امللحق  :3ا�ستطالع ر�أي حول �أمن الإن�سان

�أ .الفريق املنفّذ ال�ستطالع الر�أي

•	
•	
•	
•	

�ألفا �إنترنا�شونال للدرا�سات والإنجازات واال�ست�شارات  /رام
اهلل ،ال�ضفة الغربية.
�شركة الدرا�سات والإن �ج��ازات واال�ست�شارات (�سيرك) /
الدار البي�ضاء ،المغرب.
�ستات�ستك�س ليبانون �ش .م .م / .بيروت ،لبنان.
�شركة نيل�سن  /الكويت.

مل�ستخدم
ب .مالحظة حول اال�ستبيان ا ُ

مفهوم �أمن الإن�سان� :شمل هذا الق�سم خم�سة �أ�سئلة عن مدى الر�ضى
الذي ي�شعر به ال�شخ�ص عن حياته ب�صورة عامة ،ومدى �شعوره بالأمن.
وقد ُطلب من الم�ستجيبين تحديد ثالثة من �أهم م�صادر التهديد الذي قد
يتعر�ضون له �شخ�ص ًّيا� ،إ�ضاف ًة �إلى العوامل التي تمنحهم ال�شعور بالأمن.
تهديدا
ثم طلب منهم اال�ستبيان �أن ي�ستعر�ضوا قائمة من اثنين وع�شرين
ً
ً
مرتبطا ب�أمن الإن�سان .وج��رت،
محتم ًال ،ويب ّينوا ما �إذا ك��ان � ٌّأي منها
بهذه الطريقة ،محاولة ال�ستك�شاف الأبعاد المختلفة للمفهوم كما يدركه
المواطنون العرب.
الأمن البيئي :تناول هذا الق�سم عد ًدا من الظواهر البيئية ال�سلبية ،و�سئل
فيه الم�ستجيبون عما �إذا كانت تلك الظواهر تم ّثل �إ�شكال ّي ًة في بلدهم .وفي
حال الإيجاب� ،سئلوا عما �إذا كان الو�ضع ي�سوء على م ّر الزمن؛ وعن درجة
وعي الم�ستجيبين للجهود المبذولة لمعالجة الم�شكلة؛ والجهة التي تقوم
بتلك الجهود؛ ومدى نجاحها .وفي نهاية الق�سم� ،سئل الم�ستجيبون �إلى �أي
مدى ي�شعرون ب� ّأن في و�سعهم �شخ�ص ًّيا الم�ساعدة في الت�صدي لهذه الم�شكلة
ً
المطروحة �أو التخفيف منها.
الأمن ب�أبعاده ال�سيا�سية والدولية :تركّز ال�س�ؤال هنا حول هو ّية الدول
التي تم ّثل التهديد الأكبر لأمن بلد ال�شخ�ص الم�ستجيب ،وتلك التي تبذل
ق�صارى الجهد لتعزيز هذا الأمن .وقد ُطلب من كل �شخ�ص �أن يق ّدم ر�أيه
في القواعد الع�سكرية الأجنبية ،وقوات حفظ ال�سالم ،والدور الذي �أ ّدته
الم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية في تعزيز �أمن الإن�سان في المنطقة العربية.
الأم��ن �إالجتماعي (العالقات بين الجماعات) :دارت الأ�سئلة
هنا حول مدى وعي المواطنين للفوارق العرقية �أو الدينية �أو الطائفية �أو
الطبقية �أو ال�سيا�سية في بلدانهم ،وما �إذا كانت هذه الفوارق ت�سبب �أية
م�شكالت ،وما �إذا كان الو�ضع يتحول نحو الأف�ضل �أم نحو الأ�سو�أ .و�سئل
الم�ستجيبون عن مدى وعيهم للجهود المبذولة لمعالجة هذه الم�شكالت،
مدى
والجهات التي تقوم بتلك الجهود ،ومدى فاعليتها في ذلك ،و�إلى �أي ً
ي�شعرون �أن بو�سعهم الم�ساعدة في حل هذه الم�شكالت ب�أنف�سهم .وتناولت
ٍ
جماعات معينة،
�أ�سئلة �أخرى ما �إذا كانت في المجتمع نزعة تمييزية �ضد
والكيفية التي يتجلى بها هذا التمييز ،وما �إذا كانت �أط��راف �أجنبية ،قد
تدخلت لم�صلحة ه��ذه الجماعات .كما ي�س�أل اال�ستبيان عن ه ّوية هذه
الأطراف الأجنبية؛ وما �إذا عاد تدخلها بالفائدة على الجماعات المعنية

وعلى البلد ب�صورة عامة .وتطرقت �أ�سئلة �أخرى �إلى مدى تف�ضيل المجتمع
الذي ينتمي �إليه الم�ستجيبون ٍ
فئات اجتماع ّي ًة معينة ،ومدى ثقة النا�س
بتلك الفئات وبالم�ؤ�س�سات العامة وبالفر�ص المتاحة للم�شاركة ال�سيا�سية.
و�سئل الم�ستجيبون كذلك عما �إذا كانوا يعتقدون �أن الدولة ت�ساند الحقوق
الأ�سا�سية ،مثل حرية الر�أي والتعبير وت�شكيل الجمعيات ،والعدل.
الأمن االقت�صادي� :شمل هذا الق�سم �أ�سئل ًة ع ّما �إذا كان الدخل كاف ًيا
لتغطية الحاجات الإن�سانية الأ�سا�سية ،وم��دى م�ساهمة الدولة في هذه
الناحية عن طريق الدعم وال�ضمان االجتماعي ،ومدى ح�صول الفئات التي
تتعر�ض للتح ّيز مثل الن�ساء والفقراء وال�شباب ،على فر�ص العمل ،و�سئل
الم�ستجيبون كذلك عن ر�أيهم في العولمة.
الأمن الغذائي :تركّزت الأ�سئ ّلة حول قدرة الم�ستجيبين على الح�صول
على ال�غ��ذاء ال�ضروري الكافي ،وح��ول م��دى التنوع ودرج��ة ال�سالمة في
�إمدادات المواد الغذائية.
الأم��ن ال�صحي :ت�ض ّمن ه��ذا الق�سم �أ�سئل ًة تتعلق بالرعاية ال�صحية
وال�صحة النف�سية .وتطرقت الأ�سئلة �إلى توافر خدمات الرعاية ال�صحية
وال�صحة النف�سية ،وفي الحاالت التي لم تكن متوافرة فيها ،عن �سبب ذلك.
و�سئل الم�ستجيبون عن كفاءة نظام الت�أمين ال�صحي وخدمات الطوارئ
الطبية ،ومدى وعيهم للق�ضايا ال�صحية مثل نق�ص المناعة المكت�سبة/
الإيدز والتهديدات ال�صحية الأخرى.
ال�سالمة ال�شخ�صية� :سئل �أف��راد العينات عن درجة ال�سالمة/الأمان
التي يعتقدون �أنهم يتمتعون بها هم وعائالتهم ،وما �إذا كانت الجهات
ٍ
خدمات
الحكومية المعن ّية (ال�شرطة والق�ضاء) تقدم لهم ولعائالتهم
ف ّعال ًة في هذه الناحية .و�سئلوا كذلك عن م�صادر محددة لتهديد الأمن
ال�شخ�صي ،واالتجاهات في هذا ال�صدد ،وما �إذا كانت ثمة جهود مبذولة
في بالدهم لمواجهة هذه التهديدات ،ومدى نجاح هذه الجهود ،وما �إذا كان
الأفراد ي�شعرون �أن بو�سعهم الم�ساعدة في التخفيف من هذه التهديدات.
كما طلب منهم �أن يحددوا �أبرز التهديدات لأمنهم ال�شخ�صي في بلدهم
وكيف تعاملوا ،فرد ًّيا ،معها و�أن يذكروا الم�ؤ�س�سات التي ت�ساند �أمن الإن�سان
�أكثر من غيرها.

