؿػؼًومسؾقفمعـمخاللم.ماظغربقيمواظؼدسموػضؾيماىقالنموؼؿؿمإضوعيمدوظيمصؾلطقـقي

ولماظعربقيمبندرائقؾموحبؼفومسيماظعقشمسيمسيماٌؼوبؾمتعرتفمطوصيماظد.معػووضوتمعؾـقيمسؾكمضرارماألعؿماٌؿقدةمرضؿم

 ػؾمتقاصؼمأومالمتقاصؼمسؾكمػذهماٌؾودرة؟.محدودمآعـيموتؼقممبؿقضقعماتػوضوتمدالمموبنضوعيمسالضوتمدبؾقعودقيمرؾقعقيمععفو

م

 8.9 4.7 6.3 بوظؿلطقدمأواصؼ(م1

م

 52.1 47.8 49.4 أواصؼم (0

م

 28.4 32.6 31.0 أسورض(م3

م

 8.8 9.9 9.5 م بوظؿلطقدمأسورض(م4

م

 1.8 5.0 3.8 المأسرف/مالمرأي(م5

م(م62

ػـوكماضرتاحمأغفمبعدمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمعلؿؼؾيمواظؿقصؾميؾمدائؿمظؽوصيمعشوطؾماظصراعمععمإدرائقؾ،ممبومسيمذظؽم

.موصؾلطنيمطدوظيمظؾشعىماظػؾلطقيناظؼدسمواظالجؽني،مأنمؼؽقنمػـوكماسرتافمعؿؾودلمبندرائقؾمطدوظيمظؾشعىماظقفقدي،م

      ػؾمتقاصؼمأممالمتقاصؼمسؾكمػذاماالضرتاحم؟م

م

 3.9 3.7 3.8 بوظؿلطقدمعقاصؼ(م1

م

 42.5 45.9 44.6 عقاصؼ(م0

م

 36.8 35.1 35.7 شريمعقاصؼ(م3

م

 15.6 13.2 14.1 م بوظؿلطقدمشريمعقاصؼ(م4

م

 1.3 2.1 1.8 المأسرف/مالمرأيم(م5

Q61م

ظقمخريتمبنيم.ماٌػووضوتماظػؾلطقـقيماالدرائقؾقي،معوػقماضرتاحؽمإلغفوءماالحؿاللموضقوممدوظيمصؾلطقـقيسيمزؾمتقضػم

 األوظقؼوتماظؿوظقي،مأيمعـفؿومتػضؾ؟

م

اظذػوبمجملؾسماألعـموايصقلمسؾكماسرتافمبدوظيم(م1

مصؾلطقـقي

33.0 31.6 35.3 

م

 30.9 20.6 24.5ماظعقدةمٌقاجفوتموسؿؾقوتمعلؾقيمضدمإدرائقؾم(0

م

 16.0 19.9 18.4متـظقؿمعقاجفوتموادعيمدؾؿقيمشريمعلؾقي(م3

م

 14.8 17.7 16.6محؾماظلؾطيماظػؾلطقـقي(م4

م

 0.4 2.9 2.0م(_____حدد)أخرىم(م5

م

 2.6 7.3 5.5مالمأسرف/مالمرأيم(م6

Q62 
بـظركمػؾمدؿؼقمماظقالؼوتمظقمضررماظطرفماظػؾلطقينماظذػوبمجملؾسماالعـمظؾقصقلمسؾكماسرتافمبدوظيمصؾلطني،م

 ماٌؿقدةمبودؿكداممحؼماظػقؿقمضدمضرارمطفذام؟

م

 30.9 35.1 33.5   بوظؿلطقدمغعؿ(م1

م

 41.5 41.5 41.5 م    غعؿ(م0

م

 13.6 11.0 12.0 ال(3

م

 4.5 4.7 4.6 بوظؿلطقدمال(م4

م

 9.4 7.7 8.4 المأسرف/مالمرأي(م5

Q63م

األعـماظدوظلمعـمإصدارمضرارمؼدؼـماالدؿقطونم اظـؼضمأوماظػقؿقمٌـعمذبؾسضوعًماظقالؼوتماٌؿقدةمبودؿكداممحؼم

 اٌؿقدةمػذا،مػؾمتمؼدمأممتعورضماظؾفقءمجملؾسماألعـمعلؿؼؾاًلمألصدارمضرارات بوظـظرمظلؾقكماظقالؼوت.ماإلدرائقؾل

 عشوبفي

م

 6.1 3.9 4.7مبوظؿلطقدمأؤؼد(م1

م

 28.2 33.3 31.4مأؤؼد(م0

م

 46.8 46.3 46.5ماسورض(م3
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م

 11.5 11.0 11.2ممبوظؿلطقدماسورض(م4

م

 7.4 5.5 6.2مالمرأي/المأسرف(م5

Q64تمؼدمأممتعورضموجقدمدورمطؾريمظؾقالؼوتماٌؿقدةمصقفو؟ وعوذامسـمدورماظقالؼوتماٌؿقدةمعلؿؼؾاًلمسيمسؿؾقيماظلالم،مػؾم 

م

 1.2 1.7 1.5مبوظؿلطقدمأؤؼد(م1

م

 21.9 28.3 25.9مأؤؼد(م0

م

 53.7 51.9 52.6ماسورض(م3

م

 18.9 15.3 16.6ممبوظؿلطقدماسورض(م4

م

 4.3 2.9 3.4مالمرأي/المأسرف(م5

Q65 

بوإلسالنمسـمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمعلؿؼؾيمبشؽؾمأحوديماىوغىموبدونممظقمضومماظطرفماظػؾلطقينمسيمغفوؼيمسومم

األوضوعماظراػـيمسيماٌـورؼماظػؾلطقـقيمعـمحقٌماتػوقمععمإدرائقؾ،مػؾمتعؿؼدمأنمػذامدقمديمإديمتغقريمصعؾلمسؾكم

        االدؿقطونموعـمحقٌمدقطرةماالحؿاللمسؾكماظطرقمواٌعوبرمسيماظضػيماظغربقي؟م

م

 3.2 1.6 2.2 بوظؿلطقدمدؿؿغريمظألحلـ(م1

م

 24.1 21.0 22.2 دؿؿغريمظألحلـ(م0

م

 48.5 35.6 40.5 دؿؾؼكمطؿومػل(م3

م

 20.4 31.0 27.0 م  دؿؿغريمظألدقأ(م4

م

 1.3 7.3 5.0 م  بوظؿلطقدمدؿؿغريمظألدقأ(م5

م

 2.5 3.5 3.1 المرأيمالمأسرف(م6

Q66م

ضدم  وتقغسمػؾمتعؿؼدمأغفمظقمضوعًمثقرةمذعؾقيمدؾؿقي سؾكمضقءمنوحماظـقراتماظشعؾقيماظلؾؿقيمسيمبؾدانمسربقيمعـؾمعصر

 سؾكماغفوءماالحؿاللماوموضػماالدؿقطونم؟ شريمضودرةماالحؿاللمواالدؿقطونمسيماظضػيماظغربقيمصنغفومدؿؽقنمضودرةماو

م

 5.2 1.2 2.7مم بوظؿلطقدمضودرة(م1

م

 38.4 22.5 28.5مضودرة(م0

م

 42.1 56.7 51.2مشريمضودرة(م3

م

 11.5 16.8 14.8مبوظؿلطقدمشريمضودرة(م4

م

 2.8 2.9 2.9مالمرأي/المأسرف(م5

Q67م

أؼوم،مواظيتمأدػرتمسـمعؼؿؾمسوئؾيمعـمزيليم ضربمغوبؾسمضؾؾمسدةخبصقصماظعؿؾقيماظيتمجرتمسيمعلؿقرـيمإؼؿؿورم

 أصراد،مػؾمتمؼدمأممتعورضمػذهماظعؿؾقي؟

م

 9.1 3.4 5.5مممبشدةمتمؼدػو(م1

م

 41.9 16.9 26.4متمؼدػوم(0

م

 36.9 51.3 45.8متعورضفوم(3

م

 5.9 24.3 17.3مبشدةمتعورضفوم(4

م

 6.2 4.2 5.0مالمأسرف/مالمرأيم(5

Q68م

ملمؼؿؿماظؿقصؾمالتػوقمظؾعقدةمٌػووضوتمصؾلطقـقيمادرائقؾقيموحدثًمعقاجفوتمعلؾقيمبنيماظػؾلطقـقنيمظقمم

 واالدرائقؾقني،مػؾمتعؿؼدمبلغفومدؿمديماديمهؼقؼمايؼققماظػؾلطقـقيماظيتمصشؾًماٌػووضوتمسيمهؼقؼفوم؟

م

 10.2 5.5 7.3مبوظؿلطقدمدؿمديمظؿقؼقؼفومممم(م1

م

 46.4 32.8 37.9مدؿمديمظؿقؼقؼفومممممم(0
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م

 36.9 44.6 41.7مظـمتمديمظؿقؼقؼفو(3

م

 2.5 10.8 7.6مبوظؿلطقدمظـمتمديمظؿقؼقؼفو(م4

م

 4.1 6.3 5.5مالمأسرف/مالمرأي(م5

 صنغؽ؟م بوظـلؾيمظؾعؿؾقوتماٌلؾقيمضدمعدغقنيمإدرائقؾقنيمداخؾمإدرائقؾ (

 13.2 6.9 9.2 م  تمؼدػومبشدة(م1  

 47.2 25.7 33.8 تمؼدػو(م0  

 31.8 50.4 43.4 تعورضفو(م3  

 5.4 14.6 11.2 م    تعورضفومبشدة(م4  

 2.4 2.4 2.4 المأسرف/مالمرأي(م5  

 [اخرتمواحدًامصؼط]أؼومعـماالووػوتمواألحزابماظؿوظقيمتمؼدم؟م (

 0.4 0.5 0.4 حزبماظشعى (1  

 5.7 4.7 5.1 اىؾفيماظشعؾقي(م0  

 33.4 29.1 30.7 صؿح (م3  

 22.5 13.5 16.9 ريوس(4  

 0.8 0.7 0.8 اىؾفيماظدميؼرارقي (م5  

 3.4 0.6 1.6 اىفودماإلدالعل (م6  

 2.2 2.2 2.2 صدا (م7  

 0.4 1.1 0.8 اٌؾودرةماظقرـقي(م8  

 3.1 2.7 2.8 علؿؼؾمإدالعل (م9  

 3.8 5.0 4.5 علؿؼؾمورين(م12  

 2.2  1.5 0.9 م           اظطرؼؼماظـوظٌمبرئوديمدالمممممصقوض(م11  

 26.4 39.1 34.3 م   المأحدمممومدؾؼ (م10  

 2.2  1.7 1.0 شريمذظؽم (13  

 


