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 املقدمة : 

الةر   وة ح وم مةة الةدكج ر  الر يسةة السةجع  يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعةة االرنييةة  ي يقةدل الئجةا   
( الذى يفذه املركز خ ح الفةرت  20/8/1998بعد مرور ما ة ي ل على تشميلها )اليت تشملت بجاريخ     فايز العراوية

واملعايري االوصا ية. وقةال املركةز بجئفيةذ  لألسسعلى عيئجني مت اخجيارمها وفقا  1/12/1998-26/11/1998من   
السةةماي الةةذين ت لةة   فةةرنا لولةة ي( 830ا )هةةذا االسةةجع   ناخةةك املأللمةةة اهلرنييةةة اعانيةةة علةةى عيئةةة و ئيةةة وجألهةة

 ( فرناً. 695وجألةها )الر   ( سئة فاكور م زعني على حمافظات املأللمة كافة، وعيئة خاصة بقان  19اعألارهم )
هذا االسجع  ، واىل مجيةع االفةران  إبجناحويسر املركز هبذه املئاس ة اي يج جه ابلشمر اىل مجيع املؤسسات اليت سامهت 

ججي ني يف العيئجةةني، الةةذين مت مجةةع ال يةةا ت مةةئهم، والشةةمر ايلةةاً اىل مجيةةع الةةذين سةةامه ا يف اجنةةاح هةةذا العألةةك يف املسةة
 اجلامعة اهلرنيية وخارجها.

وأيمك املركز يف اي تفيد املعل مات اليت ي فرها هذا االسجع   مجيع املهجألني هبذه القلااي، ولمن لل اووني الةراب ني يف 
 جحليك املعألق اسجخدال ال يا ت الجفصيلية املج افر  لدى املركز.مزيد من ال

 
  هداف االسجع   

أييت هةذا االسةةجع   الةةذ  يفةةذه مركةةز الدراسةةات االسةةرتاتيجية يف اجلامعةة االرنييةةة بعةةد مةةرور ما ةةة يةة ل علةةى اسةةجع عه 
لةى ارا  املة ا ئني ورنون فعلهةم يف ، من اجةك ال قة ف ع8/1998/ 27- 24اهلوح الذ  مت تئفيذه يف الفرت  ما بني  

 . 20/8/1998االرني جتاه  نا  احلم مة، مئذ تشميلها بجاريخ 
وتربز امهية االسجع   احلايل يف ك يه يجابع السياق الذ  بد ه املركز يف اسجع عه اهلوح، فالئجةا   لةذلم مؤهلةة لقيةا  

زار  علةةى لألةةك مسةةؤوليات املرولةةة، ومل وظةةة الجعةة ر يف هةةذا اجتاهةةات الةةر   العةةال دزا  قةةدر  ر ةةيس الةة زرا  والفريةةق الةة  
الصةةدن عئةةد املقاريةةة بةةني يجةةةا   االسةةجع عني. كألةةا تء ةةني الئجةةا   ارا  املةةة ا ئني وةة ح  نا  احلم مةةة يف م اجهةةة  جلةةة  

املألارسةة الدل قرا يةة، القلااي االججألاعية والسياسية واالقجصةانية واالناريةة، املجعلقةة بسياسةة اهلرني ايارجيةة، وبجعأليةق 
وولحلةةةة ال اةةةع االقجصةةةان ، ومعاجلةةةة مشةةةمليت ال عالةةةة والفقةةةر، وحماربةةةة الفسةةةان، ومعاجلةةةة الرتهةةةك االنار ، واحلةةةد مةةةن 
ال اسعة واحملس بية، وا    الشعب على احلقا ق اواًل ابوح، وتفعيةك م ةد  الوة اا والعقةاا، واسةرتنان لقةة الةر   العةال، 

ئيةةة، وت ةةانح الئصةةو واملشةة ر  مةةع كةةك اهلوةةزاا السياسةةية والئقةةاابت املهئيةةة والعألاليةةة، ونعةةم املسةةار وترسةةيخ ال وةةد  ال  
 الفلسعيين يف العأللية السلألية، ولسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية.

 
 تصأليم العيئة  

نا ةر  االوصةا ات العامةة، والةيت تجمة ي تسجئد العيئة ال  ئية يف هذا االسجع   اىل العيئة الر يسية اليت مت تصةأليألها يف 
من جمأل عة من املمررات، ويسجئد الجصأليم اىل االسل ا الع قي، العئق ن ، مجعدن املراوك، املعجألد على اال ار الذ  

، ومت اسةجخدال احملافظةات كع قةات عةذا 1994وفره الجعدان العال للسةماي الةذ  يفذتةه نا ةر  االوصةا ات العامةة عةال 
 الجصأليم.

( سةئة فةثكور مةن كةك اسةر  ، علةى 19( اسر ، مت وبعريقة عش ا ية اخجيةار فةرن واوةد عألةره )1200وقد نلت العيئة )
اي يم ي يص  عدن االفران من الذك ر والئص  االخر من اال ث لجسج ىف بيا ت االسجألار  مئه )وذلم عئد مسج ى 
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%(. وقد روعي اي تم ي العيئة م زوية ذاتيا ، مبعىن  ي كك مفرن  من مفرنات  5%، و يس ة خعث مقدارها  95لقه  
اجملجألع عا االوجألاح يفسه يف الظه ر يف العيئة. واجلدوح الجايل ي ني الج زيةع الئسةال الفةران العيئةة و للسةماي كألةا هة  يف 

 (.1وسب احملافظات )اجلدوح   1994الجعدان العال لسئة 
 

 (1جدوح رقم)
 حسب احملافظات.  1994يع النسيب الفراد العينة وللسكان كما هو يف التعداد العام لسنة  التوز 

 
   1994الج زيع الئسال للسماي  الج زيع الئسال الفران العيئة  احملافظات 

 36.8 40 العاصألة  
 6.6 6 ال لقا   
 15.6 14 الزرقا  
 2.7 2 ماناب 
 19.0 18 اربد

 4.4 4 املفرق 
 2.8 4 جرش
 2.4 2 ي عجل  
 4.2 4 المرك 
 1.6 2 العفيلة 
 1.9 2 معاي 
 1.8 2 العق ة 

 100 100 اجملأل   % 
 

 %، و يسة ة خعةةث مقةةدارها 95( فةرن )وذلةةم عئةةد مسةج ى لقةةه  800وفيألةا يجعلةةق بعيئةة قةةان  الةةر   والةيت نلةةت ) 
ل ظيفية واملهئية نلت ك ةار رجةاالت الدولةة مةن %(، فقد وزعت بشمك وصص على بعض الفعاليات والقعاعات ا5

اعيةةاي ويةة اا وامئةةا  عةةامني ووجهةةا  العشةةا ر ووزرا  سةةابقني، كألةةا نلةةت ايلةةا قيةةانات وزبيةةة، قيةةانات يقابيةةة )مهئيةةة 
وعألالية(، ورجةاح اعألةاح، وصةحفيني واناب  وكجةاا، واسةاتذ  جامعةات، و ل ةة اجلامعةات، ومت اسةجيفا  ال يةا ت مةن ) 

 (.2فرنا، واجلدوح الجايل ي ني ت زيع مفرنات العيئة وسب الفئة ) اجلدوح  ( 695
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 ( 2جدوح رقم )
 ت زيع افران عيئة قان  الر   وسب الفئة 

 
 العدد  الفئة 

 75 رجاح االعألاح 
 89 قيانات االوزاا السياسية

 79 املهئي ي
 95 المجاا، الصحفي ي، الفئاي ي
 94 قيانات يقابية )مهئية وعألالية(

 81 ك ار رجاح الدولة
 84 اساتذ  اجلامعات
 98  ل ة اجلامعات

 695 اجملأل  
وقةةد مت تئفيةةذ اسةةجع   العيئةةة ال  ئيةةة ميةةداييا ةسةةل ا املقابلةةة الشخصةةية للفةةرن املسةةججيب الةةذ  ظهةةر يف العيئةةة ومجةةع 

، ومت تئظيم عدن 1/12/1998ريخ ، وايجهى بجا26/11/1998ال يا ت مئه م اشر ، دذ بد  العألك امليداين  بجاريخ 
الةةذين وقةةع االخجيةةار العشةة ا ي علةةيهم و  يج اجةةدوا يف املسةةمن  لئةةا  الةةزاير   لألفةةرانمةةن الفةةرق امليداييةةة للعةة ن  مةةر   خةةرى 

هلس اا مجعدن  مئها: االيشغاح خارج املسمن ةعألاح الزراعة وابلذات قعاف الزيج ي،  و الع ن  اىل ال يت من مماي 
 .1/12/1998و  30/11ي ، وبريها، و مت تئفيذ هذه الزايرات خ ح ي مي العألك ل

 
امةةا فيألةةا يجعلةةق بعيئةةة قةةان  الةةر  ، فقةةد مت مجةةع ال يةةا ت املجعلقةةة مبفرنا ةةا عةةن  ريةةق اعةةات ، ويف والةةة تعةةذر االتصةةاح 

  املقابلة مع املسججيب يجيجة ابملسججيب بس ب عدل ت افر هات  لمن من خ له اجرا  املقابلة، او عدل اممايية اجرا
 سفره خارج ال  ن، فقد كاي يجم اخجيار شخص اخر بدي  عئه. اليشغاله،  و مراه، او

 ( والة م زعة كالجايل: 62وجتدر االشار  اىل  ي جمألك واالت الرفض يف عيئة قان  الر   بل  ) 
 

 العدد  الفئة 
 14 رجاح االعألاح 

 7 قيانات االوزاا السياسية
 17 هئي يامل

 5 المجاا، الصحفي ي، الفئاي ي
 11 ك ار رجاح الدولة
 8 اساتذ  اجلامعات

 62 اجملأل  
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 النتائج الرئيسية 

 
 (.  3قدرة احلكومة على حتمل مسؤوليات املرحلة منذ بداية تشكيلها وحىت اآلن ) اجلدول رقم   -ا

 العيئة ال  ئية: 
ن العيئة ال  ئيةة يعجقةدوي ةي احلم مةة كايةت قةانر  بدرجةة ك ةري  علةى % ( من جمأل   افرا  22.7اظهرت الئجا   اي )  

 لألك مسؤوليات املرولة .
% ( من جمأل   افران العيئة ال  ئية ةي احلم مة كايةت قةانر  اىل نرجةة مج سةعة علةى لألةك مسةؤوليات   43.4 فان )  

 املرولة . 
ية  فانوا ةي احلم مة اجلديد  كايت قةانر  اىل نرجةة قليلةة % ( من جمأل   افران العيئة ال  ئ  4.8 ظهرت الئجا    ي )  

 على لألك مسؤوليات املرولة .
 % ( من افران العيئة ال  ئية  ي احلم مة   تمن قانر  على لألك مسؤوليات املرولة . 5.3بنين و ايل ) 

 
 ( أن:4وأظهرت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم)

ني الةذك ر يعجقةدوي ةي احلم مةة كايةت قةانر  دىل نرجةة ك ةري  علةى لألةك مسةؤوليات %( من جمأل   املسةججي   23.8)
%( مةةةةةن اال ث يعجقةةةةدي ةي احلم مةةةةةة كايةةةةةت قةةةةانر  دىل نرجةةةةةة ك ةةةةري  علةةةةةى لألةةةةةك  21.7املرولةةةةة. فيألةةةةةا ت ةةةةني  ي ) 

 مسؤوليات املرولة.
دىل نرجةةةةة مج سةةةةعة علةةةةى لألةةةةك %( مةةةةن جمألةةةة   املسةةةةججي ني الةةةةذك ر يعجقةةةةدوي ةي احلم مةةةةة كايةةةةت قةةةةانر   44.0) 

%( مةن اال ث يعجقةدي ةي احلم مةة كايةت قةانر  دىل نرجةة مج سةعة علةى  42.9مسؤوليات املرولة. فيألا ت ني  ي ) 
 لألك مسؤوليات املرولة.

%( مةةن جمألةة   املسةةججي ني الةةذك ر يعجقةةدوي ةي احلم مةةة كايةةت قةةانر  دىل نرجةةة قليلةةة علةةى لألةةك مسةةؤوليات  7.2) 
%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة كايت قانر  دىل نرجةة قليلةة علةى لألةك مسةؤوليات  3.0. فيألا ت ني  ي ) املرولة
 املرولة.

%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة   تمن قانر  على لألك مسؤوليات املرولة. فيألةا ت ةني   7.5)
 من قانر   على لألك مسؤوليات املرولة.%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة   ت 3.6 ي ) 
 

 (:3عينة قادة الرأي، جدول رقم )
% ( من قان  الر   يروي اي احلم مة كايت قةانر  اىل نرجةة ك ةري  علةى لألةك مسةؤوليات  26.8 ظهرت الئجا   اي ) 

 املرولة .
نر  اىل نرجة مج سعة علةى لألةك % ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر    فانوا ةي احلم مة كايت قا  49.6)

 مسؤوليات املرولة .
% ( مةةةن جمألةةة   املسةةةججي ني يف عيئةةةة قةةةان  الةةةر   ةي احلم مةةةة كايةةةت قةةةانر  اىل نرجةةةة قليلةةةة علةةةى لألةةةك  9.8 فةةةان ) 

 مسؤوليات املرولة .
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ألةةك مسةةؤوليات % ( مةةن جمألةة   املسةةججي ني يف عيئةةة قةةان  الةةر   افةةانوا ةي احلم مةةة كايةةت بةةري قةةانر  علةةى ل 9.2) 
 املرولة . 

- 24( ايضًا، مقارنة بني استطالع "تشكيل احلكومة " الذذي   تنفيذذيف يف الفذمة مذا بذني   3ويبني اجلدول رقم )
وعلى العينتني )الوطنية  1/12/1998-26واالستطالع احلايل الذي   تنفيذيف يف الفمة ما بني   8/1998/  27

 وقادة الرأي(.
 ( 3جدوح رقم )

" وسب قدر  احلم مة على  98، وتشرين الواين 98ع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئجني يف اسجع عي " اا  الج زي
"، وقدر ا على لألك مسؤوليات املرولة مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي  98لألك مسؤوليات املرولة القانمة "اا 

 ". 98"تشرين الواين  
 

درجة القدرة على حتمل مسؤوليات  
 املرحلة 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية 

 98تشرين اثين   98آب  98تشرين اثين   98آب  
 26.8 19.3 22.7 25.4 قانر  دىل نرجة ك ري  

 49.6 47.8 43.4 38.1 قانر  دىل نرجة مج سعة 
 9.8 14.6 4.8 6.1 قانر  دىل نرجة قليلة 

 9.2 14.5 5.3 6.0 غري قادرة 
 3.3 3.3 20.2 22.0 ال  عرف 

 0.9 0.2 3.5 2.2  معين بري
 0.4 0.2 0.1 0.3 رفض االجابة 

 - 0.2 - - بري م ني 
 100 100 100 100 اجملأل   % 

 
 ( 4جدوح رقم )

" وسب اجلئس، و ح قدر  وم مة الدكج ر فايز العراوية 98الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية "اسجع   تشرين الواين 
 املرولة، مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي. على لألك مسؤوليات 

 
 العينة الوطنية  

 إانث  ذكور  درجة القدرة على حتمل مسؤوليات املرحلة 
 21.7 23.8 قانر  دىل نرجة ك ري  

 42.9 44.0 قانر  دىل نرجة مج سعة 
 3.0 7.2 قانر  دىل نرجة قليلة 

 3.6 7.5 غري قادرة 
 24.5 14.7 ال  عرف 
 4.3 2.5 بري معين 

 - 0.3 رفض االجابة 
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 100 100 اجملأل   % 
 
 اآلراء حول مدى جناح رئيس الوزراء يف القيام مبهام منصبه، منذ بداية تسلمه رائسة احلكومة وحىت اآلن ؟ -ب
 (. 5جدول رقم  )

 العينة الوطنية:
  ري  يف القيال مبهال مئص ه.% ( من  افران العيئة ال  ئية اي ر يس ال زرا  كاي  جحاً اىل نرجة ك 33.0 فان و ايل ) 
% ( مةةن املسةةججي ني يف العيئةةة ال  ئيةةة اي ر ةةيس الةة زرا  كةةاي  جحةةاً اىل نرجةةة مج سةةعة يف القيةةال  36.5بةنين وةة ايل ) 
 مبهال مئص ه. 

هال % ( من جمأل   املسججي ني يف العيئة ال  ئية ةي ر يس ال زرا  كاي  جحاً اىل نرجة قليلة يف القيال مب  4.8 ظهر )  
 مئص ه.

% ( من جمأل   املسججي ني يف العيئة ال  ئية ابي ر يس ال زرا    يمن  جحاً يف القيال مبهال   4.1 فان و ايل ) 
 مئص ه. 
 

 ( أن: 6وأظهرت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )
ك ري  يف القيال مبهال  %( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي ر يس ال زرا  كاي  جحا دىل نرجة    37.7)  

%( من اال ث يعجقدي ةي ر يس ال زرا  كاي  جحا دىل نرجة ك ري  يف القيال مبهال   29.4مئص ه. فيألا ت ني  ي )  
 مئص ه. 

%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي ر يس ال زرا  كاي  جحا دىل نرجة مج سعة يف القيال مبهال    33.5)  
%( من اال ث يعجقدي ةي ر يس ال زرا  كاي  جحا دىل نرجة مج سعة يف القيال مبهال   38.8ي )  مئص ه. فيألا ت ني   

 مئص ه. 
%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي ر يس ال زرا  كاي  جحا دىل نرجة قليلة يف القيال مبهال   7.2)  

را  كاي  جحا دىل نرجة قليلة يف القيال مبهال  %( من اال ث يعجقدي ةي ر يس ال ز  3.0مئص ه. فيألا ت ني  ي )  
 مئص ه. 

%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي ر يس ال زرا    يمن  جحا يف القيال مبهال مئص ه. فيألا ت ني   5.5)  
 %( من اال ث يعجقدي ةي ر يس ال زرا    يمن  جحا يف القيال مبهال مئص ه.  3.0 ي ) 
 

 : عينة قادة الرأي
% ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر    ي ر يس ال زرا  كاي  جحاً اىل نرجة ك ري  يف القيال   38.6افان )  

 مبهال مئص ه. 
 
 
% ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر  ، افانوا ةي ر يس ال زرا  كاي  جحاً اىل نرجة مج سعة يف    40.7)  

 القيال مبهال مئص ه. 
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 ( من جمأل   املسججي ني  فانوا ةي ر يس ال زرا  كاي  جحاً اىل نرجة قليلة يف القيال مبهال مئص ه. % 9.6)  
 %( من جمأل   املسججي ني ةي ر يس ال زرا    يمن  جحا يف القيال مبهال مئص ه.   6.2 فان ) 

اعتقذاد املسذتبيبني بنبذاح ( مذن حيذ  1998( مقارنة بني استطالعي ) آب وتشرين الثاين 5ويبني اجلدول رقم )
( وجناحه ابلقيام مبهام منصبه منذ تسذلمه رائسذة احلكومذة وحذىت اآلن 98الرئيس ابلقيام مبهام منصبه اجلديد )آب  

 (.   98)تشرين الثاين 
 

 ( 5جدوح رقم )
اح ر يس ال زرا   " و ح نرجة جن98، وتشرين الواين 98الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئجني يف اسجع عي "اا  

  98" ونرجة جناوه مئذ تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي "تشرين الواين  98يف القيال مبهال مئص ه اجلديد " اا 
 ." 

 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  
 98تشرين اثين   98آب  98تشرين اثين   98آب  

 38.6 25.5 33.0 33.8  جحا دىل نرجة ك ري  
 40.7 44.6 36.5 34.8 سعة  جحا دىل نرجة مج  
 9.6 15.5 4.8 7.0  جحا دىل نرجة قليلة 

 6.2 10.3 4.1 4.5   يمن  جحاً  
 3.2 3.6 18.8 18.2 ال  عرف 
 0.7 0.2 2.8 1.5 بري معين 

 0.9 0.2 - 0.2 رفض االجابة 
 0.1 0.2 - - بري م ني 

 100 100 100 100 اجملأل   % 
 

" وسب اجلئس، و ح نرجة جناح ر يس 98آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية "اسجع   تشرين الواين (: الج زيع الئسال 6جدوح رقم )
 ال زرا  يف القيال مبهال مئص ه مئذ تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي 

 اجلئس نرجة الئجاح 
  يوى  ذكر 

 29.4 37.7  جحا دىل نرجة ك ري 
 38.8 33.5  جحا دىل نرجة مج سعة

 3.0 7.2 دىل نرجة قليلة جحا 
 3.0 5.5   يمن  جحا

 22.4 14.1 ال  عرف
 3.4 1.9 بري معين

 % 100 % 100 %100اجملأل    = 
 (:7مدى جناح التشكيل الوزاري ابلقيام مبهامه )جدول رقم  -ج
 العينة الوطنية:  

زار  كاي  جحاً دىل نرجة ك ري  يف  % ( من جمأل   اهلفران يف العيئة ال  ئية ةي الجشميك ال   20.1 فان و ايل ) 
 القيال مبهامه. 
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% ( من جمأل   اهلفران يف العيئة ال  ئية ةي الجشميك ال زار  كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة يف    34.6بني و ايل )  
 القيال مبهامه. 

رجةةةة قليلةةةة يف القيةةةال % ( مةةةن اهلفةةةران يف العيئةةةة ال  ئيةةةة  ي الجشةةةميك الةةة زار  كةةةاي  جحةةةاً دىل ن  6.7 ظهةةةر وةةة ايل ) 
 % ( من اهلفران يف العيئة ذا ا  ي الجشميك ال زار    يمن  جحاً يف القيال مبهامه.   7.8مبهامه، يف وني بني و ايل )  

 
 ( أن:  8وأظهرت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )

جحا اىل نرجة ك ري  يف القيال  %( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي الجشميك ال زار  كاي    20.5)  
%( من اال ث يعجقدي ةي الجشميك ال زار  كاي  جحا دىل نرجة ك ري  يف القيال   19.8مبهامه. فيألا ت ني  ي )  

 مبهامه. 
%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي الجشميك ال زار  كاي  جحا اىل نرجة مج سعة يف القيال    34.9)  

%( من اال ث يعجقدي ةي الجشميك ال زار  كاي  جحا دىل نرجة مج سعة يف القيال   34.3ني  ي )  مبهامه. فيألا ت 
 مبهامه. 

%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي الجشميك ال زار  كاي  جحا اىل نرجة قليلة يف القيال مبهامه.   9.7)  
 ل زار  كاي  جحا دىل نرجة قليلة يف القيال مبهامه. %( من اال ث يعجقدي ةي الجشميك ا  4.5فيألا ت ني  ي ) 

%( من جمأل   املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي الجشميك ال زار    يمن  جحا يف القيال مبهامه. فيألا ت ني    10.0)  
 %( من اال ث يعجقدي ةي الجشميك ال زار    يمن  جحا يف القيال مبهامه.  6.2 ي )  
 

 اد: عينة قادة الرأي، أف
% ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر    اي الجشميك ال زار  كاي  جحاً اىل نرجة ك ري  يف القيال    15.0)  

 مبهامه. 
% ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر   افانوا اي الجشميك ال زار  كاي  جحاً اىل نرجة مج سعة يف    44.6)  

 القيال مبهامه. 
   املسججي نب يف عيئة قان  الر   افانوا  اي الجشميك ال زار  كاي  جحا اىل نرجة قليلة  % ( من جمأل  18.3)  

 ابلقيال مبهامه. 
 % ( من جمأل   املسججي ني يف عيئة قان  الر   افانوا ةي الجشميك ال زار    يمن  جحا ابلقيال مبهامه.   13.1)  

(،  98حي  درجة جناح التشكيل الوزاري اجلديد يف )آب  ( مقارنة بني االستطالعني من 7كما يبني اجلدول رقم ) 
 (.  98ودرجة جناح التشكيل الوزاري يف القيام مبهامه )تشرين الثاين  
 

( ونرجة   98(: الج زيع الئسال لألفران يف العيئجني يف االسجع عني وسب ارا هم يف نرجة جناح الجشميك ال زار  )اا 7جدوح رقم ) 
 (98ابلقيال مبهامه )تشرين الواين  جناح الجشميك  ال زار 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النباح 

تشرين اثين   98آب  
98 

 تشرين اثين   98آب 

 15.0 15.5 20.1 26.2  جحاً دىل نرجة ك ري  
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 44.6 42.7 34.6 29.5  جحاً دىل نرجة مج سعة 
 18.3 18.1 6.7 5.7  جحاً دىل نرجة قليلة 

 13.1 18.4 7.8 4.7 جحاً    يمن  
 7.5 5.0 27.8 31.1 ال  عرف 
 0.6 0.2 2.9 2.5 بري معين 

 0.7 0.2 - 0.3 رفض االجابة  
 0.3 - - - بري م ني 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100اجملأل   =  
 

سب اجلئس، و ح نرجة جناح " و98(: الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية " اسجع   تشرين الواين 8جدوح رقم )
 الجشميك ال زار  يف القيال مبهامه 
 اجلنس  درجة النباح 

 أنثى  ذكر  
 19.8 20.5 كاي  جحا دىل نرجة ك ري 

 34.3 34.9 كاي  جحا دىل نرجة مج سعة
 4.5 9.7 كاي  جحا دىل نرجة قليلة

 6.2 10.0   يمن  جحا
 32.0 22.4 ال  عرف
 3.2 2.5 بري معين

 - - ض اإلجابةرف
 - - بري م ني
 %  100 % 100 اجملأل  
( التوزيذذع النسذذذيب آلراء املسذذتبيبني يف العينذذة الوطنيذذة وعينذذذة قذذادة الذذرأي حذذول بذذذدء  9ويبذذني اجلذذدول رقذذم )  -د

 احلكومة العمل على تطوير خمتلف االنظمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إدارية.
 

 العينة الوطنية، أفاد :
 43.5% ( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألةك علةى ولحلةة ال اةع االقجصةان ، بيئألةا  جةاا )  39.4)  

 %  ( ةي احلم مة   ت د  العألك على ولحلة ال اع االقجصان . 
%(  49.2% ( من املسججي ني ابي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة ال عالةة، بيئألةا اجةاا )   39.3)  

 ججي ني ةي احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة ال عالة.من املس
%( من  55.2% ( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة الفقر، بيئألا       )   31.1)  

 املسججي ني  فانوا ةي احلم مة   ت د  العألك يف معاجلة هذه املشملة.
حلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةةى تصةة يب  واةةا  العألالةةة ال افةةد ، بيئألةةا اجةةةاا ) % ( مةةن املسةةججي ني ابي ا 56.5) 

 %( من املسججي ني ةي احلم مة   ت د  العألك على تص يب  واا  العألالة ال افد . 25.4
%(  فةةةانوا ةي 33.6% ( مةةةن املسةةةججي ني  ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك علةةةى حماربةةةة الفسةةةان، مقابةةةك ) 48.6) 

  د  العألك على حماربة الفسان.احلم مة   ت
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%( مةةن  34.0% ( مةةن املسةةججي ني  ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى معاجلةةة الرتهةةك االنار ، مقابةةك  ) 39.3)
 املسججي ني الذين  فانوا ةي احلم مة   ت د  العألك على معاجلة الرتهك االنار .

احلةد مةن ال اسةعة واحملسة بية، يف وةني  فةان وة ايل )  %( من املسججي ني ةي احلم مة قةد بةد ت العألةك علةى 24.9)  
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية. 58.0

%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على ا    الشعب على احلقا ق  وال ةوح، يف وني  فةان  50.6)  
 ك على ا    الشعب على احلقا ق  وال ةوح.%( ةي احلم مة   ت د  العأل 32.9و ايل ) 

%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألةك علةى تفعيةك م ةد  الوة اا والعقةاا، يف وةني  فةان وة ايل )   49.4)  
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا. 28.8

علةةةى اسةةةرتنان لقةةةة الةةةر   العةةةال، يف وةةةني  فةةةان وةةة ايل )  %( مةةةن املسةةةججي ني ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك 57.0) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على اسرتنان لقة الر   العال. 22.3

 17.7%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئية، يف وني  فان و ايل )   63.7)  
 ود  ال  ئية.%( ةي احلم مة   ت د  العألك على ترسيخ ال  

%( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى ت ةةانح الئصةةو واملشةة ر  مةةع كةةك اهلوةةزاا السياسةةية  43.7) 
%( ةي احلم مةة   ت ةد  العألةك علةى ت ةانح الئصةو واملشة ر   17.6والئقاابت املهئية والعألاليةة، يف وةني  فةان وة ايل ) 

 ئية والعألالية.مع كك اهلوزاا السياسية والئقاابت امله
%( من املسةججي ني ةي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةى تعأليةق املألارسةة الدل قرا يةة، يف وةني  فةان وة ايل )  62.4)  

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تعأليق املألارسة الدل قرا ية. 17.3
يين يف العألليةة السةلألية، يف وةني %( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألةك علةى نعةم املسةار الفلسةع 79.9)  

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية. 5.7 فان و ايل ) 
%( من املسةججي ني ةي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةى لسةني الع قةات ايارجيةة اهلرنييةة العربيةة، يف وةني   78.0)  

   ت د  العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. %( ةي احلم مة 8.8 فان و ايل ) 
 

أما فيما يتعلق آبراء املستبيبني يف العينة الوطنية حول مدى جناح احلكومة يف هناية املطاف على التطوير يف خمتلف  
 (:  9اجملاالت ومعاجلة املشكالت القائمة، فقد بينت النتائج ما يلي )اجلدول رقم 

 
مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة سةةجئجو يف الئهايةةة يف ولحلةةة ال اةةع االقجصةةان  يف وةةني يةةرى وةة ايل )  %( 56.0) 

 %( من املسججي ني ةهنا لن تئجو يف ذلم يف هناية املعاف . 22.0
%( مةةن  32.9%( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة سةةجئجو يف الئهايةةة يف معاجلةةة مشةةملة ال عالةةة، مقابةةك  ) 49.2) 

 الذين  فانوا ةي احلم مة لن تئجو يف هناية املعاف على معاجلة هذه املشملة. املسججي ني
%( مةةن  36.3%( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة سةةجئجو يف معاجلةةة مشةةملة الفقةةر، يف وةةني  فةةةان      )  46.0) 

 املسججي ني الذين  فانوا ةي احلم مة لن تئجو يف هناية املعاف على معاجلة هذه املشملة.
%( من  20.7%( من املسججي ني ةي احلم مة سجئجو يف تص يب  واا  العألالة ال افد ، يف وني  فان )   56.5)  

 املسججي ني الذين  فانوا ةي احلم مة لن تئجو يف هناية املعاف على تص يب  واا  العألالة ال افد .
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%( مةةةن املسةةةججي ني  24.1 فةةةان ) %( مةةةن املسةةةججي ني ةي احلم مةةةة سةةةجئجو يف حماربةةةة الفسةةةان يف وةةةني  56.4) 
 عمس ذلم.

 25.1%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هنايةة املعةاف  يف معاجلةة الرتهةك اإلنار  يف وةني  فةان )  45.3)  
 % ( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو على معاجلة الرتهك اإلنار .

 46.5ن ال اسةعة واحملسةة بية يف هنايةة املعةاف مقابةةك ) %( مةن املسةججي ني ةي احلم مةة سةةجئجو يف احلةد مة 34.0) 
 %(  فانوا ةهنا لن تئجو يف ذلم. 

%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هناية املعاف يف ا    الشعب علةى احلقةا ق  وال ةوح يف وةني   53.4)  
 قا ق  وال ةوح.% ( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف ا    الشعب على احل 25.7 فان ) 

%( مةةن املسةةججي ني  ي احلم مةةة سةةجئجو يف هنايةةة املعةةاف يف تفعيةةك م ةةد  الوةة اا والعقةةاا يف وةةني  فةةان )  56.3) 
 % ( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف تفعيك م د  الو اا والعقاا. 20.5

 17.5لقةة الةر   العةال يف وةني  فةان )  %( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هناية املعاف يف اسرتنان  59.2)  
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف اسرتنان لقة الر   العال.

 14.3%( من املسةججي ني  ي احلم مةة سةجئجو يف هنايةة املعةاف يف ترسةيخ ال وةد  ال  ئيةة يف وةني  فةان )   63.5)  
   ئية.%( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف ترسيخ ال ود  ال

%( مةةةةن املسةةةةججي ني  ي احلم مةةةةة سةةةةجئجو يف هنايةةةةة املعةةةةاف يف ت ةةةةانح الئصةةةةو واملشةةةة ر  مةةةةع كةةةةك االوةةةةزاا  43.7) 
%( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف ت انح الئصو   15.2السياسية والئقاابت املهئية والعألالية يف وني  فان )  
 ئية والعألالية.واملش ر  مع كك االوزاا السياسية والئقاابت امله

%( مةةةن املسةةةججي ني  ي احلم مةةةة سةةةجئجو يف هنايةةةة املعةةةاف يف تعأليةةةق املألارسةةةة الدل قرا يةةةة يف وةةةني  فةةةان )  63.7) 
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف تعأليق املألارسة الدل قرا ية. 13.9

 
املسةةار الفلسةةعيين يف العألليةةة السةةلألية يف %( مةةن املسةةججي ني  ي احلم مةةة سةةجئجو يف هنايةةة املعةةاف يف نعةةم  77.0) 

 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية. 5.5وني  فان ) 
 
%( مةن املسةةججي ني  ي احلم مةةة سةةجئجو يف هنايةةة املعةةاف يف لسةةني الع قةةات ايارجيةةة اهلرنييةةة العربيةةة، يف  77.2) 

 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. 8.7وني  فان ) 
 

 -( أن:10وأظهرت النتائج )جدول رقم 
%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على ولحلة ال اع االقجصان ، يف وني   38.8)  

 ت احلم مةة العألةك علةى ولحلةة ال اةع االقجصةان  ال ال، و جةاا ) %( فقة  ةهنةم ال يعرفة ي هةك بةد  10.5 فان )  
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على ولحلة ال اع االقجصان . 49.6

%( مةةن اال ث يعجقةةدي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى ولحلةةة ال اةةع االقجصةةان ، يف وةةني افةةانت )  39.9) 
 38.8العألك علةى ولحلةة ال اةع االقجصةان  ال ال، و جابةت )  %( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة  19.4

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على ولحلة ال اع االقجصان .
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%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة ال عالة، يف وني  فان   37.4)  
%(  54.0مة العألك على معاجلة مشملة ال عالة ال ال، و جةاا ) %( فق  ةهنم ال يعرف ي هك بد ت احلم    7.2)  

 ةي احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة ال عالة.
 11.7%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة ال عالة، يف وني افانت )   40.7)  

%( ابي  45.4معاجلةةة مشةةملة ال عالةةة ال ال، و جابةةت ) %( فقةة  ابهنةةن ال يعةةرفن هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى 
 احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة ال عالة.

 
%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة الفقر، يف وني  فان )   25.8)  

%( ةي  64.5اجلة مشملة الفقر ال ال، و جاا ) %( فق  ةهنم ال يعرف ي هك بد ت احلم مة العألك على مع  8.6
 احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة الفقر.

 14.9%( مةةن اال ث يعجقةةدي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك يف معاجلةةة مشةةملة الفقةةر، يف وةةني افةةانت )  35.2) 
%( ابي  48.0ال، و جابةةةت ) %( فقةةة  ابهنةةةن ال يعةةةرفن هةةةك بةةةد ت احلم مةةةة العألةةةك علةةةى معاجلةةةة مشةةةملة الفقةةةر ال 

 احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة الفقر.
 
%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألةك علةى تصة يب  واةا  العألالةة ال افةد ، يف   60.7)  

ال افةةد  ال ال،  %( فقةة  ةهنةةم ال يعرفةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى تصةة يب  واةةا  العألالةةة 8.9وةةني  فةةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تص يب  واا  العألالة ال افد . 29.1و جاا ) 

%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على تص يب  واا  العألالةة ال افةد ، يف وةني افةانت   53.3)  
العألالةة ال افةد  ال ال، و جابةةت )  %( فقة  ابهنةن ال يعةرفن هةك بةةد ت احلم مةة العألةك علةى تصةة يب  واةا  20.7) 

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على تص يب  واا  العألالة ال افد . 22.6
 
%( مةةةن املسةةةججي ني الةةةذك ر يعجقةةةدوي ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك علةةةى حماربةةةة الفسةةةان، يف وةةةني  فةةةان )  44.9) 

%( ةي  40.2ربةةةة الفسةةةان ال ال، و جةةةاا ) %( فقةةة  ةهنةةةم ال يعرفةةة ي هةةةك بةةةد ت احلم مةةةة العألةةةك علةةةى حما 12.7
 احلم مة   ت د  العألك على حماربة الفسان.

%(  17.3%( مةةن اال ث يعجقةةدي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى حماربةةة الفسةةان، يف وةةني افةةانت )  51.4) 
ابي احلم مةة   ت ةد   %( 28.6فق  ابهنن ال يعرفن هك بةد ت احلم مةة العألةك علةى حماربةة الفسةان ال ال، و جابةت ) 

 العألك على حماربة الفسان.
 
%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة الرتهك االنار ، يف وني  فان   36.3)  
 44.3%( فقةة  ةهنةةم ال يعرفةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى معاجلةةة الرتهةةك االنار  ال ال، و جةةاا )  17.7) 

 احلم مة   ت د  العألك على معاجلة الرتهك االنار .%( ةي 
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 29.0%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة الرتهك االنار ، يف وني افانت )   41.6)  
%( ابي  26.0%( فقةة  ابهنةةن ال يعةةرفن هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى معاجلةةة الرتهةةك االنار  ال ال، و جابةةت ) 

  ت د  العألك على معاجلة الرتهك االنار .احلم مة  
 
%( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية، يف وني   21.1)  

%( فقةة  ةهنةةم ال يعرفةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى احلةةد مةةن ال اسةةعة واحملسةة بية ال ال، و جةةاا )  8.9 فةةان ) 
 ي احلم مة   ت د  العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية.%( ة 68.7

%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بةد ت العألةك علةى احلةد مةن ال اسةعة واحملسة بية، يف وةني افةانت )   27.9)  
 49.7%( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية ال ال، و جابت )  18.6

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية.
 
%( مةةن املسةةججي ني الةةذك ر يعجقةةدوي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى ا ةة   الشةةعب علةةى احلقةةا ق  وال  49.9) 

ا ق %( فق  ةهنةم ال يعرفة ي هةك بةد ت احلم مةة العألةك علةى ا ة   الشةعب علةى احلقة  11.6ةوح، يف وني  فان )  
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على ا    الشعب على احلقا ق  وال ةوح. 37.1 وال ةوح ال ال، و جاا ) 

%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على ا    الشعب على احلقةا ق  وال ةوح، يف وةني   51.2)  
ك علةةى ا ة   الشةةعب علةى احلقةةا ق  وال ةوح ال %( فقة  ابهنةةن ال يعةرفن هةةك بةد ت احلم مةةة العألة 16.2افةانت ) 

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على ا    الشعب على احلقا ق  وال ةوح. 29.6ال، و جابت ) 
 
%( مةةن املسةةججي ني الةةذك ر يعجقةةدوي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى تفعيةةك م ةةد  الوةة اا والعقةةاا، يف  45.7) 

م ال يعرفةةة ي هةةةك بةةةد ت احلم مةةة العألةةةك علةةةى تفعيةةك م ةةةد  الوةةة اا والعقةةةاا ال ال، %( فقةةة  ةهنةة 17.2وةةني  فةةةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا. 35.5و جاا ) 

%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك علةى تفعيةك م ةد  الوة اا والعقةاا، يف وةني افةانت )   52.2)  
 23.7هنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا ال ال، و جابت ) %( فق  اب  20.9

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا.
 
%( مةةن املسةةججي ني الةةذك ر يعجقةةدوي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى اسةةرتنان لقةةة الةةر   العةةال، يف وةةني  57.6) 

%( فقةة  ةهنةةم ال يعرفةةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةةة العألةةك علةةى اسةةرتنان لقةةةة الةةر   العةةال ال ال، و جةةةاا )  13.0 فةةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على اسرتنان لقة الر   العال. 27.1

%( مةةةن اال ث يعجقةةةدي ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك علةةةى اسةةةرتنان لقةةةة الةةةر   العةةةال، يف وةةةني افةةةانت )  56.5) 
%(  18.6%( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة العألك على اسرتنان لقة الر   العال ال ال، و جابت )   20.9

 ابي احلم مة   ت د  العألك على اسرتنان لقة الر   العال.
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 %( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئية، يف وني  فان   70.9)  
%(  18.3%( فق  ةهنم ال يعرف ي هك بد ت احلم مة العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئيةة ال ال، و جةاا )   8.6)  

 ةي احلم مة   ت د  العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئية.
 21.7%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئية، يف وني افانت )   58.2)  

%( ابي  17.3  ابهنةةن ال يعةةرفن هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى ترسةةيخ ال وةةد  ال  ئيةةة  ل ال، و جابةةت ) %( فقةة
 احلم مة   ت د  العألك على ترسيخ ال ود  ال  ئية.

 
%( مةةةن املسةةةججي ني الةةةذك ر يعجقةةةدوي ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك علةةةى ت ةةةانح الئصةةةو واملشةةة ر  مةةةع كةةةك  47.4) 

%( ةهنةم ال يعرفة ي هةك بةد ت احلم مةة العألةك  25.5لئقاابت املهئية والعألاليةة، يف وةني  فةان ) اهلوزاا السياسية وا
%( ةي  22.7علةةى ت ةةانح الئصةةو واملشةة ر  مةةع كةةك اهلوةةزاا السياسةةية والئقةةاابت املهئيةةة والعألاليةةة ال ال، و جةةاا ) 

 سية والئقاابت املهئية والعألالية.احلم مة   ت د  العألك على ت انح الئصو واملش ر  مع كك اهلوزاا السيا
%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على ت انح الئصو واملش ر  مع كك اهلوزاا السياسية  40.9)  

%( فقة  ابهنةن ال يعةرفن هةك بةد ت احلم مةة العألةك علةى ت ةانح  40.1والئقاابت املهئية والعألالية، يف وني افةانت ) 
%( ابي احلم مة   ت د    13.6ك اهلوزاا السياسية والئقاابت املهئية والعألالية ال ال، و جابت )  الئصو واملش ر  مع ك

 العألك على ت انح الئصو واملش ر  مع كك اهلوزاا السياسية والئقاابت املهئية والعألالية.
 
سة الدل قرا ية، يف وني %( من املسججي ني الذك ر يعجقدوي ةي احلم مة قد بد ت العألك على تعأليق املألار   68.1)  

%( فق  ةهنم ال يعرف ي هك بةد ت احلم مةة العألةك علةى تعأليةق املألارسةة الدل قرا يةة ال ال، و جةاا )  11.4 فان )  
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تعأليق املألارسة الدل قرا ية. 19.1

املألارسةةة الدل قرا يةةة، يف وةةني افةةانت )  %( مةةن اال ث يعجقةةدي ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى تعأليةةق 58.0)
 16.0%( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة العألك على تعأليق املألارسة الدل قرا ية ال ال، و جابت )   22.4

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على تعأليق املألارسة الدل قرا ية.
 
د بةةد ت العألةةك علةةى نعةةم املسةةار الفلسةةعيين يف العألليةةة %( مةةن املسةةججي ني الةةذك ر يعجقةةدوي ةي احلم مةةة قةة 85.9) 

%( فقةة  ةهنةةم ال يعرفةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةك علةةى نعةةم املسةةار الفلسةةعيين يف  6.9السةةلألية، يف وةةني  فةةان ) 
 .%( ةي احلم مة   ت د  العألك على نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية 5.5العأللية السلألية ال ال، و جاا ) 

%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك علىدعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية، يف وني   75.3)
%( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم مة العألك على نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية ال   16.0افانت )  

 لى نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية.%( ابي احلم مة   ت د  العألك ع 5.8ال، و جابت ) 
 
%( من املسججي ني الةذك ر يعجقةدوي ةي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةى لسةني الع قةات ايارجيةة اهلرنييةة   78.1)  

%( فقةة  ةهنةةةم ال يعرفةة ي هةةك بةةد ت احلم مةةة العألةةةك علةةى لسةةني الع قةةات ايارجيةةةة  6.6العربيةةة، يف وةةني  فةةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. 13.0العربية ال ال، و جاا ) اهلرنيية  
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%( من اال ث يعجقدي ةي احلم مة قد بد ت العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية، يف وني   77.8)
مة العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنييةة العربيةة ال %( فق  ابهنن ال يعرفن هك بد ت احلم    13.6افانت )  

 %( ابي احلم مة   ت د  العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. 5.5ال، و جابت ) 
 

 (9عينة قادة الرأي ) جدول رقم 
جصةةةان  بيئألةةةا  جةةةاا ) % ( مةةةن املسةةةججي ني ةي احلم مةةةة قةةةد بةةةد ت العألةةةك علةةةى ولحلةةةة ال اةةةع االق 33.4 فةةةان ) 
 % ( ةي احلم مة   ت د  العألك على ولحلة ال اع االقجصان .  61.4

 
 57.4% ( من املسججي ني ابي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةى معاجلةة مشةملة ال عالةة بيئألةا اجةاا )   38.8 فان )  

 %( من املسججي ني ةي احلم مة   ت د  العألك على معاجلة مشملة ال عالة.
 

 65.6% ( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة مشملة الفقر، بيئألةا )  29.5ما يس جه )    فان
 % ( من املسججي ني  فانوا ةي احلم مة   ت د  العألك يف معاجلة هذه املشملة.

 
افةد ، بيئألةا اجةاا ) % ( من املسججي ني ابي احلم مة قد بد ت العألك على تص يب  واا  العألالة ال    75.8 فان )  
 %( من املسججي ني ةي احلم مة   ت د  العألك على تص يب  واا  العألالة ال افد . 18.3

 
% (  فةانوا  48.5% ( من املسةججي ني  ةي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةى حماربةة الفسةةةان، مقابةك )   43.6 فان )  

 ةي احلم مة   ت د  العألك على حماربة الفسان.
 

%(  58.7% ( من املسججي ني  ةي احلم مة قد بد ت العألك على معاجلة الرتهةك االنار  مقابةك  )  34.2  فان  )
 من املسججي ني الذين  فانوا ةي احلم مة   ت د  العألك على معاجلة الرتهك االنار .

 
 بية يف وةني  فةان وة ايل %( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على احلد من ال اسعة واحملسة 22.2 فان )  

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على احلد من ال اسعة واحملس بية. 69.9) 
 

%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك علةى ا ة   الشةعب علةى احلقةا ق  وال ةوح يف وةني   59.4 فان )  
 لى احلقا ق  وال ةوح.%( ةي احلم مة   ت د  العألك على ا    الشعب ع 35.3 فان و ايل ) 

 
%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا يف وني  فةان وة ايل   37.8 فان )  

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تفعيك م د  الو اا والعقاا. 51.8) 
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نان لقةة الةر   العةال يف وةني  فةان وةة ايل ) %( مةن املسةججي ني ةي احلم مةة قةد بةد ت العألةك علةةى اسةرت  56.8 فةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على اسرتنان لقة الر   العال. 36.1

 
%( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى ترسةةيخ ال وةةد  ال  ئيةةة يف وةةني  فةةان وةة ايل )  69.1 فةةان ) 
 ال  ئية.%( ةي احلم مة   ت د  العألك على ترسيخ ال ود   22.9

 
%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على ت انح الئصو واملش ر  مع كك اهلوزاا السياسية   59.9 فان )  

%( ةي احلم مة   ت د  العألك على ت انح الئصو واملش ر  مع   28.6والئقاابت املهئية والعألالية يف وني  فان و ايل ) 
 هئية والعألالية.كك اهلوزاا السياسية والئقاابت امل

 
%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على تعأليق املألارسةة الدل قرا يةة يف وةني  فةان وة ايل  60.0 فان )  

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على تعأليق املألارسة الدل قرا ية. 35.0) 
 

ملسةةار الفلسةةعيين يف العألليةةة السةةلألية يف %( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة قةةد بةةد ت العألةةك علةةى نعةةم ا 91.7 فةةان ) 
 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية. 4.3وني  فان و ايل ) 

 
%( من املسججي ني ةي احلم مة قد بد ت العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية يف وني  64.9 فان )

 %( ةي احلم مة   ت د  العألك على لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. 31.9 فان و ايل ) 
 

أما فيما يتعلق آبراء املستبيبني يف عينة قادة الرأي حول مدى جناح احلكومة يف هناية املطاف على التطوير يف  
 (:   9م  خمتلف اجملاالت ومعاجلة املشكالت القائمة، فقد بينت النتائج ما يلي )اجلدول رق

 
%( من املسججي ني ةي احلم مة سجئجو يف الئهاية يف ولحلة ال اع االقجصان  يف وني يرى و ايل )   39.4 فان )  
 %( من املسججي ني ةهنا لن تئجو يف ذلم يف هناية املعاف . 46.0

 
%(  32.2مقابةك )  %( من املسججي ني ةي احلم مة لةن تةئجو يف الئهايةة يف معاجلةة مشةملة ال عالةة،  57.3 فان )  

 من املسججي ني الذين  فانوا ةي احلم مة س ف تئجو يف هناية املعاف يف معاجلة هذه املشملة.
 

%( مةن  26.2%( مةن املسةججي ني ةي احلم مةة لةن تةئجو يف معاجلةة مشةملة الفقةر، يف ويةةن  فةةان )   59.4 فان )  
 عاجلة هذه املشملة.املسججي ني ةي احلم مة س ف تئجو يف هناية املعاف يف م

 
%( من املسةججي ني ةي احلم مةة سة ف تةئجو يف هنايةة املعةاف يف تصة يب  واةا  العألالةة ال افةد ، يف  51.9 فان )  

 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف تص يب  واا  العألالة ال افد . 33.4وني  فان ) 
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%( مةن املسةججي ني  52.7حماربة الفسةان يف وةني  فةةان  )%( من املسججي ني ةي احلم مة سجئجو يف   34.7 فان )  
 عمس ذلم.

 
%( مةةةن املسةةةججي ني  ي احلم مةةةة سةةةجئجو يف هنايةةةة املعةةةاف يف معاجلةةةة الرتهةةةك اإلنار  يف وةةةني  فةةةان )  31.5 فةةةان ) 
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف معاجلة الرتهك اإلنار . 57.7

 
ي ني ةي احلم مةةةة سةةةجئجو يف احلةةةد مةةةن ال اسةةةعة واحملسةةة بية يف هنايةةةة املعةةةاف مقابةةةك ) %( مةةةن املسةةةجج 22.3 فةةةان ) 
 %(  فانوا ةهنا لن تئجو يف ذلم.  66.3

 
%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هنايةة املعةاف يف ا ة   الشةعب علةى احلقةا ق  وال ةوح يف   53.4 فان )  

 احلم مة لن تئجو يف ا    الشعب على احلقا ق  وال ةوح.% ( من املسججي ني ةي  35.7وني  فان ) 
 

%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هناية املعاف يف تفعيك م د  الو اا والعقاا يف وني  فان )   40.7 فان )  
 % ( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف تفعيك م د  الو اا والعقاا. 44.6

 
ججي ني  ي احلم مةةة سةةجئجو يف هنايةةة املعةةاف يف اسةةرتنان لقةةة الةةر   العةةال يف وةةني  فةةان ) %( مةةن املسةة 50.8 فةةان ) 
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف اسرتنان لقة الر   العال. 35.8

 
%( مةةةن املسةةةججي ني  ي احلم مةةةة سةةةجئجو يف هنايةةةة املعةةةاف يف ترسةةةيخ ال وةةةد  ال  ئيةةةة يف وةةةني  فةةةان )  65.6 فةةةان ) 
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف ترسيخ ال ود  ال  ئية. 22.7
%( مةةن املسةةججي ني  ي احلم مةةة سةةجئجو يف هنايةةة املعةةاف يف ت ةةانح الئصةةو واملشةة ر  مةةع كةةك االوةةزاا  45.8 فةةان ) 

علةةى ت ةةانح %( مةةن املسةةججي ني ةي احلم مةةة لةةن تةةئجو  36.0السياسةةية والئقةةاابت املهئيةةة والعألاليةةة يف وةةني  فةةان ) 
 الئصو واملش ر  مع كك االوزاا السياسية والئقاابت املهئية والعألالية.

%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هناية املعاف يف تعأليق املألارسة الدل قرا ية يف وني  فةان )   55.8 فان )  
 .%( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف تعأليق املألارسة الدل قرا ية 34.4

 
%( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف هناية املعةاف يف نعةم املسةار الفلسةعيين يف العألليةة السةلألية   81.9 فان )  

 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف نعم املسار الفلسعيين يف العأللية السلألية. 8.9يف وني  فان ) 
 

هناية املعاف يف لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية يف   %( من املسججي ني  ي احلم مة سجئجو يف  61.6 فان )  
 %( من املسججي ني ةي احلم مة لن تئجو يف لسني الع قات ايارجية اهلرنيية العربية. 29.4وني  فان ) 
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؛ من ويث قدر  احلم مة ( مقارية بني اجاابت املسججي ني يف اسجع عي: تشميك احلم مة، ومرور ما ة ي ل على تشميلها9جدوح رقم )
(، وهك بد ت احلم مة العألك على ….؟ وهك س ف تئجو يف هناية املعاف 98اجلديد  على الئجاح يف ….؟ )اسجع   اا 

 (.98على ….؟ )اسجع   تشرين الواين 
 
 

يف هناية املعاف  ( ي ني اجاابت املسججي ني وسب اجلئس؛ من ويث بد  احلم مة العألك على ….؟ وهك س ف تئجو 10جدوح رقم )
 (.98على ….؟ )اسجع   تشرين الواين 
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آراء املستبيبني يف عينة قادة الرأي حول قدرة احلكومة على حتمل مسؤوليات املرحلة منذ بداية تشكيلها وحىت  
 (. 11اآلن حسب الفئة )جدول رقم 

%( مةئهم  32.0نرجة مج سةعة، فيألةا  فةان ) %( من رجاح اهلعألاح اعجقدوا ةي احلم مة كايت قانر  اىل   50.7)  
 ةهنا كايت قانر  اىل نرجة ك ري  على لألك مسؤوليات املرولة مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي.

 
%( من   ا اجلامعات اعجقدوا ةي احلم مة كايت قانر  اىل نرجة مج سعة على لألك مسؤوليات املرولة   55.1)  

%(  فةةةانوا ةي احلم مةةةة كايةةةت قةةةانر  دىل نرجةةةة ك ةةةري  علةةةى لألةةةك  15.3قابةةةك ) مئةةةذ بدايةةةة تشةةةميلها ووةةةىت اآلي، م
 مسؤوليات املرولة مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي.

 
%( مةةن القيةةانات احلزبيةةة  فةةانوا ةي احلم مةةة كايةةت قةةانر  دىل نرجةةة مج سةةعة علةةى لألةةك مسةةؤوليات املرولةةة  44.9) 

 %(  فانوا ابهنا كايت قانر  دىل نرجة ك ري . 11.2مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي، مقابك ) 
%( من املهئيني  فانوا ةي احلم مة كايت قانر  دىل نرجة مج سةعة علةى لألةك مسةؤوليات املرولةة مئةذ بدايةة   49.4)  

 %(  فانوا ةي احلم مة كايت قانر  دىل نرجة ك ري . 35.4تشميلها ووىت اآلي. مقابك ) 
حفيني والفئةةايني  فةةانوا ةي احلم مةةة كايةةت قةةانر  علةةى لألةةك مسةةؤوليات املرولةةة دىل %( مةةن المجةةاا والصةة 45.3) 

 %(  فانوا ةي احلم مة كايت قانر  دىل نرجة ك ري .  28.4نرجة مج سعة مقابك ) 
%( من القيانات الئقابيةة  فةانوا ةي احلم مةة كايةت قةانر  دىل نرجةة مج سةعة علةى لألةك مسةؤوليات املرولةة   56.4)  
 %(  فانوا ةهنا قانر  دىل نرجة ك ري . 30.9ذ بداية الجشميك ووىت اآلي، مقابك ) مئ
%( من ك ار رجاح الدولة  فانوا ةي احلم مة كايت قةانر  دىل نرجةة مج سةعة علةى لألةك مسةؤوليات املرولةة  46.9)  

  .%(  فانوا ةهنا قانر  دىل نرجة ك ري  34.6مئذ بداية الجشميك ووىت اآلي، مقابك ) 
%( من  ساتذ  اجلامعات  فانوا ةي احلم مة كايت قةانر  دىل نرجةة مج سةعة علةى لألةك مسةؤوليات املرولةة   47.6)  

 %(  فانوا ةهنا كايت قانر  دىل نرجة ك ري . 29.8مئذ بداية الجشميك ووىت اآلي، مقابك ) 
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در  احلم مة على لألك مسؤوليات املرولة، مئذ بداية تشميلها  (: الج زيع الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة وق11جدوح رقم )
 ووىت اآلي.

رجال   
 االعمال

طالب  
 اجلامعات 

قيادات  
 حزبية 

الكتاب   املهنيون 
والصحفيون  
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار رجال  
 الدولة 

اساتذة  
 اجلامعات 

 29.8 34.6 30.9 28.4 35.4 11.2 15.3 32.0 كانت قادرة إىل درجة كبرية 
 47.6 46.9 56.4 45.3 49.4 44.9 55.1 50.7 كانت قادرة إىل درجة متوسطة 
 10.7 6.2 8.5 13.7 8.9 14.6 7.1 8.0 كانت قادرة إىل درجة قليلة 

 8.3 9.9 4.3 9.5 1.3 29.2 5.1 5.3 غري قادرة 
 2.4 2.5 - 2.1 - - 14.3 4.0 ال أعرف 
 1.2 - - - 2.5 - 3.1 - غري معن 
 - - - 1.1 2.5 - - - جابة رفض اال
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100اجملموع =  

آراء املسذذتبيبني يف عينذذة قذذادة الذذرأي حذذول جنذذاح رئذذيس الذذوزراء يف القيذذام مبهذذام منصذذبه منذذذ بدايذذة تسذذلمه رائسذذة 
 (.12احلكومة وحىت اآلن حسب الفئة )جدول رقم 

 
انوا ةي ر ةةيس الةة زرا  كةةاي  جحةةاً دىل نرجةةة مج سةةعة يف القيةةال مبهةةال مئصةة ه مئةةذ %( مةةن رجةةاح اهلعألةةاح  فةة 45.3) 

 %( افانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة ك ري . 41.3تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي، مقابك ) 
ئصة ه مئةذ %( من   ا اجلامعات  فانوا ةي ر يس ال زرا  كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة يف القيةال مبهةال م  37.8)  

 %(  فانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة ك ري .  28.6تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي مقابك ) 
%( من القيانات احلزبية  فانوا ةي ر ةيس الة زرا  كةاي  جحةاً دىل نرجةة مج سةعة يف القيةال مبهةال مئصة ه مئةذ   49.4)  

 يه كاي  جحاً دىل نرجة ك ري .%(  فانوا ة 18.0تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي مقابك ) 
%( من املهئيني  فانوا ةي ر يس ال زرا  كاي  جحاً دىل نرجة ك ري  يف القيال مبهال مئص ه مئذ تسةلأله رائسةة   43.0)  

 %(  فانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة. 41.8احلم مة ووىت اآلي، مقابك ) 
 فانوا ةي ر ةيس الة زرا   كةاي  جحةاً دىل نرجةة ك ةري  يف القيةال مبهامةه %( من المجاا والصحفيني والفئايني   38.9)  

 %(  فانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة. 35.8مئذ تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي، مقابك ) 
ه مئةذ تسةلأله %( من القيةانات الئقابيةة  فةانوا ةي ر ةيس الة زرا   كةاي  جحةاً دىل نرجةة ك ةري  يف القيةال مبهامة  52.1)  

 %(  فانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة. 35.1رائسة احلم مة ووىت اآلي، و ) 
%( مةةن ك ةةار رجةةاح الدولةةة  فةةانوا ةي ر ةةيس الةة زرا   كةةاي  جحةةاً دىل نرجةةة ك ةةري  ابلقيةةال مبهةةال مئصةة ه مئةةذ  45.7) 

  جحاً دىل نرجة مج سعة. %(  فانوا ةيه كاي 40.7تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي، مقابك ) 
%( مةةن اسةةاتذ  اجلامعةةات  فةةانوا ةي ر ةةيس الةة زرا   كةةاي  جحةةاً دىل نرجةةة ك ةةري   يف القيةةال مبهةةال مئصةة ه ،  42.9) 

 %(  فانوا ةيه كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة.  41.7مقابك ) 
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جناح ر يس ال زرا  يف القيال مبهال مئص ه مئذ بداية تسلأله  (: الج زيع الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة ونرجة 12جدوح رقم )
 رائسة احلم مة ووىت اآلي.

رجال   
 االعمال

طالب  
 اجلامعات 

قيادات  
 حزبية 

الكتاب   املهنيون 
والصحفيو 
ن  
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار  
رجال  
 الدولة 

اساتذة  
 اجلامعات 

 42.9 45.7 52.1 38.9 43.0 18.0 28.6 41.3 انجحا إىل درجة كبرية 
 41.7 40.7 35.1 35.8 41.8 49.4 37.8 45.3 انجحا إىل درجة متوسطة 
 9.5 6.2 9.6 13.7 7.6 14.6 9.2 5.3 انجحا إىل درجة قليلة 

 4.8 4.9 2.1 7.4 1.3 16.9 9.2 1.3 مل يكن انجحا 
 - 2.5 - 3.2 1.3 1.1 12.2 4.0 ال أعرف 
 1.2 - - - 2.5 - 2.0 - غري معن 
 - - - 1.1 2.5 - 1.0 2.7 االجابة رفض  
 - - 1.1 - - - - - غري مبني 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %100اجملموع = 

 
 ( 13آراء املستبيبني يف عينة قادة الرأي حول درجة جناح التشكيل الوزاري ابلقيام مبهامه )جدول رقم  

%( مةةن  14.3%( مةةن رجةةةاح اهلعألةةاح و )  21.3ر ، دذ  فةةان ) كةةاي قةةان  الةةر    كوةةر لفظةةاً علةةى الجشةةميك الةة زا
%( مةةةةن المجةةةةاا  16.8%( مةةةةن املهئيةةةةني و)  13.9%( مةةةةن القيةةةةانات احلزبيةةةةة، و)  7.9 ةةةة ا اجلامعةةةةات و ) 

%(  14.3%( مةن ك ةار رجةاح الدولةة و ) 18.5%( مةن القيةانات الئقابيةة و )  13.8والصحفيني والفئةايني، و ) 
%( مةن رجةاح اهلعألةةاح و)  56.0عات ةي الجشةميك الة زار  كةاي  جحةاً دىل نرجةة ك ةري ، مقابةك ) من  ساتذ  اجلام

%(  34.7%( مةن املهئيةني و)  58.2%( من القيانات احلزبية و )  33.7%( من   ا اجلامعات و )   31.6
ك ةةار رجةةاح الدولةةةة و ) %( مةةن   43.2%( مةةن القيةةانات الئقابيةةة و)  57.4مةةن المجةةاا والصةةحفيني والفئةةايني و ) 

 %( من  ساتذ  اجلامعات  فانوا ةي الجشميك ال زار  كاي  جحاً دىل نرجة مج سعة.  46.4
%( مةةن  24.7%( مةن  ةة ا اجلامعةات و )  15.3%( مةن رجةاح اهلعألةةاح و )  10.7وجتةدر االشةار  دىل  ي ) 
%( من  18.1مجاا والصحفيني والفئايني و ) %( من ال  21.1%( من املهئيني و )    10.1القيانا ت احلزبية و )  
%( مةةن اسةةاتذ  اجلامعةةات  فةةانوا ةي الجشةةميك  21.4%( مةةن ك ةةار رجةةاح الدولةةة و )  23.5القيةةانات الئقابيةةة و ) 

 ال زار  كاي  جحاً دىل نرجة قليلة يف القيال مبهامه.
 نرجة جناح الجشميك ال زار  ابلقيال مبهامه (: الج زيع الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة و 13جدوح رقم )

رجال   
 االعمال

طالب  
 اجلامعات 

قيادات  
 حزبية 

الكتاب   املهنيون 
والصحفيو 

ن  

القيادات  
 النقابية 

كبار  
رجال  
 الدولة 

اساتذة  
 اجلامعات 
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 والفنانون 
 14.3 18.5 13.8 16.8 13.9 7.9 14.3 21.3 كان انجحاً إىل درجة كبرية 
 46.4 43.2 57.4 34.7 58.2 33.7 31.6 56.0 متوسطة كان انجحاً إىل درجة  

 21.4 23.5 18.1 21.1 10.1 24.7 15.3 10.7 كان انجحاً إىل درجة قليلة 
 10.7 11.1 9.6 11.6 1.3 33.7 15.3 9.3 مل يكن انجحاً  

 7.1 2.5 1.1 14.7 11.4 - 20.4 - ال أعرف 
 - - - - 2.5 - 2.0 - غري معن 

 - 1.2 - - 2.5 - 1.0 1.3 رفض االجابة 
 - - - 1.1 - - - 1.3 غري مبني 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %100اجملموع = 

 
      

حوار احلكومة مع االحزاب والنقاابت، فيما يتعلق ابلقضااي السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية جدول رقم  
(14 .) 

 العينة الوطنية 
 أفاد : 

%( اي هذا احل ار بري قا م و ح    19.9ججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )  %( من املس  29.9)  
 %(  فانوا ةهنم ال يعرف ي.  43.4هذه القلااي، و ) 

 
%( اي هذا احل ار بري قا م و ح   18.2%( من املسججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )   34.6)  

 (  فانوا ةهنم ال يعرف ي. % 40.7هذه القلااي، و ) 
 
%( اي هذا احل ار بري قا م و ح   18.7%( من املسججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )    34.4)  

 %(  فانوا ةهنم ال يعرف ي.  40.8هذه القلااي، و ) 
 (، أن :   15وأظهرت النتائج جدول رقم )  

%( اي هذا احل ار بري  26.9حل ار قا م و ح القلااي السياسية، و) %( من املسججي ني الذك ر  فانوا  ي ا  30.7)  
 %( ةهنم ال يعرف ي.  37.4قا م و ح هذه القلااي، و ) 

%( اي هذا احل ار بري   14.5%( من املسججي ات اال ث  فدي  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )   29.2)  
 رفن. %( ةهنن ال يع 48.0قا م و ح هذه القلااي، و ) 

 
%( اي هذا احل ار   24.9%( من املسججي ني الذك ر  فانوا  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )  36.3)  

 %( ةهنم ال يعرف ي.  34.3بري قا م و ح هذه القلااي، و )
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 ار  %( اي هذا احل13.0%( من املسججي ات اال ث  فدي  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )   33.3)
 %( ةهنن ال يعرفن.  45.6بري قا م و ح هذه القلااي، و )

 
%( اي هذا احل ار بري   22.2%( من املسججي ني الذك ر  فانوا  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و) 38.6)

 %( ةهنم ال يعرف ي.  34.7قا م و ح هذه القلااي، و ) 
%( اي هذا احل ار بري  16.0قا م و ح القلااي االججألاعية، و )  %( من املسججي ات اال ث  فدي  ي احل ار 31.1)

 %( ةهنن ال يعرفن.  45.4قا م و ح هذه القلااي، و ) 
 
 
 

 (، أفاد : 14عينة قادة الرأي )جدول  
 
%( اي هذا احل ار بري قا م و ح    47.2%( من املسججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )    34.4)  

 . هذه القلااي 
%( اي هذا احل ار بري قا م و ح   45.5%( من املسججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )   36.8)  

 هذه القلااي. 
%( اي هذا احل ار بري قا م و ح   41.6%( من املسججي ني  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )    40.6)  

 هذه القلااي. 
 

 ( 14جدوح رقم )
 ك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف …. ؟ السؤاح: ه

 
 القضااي االجتماعية  القضااي االقتصادية  القضااي السياسية  

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية 
 40.6 34.4 36.8 34.6 34.4 29.9 نعم
 41.6 18.7 45.5 18.2 47.2 19.9 ال

 15.4 40.8 15.1 40.7 15.7 43.4 ال اعرف
 1.4 6.0 1.9 6.3 2.0 6.5 غري معن

 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 رفض االجابة
 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1 غري مبني
 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 اجملموع
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 ( 15جدوح رقم )

 هك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف …. ؟ لئسال الجاابت املسججي ني وسب اجلئس و ح الج زيع ا
 القضااي االجتماعية القضااي االقتصادية القضااي السياسية 
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 
 31.1 38.6 33.3 36.3 29.2 30.7 نعم
 16.0 22.2 13.0 24.9 14.5 26.9 ال

 45.4 34.7 45.6 34.3 48.0 37.4 ال اعرف
 7.5 4.2 7.9 4.2 8.1 4.4 غري معن

 - 0.3 - 0.3 0.2 0.3 رفض االجابة
 - - 0.2 - - 0.3 غري مبني
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 اجملموع

 
 العينة الوطنية 

 الحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية : وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة وا
إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي  

 السياسية ؟ 
 أفاد : 

%( ةي   54.8%( مئهم ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )    23.4)  
 (. 16%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   7.3م مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) احل

 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية : 
القضااي  إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف 

 االقتصادية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   52.3%( مئهم ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )    23.7)  

 (. 16%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   6.6احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
 

 اب والنقاابت يف القضااي االجتماعية : وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحز 
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إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي  
 االجتماعية ؟ 

 أفاد: 
%( ةي   48.4%( مئهم ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )    28.8)  
 (. 16%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   7.0م مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) احل
 
 

الذذذكور وسذذئل الذذذين أجذذابوا بذذذ نعذذم عذذن وجذذود حذذوار بذذني احلكومذذة واالحذذزاب والنقذذاابت يف القضذذااي السياسذذية مذذن 
 :واالانث 

نقاابت وخباصة يف القضااي  إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، وال
 السياسية ؟ 
 أفاد : 

%(   55.0%( من الذك ر ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )  27.0)
 %( ةي احلم مة بري جان .  7.2ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 

%(    54.7ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و ) %( من اال ث ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك   20.4)  
 (. 17%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   7.3ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 

 
الذكور  وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية من 

 : واالانث  
أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي    إىل أي درجة تعتقد

 االقتصادية ؟ 
 أفاد: 
%(   51.1%( من الذك ر ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )   27.5)  

 بري جان .  %( ةي احلم مة  6.9ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
%(   53.2%( من اال ث ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )   20.5)  

 (. 17%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   6.4ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
 

الذكور  ت يف القضااي االجتماعية من وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقااب
 :   واالانث

إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي  
 االجتماعية ؟ 

 أفاد: 
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%(   43.9%( من الذك ر ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )   34.5)  
 %( ةي احلم مة بري جان .  7.9ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 

%(    52.7%( من اال ث ةي احلم مة جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )   23.3)  
 (. 17%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   6.2ةي احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 

 
 ة الرأي، أفاد:عينة قاد

 
 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية : 

إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي  
 السياسية ؟ 

 أفاد: 
%( ةي   47.3ىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر االوزاا والئقاابت، و )  %( مئهم ةي احلم مة جان  ا  22.6)  

 (. 16%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح   9.6احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
 
 
 
 

 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية : 
احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي    إىل أي درجة تعتقد أن

 االقتصادية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي  46.9%( مئهم ةي احلم مةة جةان  اىل نرجةة ك ةري  لألخةذ ب جهةة يظةر االوةزاا والئقةاابت، و )   31.3)  

 (.16 ، )جدوح %( ةي احلم مة بري جان 7.0احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
 

 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االجتماعية : 
إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة جادة يف األخذ ابالعتبار وجهة نظر االحزاب، والنقاابت وخباصة يف القضااي  

 االجتماعية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي  51.4  اىل نرجةة ك ةري  لألخةذ ب جهةة يظةر االوةزاا والئقةاابت، و ) %( مئهم ةي احلم مةة جةان  30.5)  

 (.16%( ةي احلم مة بري جان ، )جدوح  3.9احلم مة جان  اىل نرجة مج سعة، و ) 
 

 ( 16جدوح رقم )
 . ؟السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االوزاا والئقاابت وخباصة يف …

 القضااي االجتماعية  القضااي االقتصادية  القضااي السياسية  
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 عينة قادة الرأي العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية 
جذذذذذادة اىل درجذذذذذة كبذذذذذرية 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 االحزاب والنقاابت

23.4 22.6 23.7 31.3 28.8 30.5 

توسذطة جادة اىل درجذة م
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 االحزاب والنقاابت

54.8 47.3 52.3 46.9 48.4 51.4 

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة قليلذذذذذة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 االحزاب والنقاابت

7.7 18.8 9.4 12.9 8.8 12.8 

غري جادة لألخذ بوجهذة 
 نظر االحزاب والنقاابت

7.3 9.6 6.6 7.0 7.0 3.9 

 1.1 6.0 1.2 7.0 1.3 6.0 ال اعرف
 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.8  معنغري

 - - 0.4 - - - رفض االجابة
 - 0.7 - 0.7 - - غري مبني
 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 اجملموع

 
 ( 17جدوح رقم )

الوزاا  دىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االج زيع الئسال الجاابت املسججي ني وسب اجلئس و ح 
 والئقاابت وخباصة يف …. ؟ 

 القضااي االجتماعية القضااي االقتصادية القضااي السياسية 
 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة كبذذذذذرية 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 االحزاب والنقاابت

27.0 20.4 27.5 20.5 34.5 23.3 

جادة اىل درجذة متوسذطة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 تاالحزاب والنقااب

55.0 54.7 51.1 53.2 43.9 52.7 

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة قليلذذذذذة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 االحزاب والنقاابت

5.4 9.5 7.6 10.9 5.8 11.6 

غري جادة لألخذ بوجهذة 
 نظر االحزاب والنقاابت

7.2 7.3 6.9 6.4 7.9 6.2 

 5.5 6.5 8.3 5.3 7.3 4.5 ال اعرف
 0.7 - 0.6 - 0.7 0.9 غري معن

 - - - - - - رفض االجابة
 - 1.4 - 1.5 - - غري مبني
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 اجملموع

 
 العينة الوطنية: 

 
 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية :
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جهذذذة نظذذذر احلكومذذذة وخباصذذذة يف القضذذذااي إىل أي درجذذذة تعتقذذذد أن االحذذذزاب والنقذذذاابت جذذذادة ابألخذذذذ ابالعتبذذذار و 
 السياسية ؟
 أفاد : 

%( ةي   41.5%( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )    30.2)  
 (. 18%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   10.9االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  

 
 
 

 ين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية : وسئل الذ
إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي 

 االقتصادية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   43.6  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )  %( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري   29.3)  

 (. 18%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح  9.8االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
 

 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االجتماعية : 
زاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي إىل أي درجة تعتقد أن االح

 االجتماعية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   46.0%( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )    29.1)  

 (. 18قاابت بري جان ، )جدوح %( ةي االوزاا والئ  8.1االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
 

الذذذكور وسذذئل الذذذين أجذذابوا بذذذ نعذذم عذذن وجذذود حذذوار بذذني احلكومذذة واالحذذزاب والنقذذاابت يف القضذذااي السياسذذية مذذن 
 :واالانث 

إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي 
 السياسية ؟ 
 أفاد : 

%(   50.5%( من الذك ر ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )   22.5)  
 %( ةي االوزاا والئقاابت بري جان .  10.8ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  

%(   34.3يظر احلم مة، و ) %( من اال ث ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة   36.5)  
 (. 19%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   10.9ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
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الذكور  وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية من 
 : واالانث  

االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي   إىل أي درجة تعتقد أن
 االقتصادية ؟ 

 أفاد: 
%(   55.0%( من الذك ر ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )   24.4)  

 وزاا والئقاابت بري جان . %( ةي اال 7.6ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
%(   34.0%( من اال ث ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )   33.3)  

 (. 19%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   11.5ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )
الذكور  وار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االجتماعية من وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود ح

 : واالانث  
إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي 

 االجتماعية ؟ 
 أفاد: 
%(   51.8خذ ب جهة يظر احلم مة، و ) %( من الذك ر ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لأل  25.2)  

 %( ةي االوزاا والئقاابت بري جان .  8.6ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
%(    40.4%( من اال ث ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )   32.9)  

 (. 19%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   7.5مج سعة، و )  ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة  
 

 عينة قادة الرأي
 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية : 
 القضااي إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف 

 السياسية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   46.4%( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )    18.8)  

 (. 18%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   12.1االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
 

 ار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االقتصادية : وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حو 
إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ ابالعتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي 

 االقتصادية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   44.5)    %( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و  24.6)  

 (. 18%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح   11.7االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
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 وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي االجتماعية : 
العتبار وجهة نظر احلكومة وخباصة يف القضااي إىل أي درجة تعتقد أن االحزاب والنقاابت جادة ابألخذ اب

 االجتماعية ؟ 
 أفاد: 
%( ةي   44.3%( مئهم ةي االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة ك ري  لألخذ ب جهة يظر احلم مة، و )    28.7)  

 (. 18%( ةي االوزاا والئقاابت بري جان ، )جدوح  7.8االوزاا والئقاابت جان  اىل نرجة مج سعة، و )  
 

 ( 18جدوح رقم )
 السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر احلم مة وخباصة يف …. ؟ 

 القضااي االجتماعية  القضااي االقتصادية  القضااي السياسية  
 قادة الرأي عينة العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية عينة قادة الرأي العينة الوطنية 

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة كبذذذذذرية 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 احلكومة

30.2 18.8 29.3 24.6 29.1 28.7 

جادة اىل درجذة متوسذطة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 احلكومة

41.5 46.4 43.6 44.5 46.0 44.3 

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة قليلذذذذذة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 احلكومة

9.7 14.6 6.6 13.7 6.0 13.8 

 غري جادة لألخذ بوجهذة
 نظر احلكومة

10.9 12.1 9.8 11.7 8.1 7.8 

 4.6 9.8 3.9 9.8 6.3 6.9 ال اعرف
 0.7 0.7 1.2 0.7 0.8 0.8 غري معن

 - - 0.4 - - - رفض االجابة
 - 0.4 - 0.3 0.8 - غري مبني
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 اجملموع

 ( 19جدوح رقم )
اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر وسب اجلئس و ح الج زيع الئسال الجاابت املسججي ني 
 احلم مة وخباصة يف …. ؟

 القضااي االجتماعية  القضااي االقتصادية  القضااي السياسية  
 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  

جذذذذذادة اىل درجذذذذذة كبذذذذذرية 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 احلكومة

22.5 36.5 24.4 33.3 25.2 32.9 

جادة اىل درجذة متوسذطة 
لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 

 احلكومة

50.5 34.3 55.0 34.0 51.8 40.4 

 6.2 5.8 7.1 6.1 10.2 9.0جذذذذذادة اىل درجذذذذذة قليلذذذذذة 
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لألخذذذذذذذذذ بوجهذذذذذذذذة نظذذذذذذذذر 
 احلكومة

غري جادة لألخذ بوجهذة 
 نظر احلكومة

10.8 10.9 7.6 11.5 8.6 7.5 

 11.0 8.6 12.2 6.9 6.6 7.2 ال اعرف
 1.4 - 1.3 - 1.5 - غري معن

 - - - - - - رفض االجابة
 0.7 - 0.6 - - - غري مبني
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 اجملموع

 
 قادة الرأي 

 وحول احلوار القائم بني احلكومة والنقاابت واالحزاب السياسية أفاد : 
 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   44.4ااي السياسية، و )  %( من ك ار رجاح الدولة  ي احل ار قا م و ح القل  40.7)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   85.4%( من القيانات احلزبية  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )   13.5)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   42.9سية، و )  %( من  ساتذ  اجلامعات  ي احل ار قا م و ح القلااي السيا  35.7)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري قا م   44.7%( من قيانات يقابية  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )   45.7)  

 و ح هذه القلااي. 
( مئهم اي هذا احل ار بري  %  50.7%( من رجاح االعألاح  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )   32.0)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا  49.5%( من المجاا والصحفيني والفئايني  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )   32.6)  

 احل ار بري قا م و ح هذه القلااي. 
ي هذا احل ار بري قا م و ح  %( مئهم ا  34.2%( من املهئيني  ي احل ار قا م و ح القلااي السياسية، و )    32.9)  

 هذه القلااي. 
%( مةةئهم اي هةةذا احلةة ار بةةري  26.5%( مةةن  ل ةةة اجلامعةةات  ي احلةة ار قةةا م وةة ح القلةةااي السياسةةية، و )  40.8) 

 (.20جدول رقم )قا م و ح هذه القلااي، 
 

 وحول القضااي االقتصادية، أفاد :
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%( مئهم اي هذا احل ار   50.6القلااي االقجصانية، و )  %( من ك ار رجاح الدولة  ي احل ار قا م و ح  34.6)  
 بري قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا احل ار بري   87.6%( من القيانات احلزبية  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )   11.2)  
 قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا احل ار بري   31.0ااي االقجصانية، و )  %( من  ساتذ  اجلامعات  ي احل ار قا م و ح القل  46.4)  
 قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا احل ار بري    44.7%( من قيانات يقابية  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصانية، و )    44.7)  
 قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا احل ار بري    44.0نية، و )  %( من رجاح االعألاح  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصا  42.7)  
 قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا   44.2%( من المجةاا والصحفيةني والفئايني  ي احل ار قا م و ح القلايةا االقجصانيةة، و )  42.1)
 احل ار بري قا م و ح هذه القلااي. 

%( مئهم اي هذا احل ار بري قا م   32.9نية، و ) %( من املهئيني  ي احل ار قا م و ح القلااي االقجصا  32.9)  
 و ح هذه القلااي. 

%( مةئهم اي هةذا احلة ار بةري  28.6%( من  ل ة اجلامعات  ي احل ار قا م و ح القلةااي االقجصةانية، و )   39.8)  
 (.20جدول رقم )قا م و ح هذه القلااي، 

 
 

 وحول القضااي االجتماعية، أفاد :
%( مئهم اي هذا احل ار   46.9الدولة  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )   %( من ك ار رجاح   39.5)  

 بري قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   85.4%( من القيانات احلزبية  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )   13.5)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار   33.3ات  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )  %( من  ساتذ  اجلامع  41.7)  

 بري قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   34.0%( من قيانات يقابية  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )   56.4)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري   36.0ر قا م و ح القلااي االججألاعية، و ) %( من رجاح االعألاح  ي احل ا  46.7)  

 قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي    43.2%( من المجةاا والصحفيةني والفئايني  ي احل ار قا م و ح القلايةا االججألاعية، و )   42.1)  

 هذا احل ار بري قا م و ح هذه القلااي. 
%( مئهم اي هذا احل ار بري قا م   27.8ر قا م و ح القلااي االججألاعية، و ) %( من املهئيني  ي احل ا   36.7)  

 و ح هذه القلااي. 
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%( مةئهم اي هةذا احلة ار بةري  25.5%( من  ل ة اجلامعات  ي احل ار قا م و ح القلااي االججألاعية، و )   46.9)  
 (.20جدول رقم )قا م و ح هذه القلااي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 20جدوح رقم )
 ؤاح: هك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف القلااي السياسية، واالقجصانية واالججألاعية ؟الس
 
رفض   غري معن  ال اعرف  ال نعم  

 االجابة 
100العدد=  غري مبني 

% 
 رجال االعمال

 % 100= 75 - - 1.3 16.0 50.7 32.0 القلااي السياسية
 % 100= 75 - 1.3 - 12.0 44.0 42.7 ةاالقجصانيالقلااي 

 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

46.7 36.0 16.0 - 1.3 - 75 =100 % 
 طلبة اجلامعات

 % 100= 98 1.0 1.0 4.1 26.5 26.5 40.8 القلااي السياسية
 % 100= 98 1.0 - 4.1 26.5 28.6 39.8 االقجصانيةالقلااي 

 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

46.9 25.5 23.5 3.1 - 1.0 98 =100 % 
 القيادات احلزبية
 % 100= 89 - - - 1.1 85.4 13.5 القلااي السياسية

 % 100= 89 - - - 1.1 87.6 11.2 االقجصانيةالقلااي 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
13.5 85.4 1.1 - - - 89 =100 % 

 املهنيون
 % 100= 79 - 1.3 3.8 27.8 34.2 32.9 القلااي السياسية

 % 100= 79 - 1.3 6.3 26.6 32.9 32.9 االقجصانيةالقلااي 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
36.7 27.8 30.4 3.8 1.3 - 79 =100 % 

 كتاب، صحفيون، فنانون
 % 100= 95 - - 2.1 15.8 49.5 32.6 القلااي السياسية

 % 100= 95 - 1.1 1.1 11.6 44.2 42.1 االقجصانيةالقلااي 
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 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

42.1 43.2 11.6 1.1 1.1 1.1 95 =100 % 
 دات نقابيةقيا

 % 100= 94 - 2.1 - 7.4 44.7 45.7 القلااي السياسية
 % 100= 94 - 1.1 - 9.6 44.7 44.7 االقجصانيةالقلااي 

 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

56.4 34.0 7.4 - 2.1 - 94 =100 % 
 كبار رجال الدولة
 % 100= 81 - - 2.5 12.3 44.4 40.7 القلااي السياسية

 % 100= 81 - - 2.5 12.3 50.6 34.6 االقجصانيةالقلااي 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
39.5 46.9 11.1 2.5 - - 81 =100 % 

 أساتذة اجلامعات
 % 100= 84 - - 2.4 19.0 42.9 35.7 القلااي السياسية

 % 100= 84 - - 1.2 21.4 31.0 46.4 االقجصانيةالقلااي 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
41.7 33.3 23.8 1.2 - - 84 =100 % 

 
 قادة الرأي 

ل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية، واالقتصادية،  وسئ
 واالجتماعية، من عينة قادة الرأي : 

إىل أي درجذذة تعتقذذذد أن احلكومذذذة جذذذادة ابألخذذذذ ابالعتبذذذار وجهذذذة نظذذذر االحذذذزاب والنقذذذاابت احلكومذذذة، وخباصذذذة يف 
 ادية، واالجتماعية ؟القضااي السياسية، واالقتص

 ( يبني التوزيع النسيب الجاابت املستبيبني من عينة قادة الرأي حسب الفئة.21جدول )
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 ( 21جدوح رقم ) 
السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االوزاا والئقاابت، وخباصة يف القلااي السياسية،  

 ة  ؟واالقجصانية، واالججألاعي
 

 الذين أجابوا نعم يوجد حوار قائم بني احلكومة واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية  
جادة اىل درجة   

كبرية لألخذ  
بوجهة نظر  
االحزاب  
 والنقاابت 

جادة اىل درجة  
متوسطة لألخذ  
بوجهة نظر  
االحزاب  
 والنقاابت 

جادة اىل درجة  
قليلة لألخذ  
بوجهة نظر  
االحزاب  
 والنقاابت 

ري جادة  غ
لألخذ  

بوجهة نظر  
االحزاب  
 والنقاابت 

ال 
 اعرف

غري  
 معن 

رفض  
 االجابة 

العدد =  
100  
% 

 رجال االعمال
= 24 - - 4.2 8.3 20.8 41.7 25.0 القلااي السياسية

100 % 
= 32 - - - 3.1 18.8 46.9 31.3 االقجصانيةالقلااي 

100 % 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
31.4 51.4 14.3 - 2.9 - - 35 =

100 % 
 طلبة اجلامعات

= 40 - - 2.5 20.0 17.5 47.5 12.5 القلااي السياسية
100 % 

= 39 - - 2.6 15.4 20.5 41.0 20.5 االقجصانيةالقلااي 
100 % 

 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

10.9 63.0 17.4 8.7 - - - 46 =
100 % 

 القيادات احلزبية
= 12 - - - 16.7 25.0 41.7 16.7 القلااي السياسية

100 % 
= 10 - - - 10.0 10.0 60.0 20.0 االقجصانيةاي القلا

100 % 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
16.7 66.7 8.3 8.3 - - - 12 =

100 % 
 املهنيون

= 26 - - - 7.7 23.1 57.7 11.5 القلااي السياسية
100 % 

= 26 - - 7.7 - 15.4 46.2 30.8 االقجصانيةالقلااي 
100 % 

 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

24.1 41.4 24.1 3.4 6.9 - - 29 =
100 % 

 كتاب، صحفيون، فنانون
= 31 - 3.2 - 3.2 29.0 29.0 35.5 القلااي السياسية

100 % 
= 40 - 2.5 - 15.0 7.5 42.5 32.5 االقجصانيةالقلااي 

100 % 
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 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي
 االججألاعية

50.0 35.0 7.5 5.0 - 2.5 - 40 =
100 % 

 قيادات نقابية
= 43 - - - 9.3 14.0 51.2 25.6 القلااي السياسية

100 % 
= 42 2.4 - - 2.4 11.9 38.1 45.2 االقجصانيةالقلااي 

100 % 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
39.6 50.9 9.4 - - - - 53 =

100 % 
 كبار رجال الدولة
= 33 - - - 3.0 9.1 60.6 27.3 القلااي السياسية

100 % 
= 28 - - - 7.1 10.7 50.0 32.1 االقجصانيةالقلااي 

100 % 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
28.1 59.4 12.5 - - - - 32 =

100 % 
 أساتذة اجلامعات
= 30 - - 3.3 10.0 20.0 43.3 23.3 القلااي السياسية

100 % 
= 39 - - - 2.6 7.7 61.5 28.2 االقجصانيةالقلااي 

100 % 
 القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي

 االججألاعية
31.4 51.4 8.6 8.6 - - - 35 =

100 % 
 
 

واالحزاب والنقاابت يف القضااي السياسية، واالقتصادية،  وسئل الذين أجابوا بذ نعم عن وجود حوار بني احلكومة 
 واالجتماعية، من عينة قادة الرأي : 

إىل أي درجذذذة تعتقذذذد أن االحذذذزاب والنقذذذاابت جذذذادة ابألخذذذذ ابالعتبذذذار وجهذذذة نظذذذر احلكومذذذة وخباصذذذة يف القضذذذااي 
 السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية ؟

 ت املستبيبني من عينة قادة الرأي حسب الفئة.( يبني التوزيع النسيب الجااب22جدول )
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 ( 22جدوح رقم ) 
السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر احلم مة وخباصة يف القلااي السياسية،  و  

 االقجصانية،  و االججألاعية ؟
          
جادة اىل درجة   

كبرية لالخذ  
بوجهة نظر  
 احلكومة 

جادة اىل درجة  
متوسطة لالخذ  
بوجهة نظر  
 احلكومة 

جادة اىل درجة  
قليلة لالخذ  
بوجهة نظر  
 احلكومة 

غري جادة  
لالخذ بوجهة  
 نظر احلكومة 

ال 
 اعرف

غري  
 معن 

رفض  
االجاب
 ة 

غري  
 مبني

العدد=  
100
% 

 رجال أعمال
= 24 4.2 - - 4.2 4.2 4.2 66.7 16.7 القلااي السياسية 

100 % 
= 32 - - - - 6.3 3.1 68.8 21.9 االقجصانية  القلااي

100 % 
  القلااي

 االججألاعية 
22.9 65.7 8.6 2.9 - - - - 35 =

100 % 
 طلبة اجلامعات 

= 40 - - - - 20.0 20.0 40.0 20.0 القلااي السياسية 
100 % 

= 39 - - - - 20.5 7.7 30.8 41.0 االقجصانية القلااي 
100 % 

  القلااي
 االججألاعية 

41.3 26.1 15.2 15.2 2.2 - - - 46 =
100 % 

 القيادات احلزبية 
= 12 - - - 8.3 8.3 41.7 33.3 8.3 القلااي السياسية 

100 % 
= 10 - - - 10.0 10.0 30.0 40.0 10.0 االقجصانية القلااي 

100 % 
  القلااي

 االججألاعية 
- 66.7 25.0 - 8.3 - - - 12 =

100 % 
 املهنيون 

= 26 - - - 15.4 11.5 15.4 46.2 11.5 القلااي السياسية 
100 % 

= 26 - - 3.8 19.2 3.8 11.5 50.0 11.5 االقجصانية القلااي 
100 % 

  القلااي
 االججألاعية 

27.6 34.5 17.2 3.4 17.2 - - - 29 =
100 % 

 الكتاب، الصحفيون، الفنانون 
= 31 - - 6.5 - 9.7 6.5 45.2 32.3 القلااي السياسية 

100 % 
= 40 - - 5.0 - 12.5 15.0 37.5 30.0 االقجصانية القلااي 

100 % 
  القلااي

 االججألاعية 
32.5 35.0 17.5 10.0 - 5.0 - - 40 =

100 % 
 قيادات نقابية 

= 43 - - - 9.3 9.3 18.6 41.9 20.9 القلااي السياسية 
100 % 



 50 

= 42 - 2.4 - 2.4 7.1 16.7 42.9 28.6 االقجصانية القلااي 
100 % 

  القلااي
 االججألاعية 

28.3 56.6 11.3 - 3.8 - - - 53 =
100 % 

 كبار رجال الدولة 
= 33 3.0 - - 3.0 9.1 15.2 54.5 15.2 القلااي السياسية 

100 % 
= 28 - - - 3.6 10.7 21.4 53.6 10.7 االقجصانية القلااي 

100 % 
  القلااي

 االججألاعية 
25.0 46.9 18.8 6.3 3.1 - - - 32 =

100 % 
 أساتذة اجلامعات 
= 30 - - - 13.3 20.0 6.7 43.3 16.7 القلااي السياسية 

100 % 
= 39 - - - 5.1 17.9 15.4 38.5 23.1 االقجصانية القلااي 

100 % 
  القلااي

 االججألاعية 
28.6 37.1 5.7 20.0 8.6 - - - 35 =

100 % 
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 املقدمة 

  هداف االسجع   

 تصأليم العيئة 

 النتائج الرئيسية 

 يلها وحىت اآلنقدرة احلكومة على حتمل مسؤوليات املرحلة منذ بداية تشك

 مدى جناح الجشميك ال زار  ابلقيال مبهامه 

 بد  احلم مة العألك على تع ير  جل  االيظألة س ا  كايت اقجصانية  و سياسية  و دنارية 

 آراء املستبيبني حول مدى جناح احلكومة يف هناية املطاف على التطوير يف خمتلف اجملاالت ومعاجلة املشكالت القائمة 

 رأي حول قدرة احلكومة على حتمل مسؤوليات املرحلة منذ بداية تشكيلها وحىت اآلن  آراء قادة ال

 آراء عينة قادة الرأي حول درجة جناح التشكيل الوزاري ابلقيام مبهامه  

 آراء املستبيبني حول حوار احلكومة مع االحزاب والنقاابت، فيما يتعلق ابلقضااي السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية 
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  (1جدوح رقم)

  حسب احملافظات. 1994التوزيع النسيب الفراد العينة وللسكان كما هو يف التعداد العام لسنة 

  ( 2جدوح رقم )

  ت زيع افران عيئة قان  الر   وسب الفئة 

  ( 3جدوح رقم )

" وسب قدر  احلم مة على لألك مسؤوليات 98، وتشرين الواين 98سجع عي " اا الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئجني يف ا
  ". 98"، وقدر ا على لألك مسؤوليات املرولة مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي "تشرين الواين 98املرولة القانمة "اا 

  ( 4جدوح رقم )

" وسب اجلئس، و ح قدر  وم مة الدكج ر فايز العراوية 98الواين الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية "اسجع   تشرين 
  على لألك مسؤوليات املرولة، مئذ بداية تشميلها ووىت اآلي. 

  ( 5جدوح رقم )

" و ح نرجة جناح ر يس ال زرا  يف القيال مبهال  98، وتشرين الواين 98الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئجني يف اسجع عي "اا 
  ". 98" ونرجة جناوه مئذ تسلأله رائسة احلم مة ووىت اآلي "تشرين الواين 98ئص ه اجلديد " اا م

" وسب اجلئس، و ح نرجة جناح ر يس 98(: الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية "اسجع   تشرين الواين 6جدوح رقم )
  م مة ووىت اآلي ال زرا  يف القيال مبهال مئص ه مئذ تسلأله رائسة احل

( ونرجة   98(: الج زيع الئسال لألفران يف العيئجني يف االسجع عني وسب ارا هم يف نرجة جناح الجشميك ال زار  )اا 7جدوح رقم )
  (98جناح الجشميك  ال زار  ابلقيال مبهامه )تشرين الواين 

" وسب اجلئس، و ح نرجة جناح 98" اسجع   تشرين الواين (: الج زيع الئسال آلرا  املسججي ني يف العيئة ال  ئية 8جدوح رقم )
  الجشميك ال زار  يف القيال مبهامه 

( مقارية بني اجاابت املسججي ني يف اسجع عي: تشميك احلم مة، ومرور ما ة ي ل على تشميلها؛ من ويث قدر  احلم مة 9جدوح رقم )
احلم مة العألك على ….؟ وهك س ف تئجو يف هناية املعاف (، وهك بد ت 98اجلديد  على الئجاح يف ….؟ )اسجع   اا 

  (.98على ….؟ )اسجع   تشرين الواين 

( ي ني اجاابت املسججي ني وسب اجلئس؛ من ويث بد  احلم مة العألك على ….؟ وهك س ف تئجو يف هناية املعاف  10جدوح رقم )
  (.98على ….؟ )اسجع   تشرين الواين 

الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة وقدر  احلم مة على لألك مسؤوليات املرولة، مئذ بداية تشميلها  (: الج زيع 11جدوح رقم )
  ووىت اآلي.

(: الج زيع الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة ونرجة جناح ر يس ال زرا  يف القيال مبهال مئص ه مئذ بداية تسلأله  12جدوح رقم )
  آلي.رائسة احلم مة ووىت ا

  (: الج زيع الئسال هلفران عيئة قان  الر   وسب الفئة ونرجة جناح الجشميك ال زار  ابلقيال مبهامه 13جدوح رقم )

  ( 14جدوح رقم )

  السؤاح: هك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف …. ؟ 

  ( 15جدوح رقم )

  هك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف …. ؟  وسب اجلئس و ح الج زيع الئسال الجاابت املسججي ني

  ( 16جدوح رقم )

  السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االوزاا والئقاابت وخباصة يف …. ؟

  ( 17جدوح رقم )
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دىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االوزاا   وسب اجلئس و ح الج زيع الئسال الجاابت املسججي ني
  والئقاابت وخباصة يف …. ؟ 

  ( 18جدوح رقم )

  السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر احلم مة وخباصة يف …. ؟ 

  ( 19جدوح رقم )

اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر ئسال الجاابت املسججي ني وسب اجلئس و ح الج زيع ال
  احلم مة وخباصة يف …. ؟

  ( 20جدوح رقم )

  االججألاعية ؟السؤاح: هك موك هذا احل ار قا م فع  بني احلم مة واالوزاا والئقاابت  ل ال يف القلااي السياسية، واالقجصانية و 

  ( 21جدوح رقم ) 

السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي احلم مة جان  يف االخذ ابالعج ار وجهة يظر االوزاا والئقاابت، وخباصة يف القلااي السياسية،  
  واالقجصانية، واالججألاعية  ؟

  ( 22جدوح رقم ) 

العج ار وجهة يظر احلم مة وخباصة يف القلااي السياسية،  و  السؤاح: اىل    نرجة تعجقد  ي االوزاا والئقاابت جان  يف االخذ اب
  االقجصانية،  و االججألاعية ؟

 


