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  يذيفنتلا صخلملا
 
 ةحئاجل يدصتلا صخي اميف ةقطنملا يف ةيلاعف تاموكحلا رثكأ نيب نم ةيبرغملا ةموكحلا تناك
 يف ةيجيلخلا ريغ لودلا بلغأ لبق تاحاقللا نم ريبك نوزخم ريفوتب قلعتي اميف اميس ال ،19-ديفوك
 ىمظعلا ةيبلاغلا تلاق ذإ ،اهتادوهجم ىلع ةموكحلا ةبراغملا أفاك .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
 ةيلاع تالدعم ىلإ ًاضيأ مجرُت دق اذه نأ ودبي .19-ديفوك عم ةلودلا لماعت نع نوضار مهنإ )ةئملاب 86(
 نم ءادألا نع اضر ةبسن ىلعأ ةيبرغملا ةموكحلا تدصح ذإ ،ماع لكشب يموكحلا ءادألا نع اضرلا نم
 .يبرعلا رتيمورابلل ماعلا يأرلا تاعالطتسا نم ةسداسلا ةرودلاب ةلومشملا عبسلا لودلا نيب
 
 10 لك نم 8 وحن .روهمجلا دودر يف ،ةيلاعفب 19-ديفوك ةحفاكم يف ةيموكحلا دوهجلا راثآ تظحول امك
 ءاسنلل ةبسنلاب ىلعأ لدعملاو .ًارفوتم ناك اذإ حاقللا اوذخأي نأ لمتحملا نم هنإ اولاق نينطاوم
 رثكأ نهلعجي امم ،ءاسنلل ةبسنلاب ةئملاب 82 لاؤسلا سفن ىلع باجيإلاب ةباجإلا تغلب ذإ ؛تايبرغملا

 ةلومشملا تائفلاو لودلا عيمج نيب نم ةلودلاو يعامتجالا عونلا بسحب حاقللا ذخأ ىلع ةلبقم ةئف
 .عالطتسالاب
 
 ىدل .يملاعلا داصتقالا ىلع ةحئاجلا راثآ مغر ،دلبلل يداصتقالا قفألا ءازإ لؤافتلاب ةبراغملا رعشي امك

 63( ًادج ديج وأ ديج هنإ نينطاوم 10 لك نم 6 نم رثكأ لاق ،برغملل يداصتقالا عضولا لوح مهلاؤس
 روصتلا اذهل ببس ةمث .)ةئملاب 67( ةلبقملا تاونسلا يف نسحتيس برغملا داصتقا نإو )ةئملاب
 ةثاغإلا تادعاسم لاكشأ نم لكش ىلع اولصح مهنإ اولاق برغملا ناكس فصن نأ نوكي دق ،يباجيإلا
 .عالطتسالاب ةلومشملا لودلا نيب ةبسن ىلعأ يهو ،)ةئملاب 49( 19-ديفوك ةحئاج ءانثأ
 
 يبرعلا رتيمورابلا تاعالطتسا نم ةسداسلا ةرودلاف .ةيباجيإ عالطتسالا جئاتن ةفاك تسيل نكل
 اميفو – ةحئاجلا راشتنا ةورذ ءانثأ .ةيصخشلا تايرحلاو يعامتجالا عونلا لمشت ،تايدحت ةدع ترهظأ
 ىلع داز يردنجلا فنعلا نإ ًابيرقت ءاسنلا فصن تلاق – سوريفلا نم ةيناثلا ةجوملا حفاكي برغملا ناك
 ءاسنلا سمُخ تركذ ذإ :لاجرلا ىلع ترثأ امم رثكأ ءاسنلا ليغشت ىلع ةحئاجلا ترثأ امك .ةحئاجلا رادم
 نهلخد يطغي ال يتاللا ءاسنلا ةلاح يف ىلعأ ةبسنلاو ،ةحئاجلا ءانثأ يئاهن لكشب نفئاظو ندقف نهنأ
 .يلاعلا ميلعتلا ىلع تالصاحلا ريغ ءاسنلا ةلاح يفو ،نهتاقفن
 
 نيرشت/ربوتكأ نيب .برغملا يف تايرحلاب ةصاخلا تاروصتلا ىلع ةحئاجلا ترثأ دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 طاقن 9 عقاوب ًاضافخنا يبرعلا رتيمورابلا نم ةسداسلا ةرودلا تلجس ،2021 راذآ/سرامو 2020 لوألا

 تاعالطتسالا تلجس امك .يأرلا نع ريبعتلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرح لوح نينطاوملا تاروصت يف ةيوئم
 .اهسفن ةرتفلا رادم ىلع تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح تاروصت يف ةيوئم ةطقن 14 عقاوب ًاضافخنا
 .سوريفلا راشتنا ةحفاكمل ةموكحلا اهتعضو يتلا ةددشملا دويقلا وه راسحنالا اذه ببس نأ حجرُي
 

 نع نيضار ريغ ةبراغملا نينطاوملا فصن وحن .ةماعلا تامدخلا ةدوجب لصتم رخآ رمتسم ٍدحت كانهو
 نينطاوملا نم اهب سأب ال ةبسن نأ امبر ئجافملا ريغ نمو .برغملا يف ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا ةدوج
 .ةحئاجلا هيف تببست ٍدحت ربكأ وه لافطألا ميلعت نإ تلاق
 

 اهسيئرو ايكرت تاسايسل مهناسحتسا نع ةبراغملا نونطاوملا برعأ ،ةيلودلا تاقالعلا صخي اميفو
 ريمألا دهعلا يلو ليضفت ةبسن نكل ةيدوعسلا ًاضيأ ةبراغملا لضفي ،ةنراقملاب .ناغودرأ بيط بجر

 ةيباجيإ ءارآ مهيدل نينطاوم ةرشع لك نم ةتس يلاوح نأ امك .ظوحلم لكشب لقأ ناملس نب دمحم
 اميف ةيوئم طاقن 10 عقاوب ةدايز لثمي ام وهو ،2021 عيبر يف مت يذلا عالطتسالا يف ،نيصلا هاجت
 .2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ عالطتساب ةنراقم نيصلا صخي
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 نيرشت/ربوتكأ نيب ةرتفلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هاجت يأرلا يف رييغت ىلعأ ةبراغملا لجس امك
 .نييسيئر نيببسل ةجيتن نوكي نأ حجرُي ريبكلا ريغتلا اذه .2021 ناسين/ليربأ – راذآ/سرامو 2020 لوألا
 نإف ،ًايناثو .بمارت قباسلا سيئرلا ىلع ندياب سيئرلا – ةقطنملا ينطاوم لثم – ةبراغملا لضفي ،ًالوأ
 نأ حجرُي بمارت دهع يف ةيبرغلا ءارحصلا ىلع ةيبرغملا ةدايسلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا فارتعا
 دق فارتعالا اذه .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءازإ تاهجوتلا يف قيمعلا ريغتلا يف ًارود بعل دق نوكي

 نينطاوملا فصن نم لقأ نأ مغر .ليئارسإ عم عيبطتلا ةقفص نع برغملا نالعإ عم يزاوتلاب ثدح
 دييأت صخي اميف اهتليثمب ةنراقم ىلعأ ةبسنلا هذهف ،ليئارسإ عم تاقالعلا عيبطت نوديؤي برغملا يف
 10 لك نم 1 نم لقأ اهديؤي يتلا ،نيرحبلاو ليئارسإ وأ تارامإلاو ليئارسإ نيب تاقالعلا عيبطت

 ةيمهأ ىلع ءوضلا طلسي كانهو انه عيبطتلا نع اضرلا تالدعم نيب فالتخالا .برغملا يف نينطاوم
 .برغملا يف ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق
 
 ،ناكسلل ةلثمم ةنيع عم فتاهلا قيرط نع يأر تاعالطتسا ةثالثل ةيساسألا جئاتنلا نيب نم هذه تناك
 لاصتالا مادختساب ةنيعلا رايتخا مت .2021و 2020 يماع رادم ىلع برغملا يف تاعالطتسالا تيرجأ دقو
 بقعتل ًايبرغم ًانطاوم 3209 انلباق ،2021 راذآ/سرامو 2020 زومت/ويلوي نيب .)RDD( يئاوشعلا يمقرلا
 3 ± اهنع غلبملا جئاتنلل أطخلا شماه نأ املع .ةحئاجلا ةرتف ءانثأ مهعاضوأل مهمييقت يف تارييغتلا
 يف اهذيفنت مت يتلا ،يبرعلا رتيمورابلل ةسداسلا ةرودلا نم ءزج يه تاعالطتسالا هذه .ةيوئم طاقن

 يأرلا عالطتسا يه يبرعلا رتيمورابلا نم ةسداسلا ةرودلا .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاب لود عبس
 راشتنا ةرتف ءانثأ ةقطنملا ربع نينطاوملا ىدل رعاشملاو ءارآلا ريغت مهفل مومعلل رفوتملا ديحولا

 طباورلا ربع تاعالطتسالا نع ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكمي .ةقوبسملا ريغ 19-ديفوك ةحئاج
 .هاندأ ةرفوتملا
 
 يبرعلا رتيمورابلا تاعالطتسال ةسداسلا ةرودلا لوح رثكأ تامولعم
 نيبيجملا ددعو عالطتسالا ءارجإ خيراوت
 

 
 19-ديفوك
 
 عم لماعتلا يف يموكحلا ءادألا ءازإ اضرلا نع تبرعأ ةبراغملا نينطاوملا نم ةريبك ةيبلغأ

 وأ ديج رمألا عم مهتموكح لماعت نإ نينطاوملا نم ةئملاب 75 لاق ،ةحئاجلا ةيادب يف .19-ديفوك ةحئاج
 يه امك ءادألا نع اضرلا تالدعم تلظ ،سوريفلا نم ةيناثلا ةجوملل برغملا ةحفاكم عمو .ًادج ديج
 ناسين/ليربأ – راذآ/سرام يأر عالطتسا يف ةئملاب 86 ىلإ تداز نكل ،ةئملاب 73 تغلب ذإ ،ًاريثك ريغتت مل

 لاؤس ىدلف :ماعلا يموكحلا ءادألا هاجت ةيباجيإلا ءارآلاب طابترالا يوق ودبي ىوتسملا اذه .2021
 يف ،ًامامت نوضار وأ نوضار مهنإ نينطاوملا نم ةئملاب 70 لاق ،ةموكحلل ماعلا ءادألا نع نينطاوملا

 .2021 ناسين/ليربأ – راذآ/سرام ةرتف
  

 
 

https://www.arabbarometer.org/ar/surveys/covid-19-survey/
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-Wave-VI-Dates-and-Ns-FINAL-Arabic-Sep-10-2021.pdf
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  حاقللا ذخأ يف ددرتلا
 
 عبسلا لودلا نيب نم ،رفوت اذإ حاقللا ىلع لوصحلا ىلع ًالابقإ رثكألا مه ةبراغملا نونطاوملا
 ةيبلغألا رعشت ،حاقللا ريفوتل حجانلا اهجمانرب يف ًامدق ةلودلا يضم عم .عالطتسالاب ةلومشملا
 نم ةئملاب 77 قفاوي نأ اريثك حجرُي وأ حجرُي ذإ ،19-ديفوك حاقل ذخأ ةركفل لوبقلاب بعشلا نم ةقحاسلا
 حاقللا ذخأ ىلع ًالابقإ رثكأ برغملا يف ءاسنلا نأ تفاللا نم .حاقللا ىلع لوصحلا ىلع ةبراغملا

 .)ةئملاب 71 ـب ةنراقم ةئملاب 82( لاجرلاب ةنراقم
 

 ةرشع لك نم ةينامث نم رثكأف :نسلا بسحب حاقللا لبقت يف فالتخالا دوجو اضيأ ظحالُملا نم
 48( فصنلا نم لقأ ةبسنلا تغلبو ،حاقللا ىلع لوصحلاب نولبقي مهنإ اولاق ًاماع 60 تحت نينطاوم
  .ًاماع 60 نم ربكأ نينطاوملا نيب )ةئملاب

 

 
 
 



 ةسداسلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا
 برغملا - يرطقلا ريرقتلا

 

arabbarometer.org/ar 
 
4 

 
 

 
 
 داصتقالا
 
 تلاق ،2021 عيبر يف .ةحئاجلا راثآ مغر يداصتقالا عضولا ءازإ نولئافتم برغملا يف نونطاوملا
 وهو ،)ةئملاب 63( ًادج ديج وأ ديج برغملا يف يلاحلا يداصتقالا عضولا نإ نينطاوملا نم ةريبك ةيبلغأ

 ةجوملاب ّرمي برغملا ناك امدنع ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةئملاب 57 نم ةفيفط ةدايز لثمي ام
 عضولا نإ 2021 راذآ/سرام يف طقف نينطاوملا ثلث لاق ،هسفن تقولا يف .سوريفلا نم ةيناثلا
 .برغملا هجاوي ٍدحت ّمهأ وه يداصتقالا
 

 نم ًالكش اوقلت مهنإ اولاق ًابيرقت برغملا يف نيثوحبملا فصن نوك يف لؤافتلا اذه ببس نمكي دق
 ةلومشم ىرخأ ةلود ةيأ يف اهتليثم نم ربكألا ةبسنلا يهو ؛19-ديفوكب ةلصلا تاذ ةثاغإلا لاكشأ
 نوقثاو مهنإ اولاق 2021 عيبر يف عالطتسالاب نيلومشملا ةبراغملا يثلث نإف ،اذهل ةجيتن .عالطتسالاب

 .ةلبقملا تاونسلا رادم ىلع نسحتي فوس داصتقالا نأ نم
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  ةماعلا تامدخلا
 
 ةموكحلا برغملا يف نونطاوملا بلاطي نيفلم زربأ امهنوك يف ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا رمتسي
 وأ مهاضر نع )ةئملاب 52( ًابيرقت ةبراغملا فصن برعأ ،ةحئاجلا ءدب نم ماع دعب .امهعم لماعتلاب
 اوبرعأ )ةئملاب 45( ليلقب فصنلا نم لقأ نإف ،ةنراقملاب .ينطولا ةيحصلا ةياعرلا ماظن نع ماتلا مهاضر

 .ينطولا ميلعتلا ماظن نع اضرلا نع
 
 بارطضا نونطاوملا ركذي نأ ،ةحئاجلا هيف تببست ٍدحت ربكأ نع لاؤسلا ىدل شهدملا نم نكي ملو
 .)ةئملاب 37( ٍدحت مهأ يناث وأ ،)ةئملاب 24( ٍدحت مهأ هتفصب لافطألا ميلعت
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  يعامتجالا عونلا
 

 فورظلا يف يفخ لكشب ثدحي ام ةداع يذلا يردنجلا فنعلا راثآ نم 19-ديفوك ةحئاج تمقاف
 لوألا نيرشت/ربوتكأ ىلإ زومت/ويلوي يف ،برغملا يف سوريفلا نم ةيناثلا ةجوملا ةورذ يف .ةيداعلا

 35 ةبسنب ةنراقم ،ةحئاجلا ءانثأ داز يردنجلا فنعلا نإ )ةئملاب 47( ًابيرقت ءاسنلا فصن تلاق ،2020
 ءاسنلا صخي اميف ةئملاب 25 ىلإ ترسحنا ةبسنلا نأ الإ .رمألا سفن اولاق نيذلا لاجرلا نم ةئملاب
 .لاجرلا فوفص يف ةئملاب 24 ـب ةنراقم ،2021 عيبر لولحب
 
 

 
 
 نم ةسداسلا ةرودلا رادم ىلع .19-ديفوك ةحئاج راثآ نم برغملا يف لاجرلا نم رثكأ ءاسنلا تناع
 ةحئاجلا راثآ توافت يبرعلا رتيمورابلا رهظأ ،ةمزألا لحارم فلتخم ءانثأ تيرجأ يتلا تاعالطتسالا

 ءاسن سمخ لك نم ةدحاو تلاق ،ةحئاجلا لبق تالماعلا ءاسنلا نيب نم .ربكأ ردقب ءاسنلا ىلع اهريثأتو
 راثآ تناك .لاجرلا فوفص يف ةئملاب 12 ةبسنب ةنراقم ،يئاهن لكشب اهتفيظو ترسخ اهنإ برغملا يف
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 25( نهتاقفن نهلخد يطغي ال يتاللا ءاسنلل ةبسنلاب ىلعأ ةفيظولل ةيئاهنلا ةراسخلا ىلع ديفوك
 .)ةئملاب 27( يلاعلا ميلعتلا ىوتسم نود ءاسنلاو ،)ةئملاب
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 .ةيفاقثلا قئاوعلا نم رثكأ برغملا يف لمعلا ةوق ءاسنلا لوخد ىلع ةيلكيهلا قئاوعلا رثؤت

 ربكأ يه روجألا يندتو لافطألا ةياعر تارايخ رفوت مدع نإ نلق نمم ءاسنلا نم ةياغلل ةريبك ةبسن كانه
 نإ ةئملاب 66 تلاق نيح يف ،)يلاوتلا ىلع ،ةئملاب 69و ةئملاب 72( لمعلا ةوق نهجولو ضرتعت تاقيعم
 لقأ نإف ،ضيقنلا ىلعو .لمعلا ةوق ىلإ مامضنالا نم نهعنمت يتلا يه تالصاوملا تارايخ رفوت مدع
 وه لمعلا ىلع لوصحلا يف ةيولوألا لاجرلا ءاطعإ نإ نلق )ةئملاب 43( تايبرغملا ءاسنلا فصن نم
 نإ نلق )ةئملاب 23( ءاسن 4 لك نم 1 نم لقأ نإف ،ًاريخأو .لمعلا ةوق نهلوخد نم دحي قيعم مهأ
 اميف )ةئملاب 21( ةلثامم ةبسنلا تناكو ،لمعلا ةوق ىلإ نهمامضنا قيعت ةطلتخملا لمعلا نكامأ
 .لمعلا ةوق ءاسنلا لوخد نم دحت ةطلتخملا لمعلا نكامأ نإ اولاق نيذلا لاجرلا صخي
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  تايرحلا
 

 ةموكحلا تلمعتسا .برغملا يف تايرحلا هاجت نينطاوملا تاروصت تعجارت ،ةحئاجلا راشتنا عم
 رظح مت ،كلذل ةجيتن .19-ديفوك دويقو ريبادت ضرفل – شيجلا لمشي امب –ةددعتم ةينمأ تاوق ةيبرغملا
 ةيادب يف دارفأ ةدع ىلإ تاماهتا تاطلسلا تهجو ،اذه ىلإ ةفاضإ .فنعب تعمُق وأ ةيوئفلا تاجاجتحالا
 يف ةيوئم طاقن 9 عقاوب عجارتلا رسفت دق تاوطخلا هذه .تنرتنإلا ىلع مهل ىوتحم ببسب ةحئاجلا
 ىلإ 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ نم ،ةفاحصلا ةيرحو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نع نينطاوملا تاروصت

 ةكراشملا ةيرح نع تاروصتلا يف ةيوئم ةطقن 14 عجارتلا يه رثكأ ةفشاكلا ةبسنلاو .2021 راذآ/سرام
 .)ةئملاب 55( 2021 راذآ/سرام ىلإ )ةئملاب 69( 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ نم ةيملسلا تارهاظملا يف
 

 برغملا يف نينطاوملا نم ةيلقأ نإف ،تايرحلا تاكردم يف عجارتلا مغر هنأ ةظحالم مهملا نم
 لاق صاخشأ 4 لك نم 1 نم لقأ .ةماعلا ةيحصلا ئراوطلا تاقوأ يف مهتايرح نع يلختلل نودعتسم
 نيثوحبملا نأ انه حجرملاو ،)ةئملاب 35( نينطاوملا تاكرحت بقعتتو ةموكحلا دصرت نأب ًامئاد لبقي هنإ
 نينطاوملا بقعتل ةموكحلا اهتقلطأ يتلا تاقيبطتلا يف نوركفي اوناك قطنملا اذه اوديأ نيذلا
 اولاق نينطاوملا نم ةئملاب 29 نأ امك .نيباصمب لاصتا ىلع اوناك نم وأ 19-ديفوك سوريفب نيباصملا
 .ةماعلا ةيحصلا ئراوطلا تاقوأ يف مالعإلا ىلع ةقبسملا ةباقرلا ةموكحلا ضرفت نأب نولبقي مهنإ
 ةعبرأ لك نم صخش لوقلا اذه ديأ ،لقنتلا ةيرح نم ةموكحلا دحت نأ ًالوبقم ناك اذإ لاؤس ىلع ةباجإ
 تاقوأ يف يأرلا ةيرح نم ةموكحلا دحت نأ لوبقملا نم هنأ طقف ةئملاب 16 ىأر ،ًاريخأو .صاخشأ
 .ئراوطلا
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 ةيلودلا تاقالعلا
 

 ةرادإلا رييغت دعب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ليضفت ةبسن يف ريغت ربكأ برغملا لّجس
 ىدل .عالطتسالاب ةلومشملا ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا لود عيمجب ةنراقم ،ةيكيرمألا

 مهيدل نإ ةبراغملا نم ةئملاب 28 لاق ،)بمارت ةسائر ءانثأ( 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف لاؤسلا حرط
 هسفن رمألا ةئملاب 64 لاق ،ةنراقملاب .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هاجت ام دح ىلإ وأ ةياغلل ةيباجيإ ءارآ

 عالطتسا يف ىرخأ ةلود ةيأ نم رثكأ ،ةيوئم ةطقن 36 عقاوب ةدايز ينعي ام ؛2021 عيبر عالطتسا يف
 .ةسداسلا ةرودلا
 

 ببس نم اءزج نأب رارقإلا عم .ضيبألا تيبلا يف رييغتلا لماك لكشب هرسفي ال دق ريغتلا اذه نأ ىلع
 50 لاق ،ًالامجإ .ندياب دهع يف تاسايسلا ريغت يف ةقطنملاب نينطاوملا لامآ وه يباجيإلا ريغتلا اذه
 ةسايس نع فلتختس طسوألا قرشلا هاجت ةيجراخلا ندياب ةسايس نإ برغملا ينطاوم نم ةئملاب
 ناك ةريخألا ةيكيرمألا تاباختنالا لبق برغملا يف بمارت ىلع ندياب ليضفت نأ نيبت نيح يف ،بمارت
 ةدحتملا تايالولا ناسحتسا يف ريبكلا ريغتلا اذه رسفي امبر رخآ ريبك روطت ةمث نكل .فاعضأ 4 ةبسنب
 ءارحصلا ىلع برغملا ةدايسب فرتعي يسائر رارق ىلع بمارت دلانود سيئرلا عيقوت يف لثمتي ،ةيكيرمألا
 .ةيبرغلا
 

 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ نيب ،نيصلا ليضفت يف ةيوئم طاقن 10 عقاوب ةدايز ًاضيأ برغملا لّجس
 ىلإ تعس يتلا ،ةينيصلا حاقللا ةيسامولبدل عجري اذه نأ حجرملاو ،2021 ناسين/ليربأ – راذآ/سرامو
 برغملا ىلإ ةبسنلاب اهتورذ ةسايسلا هذه تغلبو ،ملاعلا لود فلتخمل عنصلا ةينيص تاحاقللا ةحاتإ

 .ًايلحم ةينيص تاحاقلل ةريخألا جاتنإ ةيناكمإ يف
 
 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف مهلاؤس ىدل .ىرخأ ىربك ىوقل نينطاوملا ليضفت ىوتسم عافترا نيبت امك

 لصتم اذهو ،)ةئملاب 65( ايكرت تاسايس ىلإ يباجيإ لكشب نورظني مهنإ نيثلثلا وحن لاق ،2020
 اولاق )ةئملاب 53( نينطاوملا فصن وحن نأ امك .ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلل ةريبكلا ةيبعشلاب
 43 نأ امك .ةليوط ةرتف ذنم برغملل ريبك رصانمو فيلح يهو – ةيدوعسلل يباجيإ لكشب نورظني مهنإ
 ىلعأ يه ةريخألاو ،ناريإ هاجت ةيباجيإ ًءارآ ةئملاب 35 لمحي نيح يف ،ايسور نوذبحي ةبراغملا نم ةئملاب
 .عالطتسالاب ةلومشملا لودلا عيمج نيب نم ناريإل ليضفت ةبسن
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 نويميلقإلا ةداقلا
  

 تاعارصلا نع ًايفارغج ديعب برغملاف ،ةوقب ةيميلقإ ىوق اهيف تلخدت ىرخأ لودب ةنراقم
 ىلع هرودب اذه سكعني .ةيميلقإلا تاعازنلا هذهب ًارثأت لقأو )نميلا ،ايروس ،ايبيل( ةفلتخملا
 لود يف ةريبكلا ةجردلا سفنب مهليضفت بسن نكت مل نيذلا ةداقلا هاجت ةيباجيإلا ءارآلا ةبسن

 ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلل ةيجراخلا تاسايسلا نإ اولاق ةبراغملا بلغأ .ىرخأ ةيطسوأ-قرش
 مغر ،هسفن تقولا يف .رخآ يميلقإ دئاق يأب ةنراقم ريثكب ربكأ ةبسن يهو – )ةئملاب 57( ًادج ةديج وأ ةديج
 لقأ تاريدقت ىلع ازاح يئنماخ يلع يناريإلا ىلعألا دشرملاو ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلو نأ

 ةلومشملا ىرخألا لودلا بلغأ يف اهتليثم نم ىلعأ برغملا يف امهليضفت بسن نإف ،ناغودرأب ةنراقم
 لباقم ةيدوعسلل ناسحتسا ةبسن ىلعأ يبرعلا رتيمورابلا نم ةسداسلا ةرودلا تلجس .عالطتسالاب
 ،)ناملس نبل ةئملاب 39 ـب ةنراقم ةيدوعسلل ةئملاب 53( برغملا يف ،ناملس نب دهعلا يلو ناسحتسا

 رادم ىلع اهذختا يتلا ةيجراخلا تاسايسلا ضعبل برغملاب نينطاوملا ضفر ًاضيأ سكعي ام وهو
 ةبسن ىلعأ يهف ،)ةئملاب 23( برغملا يف يئنماخ ناسحتسا ةبسن يندت مغر هنأ امك .ةريخألا تاونسلا
 .عالطتسالاب ةلومشملا لودلا فلتخم ربع يناريإلا دشرملا هاجت ةيباجيإ ءارآ
 

 
 
 
 

 عيبطتلا
 
 نيبو ،تارامإلاو ليئارسإ نيب تاقالعلا عيبطت ةياغلل ةريبك ةجردب ةبراغملا نونطاوملا ضفري
 .برغملاو ليئارسإ نيب عيبطتلا معدت ةنيهلاب تسيل ةيلقأ دجوت نيح يف ،نيرحبلاو ليئارسإ
 )ةئملاب 9( برغملا يف صاخشأ 10 لك نم 1 نم لقأ نأ تاعالطتسالا نم ةسداسلا ةرودلا رهظُت
 41 نكل .نيرحبلاو ليئارسإ نيبو ،تارامإلاو ليئارسإ نيب تاقالعلا عيبطت ةياغلل نولضفي وأ نولضفي
 هريسفت نكمي توافتلا اذه .ليئارسإو مهدلب نيب تاقالعلا عيبطت نومعدي ةبراغملا نم ةئملاب
 تماق ،عيبطتلا عم ةازاوملاب .ليئارسإب فارتعالا لباقم برغملل ةققحتملا ةدافتسالا نم ًاقالطنا
 املاطل يتلاو ،ةيبرغلا ءارحصلا ىلع ةيبرغملا ةدايسلاب يمسرلا فارتعالاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 .هقيقحت ىلإ برغملا ىعسي ًافده تناك
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A R A B B A R O M E T E R . O R G A R A B B A R O M E T E R @ARABBAROMETER

 حول الباروميتر العربي

الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن  

اإلتجاهات والقيم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين في 

العالم العربي.

لقد دأبنا على عمل استطالعات رأي عام مدققة وممثلة لمستوى الدولة، بناء  
على نهج العينات اإلحصائية، للسكان البالغين، على امتداد العالم 

. العربي، في 15 دولة، منذ عام 2006

 نحن أضخم مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  والنساء  

في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب

للتعبير عن احتياجاتهم وإهتماماتهم.




