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:  تعٝني ز٥ٝظ ايٛشزا٤ (1

 

  تأٜٝد ٚاضع رتط٠ٛ اضترداث َٓصب ز٥ٝظ يًٛشزا٤ ٜصٌ إىل

 %.28فُٝا تعازضٗا ْطب١ % 64

  ز٥ٝطًا يًٛشزا٤  (أبٛ َاشٕ)تأٜٝد مماثٌ يتعٝني حمُٛد عباع

 %. 32فُٝا تبًؼ املعازض١ يًتعٝني % 61ٜصٌ إىل 

  تس٣ يف تعٝني أبٛ َاشٕ تساجعًا يف َها١ْ ٚضًط١ % 50ْطب١

 .ال تس٣ ذيو% 43ٜاضس عسفات، يهٔ ْطب١ 

  َٔ تؤٜد ايدعٛات ايداخ١ًٝ ٚارتازج١ٝ % 86أغًب١ٝ نبري٠

إلجسا٤ إصالذات ضٝاض١ٝ فًطط١ٝٓٝ ٚاضع١ ٚجرز١ٜ، يهٔ 

فكط تؤٜد تػٝري ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚجعً٘ بسملاًْٝا % 44ْطب١ َٔ 

تهٕٛ ايطًط١ فٝ٘ بٝد ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ٜٚهٕٛ َٓصب ز٥ٝظ 

. ايدٚي١ فدسًٜا
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 ع١ًُٝ ايطالّ  (2
  فُٝا % 55خازط١ ايطسٜل حتصٌ ع٢ً ْطب١ تأٜٝد تصٌ إىل

 %.39تبًؼ ْطب١ املعازض١ هلا 

  ْطب١ املعتكدٜٔ بإٔ ايٛالٜات املترد٠ ٚأعضا٤ ايسباع١ٝ

ضٝكَٕٛٛ بٛضع ضػٛط نبري٠ ع٢ً اإلضسا٥ًٝٝني 

فُٝا تعتكد % 45ٚايفًططٝٓٝني يكبٍٛ خازط١ ايطسٜل تبًؼ 

 . أْٗا ئ تكّٛ بٛضع ضػٛط (%46)ْطب١ َػاب١ٗ 

  ْطب١ ايتأٜٝد يٛضع ضػٛط أَسٜه١ٝ ٚدٚي١ٝ ع٢ً ايطًط١

فُٝا % 17ايفًطط١ٝٓٝ يكبٍٛ خازط١ ايطسٜل ال تصٜد ع٢ً 

 %.79تعازضٗا 

  تعازض ٚضع أٟ قٛات دٚي١ٝ يف ايضف١ ٚايكطاع % 48ْطب١

إذا نإ يف ذيو خط٠ٛ إلجباز ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني ع٢ً 

% 38قبٍٛ ٚتطبٝل خازط١ ايطسٜل، فُٝا ٜبًؼ ايتأٜٝد يريو 

إضاف١ٝ فُٝا يٛ ناْت ٖرٙ % 9فُٝا تصداد ْطب١ ايتأٜٝد مبكداز 

أَا ْطب١ تأٜٝد ٚضع قٛات أَسٜه١ٝ . ايكٛات أٚزٚب١ٝ فكط

 %.1فكط فال ٜصٌ إىل 

  َٔ تؤٜد ٚقفًا يًعٓف َٔ نال ادتاْبني% 71أغًب١ٝ. 
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:  اذتسب يف ايعسام  (3

 99 % ايفًططٝٓٝني ٜعازضٕٛ اذتسب ضد ايعسام، فُٝا َٔ

بإٔ ٖدفٗا ٖٛ ايطٝطس٠ ع٢ً ايبرتٍٚ  (%58)تعتكد أغًبٝتِٗ 

 .ايعساقٞ

  َٔ تعتكد بإٔ اذتسب يف ايعسام ضتُهٔ إضسا٥ٌٝ % 46ْطب١

َٔ ايكٝاّ بطسد مجاعٞ يًفًططٝٓٝني َٔ ايضف١ ٚايكطاع 

بأْٗا مل متهٔ إضسا٥ٌٝ َٔ  (%44)فُٝا تعتكد ْطب١ مماث١ً 

 . ايكٝاّ بريو

  َٔ تعتكد بإٔ اذتسب يف ايعسام  ضتبعد ايطسفني % 61أغًب١ٝ

ٚأغًب١ٝ َٔ . ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ عٔ ايعٛد٠ يع١ًُٝ ايطالّ

تعتكد بإٔ اذتسب يف ايعسام ضتكٟٛ زغب١ ايفًططٝٓٝني % 78

 . يف ايكٝاّ بعًُٝات عطهس١ٜ ضد اإلضسا٥ًٝٝني
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:  غؤٕٚ فًطط١ٝٓٝ داخ١ًٝ (4

  َٔ تعتكد بٛجٛد فطاد يف َؤضطات ايطًط١ % 81ْطب١

 . ايفًطط١ٝٓٝ

  َجًُا ناْت يف ْٛفُرب % 35غعب١ٝ ايس٥ٝظ عسفات تبًؼ

 %.10ٚذٝدز عبد ايػايف بـ % 15املاضٞ ٜتبع٘ أمحد ٜاضني بـ 

  بايٓطب١ يٓا٥ب يًس٥ٝظ، حيصٌ َسٚإ ايربغٛثٞ ع٢ً أع٢ً

 . (يف ْٛفُرب املاضٞ% 21َكاز١ْ بـ %  20)ْطب١ 

  17تتبعٗا محاع بـ % 26غعب١ٝ ذسن١ فتح تبًؼ. % 
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 ٚذد٠ ايبرٛث املطر١ٝ

(7 )ْتا٥خ اضتطالع ايسأٟ ايعاّ زقِ  

 2003 (إبريل) نيسان 3-7
 
 

%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرٙ ارتط٠ٛ؟. قسزت ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ اضترداث َٓصب ز٥ٝظ يًٛشزا٤ (1  

 7.9 7.9 7.9 

 56.5 54.9 59.1 

 21.6 21.4 21.9 

 6.8 7.2 6.1 

 7.2 8.5 5.1 

   

ز٥ٝطا يًٛشزا٤ ٚطًب َٓ٘ تػهٌٝ ذه١َٛ ( أبٛ َاشٕ)عني ايس٥ٝظ ٜاضس عسفات ايطٝد حمُٛد عباع  (2

ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرٙ ارتط٠ٛ؟. جدٜد٠  

 6.3 6.5 6.1 

 54.5 52.6 57.7 

 24.6 25.5 23.1 

 7.5 7.1 8.1 

 7.1 8.4 5.1 

   

ٌٖ تتٛقع إٔ ٜكّٛ أبٛ َاشٕ بتػهٌٝ ذه١َٛ فًطط١ٝٓٝ حتٛش ع٢ً ثكتو؟   (3  

 5.1 5.7 4.1 

 37.6 37.9 37.0 

 30.3 31.7 27.8 

 12.7 12.1 13.6 

 14.4 12.6 17.5 

   

ٌٖ تعتكد إٔ ذه١َٛ جدٜد٠ بس٥اض١ أبٛ َاشٕ  ضتهٕٛ أٚ ئ تهٕٛ قادز٠ ع٢ً ايكٝاّ بـــ (4  

اإلصالذات ايطٝاض١ٝ اييت تسٜدٖا أْت (4-1  

 3.7 3.4 4.1 

 38.8 37.7 40.8 

 32.0 34.0 28.6 

 15.8 14.8 17.4 

 9.8 10.1 9.1 

حمازب١ ايفطاد (4-2  

 4.9 4.9 4.9 

 39.5 38.4 41.3 

 33.8 35.2 31.6 

 14.9 13.6 17.0 

 6.9 7.9 5.3 
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%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

حتطني ايٛضع االقتصادٟ (4-3  

 4.5 5.0 3.6 

 45.8 43.8 49.0 

 29.9 30.7 28.5 

 11.8 11.7 11.9 

 8.1 8.8 6.9 

ايعٛد٠ إىل املفاٚضات َع إضسا٥ٌٝ (4-4  

 17.9 15.7 21.7 

 51.6 52.9 49.4 

 18.7 19.1 18.0 

 5.0 4.5 5.9 

 6.8 7.8 5.1 

ايطٝطس٠ ع٢ً ايٛضع األَين ايداخًٞ مبا يف ذيو فسض ٚقف إلطالم ايٓاز ع٢ً ايفصا٥ٌ ايفًطط١ٝٓٝ(4-5  

 5.4 5.6 5.1 

 33.7 35.2 31.2 

 34.9 34.0 36.4 

 17.8 16.4 20.0 

 8.2 8.8 7.3 

   

ٖٓاى دعٛات  داخ١ًٝ ٚخازج١ٝ إلجسا٤ إصالذات ٚتػٝريات  فًطط١ٝٓٝ داخ١ًٝ ٚاضع١ ٚجرز١ٜ ع٢ً  (5

؟َؤضطات ٚأجٗص٠ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرٙ ايدعٛات   

 22.8 20.6 26.3 

 63.0 64.4 60.7 

 9.1 9.9 7.7 

 2.3 2.2 2.4 

 2.9 2.9 2.8 

    

َٔ بني بٓٛد اإلصالح املكرتذ١ تػٝري ايٓعاّ ايس٥اضٞ ايفًططٝين ٚجعً٘ ْعاَا بسملاْٝا تهٕٛ ايطًط١   (6

؟فٝ٘ بٝد ز٥ٝظ يًٛشزا٤ فُٝا ٜهٕٛ َٓصب ز٥ٝظ ايدٚي١ فدسٜا ، قٌ يٓا ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرٙ ارتط٠ٛ   

 7.5 6.9 8.3 

 36.6 39.1 32.4 

 40.5 39.5 42.1 

 9.8 7.9 13.0 

 5.7 6.6 4.3 

   

؟ٌٖ تس٣ أٚ ال تس٣ يف تعٝني أبٛ َاشٕ ز٥ٝطا يًٛشزا٤ تساجعا يف َها١ْ ٚضًط١ ايس٥ٝظ ٜاضس عسفات (7  

 21.2 22.7 18.8 

 28.9 29.0 28.7 

 35.2 34.4 36.6 

 8.1 7.0 9.9 

 6.5 7.0 5.9 
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%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

:ذٛاٍ ايدميكساط١ٝ ٚذكٛم اإلْطإ يف ظٌ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، فاْو تساٖا أٚ أزدت تكِٝٝ ٍ( 8  
 3.7 4.3 2.6 

 18.1 19.0 16.6 

 27.1 27.3 26.7 

 24.7 24.4 25.3 

 24.3 22.9 26.7 

2.1 2.2 2.0 

زأٜو، ٌٖ ٜطتطٝع ايٓاع ايّٝٛ يف ايضف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠ اْتكاد ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ بدٕٚ خٛف؟ب( 9  
 57.1 55.7 59.3 

 39.1 39.5 38.5 

 3.8 4.8 2.2 

قدَت ايٛالٜات املترد٠ ٚزٚضٝا ٚاالحتاد األٚزٚبٞ ٚاألَِ املترد٠، أٚ َا ٜط٢ُ بايًح١ٓ ايدٚي١ٝ  (10

تػٌُ ارتط١  املطايب١ بإصالذات . يًتٛصٌ يتط١ٜٛ دا١ُ٥ خالٍ ثالث ضٓٛات" خازط١ طسٜل"ايسباع١ٝ 

ضٝاض١ٝ يف ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ مبا يف ذيو ٚضع دضتٛز ٚإجسا٤ اْتدابات يس٥ٝظ ٚشزا٤ قٟٛ ٚإٜكاف 

ايترسٜض ٚايعٓف َٔ ادتاْبني حتت إغساف ايًح١ٓ ايسباع١ٝ، ٚاملطايب١ بتحُٝد املطتٛطٓات ٚقٝاّ دٚي١ 

ثِ جت٤ٞ املسذ١ً ايتاي١ٝ ٚاييت ٜتِ فٝٗا ايتفاٚض ع٢ً . فًطط١ٝٓٝ ذات ذدٚد َؤقت١ َع ْٗا١ٜ ايعاّ ايكادّ

ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرٙ املبادز٠؟ . اذتدٚد ايدا١ُ٥ يًدٚي١ بسعا١ٜ َؤمتس دٚيٞ   
 7.5 7.2 7.9 

 47.4 46.2 49.4 

 25.3 25.3 25.3 

 13.9 14.1 13.6 

 5.9 7.2 3.8 

بسأٜو، ٌٖ ضتكّٛ ايٛالٜات املترد٠ ٚأعضا٤ ايسباع١ٝ اآلخسٕٚ بٛضع ضػٛط نبري٠ ع٢ً  (11

اإلضسا٥ًٝٝني ٚايفًططٝٓٝني يكبٍٛ خازط١ ايطسٜل أّ أِْٗ ئ ٜكَٛٛا بريو ؟  
 45.3 46.3 43.7 

 46.1 43.8 49.8 

 8.6 9.9 6.5 

ٌٖ ضتؤٜد أّ ضتعازض ٚضع ضػٛط أَسٜه١ٝ ٚدٚي١ٝ نبري٠ ع٢ً ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ يكبٍٛ  (12

 خازط١ ايطسٜل ٚايعٛد٠ يطاٚي١ املفاٚضات؟
 2.3 2.7 1.6 

 15.0 14.0 16.6 

 53.5 54.3 52.0 

 25.5 23.9 28.1 

 3.7 5.0 1.6 

ٌٖ ضتؤٜد أّ ضتعازض ٚضع قٛات دٚي١ٝ يف ايضف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠ ندط٠ٛ إلجباز  (13

ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني ع٢ً قبٍٛ ٚتطبٝل خازط١ ايطسٜل؟    

 
37.9 32.9 46.4 

 
9.3 11.6 5.5 

 
0.5 0.6 0.2 

 
48.0 48.8 46.6 

 1.3 2.1 0.0 

 3.0 4.0 1.4 
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%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

اآلٕ ٚبعد تعٝني ايطٝد أبٛ َاشٕ ز٥ٝطا يًٛشزا٤ يف ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ٚإبدا٤ ايٛالٜات املترد٠  (14

اضتعدادا يتكدِٜ خازط١ ايطسٜل بعد تػهًٝ٘ ذتهَٛت٘، َاذا تتٛقع إٔ حيصٌ َع ايطسفني ايفًططٝين 

 ٚاإلضسا٥ًٝٞ؟

 
18.0 16.5 20.4 

 
45.8 44.9 47.4 

 
27.2 28.8 24.5 

 9.1 9.9 7.7 

    

بعد ايتٛصٌ التفام ضالّ بني ايطسف ايفًططٝين ٚإضسا٥ٌٝ، ٚقٝاّ دٚي١ فًططني ٚاعرتاف إضسا٥ٌٝ  (15

 بٗا، ٌٖ ضتؤٜد أّ ضتعازض ع١ًُٝ املصاذت١ بني ايػعبني؟
 11.3 10.2 13.0 

 54.1 55.3 52.0 

 22.5 22.7 22.3 

 10.3 9.3 12.1 

 1.8 2.6 0.6 

    

بعد ايتٛصٌ التفام ضالّ بني ايطسف ايفًططٝين ٚإضسا٥ٌٝ، ٚقٝاّ دٚي١ فًططني ٚاعرتاف إضسا٥ٌٝ  (16

قٌ يٓا إٕ نٓت . بٗا، ميهٔ يًدطٛات ايتاي١ٝ املطا١ُٖ يف تعصٜص ايعالقات  بني إضسا٥ٌٝ ٚدٚي١ فًططني

؟؟:تؤٜد أّ تعازض نٌ َٓٗا  
ذدٚد َفتٛذ١ ٚذس١ٜ ذسن١ بني ايدٚيتني يألفساد ٚايبضا٥ع (16-1  

 19.1 19.9 17.8 

 63.1 62.4 64.4 

 13.2 13.4 13.0 

 3.8 3.7 4.0 

 0.8 0.7 0.8 

؟بٓا٤ َؤضطات اقتصاد١ٜ ٚايكٝاّ مبػازٜع اقتصاد١ٜ َػرتن١  (16-2  
 11.0 10.2 12.3 

 54.3 55.5 52.4 

 26.5 27.2 25.3 

 6.4 5.2 8.3 

 1.8 1.8 1.6 

َػرتن١ تٗدف يكٝاّ احتاد نْٛفدزايٞ بني دٚي١ فًططني ( نربملإ)بٓا٤ َؤضطات ضٝاض١ٝ  (16-3

 ٚدٚي١ إضسا٥ٌٝ الذكا
 3.2 3.2 3.2 

 22.8 23.3 22.1 

 45.6 45.8 45.3 

 22.8 21.7 24.7 

 5.6 6.1 4.7 

   

عٌُ قٛاْني فًطط١ٝٓٝ متٓع ايترسٜض ضد إضسا٥ٌٝ (16-4  

 3.2 2.4 4.5 

 27.1 26.3 28.3 
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%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

 42.5 43.5 40.9 

 21.9 21.8 22.1 

 5.3 6.0 4.3 

ٚضع بساَخ تع١ًُٝٝ ملدازع ايدٚي١ ايفًطط١ٝٓٝ تعرتف بإضسا٥ٌٝ ٚال تطايب بعٛد٠ نٌ فًططني  (16-5

 يًفًططٝٓٝني

 1.1 1.5 0.4 

 5.9 6.6 4.7 

 43.2 43.8 42.1 

 47.9 45.9 51.2 

 2.1 2.3 1.6 

    

ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ذسب أَسٜها ٚذًفا٥ٗا ضد ايعسام؟ (17  

 0.4 0.5 0.2 

 0.8 1.1 0.4 

 9.5 12.3 4.9 

 89.1 85.9 94.5 

 0.2 0.2 0.0 

    

َا ٖٛ بسأٜو ايدافع األٍٚ ٚاألضاضٞ يكساز أَسٜها ٚبسٜطاْٝا غٔ اذتسب ضد ايعسام؟ (18  

 
1.7 1.5 2.1 

 
58.4 55.7 62.8 

 
2.3 2.6 1.9 

 
31.6 33.6 28.2 

 4.8 5.6 3.6 

1.1 1.0 1.3 

بسأٜو، نٝف تؤثس اذتسب يف ايعسام ع٢ً ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني، فُجال؟ (19  
ٌٖ ضتتُهٔ إضسا٥ٌٝ َٔ اضتػالٍ اذتسب يًكٝاّ بطسد مجاعٞ يًفًططٝٓٝني َٔ ايضف١ ٚايكطاع  (19-1

 أٚ ال تتُهٔ َٔ ايكٝاّ بريو؟

 45.5 45.9 45.0 

 43.7 44.4 42.6 

 
6.9 5.2 9.5 

 3.9 4.5 2.8 

    

أّ ضتبعدِٖ عٔ ايعٛد٠ يع١ًُٝ ايطالّ ( ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ)ٌٖ ضتكسب اذتسب ايطسفني  (19-2

 ٚاملفاٚضات؟

 18.6 18.0 19.5 

 60.7 61.5 59.2 

 13.3 12.1 15.4 

 7.5 8.4 5.9 
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%ايضف١ ايػسب١ٝ % اجملُٛع   % قطاع غص٠  

ٌٖ ضُتضعف ٖرٙ اذتسب  أّ ضتكٟٛ زغب١ ايفًططٝٓٝني يف ايكٝاّ بعًُٝات عطهس١ٜ ضد  (19-3

 اإلضسا٥ًٝٝني؟؟

 10.4 10.2 10.5 

 77.9 77.1 79.3 

 8.2 8.2 8.3 

 3.5 4.5 1.8 

    

َٔ بسأٜو ضٝٓتصس يف ٖرٙ اذتسب؟ (20   

 60.5 59.2 62.7 

 11.9 12.3 11.4 

 17.6 17.7 17.4 

 1.8 2.3 0.8 

 8.2 8.5 7.7 

    

فإْو ؟  ْٛد إضسا٥ًٝٝني يف ايضف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠دايٓطب١ يًعًُٝات املطًر١ ضد ب( 21  

 58.0 51.9 68.3 

 34.8 38.7 28.3 

 4.1 5.4 2.0 

 0.9 1.2 0.4 

 2.1 2.8 1.0 

فإْو ؟   يف ايضف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع غص٠ٜٔضتٛطّٔايٓطب١ يًعًُٝات املطًر١ ضد ب( 22  

 55.3 48.5 66.7 

 35.9 40.6 28.0 

 5.9 7.2 3.9 

 1.1 1.2 0.8 

 1.8 2.6 0.6 

    

؟فإْو   دْٝني إضسا٥ًٝٝني داخٌ إضسا٥ٌّٝايٓطب١ يًعًُٝات املطًر١ ضد ب( 23  

 32.2 26.6 41.5 

 25.1 26.6 22.6 

 35.1 38.7 29.1 

 4.9 4.3 5.9 

 2.8 3.9 1.0 

    

ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني، فإْو؟: بايٓطب١ يًدع٠ٛ إلٜكاف ايعٓف َٔ نال ادتاْبني (24  

 71.3 72.5 69.3 

 26.8 25.3 29.5 

 1.8 2.2 1.2 

    

فُٝا يٛ مت االتفام بني ايطسفني اإلضسا٥ًٝٞ ٚايفًططٝين ع٢ً إٜكاف ايعٓف َٔ نال ادتاْبني ٚيهٔ  (25

اضتُست ايعًُٝات املطًر١ ضد أٖداف َد١ْٝ  إضسا١ًٝٝ٥ داخٌ إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تٛافل أّ تعازض قٝاّ 

ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ باختاذ إجسا٤ات ملٓع ذدٚثٗا؟   

 49.9 49.4 50.8 
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 45.3 44.7 46.3 

 4.8 5.9 2.8 

بعد ايتٛصٌ التفام ذٍٛ إٜكاف ايعٓف َٔ قبٌ ايطسفني ٚفُٝا يٛ مل تكِ ايطًط١ باختاذ إجسا٤ات  (26

ملٓع ايعًُٝات املطًر١ ضد َدْٝني إضسا٥ًٝٝني داخٌ إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تعتكد إٔ اضتُساز ٖرٙ اهلحُات قد 

ٜعسقٌ ايعٛد٠ يع١ًُٝ ايطالّ بني ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني؟  

 74.9 76.2 72.8 

 21.3 19.4 24.6 

 3.7 4.4 2.6 

   

بعد ايتٛصٌ التفام ذٍٛ إٜكاف ايعٓف َٔ قبٌ ايطسفني ٚفُٝا يٛ قاَت ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ باختاذ  (27

إجسا٤ات أ١َٝٓ ملٓع ايعًُٝات  املطًر١ ضد َدْٝني إضسا٥ًٝٝني داخٌ إضسا٥ٌٝ ، ٌٖ أْت قًل إٔ تؤدٟ 

 ٖرٙ  اإلجسا٤ات إىل ذدٚث صساع فًططٝين داخًٞ؟

 41.6 39.1 45.7 

 37.3 37.7 36.6 

 18.2 19.8 15.7 

 2.9 3.4 2.0 

    

ٌٖ تعتكد إٔ املٛاجٗات املطًر١ قد ضاُٖت ذت٢ اآلٕ يف حتكٝل اذتكٛم ايفًطط١ٝٓٝ اييت فػًت  (28

  ؟املفاٚضات يف حتكٝكٗا

 25.0 23.8 27.0 

 41.0 38.8 44.5 

 24.9 27.6 20.3 

 5.9 6.0 5.9 

 3.2 3.8 2.2 

ضًط١ ايفًطط١ٝٓٝ؟ اٍٍ تعتكد بٛجٛد فطاد يف َؤضطات ٚأجٗص٠ ٙ( 29  

 80.9 78.8 84.6 

 10.3 12.3 6.9 

 8.8 9.0 8.5 

   

ز األٜاّ، ٌٖ ضٝصٜد ايفطاد أّ ضٝٓكص يف َؤضطات ٚأجٗص٠ ايطًط١ٚع َسّ( 30 يفًطط١ٝٓٝ؟ا   

 47.8 48.6 46.6 

 12.9 12.8 12.9 

 30.2 29.2 31.8 

 9.1 9.3 8.7 

    

ٜكٍٛ ٚشٜس املاي١ٝ ايفًططٝين ضالّ فٝاض بإٔ ٚشازت٘ تطٝطس ايّٝٛ  ع٢ً ناف١ َداخٌٝ ْٚفكات  (31

ٌٖ أْت زاض أّ غري زاض عٔ أدا٤ ٚشٜس املاي١ٝ؟. ايطًط١  
 6.0 5.1 7.5 

 29.0 26.7 32.8 

 26.5 26.4 26.5 

 9.3 11.0 6.3 

 29.3 30.7 26.9 
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ٌٖ تدفعو األٚضاع يف املٓاطل ايفًطط١ٝٓٝ يف ايضف١ ٚايكطاع  يًٗحس٠ ايدا١ُ٥  إىل ارتازد؟( 32  
 13.9 13.5 14.6 

 85.8 86.0 85.4 

 0.3 0.5 0.0 

   

ٚ جست اْتدابات َطتك١ً يس٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ايّٝٛ، ٚتسغح ايتاي١ٝ أمساؤِٖ، فُٔ ضتدتاز؟ٍ( 33  
 9.6 7.9 12.6 

 35.3 33.3 38.8 

 15.1 14.0 16.9 

 1.1 1.3 0.8 

 22.1 24.2 18.7 

 14.8 17.2 10.8 

 1.9 2.2 1.4 

    

فُٔ   ٚ جست اْتدابات َطتك١ً يٓا٥ب ز٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚتسغخ ايتاي١ٝ أمساؤِٖ، ٍ(34

 ضتدتاز ؟

 7.3 6.1 9.3 

 5.8 6.3 4.9 

 8.7 7.1 11.4 

 8.5 7.7 10.0 

 5.5 5.9 4.9 

 20.1 19.4 21.3 

 1.0 0.6 1.6 

 2.7 1.7 4.5 

 22.0 24.6 17.7 

 14.6 16.6 11.2 

   0.5 0.5 0.6 

 

 

3.2 3.5 2.6 

    

ٜا َٔ االجتاٖات ٚاألذصاب ايتاي١ٝ تؤٜد ؟أ( 35  

  0.9 1.1 0.6 

 2.4 2.2 2.6 

  25.8 23.3 29.9 

  17.4 16.5 18.9 

  0.4 0.5 0.2 

  5.3 6.5 3.3 

  0.2 0.1 0.4 

  6.4 7.6 4.5 

  5.6 6.7 3.9 

  33.4 33.6 33.1 

   2.1 1.8 2.6 
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