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التي يعقدها  "للمصريين دور الدولة المصرية في تلبية اإلحتياجات األساسية"  سيمينار فعاليات اليوم بدأت

: الرأي العام في المواطنين "مسارمشروع  لمصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في إطار أنشطةالمركز ا

الذي يقدم و برنامج "مسار")، وذلك ضمن AECIDبتمويل من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ( مصر"

الدعم للمجتمع المدني والمؤسسات العامة في البلدان التي تمر بمراحل تحول سياسي في منطقة الشرق 

  األوسط.

  

  

  

  



مواطن مصري في  2017دراسة قامت على استطالع رأي أجراه المركز على عينة يعرض السيمنار 

 كزت الدراسة على سؤال المصريين عن مدى توافر وجودة الخدماتور، 2015يونيو  18إلى  16الفترة 

  .ة والكهرباء وغيرهااألساسية المختلفة مثل: التعليم والصح

عامة أفضل من غيرها من تقدم خدمات أن الحكومة  وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف المصريين يرون 

، من المصريين أن الحكومة أفضل في تقديم الخدمات من القطاعات األخرى %56القطاعات حيث يرى 

% من المستجيبين يثقون في القطاع 11% أجابوا أن الجمعيات الخيرية هي من تقدم خدمة أفضل، و20و

   الخاص في تقديم الخدمات العامة.

(لمن  يحصل عليها أوالدهمالخدمة التعليمية التي عن جال التعليم، ال يوجد فرق في تقييم المستجيبين في م

والتعليم الخاص، حيث يظهر الرضا في التعليم  لديهم أوالد في مراحل التعليم) بين التعليم الحكومي

% 25الخاص بنسبة  ، في حين يظهر الرضا في التعليمغير راضين %29% في مقابل 17لحكومي بنسبة ا

زادت مصاريف التعليم كلما زاد سقف  كلما ه، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنغير راضين% 31في مقابل 

  .التعليمالتوقعات في جودة 

المدارس األسر الذين لديهم أبناء ملتحقين بالتعليم أبناؤهم مقيدون ب % من90ثر من والجدير بالذكر أن أك

  الحكومية واألزهرية.

وكان أسباب عدم الرضا لدى المصريين في القطاعين الحكومي والخاص  نسب مجال الصحة، اقتربت وفي

و عدم وجود  وممرضين وإداريين، العاملين في مجال الصحة من أطباءسوء معاملة  عدم الرضا أسبابأهم 

   مؤهله وعدم وجود أدوية أو أنها غير فعالة. هيئة طبية

% فقط من األسر المصرية 48.5أما عن خدمة انقطاع الكهرباء فقد أظهرت نتائج  هذه الدراسة أن حوالي 

% من األسر المصرية كانت تعاني من انقطاع 86تعاني من انقطاع الكهرباء، في حين أن أكثر من 

  . 2014الكهرباء في مارس 



تستخدم أنابيب البوتجاز في حين أن حوالي % من األسر المصرية 75وفي مجال الغاز أظهرت النتائج أن 

وبسؤال من يقومون باستخدام أنابيب البوتجاز عن مدى رضاهم عن %  يستخدمون الغاز الطبيعي، 25

% غير راضين على 14% منهم أنهم راضيين عن الخدمة في مقابل 52جودة خدمة األنابيب أجاب 

ن عن الخدمة المقدمة في % منهم أنهم راضي86أجاب يعي فقد اإلطالق، أما بالنسبة لمستخدمي الغاز الطب

  % غير راضيين على اإلطالق.2مقابل 

 

  

  

 

 

 

 


