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يذيفنتلا صخلملا

 يتلا ةيراجلا تايدحتلل ًارظن ،ًامامت ةعقوتم ريغ سنوت يف ةيسايسلا 2021 زومت/ويلوي ثادحأ نكت مل
 نم تايفولا لدعم عافتراب ةنرتقم ،ةروهدتملا ةيداصتقالا عاضوألاف .تاهبج ةدع ىلع دالبلا اهنم يناعت

 نطاوملا هجاوت يتلا ةيساسألا تالكشملل يدصتلا يف ةيسايسلا ةموظنملا قافخإ ترولب ،ديفوك ةحئاج
 ىفتحا فقوم ىلإ ،يضاملا دقعلا رادم ىلع ةبولطملا تاحالصإلا ذيفنت يف قافخإلا ىدأ دقلو .يسنوتلا

 .يسايسلا ماظنلا يف ريبكلا ريغتلاب يسنوتلا نطاوملا هيف

 رادم ىلع .ةموكحلا ءادأ نم طابحإلاب نييسنوتلا ساسحإ ىدم يبرعلا رتيمورابلا تاعالطتسا ترهظأ
 .ًاحضاو درطملا يبلسلا هجوتلا ناك ،2021 راذآ/سرامو 2020 زومت/ويلوي نيب اهانيرجأ تاعالطتسا ةثالث

 ةيبسن ةجردب نيضار نونطاوملا ناك ،ديفوك تالاح ددع عافترال سنوت ضرعت لبق ،يضاملا فيصلا يف
 ةنراقم اميس ال ،ام ةجردب ًايوق فلملا اذه يف يموكحلا ءادألا ناك دقل .ةمزألا عم ةموكحلا لماعت ىلع
كلذ يف ،اينابسإو ايلاطيإو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثم ،لود ةدع يف عساو قاطن ىلع ءابولا راشتناب
  .تيقوتلا

 يف ةقثلا نودقفي نونطاوملا أدب ،سنوت ىلإ ةحئاجلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتجوملا لوصو عم نكل
عم لماعتلا ىلع ةموكحلا ةردق يف ءارآلا تعجارت .ةماعلا ةحصلا ةمزأ ةرادإ ىلع اهتردق يفو ةموكحلا
 ،ًارخؤم ًاليلق دعصت تأدب مث ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأو زومت/ويلوي نيب ةيوئم ةطقن 34 عقاوب ةمزألا
يف ةقثلا تالدعم نأ دكؤملا .نآلا ىتح سنوت بيصت ىودع ةجوم ربكأ ءدب لبق ،2021 راذآ/سرام لولحب
 .ريخألا عالطتسالا كلذ دعب تعجارت ةمزألا عم ةموكحلا لماعت

 لوألا هلغاش نكي مل هنكل ،ديفوك راشتنا نم ةياغلل قلق يسنوتلا نطاوملا نأ تاعالطتسالا نم حضتي
قلقلا ىوتسم ىدعتي ديفوك ءازإ قلقلا نأ ةثالثلا تاعالطتسالا نم يأ يف رهظي مل .يضاملا ماعلا لالخ
 بسن تواست ،سوريفلا راشتنا نم ةجوم ءانثأ 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف .يداصتقالا عضولا ءازإ
 زومت/ويلوي يف نكل .داصتقالا هنأ اوربتعا نيذلا كئلوأو ،يساسألا مهمه ديفوك اوربتعا نيذلا نييسنوتلا

ءازإ قلقلا ًاريثك قوفي داصتقالا نم قلقلا نأ تاعالطتسالا تحضوأ ،2021 لوألا نيرشت/ربوتكأو 2020
 هجوتلا وهو ،ًاديج يداصتقالا فرظلا نوربتعي نييسنوت 10 لك نم 1 نم لقأ نأ ىلإ اذه عجري .ديفوك
 .يضاملا دقعلا دادتما ىلع ،ةليلق ةجردب رسحني هنكل ةرتف ذنم مئاقلا

 نأ يبرعلا رتيمورابلا تاعالطتسا نم حضتي .يداصتقالا عضولا مقافت ىلإ ديفوك يدحت ىدأ امك
 راثآ نأ ىلع قفاوت ةيبلغألا .ةحئاجلا ببسب ةيداصتقالا ةاواسماللا يف ةدايز ةمث نأ نوروصتي نينطاوملا

صرف ىلع راثآلا نإف ،لثملاب .نيرجاهملا لثم ،ةشمهملا تائفلا ىلعو ءارقفلا ىلع ريثكب ربكأ تناك ديفوك
.عمتجملا يف ءارثلا نم ًابيصن ربكألاب ةنراقم رقفألا صاخشألا ىلع ربكأ ودبت لمعلا

 ةنسلا رثأتو تايفشتسملل ةحئاجلا داهجإ عم .ةحصلاو ميلعتلا يتموظنم لوح ءارآلا ىلع عضولا رثأ امك
 راذآ/سرام يف ،"ديج" ةجردب نيتموظنملا نم يأ فينصت ىلع ًالابقإ لقأ نونطاوملا حبصأ ،ةيسردملا

 .2020 زومت/ويلوي عالطتساب ةنراقم 2021

 نأ مغر .ةيندملا مهقوقح نامض مدع ءازإ قلقلا مهودحي نينطاوملا نم ريثكلاف ،هسفن تقولا يفو
 ،ًايئزج .لوفكم يملسلا رهاظتلا نإ اولاق طقف فصنلا نإف ،نطاوملل ةيساسألا قوقحلا لفكي روتسدلا

 عمقلا نكل .ةحئاجلا راشتنا نم دحلل رهمجتلاو تاعمجتلا ىلع ةضورفملا دويقلا ىلإ اذه عجري دق
.ودبي ام ىلع ًاضيأ رود هل ةحئاجلا لبق أدب يذلا نيرهاظتملا دض فينعلا يسيلوبلا

 ىلإ ًاضيأ ريشت تاعالطتسالا نكل ،بعص رمأ يسنوتلا نطاوملل ةددعتملا فواخملا عم لماعتلا نإ
 يف ةكراشملا فعض يه ،ةمئاق لازت ال ةنمزم ةلكشم كانه .ًاديدحت ءاسنلا هجاوت يتلا تايدحتلا ضعب
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 رتيمورابلا جئاتن رهظُت .ماع لكشب ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ربعو سنوت يف ءاسنلل لمعلا ةوق
 ،ةيفاقث ًادويق تسيل لمعلا ةوق ةأرملا لوخد ىلع ربكألا دويقلا نأ دقتعي يسنوتلا نطاوملا نأ يبرعلا
 .ًايبسن روجألا يندتو لافطألا ةياعر رفوت مدعو تالصاوملا لئاسو صقن يه امنإ
 
 اميس ال ،ةيبنجألا لودلا نم ددع هاجت ةيباجيإ ءارآ يسنوتلا نطاوملا لمحي ،يلودلا نأشلا صخي اميفو
 تدصح يتلا يه ايناملأ نأ ودبي ،ةلئسأ ةدع ةباجإ ىلع ءانبو ،ءالؤه نيب نم نكل .ايكرتو نيصلاو ايناملأ
 نم ةيباجيإ رثكأ تناك نإو ،ةيباجيإ لقأ اسنرفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لوح ءارآلاو .ربكألا ةيبعشلا
 .ناريإ وأ ةيدوعسلا هاجت يأرلا
 
 يف ،فتاهلا ربع تيرجأ ةلودلا ىوتسمل ةلثمم تاعالطتسا ةثالثل ةيساسألا جئاتنلا ضعب هذه تناك
 2020 زومت/ويلوي نيب .)RDD( يئاوشعلا يمقرلا لاصتالا مادختساب ،2021و 2020 ّيماع رادم ىلع ،سنوت
 رادم ىلع مهفورظل مهتامييقت ريغت بقعتل نييسنوت نينطاوم عم ةلباقم 3208 انيرجأ 2021 راذآ/سرامو
 لود عبس يف اهذيفنت مت يتلا ،يبرعلا رتيمورابلل ةسداسلا ةرودلا نم ءزج يه تاساردلا هذه .ةحئاجلا ةرتف
 ديحولا يأرلا عالطتسا يه يبرعلا رتيومرابلا نم ةسداسلا ةرودلا .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاب
-ديفوك ةحئاج راشتنا ةرتف ءانثأ ةقطنملا ربع نينطاوملا ىدل رعاشملاو ءارآلا ريغت مهفل مومعلل رفوتملا

 .هاندأ ةرفوتملا طباورلا ربع تاعالطتسالا نع ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكمي .ةقوبسملا ريغ 19
 
 يبرعلا رتيمورابلا نم ةسداسلا ةرودلا نع
 عالطتسالا انذفن فيك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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  سنوت يف ديفوك
 
 ىلإ دالبلا يف ضرُف يذلا رظحلا ىدأ .ًايبسن ديج لكشب ديفوك عم لماعتلا يف ةيادبلا يف سنوت تحجن

 نم تاجوم ةدعل سنوت تضرعت ،نيحلا كلذ ذنم هنأ الإ .2020 فيص رادم ىلع ًايبسن ةليلق تالاح روهظ
 ناسين/ليربأو 2020 لوألا نوناك/ربمسيدو 2020 لوليأ/ربمتبس يف اهاصقأ دادعألا تغلبو ،ىودعلا

 .2021 ناريزح/وينويو 2021
 
 58 تغلب ةيبلغأ تلاق .ةحئاجلا عم لماعتلا ىلع ةموكحلا ةردق يف ةريبك ةقث نويسنوتلا ىدبأ ،ةيادبلا يف
 24( عبُرلا ىلإ ةبسنلا تعجارت نكل ،2020 زومت/ويلوي يف "ديج" فلملا اذه يف يموكحلا ءادألا نإ ةئملاب
 نم ىلوألا ةجوملا راشتنا ةورذ ءانثأ عالطتسالا كلذ ءارجإ مت دقو ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف )ةئملاب
 مت امدنع ،2021 راذآ/سرام يف )ةئملاب 31( ام دح ىلإ نسحت فينصتلا اذه .سنوت يف سوريفلا
 .سنوت يف ديفوك نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيتجوملا نيب نييسنوتلا يأر عالطتسا
 
 ةجوملا لبق 2020 زومت/ويلوي يف .دالبلا ىلع ةحئاجلا ريثأت ةجردب سنوت يف ديفوك ءازإ قلقلا لصتي امك
 يف .مهدلب يف ديفوك راشتنا نم نوقلق مهنإ نينطاوملا نم ةئملاب 59 لاق ،ىودعلا راشتنا نم ىلوألا
 ريثكب افوخ رثكأ نويسنوتلا حبصأ ،ىودعلا راشتنا نم ىلوألا ةجوملا ةورذ ءانثأ ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ

 ةيناثلا ةجوملا دعب راذآ/سرام لولحب ًاريثك عجارت لدعملا اذه نأ مغر ،)ةئملاب 79( سوريفلا راشتنا نم
 ةجرد عم قاستالاب تريغت يموكحلا ءادألل مهتافينصتو نييسنوتلا فواخم نإف ،ًالامجإ .)ةئملاب 56(
 .دالبلا يف ديفوك راشتنا
 

 
 

 لابقإ ناك ،2020 زومت/ويلوي يف .لاجرلاب ةنراقم ديفوك نم ًاقلق رثكأ ءاسنلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت
 ب ةنراقم ،لاجرلاب ةنراقم ةيوئم ةطقن 18 عقاوب ىلعأ ديفوك راشتنا نم فوخلا نع ريبعتلا ىلع ءاسنلا

 بسحب فالتخالا اذه .2021 راذآ/سرام يف ةطقن 20و 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةيوئم ةطقن 16
 لك ىلع ةفلتخم لاكشأب رثؤي ديفوك نأب يحوي ام ،ةقطنملاب ىرخألا لودلا بلغأ ىلإ دتمي يعامتجالا عونلا

 يساسألا قلقلاف ،ديفوك راشتنا نم نيقلقلا نييسنوتلا عيمج نيب نم .ةقطنملا يف ءاسنلاو لاجرلا نم
 عبتي الأ ىشخت ًابيرقت ةيواستم ةبسن نأ نيح يف )ةئملاب 38( ةرسألا نم صخش ةافو وأ ضرم نم وه
 ىلعو ،)ةئملاب 13( داصتقالا ىلع ةحئاجلا ريثأتو ،)ةئملاب 13( ةيموكحلا تاميلعتلا نورخآلا نونطاوملا
 .)ةئملاب 12( يموكحلا لماعتلا ةيافك مدعو )ةئملاب 12( لكك ةيحصلا ةموظنملا
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 نإ اولاق نييسنوتلا نم ةيلقأ نإف ،ةلبقملا روهشلا لالخ ديفوك راشتنا ءازإ ًايبسن قلقلا عافترا مغر
دحت ربكأ وه ديفوك

ٍ
 ةلكشم ربكأ هتفصب ديفوك طقف ةئملاب 16 ركذ 2021 راذآ/سرام يف .سنوت هجاوي 

 اريبك رييغتلا اذه دعي .يداصتقالا عضولا هنإ اولاق نيذلا )ةئملاب 51( ًابيرقت فصنلاب ةنراقم ،سنوت هجاوت
 نينطاوم 10 لك نم 4 ركذ ثيح – ىودعلا نم ىلوألا ةجوملا راشتنا ءانثأ – 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ ذنم
دحت ربكأك داصتقالاو ديفوك

ٍ
 لبق ،2020 زومت/ويلوي يف كلتل ةهباشم بسنلا هذه نكل .يلاوتلا ىلع ،

دحت ربكأ هتفصب داصتقالا ةئملاب 51 ركذ امدنع ،ىلوألا ةجوملا
ٍ

 .ديفوك هنإ اولاق ةئملاب 15 ـب ةنراقم ،
 

 
 

  داصتقالاو ديفوك
 
دحت ةمث

ٍ
 )ةئملاب 34( ثلث .ةشيعملا ىوتسم ىلع هراثآ وهو الأ ،لكك ةقطنملا ىلع ديفوك هلثم يسيئر 

دحت ربكأ نإ اولاق نييسنوتلا
ٍ

 صاخ لكشب قلقم رمأ وهو ،ةشيعملا فيلاكت عافترا وه ديفوك نع قثبنم 
 .)ةئملاب 30( ًالاح لضفألاب ةنراقم )ةئملاب 37( ةشيعملا تاقفن مهلخد يطغي ال نيذلا نينطاوملل
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 66( ناثلثلا لاق .ًاظح لقألا ةفلتخملا تائفلا ىلع ديفوكل ةفلتخملا راثآلا ًاديج نويسنوتلا مهفي امك
 نولوقي )ةئملاب 52( فصنلا نأ نيح يف ،ًالاح لضفألاب ةنراقم رقفألا نينطاوملا ىلع ربكأ هراثآ نإ )ةئملاب
 .سنوت يف نيرجاهملا ريغب ةنراقم نيرجاهملا ىلع ربكأ ريثأتلا نإ

 

   
 

 ةريبك ةبسن كانه .ديفوكب ةلصتملا ةيلاحلا دويقلا ببسب فئاظولا ةراسخ ببسلا نوكي دق ،ًايئزجو
 )ةئملاب 23( ًابيرقت عبرلا لوقي ،ًالامجإ .ةفيظولل ةيئاهن ةراسخ وأ لمعلا يف تقؤم بارطضاب تدافأ
 ،يئاهن لكشب مهلمع اورسخ مهنإ ةئملاب 10 لاق نيح يف ،لمعلا يف اتقؤم ابارطضا اوهجاو مهنإ

 .مهلمع ىلع رثؤي مل ديفوك نإ اولاق ةئملاب 29 ـب ةنراقم
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 نولمعي اوناك نم نيب نم .سنوت يف ةاواسماللا تالدعم نم تداز دق لمعلا ةراسخ نأ حجرملا نم
 مهلمع اورسخ مهنأ ،لماكلاب مهتاقفن ةيطغت ىلع نيرداق اونوكي مل نمم ةئملاب 18 ركذ ،ةحئاجلا لبق
 مهتاقفن يطغي مهلخد ناك نم طاسوأ يف مهلمع اورسخ نم ةبسن نإف ،ةنراقملاب .ةحئاجلا ببسب
 .طقف ةئملاب 8 تغلب
 
  ةيداصتقالا فورظلا
 
 رادم ىلع عجارتلا يف رمتستو ،ةياغلل ةيندتم سنوت يف ةيداصتقالا فورظلل نينطاوملا تامييقت
 1 فّنص ،ةسداسلا ةرودلا نمض سنوت يف تيرجأ يتلا ةثالثلا تاعالطتسالا عيمج يف .ةريخألا تاونسلا

 يف طقف ةئملاب 6 لمشي امب ،ةيباجيإ اهتفصب ةيداصتقالا فورظلا لقأ وأ صاخشأ 10 لك نم
 يف نييسنوتلا اثلث لاق ثيح ،ةيصخش تايدحت دعت ةيداصتقالا تايدحتلا نأ امك .2021 راذآ/سرام
 نيريثكلا نأ ينعي ام ،ةلبقملا ةنسلا لالخ يسيئرلا مهلخد ردصم ةراسخ نوشخي مهنإ 2020 زومت/ويلوي
 ةيبلتل لعفلاب نوناعي نم ىلع ةصاخ ةروصب بحسني رمألا اذه .ةياغلل ةشه فورظ يف نوشيعي
 ءازإ قلقلاب نورعشي ،ةيساسألا مهتاجايتحا مهلخد يطغي ال نم )ةئملاب 73( عابرأ ةثالث نأ ذإ .مهتاجايتحا

 .ًالاح لضفألا نيب نم )ةئملاب 51( فصنلاب ةنراقم ،لامتحالا اذه
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 راذآ/سرام يف .يئاذغلا نمألا ءازإ نينطاوملا ءارآ لالخ نم ةيداصتقالا تايدحتلا ىلع ةلدأ رهظت امك
 نم مهتانوزخم دفنت نأ نم يضاملا رهشلا لالخ قلقلاب اورعش مهنإ )ةئملاب 27( ًابيرقت عبرلا لاق 2021

 لالخ لعفلاب ثدح اذه نإ )ةئملاب 25( ةلثامم ةبسن لوقتو ،ديزملا ءارش نم اونكمتي نأ لبق ماعطلا
 )ةئملاب 41( صاخشأ 10 لك نم 4 لاق ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ،هسفن تقولا يف .يضاملا رهشلا
 .مهتاجايتحا ةيبلتل ،يضاملا عوبسألا لالخ ًانمث صخرأ وأ بوغرم ريغ ماعط ىلع دامتعالل اورطضا مهنإ

 .اهسفن ةرتفلا لالخ ،ماعطلا نمث ديدستل يلام معد ىلإ ةجاحلاب اودافأ ةئملاب 22 كانه
 

  
 

 نوكت نأ بجي ةيساسألا ةيولوألا نإ نييسنوتلا فصن لوقي ،ةيداصتقالا تايدحتلل يدصتلا صخي اميف
 يف .)ةئملاب 21( ةشيعملل ةيساسألا تاجايتحالا راعسأ ىلع ةرطيسلا وأ )ةئملاب 29( لمعلا صرف قلخ
 15( يبنجألا رامثتسالا عيجشت وأ )ةئملاب 16( ميلعتلا حالصإ نإ نورخآ نويسنوت لوقي ،هسفن تقولا
 .ةيساسألا ةيولوألا وه )ةئملاب

 

 
 

 تاحالصإلا ءارجإ ىلع ةموكحلا ةردق يف ةقثلا تدقف اهنأ ودبي ،نييسنوتلا نم ةريبك ةبسن كلانه نأ الإ
 نأ نيح يف ،رخآ دلب ىلإ ةرجهلا يف نوركفي مهنإ نولوقي )ةئملاب 46( فصنلا وحن .ةمزاللا ةيداصتقالا
 يف ةبغرلل يسيئرلا ببسلا اهتفصب ةيداصتقالا لماوعلا تركذ )ةئملاب 78( ءالؤه نم ىمظعلا ةيبلغألا
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 حوارتت نمم ةئملاب 63 ثيح ،بابشلا طاسوأ يف ةصاخ ةروصب ةحلم ةرجهلا يف ةبغرلا .نطولا ةرداغم
 .رثكأف ًاماع 30 ةيرمعلا ةحيرشلا يف ةئملاب 40 ـب ةنراقم ،ةرجهلا يف نوركفي ًاماع 29و 18 نيب مهرامعأ
 
 
 

  
 
  ةموكحلا يف ءارآلا
 
 لالخ ةياغلل ةيندتم تناك ةيسنوتلا ةموكحلا يف ةقثلاف ،ةيطارقميد ةقطنملا نادلب رثكأ اهنوك مغر
 17 عقاوب ،ًاريثك ريغتي مل وه امك لدعملا اذه لظ ،ةحئاجلا راشتنا ةرتف دادتما ىلع .ةريخألا تاونسلا
 ةئملاب 15و ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةئملاب 19 مث ،2020 زومت/ويلوي يف ةموكحلا يف نوقثي ةئملاب

 يف ريثكب ربكأ ةقث لدعم كانهف ،ةموكحلا يف قثت نييسنوتلا نم ةيلقأ نأ مغر .2021 راذآ/سرام يف
 يف ةياغلل ريبك وأ ةقثلا نم ريبك ردق مهيدل مهنإ نولوقي )ةئملاب 49( فصنلا .ديفوك عم ةموكحلا لماعت
 .اهببسب ةافولاو ىودعلاب ةباصإلا تالدعم لوح ةموكحلا نع ةرداصلا ةيمسرلا تاءاصحإلا
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 لاق ،2020 فيص يف .ةحئاجلا ةرتف رادم ىلع سنوت يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن يف ةقثلا ترسحنا امك
 رارمتسا عم .ةيحصلا ةياعرلا ماظن نع ًامامت نوضار وأ نوضار مهنإ ًابيرقت نينطاوم 10 لك نم 4 يلاوح
 مث 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةئملاب 25 ىلإ ةطقن 12 ةقثلا تعجارت ،ىلوألا ةجوملا ربع ةحئاجلا
 ءازإ قلقلا تايوتسم عم قفاوتت تايوتسملا هذه .2021 راذآ/سرام يف ةئملاب 32 ىلإ ًاليلق تعفترا
 .ةحئاجلا ةرادإ ىلع ةردقلاو ةيحصلا ةياعرلا تامييقت نيب ةحضاو ةلص دوجو رهظُي ام ،سوريفلا

 

  
 

 ماظنلا نع اضرلا نأ مغر .ةيضاملا ةنسلا رادم ىلع ميلعتلا ماظن يف ةقثلا تالدعم تعجارت امك
 يف ميلعتلا نع مهاضر )ةئملاب 31( نينطاوم 10 لك نم 3 ىدبأ ثيح – ةيادبلا نم ًافيعض ناك يميلعتلا
 ىدل ناك ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف .ةحئاجلا ةرتف رادم ىلع فينصتلا عجارت دقف – 2020 زومت/ويلوي

 نإف ،ىرخألا لودلا يف لاحلا وه امكو .2021 راذآ/سرام يف ةئملاب 23 ـب ةنراقم ةيباجيإ ءارآ ةئملاب 26
 ةموظنملا ءازإ نينطاوملا ءارآ ىلع ريثأتلا ةريبك تناك ةحئاجلا ءانثأ بالطلا اهل ضرعت يتلا طوغضلا
 .ةيميلعتلا
 
 نع مهلاؤس ىدل .نيعاطقلا نيذه ىلع قافنإلا ةدايز يف نينطاوملا ةبغر شهدملا نم نكي ملو
 ةياعرلا ةئملاب 46 ركذ ،لبقملا ماعلا لالخ ةموكحلا اهيلع قفنت نأ بجي يتلا تاعاطقلل مهتاليضفت
 طقف ةئملاب 10 نإف ،ةنراقملاب .ميلعتلا اوركذ نيذلا عبرلاب ةنراقم ،ةيولوألل ةقحتسم اهتفصب ةيحصلا

 ةئملاب 5 ركذو ،قرطلا ةلاح نيسحت ةئملاب 7 ركذ نيح يف ،ينطولا نمألا يه مهألا ةيضقلا نإ اولاق
 .يئيبلا عاطقلا
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 صاخشأ 10 لك نم 9 نأ ذإ .داسفلا هنوك يف رمتسي ةموكحلا يف نينطاوملا يأر يف مهألا لماعلا لعل
 ةلود ةيأ يف ةبسن ىلعأ لثامي ام وهو ،ةطسوتم وأ ةريبك ةجردل رشتنم داسفلا نإ اولاق )ةئملاب 89(
 34( طقف ثلثلا نإف ،هسفن تقولا يف .يبرعلا رتيمورابلا نم ةسداسلا ةرودلا تاعالطتساب ةلومشم
 روصتملا قافخإلا اذه .ةطسوتم وأ ةريبك ةجردب داسفلل يدصتلا ىلع لمعت ةموكحلا نأ نوري )ةئملاب

 ةيعرش لوح تاروصتلا ميجحت يف رمتسيس ،داسفلا راشتنا نم ةيلاع ةجرد ودبي ام عم لماعتلا يف
 .نينطاوملا نيعأ يف ةموكحلا

 

  
 

  ةيندملا تايرحلاو قوقحلا
 
 نإ ةيبلغأ لوقت نيح يف ،)ةئملاب 70( لوفكم ريبعتلا يف مهقح نأ نودقتعي سنوت يف نينطاوملا بلغأ

 ريغت أرطي مل ،ةحئاجلا راشتنا ةرتف رادم ىلع .2021 راذآ/سرام عالطتسا بسحب ،ةلوفكم ةفاحصلا ةيرح
 ةمث .مالعإلا ةيرح فلم ىلع هسفن رمألا يرسي ال نكل .ريبعتلا ةيرح رفوتب نييسنوتلا داقتعا ةجرد يف
 ظفتحم مالعإلا نأب اولاق نيذلا نينطاوملا ةبسن يف ةيوئم طاقن 6 عقاوب ،ظوحلم نكل ريغص راسحنا
 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةئملاب 60 ىلإ 2020 زومت/ويلوي يف ةئملاب 67 نم ةبسنلا تعجارت ذإ ،هتيرحب

2020. 
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 نإ طقف ةئملاب 53 لوقي ذإ ،سنوت يف ةيندتم ةيملسلا تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح تافينصت دعت
 ذنم ًاريثك ريغتت مل يتلا ةبسنلا يهو ،2021 راذآ/سرام عالطتسا بسحب ،لماكلاب لوفكم قحلا اذه
 دويق نم جيزم هببس نأ حجري ًايبسن ضفخنملا فينصتلا اذه .)ةئملاب 56( 2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ

 .ةيضاملا ةنسلا رادم ىلع نيرهاظتملل نمألاو ةطرشلا نم فينعلا عمقلا ديازتو ديفوك
 

 
 

 ببسب مهتايرح ىلع دويقلا لوبقل نيدعتسملا نينطاوملا نم ةنيهلاب تسيل نكل ةريغص ةيلقأ كانه
 حبصت ،فورظلا هذه لثم لظ يف نإ ًابيرقت ثلثلا لوقي .ديفوك ليبق نم ةماعلا ةحصلا ئراوط تالاح
 .)ةئملاب 30( مالعإلا ىلع اهتباقر وأ )ةئملاب 36( ةرربم مهتالقنت بقعتو نينطاوملل ةموكحلا ةبقارم
 يف )ةئملاب 28( نينطاوملا تالقنت نم ةموكحلا دحت نأ ًامئاد لوبقملا نم هنإ لوقت ةليلق بسن كانه
 لثم ينطولا ىوتسملا ىلع ئراوط عم لماعتلا ءانثأ ريبعتلا ةيرح دييقتل دودحم دج معد كانه نأ نيح
 .ديفوك
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  ةحئاجلاو يعامتجالا عونلا
 
 سنوت تسيلو ،ةحئاجلا ببسب ةريبك طوغضل تاضرعم ءاسنلا نأ ىلع ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةلدأ ةمث
 .ةيردنجلا اياضقلا ءازإ تاروصتلا ىلع ةحئاجلا ريثأت ةجرد لوح ةلئسأ ةمث نكل .ةدعاقلا هذهل ءانثتسالاب

 رود سفن ءاسنلل نوكي الأ ةرورضب نودقتعي اولاز ام نيريثكلا نأ عالطتسالا جئاتن تحضوأ ،سنوت يف
 لجرلل نوكي نأ بجي ناك اذإ ام لوح نينطاوملا لاؤس ىدل .ةماعلا وأ ةصاخلا ةايحلا يف ءاوس لاجرلا
 .ةوقب اهوديأ وأ ةلوقملا هذه )ةئملاب 37( ليلقب ثلثلا نم رثكأ ديأ ،ةرسألا تارارق عيمج يف ةريخألا ةملكلا

 51( نييسنوتلا فصن نأ امك .)ةيوئم ةطقن +16( ءاسنلاب ةنراقم يأرلا اذه قانتعا ىلع ًالابقإ رثكأ لاجرلاو
 دجوي ال هنأ ظحالُي نكل ،ةيساسألا ءاسنلا ةيلوؤسم وه لافطألاو ةرسألا ةياعر نأ ىلع نودكؤي )ةئملاب
 فصن لباقم يأرلا اذه نويديؤي لاجرلا نم ةئملاب 54 :ءاسنلاو لاجرلا نيب ام يأرلا اذه يف ركذُي توافت
 .ءاسنلا

 

  
 

 ردقت .ةيلودلا بسنلاب ةنراقم ةضفخنم سنوت يف لمعلا ةوق يف ءاسنلا ةكراشم تناك ،ديفوك لبق ىتح
 نأ امك .لمعلا ةوق يف نكراشي ًاماع 64و 15 نيب ءاسنلا نم طقف ةئملاب 28 نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم
  .تالماعلاو نيلماعلا ىلع ةيفاضإ ًءابعأ تضرف ةحئاجلا ءانثأ ةيداصتقالا تايدحتلا
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ذ ىلع ربكأ ةجردب نويسنوتلا لبقُي ،ًالامجإ
ِ

 نيب نم .ةيفاقثلا تاقيعملاب ةنراقم ةيلكيهلا تاقيعملا رك
 قئاع ربكأ يه )ةئملاب 76( تالصاوملا لئاسو رفوت مدع نإ نويسنوتلا لاق ،اهركذ مت تايدحت سمخ
 ةياعر تارايخ رفوت مدع يه بيترتلا يف ةيلاتلا ةروصتملا تاقيعملا .لمعلا ةوق ءاسنلا لوخد ضرتعي
 حنم وه يساسألا قئاعلا نإ ةئملاب 57 لوقي ،ةنراقملاب .)ةئملاب 69( روجألا يندتو )ةئملاب 71( لافطألا
 .ببسلا وه لمعلا نكامأ يف نيسنجلا طالتخا نإ عبرلا لاق نيح يف ،فيظوتلا يف ةيولوألا لاجرلا

 

  
 

 ةردق نم دحت تاقيعملا هذه نأ ةركف ًابيرقت بسنلا سفنب نوديؤي سنوت يف ءاسنلاو لاجرلا نأ ظحالُي
 ةلأسم ىلعو ةروكذملا ةثالثلا ةيلكيهلا تاقيعملا ىلع اذه يرسي .لمعلا نكامأ لوخد ىلع ءاسنلا
 يندتو فيظوتلا يف ةيولوألا لاجرلا حنمب صاخلا قئاعلا يه انه ةديحولا تاتوافتلا .لمعلا نكامأ طالتخا
 ةنراقم ،قئاع ربكأ امه نيرمألا نيذه رابتعا ىلع ةيوئم طاقن 7و 9 عقاوب ًالابقإ رثكأ ءاسنلا نأ ذإ ،روجألا
 ةوقل لماك لكشب ءاسنلا لوخد تاقيعم ىلع يسنوتلا عمتجملا يف ماع قافتا كانه ،ًالامجإ .لاجرلاب
 ،ةيلكيه تاقيعم يه لمعلا ةوق ءاسنلا لوخد يف ةروصتم تاقيعم ربكأ نأ ىلع قافتا كانهو .لمعلا

 نيسحت وحن ةسوملم تاوطخ ذاختا يلودلا عمتجملاو ةيلحملا فارطألاو ةموكحلا ناكمإب نأ ينعي ام
 .ربكأ ةجردب لمعلا ةوق لوخد ىلع ءاسنلا عيجشتل تافلملا هذه
 
  سنوت يف ةيملاعلا ىوقلا سفانت
 
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هاجت نينطاوملا ءارآ لوح ةلئسأ ىلع يبرعلا رتيمورابلا عالطتسا لمتشا

 ،سنوت يف .ةقطنملا ربع نينطاوملا لوقعو بولق ىلع نيتوقلا سفانت ءازإ ربكأ مهف باستكال نيصلاو
 تعجارت دق نيتوقلا نيب ةوجفلا تناك نإو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ريثكب ربكأ ةيبعشب نيصلا عتمتت
 .ةريخألا ةيكيرمألا ةيسائرلا تاباختنالا دعب نم ًاريثك
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 يف ةيباجيإ ءارآ نع )ةئملاب 59( سنوت يف ًابيرقت نينطاوم 10 لك نم 6 برعأ ،2021 راذآ/سرام يف
 ال نيصلا ةيبعش نأ ظحالُي .)ةئملاب 54( 2020 زومت/ويلويب ةنراقم ًاليلق ىلعأ ةبسن ءارآلا يهو ،نيصلا
 يف .ةقطنملا وحن غنيب نيج يش نيصلا ءارزو سيئر تاسايسب ةصاخلا ءارآلاب ريبك لكشب ةلصتم ودبت

 ةديج وأ ةديج ةقطنملا ءازإ هتاسايس نإ نييسنوتلا نينطاوملا نم طقف ةئملاب 41 لاق ،2021 راذآ/سرام
 دوهج نإف ،راصتخاب .)ةئملاب 37( 2020 زومت/ويلوي ذنم ركذت ةجردب ريغتت مل يتلا ةبسنلا يهو ،ةياغلل
 ودبي ال ةقطنملا لود بلغأل ةيداصتقالا ةدعاسملا ميدقتو حاقللا ةيسامولبدب ةلصتملا ةيلاحلا نيصلا
 يف نيصلا ةيبعش ةبسن نإف ،بلغألا يفو .سنوت يف نينطاوملا بلغأ ءارآ يف ريبك ريغت ىلإ تدأ اهنأ
 دعب عضولاب ةنراقم ىلوألا ةحئاجلا مايأ يف ريغتت مل يه امك تلظ اهنأ حجرُي سنوت يف نينطاوملا نيعأ
 .رهشأ ةعست

 

  
 

 ةدحتملا تايالولا وحن ةيباجيإ ءارآ لمحي سنوت يف نينطاوملا نم ريثكب لقأ اددع نإف ،ةنراقملاب
 وحن ةيباجيإ ءارآ مهيدل )ةئملاب 38( ًابيرقت نينطاوم 10 لك نم 4 نأ نيبت ،2021 راذآ/سرام يف .ةيكيرمألا
 ناك نيح ،2020 ماع يف ًابيرقت هليثم فعض غلبي لدعملا اذه نأ ظحالُي نكل .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 اذه .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءازإ ةيباجيإ ءارآ نولمحي نييسنوتلا نينطاوملا نم طقف ةئملاب 21
 يف رمألا اذه لوح عالطتسالا ءارجإ ىدل .ةيكيرمألا ةدايقلا هعبنم نأ ودبي – ةريبك ةجرد ىلإ – فالتخالا
 قباسلا سيئرلل ةيجراخلا تاسايسلا نإ نييسنوتلا نم طقف ةئملاب 6 لاق ،2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ
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 تاسايس نع لاؤسلا حرط ىدل ،هسفن تقولا يف .ةقطنملل ًادج ةديج وأ ةديج تناك بمارت دلانود
 .ًادج ةديج وأ ةديج تاسايس اهنإ ةئملاب 30 لاق ،2021 راذآ/سرام يف ةقطنملاب ةصاخلا ندياب وج سيئرلا
 سنوت يف )ةئملاب 66( ناثلثلا لاق ذإ – ءارآلا يف ريغتلا ةجرد نع فشكي جئاتنلل رثكأ ققدملا صحفلا نكل
 سفن نع ةبسنلا تغلب امنيب ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلل "ةياغلل ةئيس" تناك بمارت تاسايس نإ
 مهيأر نم نيدكأتم ريغ نييسنوتلا نم )ةئملاب 34( ًابيرقت ثلثلا نأ امك .ندياب ةلاح يف ةئملاب 17 يأرلا
 .عالطتسالا ةيادب نم ةريغص ةرتف لبق تأدب ةيسائرلا هترتف نأل ًارظن امبر ،ةيجراخلا ندياب تاسايس هاجت

 

 
 

 ةرادإلا يف ريغتلاب طبترم سنوت يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةروص نسحت نأ ىلع ةيفاضإ ةلدأ ةمث
 ،ةقطنملل لضفأ نوكتس تاسايس يأ نع لوألا نيرشت/ربوتكأ يف نينطاوملا لاؤس ىدل .ةيكيرمألا
 .)ةئملاب 12 لباقم ةئملاب 52( بمارت نم رثكأ ةيوئم ةطقن 40 عقاوب ندياب ليضفت نيبت ،بمارت مأ ندياب

 49( فصنلا ثيح ،ةقطنملا ءازإ ندياب دهع يف ةيكيرمألا تاسايسلا ريغت يف ريبك لمأ ًاضيأ كانه
 وأ ةريبك ةجردب ةيكيرمألا تاسايسلا ريغت نوعقوتي مهنإ اولاق نييسنوتلا نينطاوملا نم )ةئملاب

 .ندياب لظ يف ةطسوتم
 
 يتلا ةيبعشلا ةبكاوم نع ةديعب لازت ال يهف ،تنسحت دق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ءارآلا نأ مغر
 تاقالعلاب لصتي ام ،ةقطنملا عم ينيصلا نواعتلاب ةصاخلا تالاجملا نم .سنوت يف نيصلا اهب عتمتت
 دق ،سنوت عم ةريبك نواعت تاقافتا نيصلا ىدل .ةينيصلا قيرطلاو مازحلا ةردابم اميس ال ،ةيداصتقالا
 .نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا يف ربكأ عسوت ىلإ يدؤت
 
 ثيح ،مهل ديدهت ةباثمب ةقطنملا يف ةينيصلا ةيداصتقالا ةيمنتلا ربتعت نييسنوتلا نم ةلق نأ ظحالُيو
 ةيداصتقالا ةيمنتلا نإ نولوقي )ةئملاب 43( فعضلا نإف ،ةنراقملاب .بسحف ةئملاب 21 يأرلا اذه قنتعي
 .ًاديدهت لثمت ةقطنملا يف ةيكيرمألا
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 لأس .ينيصلا دجاوتلا نولضفي ال ًاضيأ مهف ،ًايداصتقا نيصلا نوشخي ال نييسنوتلا نأ مغر نكل
 ءانب ىلوتت يتلا ةيبنجألا تاكرشلا تايسنجل مهتاليضفت نع سنوت يف نينطاوملا يبرعلا رتيمورابلا

 تايالولا ،ايكرت ،ايناملأ ،اسنرف ،نيصلا – ةروكذم لود سمخ نيب نمو .سنوت يف ةيتحتلا ةينبلا عيراشم
 .ىوتسم لضفأب ءانبلا ىلع ةرداقلا يه ةينيصلا تاكرشلا نإ طقف ةئملاب 14 لاق – ةيكيرمألا ةدحتملا

 ،)ةئملاب 10( ايكرتو )ةئملاب 11( اسنرفو )ةئملاب 11( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةبسنل ةلثامم ةبسنلا هذه
 يتلا ةلودلا نع نينطاوملا لاؤس ىدل ،هسفن تقولا يف .)ةئملاب 49( ايناملأب ةنراقملاب ةليلق اهنكل

 ،ايناملأ ةلاح يف ةئملاب 45 ـب ةنراقم ،نيصلا طقف ةئملاب 8 راتخا ،ةيلحملا لمعلا ةوقل روجأ لضفأ مدقتس
 نم ةئملاب 15 نإف ،ًاريخأو .اسنرف ةلاح يف ةئملاب 14و ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب ةئملاب 16و
 14و ،ايناملأ ىلإ ةبسنلاب ةئملاب 40 ـب ةنراقم ،دوقعلا ىلع ةينيص تاكرش لوصح نولضفي نييسنوتلا
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا صخي اميف ةئملاب 9و ،اسنرف ةلاح يف ةئملاب 14و ،ايكرت صخي اميف ةئملاب
 فثكملا يداصتقالا لماعتلا ليضفت ىلإ عجري اذه نأ ودبي ال ،ةريبك ةجردب نيصلا ناسحتسا مغر ،ًالامجإ

 .نيصلا عم
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 ىرخألا ىربكلا ىوقلا
 
 .ةيميلقإو ةيملاع ىوق ينامثل نييسنوتلا ناسحتسا ةجرد نع ةلئسأ ىلع يبرعلا رتيمورابلا لمتشا
 ىدل نأ ذإ ،ًاريثك ايناملأ نونسحتسي نينطاوملا نإف ،ةقطنملا لود نم ريثكلا يف لاحلا وه امك ،ًالامجإ
 رهظُي ام ،)ةئملاب 56( ًاضيأ ةيلاع لكريم اليجنأ تافينصت .ةلودلا هذه وحن ةيباجيإ ءارآ )ةئملاب 66( نيثلثلا
 لازي ال يتلا ،2016 ذنم نيرجاهملا عم لماعتلا ةسايس لمشتو اهتاسايس ناسحتسا ىلع اريبك الابقإ
 ريغ اهخيراتو سنوتل ةيجراخلا ايناملأ تادعاسم نوكت نأ حجرُي امك .نينطاوملا طاسوأ يف اهادص ددرتي
 .ةريبكلا ةيبعشلا هذه رسفت يتلا لماوعلا نم ايقيرفأ لامش يف يرامعتسالا

 

   
 

 .ةئملاب 52 ىلإ لصتو ،ةيميلقإلا ىوقلا نيب نم ،بيترتلا يف ةيلاتلا يه ايكرت ةيبعش نإف ،ايناملأ دعبو
 ،ةئملاب 41 لصتو ،ام ةجردب لقأ ةيجراخلا ناغودرإ بيط بجر سيئرلا تاسايس ناسحتسا تالدعم
 .نيرخآلا نييملاعلا ةداقلا بلغأب ةنراقم ىلعأ اهنكل

 

   
 

 يف نينطاوملا ءارآ نإف ،ةقطنملا ءازإ ايسورو اسنرف نم لك تاسايس يف ةريبكلا تافالتخالا مغر
 ءارآلا نكل .ايسورل ةبسنلاب ةئملاب 44و اسنرفل ةبسنلاب ةئملاب 46 :ةيباجيإلا ةجرد سفنل لصت سنوت

 تاسايس ىلإ يباجيإ لكشب نورظني طقف نييسنوتلا نينطاوملا ثلث .ةيباجيإ لقأ نيدلبلا يسيئر لوح
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 27( نوركام ليوناميإ تاسايس وحن ًايباجيإ ًايأر هذه نم لقأ ةبسن لمحت نيح يف ،نيتوب ريميدالف
 .)ةئملاب
 

 
 
 نم طقف ةئملاب 36 .ىندألا يه ناريإو ةيدوعسلا ةيبعش نإف ،ةفلتخملا ةيميلقإلا ىوقلا نيب نمو
 ءارآ نولمحي )ةئملاب 26( عبرلا نأ نيح يف ،ةيدوعسلا ىلإ يباجيإ لكشب نورظني نييسنوتلا نينطاوملا
 نولمحي طقف ةئملاب 22 نأ ذإ ،ةجردلا سفنب ةيندتم نيدلبلا ةداق يف ءارآلا نإف ،لثملاب .ناريإ وحن ةيباجيإ
 هللا ةيآ ةلاح يف ةئملاب 14 ةبسنلا تغلبو ،ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو تاسايس وحن ةيباجيإ ءارآ

 .يئنماخ يلع
 

  
 



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.




