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التنويه
تم إعداد هذه الورقة البحثية بهدف تقديم لمحة عامة عن نتائج دراسة استقصائية أُجريت بتكليف من تقرير التنمية
اإلنسانية العربية للعام  .2019وهي من تأليف الدكتورة أماني جمال* وباوال باغلياني وإلين هسو ،وقامت بتحريرها أندريا
ديفيس.
ال تمثّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الورقة بالضرورة وجهات نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو
الدول األعضاء في األمم المتحدة.

* أستاذة إدواردز س .سانفورد للسياسة في جامعة برنستون ومديرة مركز ممدوحة س .بوبست للسالم والعدالة ajamal@princeton.edu
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في المدة من  15أيار/مايو لغاية  31تموز/يوليو ،2019
طُرحت أسئلة على  6,722مواطن في  12بلد عربي (الجزائر
ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين
والصومال وسوريا وتونس واليمن) عبر تطبيق الهاتف
المحمول عن مسائل تتعلق بالتمييز والظروف االجتماعية
واالقتصادية والحوكمة والصدمات وأوجه الهشاشة .يمكن
العثور على منهجية الدراسة االستقصائية واالستبيان الكامل
والعيّنة السكانية (الديموغرافية) ،بما في ذلك المقارنة
مع ع ّينة الدورة الخامسة للباروميتر العربي في المالحق.
باإلضافة إلى هذه الورقة الموجزة ،يمكن االطالع على
مجموعة البيانات الكاملة التي تم جمعها من خالل الدراسة
االستقصائية على الرابط التاليhttp://www.arab-hdr. :
.org/citizenship360/data
نعرض أدناه بعضاً من أبرز الشواغل التي تدور في أذهان
المواطنين العاديين الذين شاركوا في الدراسة االستقصائية.
يتحقق التحليل من صحة الفرضية القائلة بأنه في حين أن
الغالبية العظمى من المواطنين العرب يشيرون إلى الفساد
والشواغل االقتصادية بصفتها مشكالت رئيسية ،فإن الشرائح
األفقر من السكان تتأثر بشكل أكثر سلبية بتحديات التنمية

التي تواجه المنطقة ،ويمكن أن تختلف التصورات حسب
البلد ونوع الجنس.
يجري تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي في هذا
التقرير من خالل الردود التالية:
1.ال أستطيع شراء ما يكفي من الطعام ألسرتي
2.أستطيع شراء الطعام ،ولكن ال شيء غير ذلك
3.أستطيع شراء الطعام وتغطية النفقات العادية ،ولكن
ال شيء غير ذلك
4.أستطيع شراء الطعام والمالبس الجديدة وتغطية
النفقات العادية مرة واحدة في السنة ،ولكن ال شيء
غير ذلك
5.أستطيع شراء الطعام والمالبس واألثاث بشكل مريح،
ولدي مدخرات
أفاد ربع أفراد الع ّينة بأنهم ال يستطيعون شراء الطعام
بينما أفاد  6.5في المائة منهم فقط أن لديهم مدخرات .في
هذه الورقة ،سنشير إلى المجموعة األولى على أنها “فقيرة”
أو “أفقر” وإلى المجموعة األخيرة على أنها “غنية” أو
“أغنى”( .انظر الشكل .)1

الشكل 1

الوضع االجتماعي واالقتصادي
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الحكْم غير الخاضع للمساءلة
ُ
 1-1استجابة الحكومة
يعتقد  31في المائة من المجيبين أن حكومتهم الوطنية ال
تستجيب الحتياجات المواطنين ،بينما يعتقد  34في المائة
منهم أنها تستجيب .كما أن  35في المائة من المجيبين لم
يعربوا عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على أن الحكومة
تستجيب الحتياجات المواطنين .وكان المجيبون في
األردن والصومال على األرجح موافقين على أن الحكومات
مستجيبة ،حيث أعرب حوالي  50في المائة في كل بلد
عن موافقتهم .في المقابل ،كان المجيبون في الصومال
على األرجح غير موافقين على هذا القول ،وكذلك بالنسبة
للمجيبين في اليمن .في هذه البلدان ،أعرب حوالي
 45في المائة و  55في المائة من المجيبين على التوالي
عن عدم موافقتهم على أن الحكومة الوطنية تستجيب
الحتياجات المواطنين .في المتوسط ،يعتقد المجيبون
األغنى ،وبالمقارنة مع المجيبين األفقر ،أن الحكومة أكثر
استجابة ،بفارق قدره  10نقاط مئوية .وصدرت عن الرجال
والنساء تقييمات مماثلة.
على العموم ،يعتقد عدد كبير من المجيبين
( 38في المائة) أن استجابة الحكومة بقيت على حالها،
ويقول  30في المائة منهم أنها ساءت خالل السنوات
العشر األخيرة ،بينما أورد  22في المائة منهم إنها تحسنت.
وصدرت عن الرجال والنساء تقييمات مماثلة للتغييرات في
استجابة الحكومة خالل السنوات العشر األخيرة .والحظ
المشاركون في مناطق النزاعات مثل ليبيا وسوريا واليمن أن
مستويات االستجابة هي األكثر سوءا ً.
تختلف اآلراء على أسس الوضع االجتماعي واالقتصادي،
فكانت الشرائح األغنى من العيّنة أكثر ميالً لرصد التَ َح ُّسن،
الشكل 2

استجابة الحكومة :خالل السنوات العشر 
االخيرة
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بينما كان المجيبون األفقر أكثر ميالً العتبار أن االستجابة
ساءت في السنوات العشر األخيرة .تشبه المواقف وأنماط
التقييم المتعلقة باستجابة الحكومة المحلية المواقف
الموضحة أعاله بشأن استجابة الحكومة الوطنية( .انظر
الشكل  2أدناه).
ال يعتقد حوالي  50في المائة من أفراد الع ّينة أن لديهم
أي مساهمة على اإلطالق فيما تفعله الحكومة ،والنساء
( 58في المائة) أكثر ميالً من الرجال ( 47في المائة)
لتبني هذا الرأي .باإلضافة إلى ذلك ،تتبنى الغالبية في
لبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس واليمن هذا
الرأي .يعتقد غالبية المجيبين الفقراء ( 54في المائة)
أنه ليس لديهم مساهمة ،بالمقارنة مع  41في المائة من
المجيبين األغنى.

 2-1الجريمة والعنف
أفاد حوالي  22في المائة من أفراد الع ّينة أنهم احتاجوا
إلى مساعدة من الشرطة خالل األشهر ال  12األخيرة.
يتكرر هذا النمط في معظم البلدان ،حيث يسجل اليمن
( 29في المائة) أعلى نسبة والصومال ( 10في المائة)
أدنى نسبة .وتبرز هذه الحاجة بالتساوي لدى الجنسين
في مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية .كما أفاد
 37في المائة فقط من المجيبين بأنهم راضون عن
خدمات الشرطة ،في حين أفادت الغالبية العظمى ونسبتها
 60في المائة بأنها غير راضية ،والفقراء هم أكثر ميالً
للتعبير عن هذه المستويات من عدم الرضا .وبينما يعتقد
 36في المائة من المجيبين أن دعم الشرطة بقي على حاله
خالل السنوات العشر األخيرة ،يعتقد  27في المائة منهم أنه
تحسن ،ويعتقد  27في المائة منهم أن دعم الشرطة تراجع
خالل العقد األخير .وكان المجيبون األفقر أكثر ميالً لتبني
لهذا الرأي.
رأى  44في المائة من المجيبين أن هناك تفاقم في
العنف والجريمة وتدهور في نظام العدالة خالل السنوات
العشر األخيرة .وتتبنى الغالبية الساحقة من المجيبين في
ليبيا وسوريا واليمن وجهة النظر هذه ،بينما يتفق أكثر من
نصفهم في تونس مع هذا الرأي.
يعتقد  19في المائة فقط من أفراد الع ّينة أن هناك
انخفاضاً في معدالت العنف والجريمة ،وأن هناك تحسناً
في نظام العدالة .وكان المجيبون األفقر ،بالمقارنة مع أولئك
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األغنى ،أقل ميالً لالعتقاد بأن هناك تحسن في معدالت
العنف والجريمة وبأن هناك تحسن في نظام العدالة
( 21في المائة مقابل  33في المائة – انظر الشكل .)3
وعلى غرار ذلك ،كانت النساء أكثر ميالً بكثير للقول بأن
هناك تحسن ( 14في المائة مقابل  24في المائة).
ُسئل المجيبون البالغ عددهم  2,950الذين اعتبروا أن
هناك تفاقم في العنف ،عن مصدر واحد أو عدة مصادر
لتزايد العنف .واحتلت الصدارة اإلجابة المتعلقة بزيادة
مستويات الفساد ( 61في المائة) ،يليها الصراع السياسي أو
النزاع داخل البلد أو في المنطقة ( 57في المائة) ،وزيادة
الفقر ( 52في المائة) ،والحيرة تجاه السياسات المتعلقة
بموقع األرض وطبيعتها (الجيوسياسي/جيوبوليتيك)
( 28في المائة) ،والتطرف المذهبي الفكري أو العقائدي
(األيديولوجي) أو الديني ( 24في المائة) .اتسمت هذه
اآلراء بالتوافق على مستوى الجنسين ولدى كافة مجموعات
الفئات .وتم الكشف عن اختالفات بين البلدان .على سبيل
المثال ،أشار  71في المائة من المجيبين في األردن والمغرب
إلى أن الفقر وانعدام فرص العمل هما المسببان الرئيسيان
للعنف ،يليه الفساد .في الصومال ،ألقى  46في المائة
منهم باللوم على التطرف في تدهور نظام العدالة وزيادة
العنف ،واحتلت هذه اإلجابة المرتبة الثانية بعد الفساد.
في لبنان ،أشارت نسبة أعلى من المجيبين ( 36في المائة)
إلى التطرف ،وإن كان المصدر الرابع للعنف ،بعد الفساد
والصراع السياسي والفقر .في المقابل ،اختار  4في المائة
فقط من المجيبين في الجزائر التطرف.

 3-1الفساد
ردا ً على السؤال ،في األشهر ال  12األخيرة ،هل قمت
أنت أو بعض معارفك بدفع مبالغ بصفة غير رسمية أو
رشوة ألي حكومة أو خدمة عامة؟ ،أفاد  59في المائة
من المجيبين أنهم لم يواجهوا أبدا ً هذا الموقف ،رغم
أن الفقراء كانوا أكثر ميالً من األشخاص األكثر ثرا ًء لإلبالغ
عن ذلك (بفارق  9في المائة) .أفاد  18في المائة أنهم
طُلب أليهم الدفع بصورة واضحة ،وبرز هذا النمط لدى
جميع فئات الدخل .وأفاد  10في المائة من المجيبين
أنهم دفعوا ،على الرغم من عدم مطالبتهم بذلك ،لكنهم
فهموا أنه كان عليهم الدفع وإن لم يكن بصفة رسمية .مرة

الشكل 3

العنف والجريمة والعدالة :خالل السنوات العشر 
االخيرة
الوضع االجتماعي واالقتصادي
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أخرى ،كان المجيبون األغنى أكثر ميالً للموافقة على هذا
القول ،بنسبة  11في المائة ،بالمقارنة مع  7في المائة
للشرائح األفقر من الع ّينة .وأفاد  5في المائة إنهم دفعوا
ألنهم على الرغم من عدم مطالبتهم بالدفع ،كانوا يعلمون
أن ذلك سيساعد على إنجاز األمور بشكل أسرع أو أفضل.
وأفاد بذلك  9في المائة من المجيبين األغنى ،بالمقارنة
مع  5في المائة من المجيبين األفقر .وأفاد  1في المائة
فقط إنهم دفعوا دون أن يطلب منهم ذلك ،ألنه جرت
العادة على ذلك تعبيرا ً عن االمتنان.
وأفادت الجزائر واألردن وفلسطين والصومال أن
 70في المائة أو أكثر من أفراد الع ّينة لم يواجهوا هم أو
معارفهم الحالة الموصوفة .ولكن ،أفادت غالبية واضحة
في العديد من البلدان أنها دفعت مبالغ بصفة غير
رسمية أو رشوة ،وهي تشمل العراق ( 56في المائة)
وليبيا ( 61في المائة) ،في حين تشمل ردود البلدان التي
تقترب من  50في المائة مصر ( 46في المائة) واليمن
( 45في المائة).

 4-1التعاون مع المنظمات الدولية
أعرب  32في المائة من أفراد الع ّينة عن رغبة أكبر في
التعاون مع المنظمات الدولية ،وهذا النمط ُمطَّرِد في كافة
الطبقات االجتماعية واالقتصادية .وأعربت البلدان التي
تعاني من األزمات عن رغبة أكبر في مثل هذا التعاون:
الصومال ( 44في المائة) وسوريا ( 40في المائة) واليمن
( 36في المائة).
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 -2االستبعاد االجتماعي واالقتصادي
 1-2تحديات العمالة
فيما يتعلق بقضية العمالة ،عندما سئل المجيبون ،أي من
قضايا العمالة التالية هي الشاغل األكبر بالنسبة لك؟ ،أشار
 40في المائة منهم إلى أن عدم توافر فرص العمل بسبب
األزمة االقتصادية أو عدم اليقين هو أحد الشواغل الرئيسية.
كانت هذه االجابة بارزة بشكل خاص بالنسبة للشرائح األفقر
من العيّنة 48 :في المائة ،بالمقارنة مع  29في المائة من
الشرائح األغنى (انظر الشكل  .)4مرة أخرى ،يتراجع مستوى
هذا الشاغل مع ارتفاع الدخل .وأشار حوالي  28في المائة
من المجيبين إلى أن عدم توفر فرص العمل يعود إلى
الفساد في عملية التوظيف .كما أشار  17في المائة آخرون
إلى تدني األجور في الفرص المتاحة ،وأشار  7في المائة
إلى العوائق التي تحول دون التطوير الوظيفي ،وذكر
الشكل 4

فرص العمل

نسبة الذين يقولون إن هذه الفرص غير متوافرة
بسبب 
االزمة االقتصادية أو عدم اليقين
%48

) 1أدنى
مستوى(

%39

%40

2

3

%35
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%29

) 5أعلى
مستوى(

 7في المائة آخرون أن التوظيف ليس من الشواغل (انظر
الشكل .)5
اِرتأى  62في المائة من أفراد الع ّينة إن فرص العمل
ساءت خالل السنوات العشر األخيرة ،فيما رأى  11في المائة
فقط إن األمور تحسنت .وبرزت تباينات كبرى بين البلدان.
سجلت الصومال أعلى معدالت في تقييمات التحسن ،حيث
أشار حوالي ربع المجيبين ( 24في المائة) إلى أن األمور
تحسنت ،بينما عبر  19في المائة من المجيبين في مصر
عن نفس الرأي .كما أدرك  85في المائة من المجيبين
في اليمن أن فرص العمل ساءت خالل السنوات العشر
األخيرة ،يليهم  82في المائة في سوريا ،و 73في المائة
في فلسطين ،و 71في المائة في لبنان ،و 67في المائة
في األردن ،و 66في المائة في تونس ،و 63في المائة
في العراق ممن شاطروهم هذا الرأي .واعتبر المجيبون
في الصومال ( 37في المائة) والمغرب ( 43في المائة)
ومصر ( 46في المائة) والجزائر ( 50في المائة) أن األمور
تزداد سوءا ً .باإلضافة إلى ذلك ،كانت الشرائح األفقر من
الع ّينة أكثر ميالً إلى اعتبار أن األمر كذلك ،حيث صرح
 67في المائة منهم ،مقابل  47في المائة من الشريحة
األغنى من العيّنة ،أن مشكالت التوظيف تفاقمت.
وطُلب من  11في المائة من أفراد العيّنة الذين ذكروا
أن فرص العمل تحسنت ذكر األسباب الرئيسية وراء هذا
التحسن .وحصلت السياسات الحكومية على النسبة األعلى
من الموافقة –  31في المائة – في هذا المجال .وذكرت
نسبة مساوية تقريباً –  28في المائة – مساهمات القطاع
الخاص كمصدر للتحسن .ولكن برزت تباينات بين البلدان،
فأشار كل من الجزائر وليبيا والمغرب والصومال وسوريا
إلى الجهود الحكومية باعتبارها المحرك األساسي للتحسن،

الشكل 5

قضايا التوظيف المثيرة للقلق
%40

عدم توفر فرص العمل
بسبب 
االزمة االقتصادية
أو عدم اليقين

%28

الفساد في
عملية التوظيف

%17

تدني 
االجور في
الفرص المتاحة
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%7

%7

العوائق التي تحول
دون التطوير الوظيفي

ال شيء مما سبق،
التوظيف ليس من الشواغل
بالنسبة لي

في حين ذكر كل من مصر واألردن ولبنان وفلسطين
وتونس واليمن أن القطاع الخاص لعب دورا ً مهماً في
إحداث التقدم.
من بين  62في المائة من أفراد العيّنة الذين لمسوا
تدهورا ً في فرص العمل ،تمت اإلشارة عموماً إلى الفساد
المتزايد كسبب ( 43في المائة) – وتفوق هذه اإلجابة
ضعف اإلجابة الثانية األكثر شيوعاً المتعلقة بعدم اليقين
في االقتصاد العالمي ( 19في المائة) .وتخلق الظروف
الخاصة بكل بلد تصورات متنوعة بشأن هذا الموضوع،
حيث أكدت الغالبية في الجزائر ومصر والعراق والمغرب
وتونس أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء تدهور فرص
العمل ،فيما ألقت شرائح كبيرة من العيّنة باللوم على النزاع
المسلح ( 15في المائة) ،وارتفعت معدالت اإلسناد في
البلدان التي تشهد نزاعات مثل ليبيا ( 44في المائة) ،وسوريا
( 32في المائة) ،واليمن ( 46في المائة) .وكثيرا ً ما أشير
إلى نقص االستثمارات العامة في االبتكار والصناعة والبنية
التحتية ( 16في المائة بوجه عام) بخاصة في الصومال
( 62في المائة) وسوريا ( 29في المائة) .وتم تسليط الضوء
على تدفق الالجئين ( 6في المائة بوجه عام) في بلدين:
لبنان ( 27في المائة) واألردن ( 22في المائة) ،على الرغم
من أن الفساد في كال البلدين ال يزال أكثر األسباب ال ُمبَلَّغ
عنها لتدهور فرص العمل ( 34في المائة و  47في المائة
على التوالي).
فيما يتعلق بالتوظيف ،أفاد  19في المائة من أفراد
العيّنة أنهم يعملون بدوام كامل ،و  11في المائة يعملون
بدوام جزئي ،و  13في المائة يعملون لحسابهم الخاص.
وشكل الطالب  25في المائة من الع ّينة فيما شكل العاطلون
عن العمل  24في المائة منها .وقال حوالي  5في المائة
منهم إنهم طالب ويعملون بدوام جزئي .وسجلت أعلى
مستويات للبطالة لدى المجيبين في البلدان التي تعاني
من األزمات 35 :في المائة في فلسطين ،و 35في المائة
في سوريا ،و 32في المائة في اليمن ،و 31في المائة
في لبنان .وبرزت فجوة كبيرة في لبنان بين المواطنين
السوريين واللبنانيين ،حيث أن  42في المائة من السوريين
و 25في المائة فقط من اللبنانيين عاطلون عن العمل ،وهذا

الرقم مماثل لمتوسط العيّنة بأكملها .من بين العاملين ،أفاد
 41في المائة فقط أنهم واثقون أو واثقون جدا ً من أنهم
سيحتفظون بوظائفهم خالل األشهر ال 12المقبلة .وقال
 59في المائة إنهم غير واثقين أو غير واثقين على اإلطالق
من ذلك .ويرتبط هذا بالدخل ،حيث يميل المجيبون األغنى
إلى الشعور بالثقة فيما يخص االحتفاظ بالوظيفة (انظر
الشكل .)6
أفاد  33في المائة من المجيبين العاملين أن سالمتهم
الجسدية معرضة للخطر بسبب عملهم ،وأبلغ المجيبون
في لبنان وسوريا عن أعلى المستويات في هذا الصدد
( 46في المائة و  44في المائة على التوالي) .وتعود النتائج
المحققة في لبنان بشكل أساسي إلى السوريين في البلد،
حيث أجاب  61في المائة بنعم على هذا السؤال ،بالمقارنة
مع  37في المائة من غير السوريين في لبنان .وأفاد ذوو
الدخل المنخفض عن تعرضهم لمخاطر أكبر ( 41في المائة)
بالمقارنة مع الشريحة األغنى ( 28في المائة) .وأفاد حوالي
 35في المائة من أفراد العيّنة أن صحتهم معرضة للخطر
بسبب عملهم ،وأفاد  40في المائة أو أكثر من المجيبين
في العراق ولبنان وفلسطين وتونس واليمن عن تعرضهم
للمخاطر الصحية في عملهم (حيث أشار المجيبون في
لبنان إلى أعلى نسبة مخاطر تصل إلى  47في المائة،
ويعود السبب بشكل أساسي إلى السوريين في لبنان حيث
سجلوا نسبة  61في المائة ،بالمقارنة مع  41في المائة من
غير السوريين في البلد) .تتشابه تقييمات المخاطر هذه
إلى حد كبير على مستوى الجنسين ،حيث كان مستوى
تقييم المخاطر لدى الرجال أعلى بقليل مما هو عليه
لدى النساء.
وتبين أن  50في المائة من العاملين غير مؤهلين
للحصول على استحقاقات األمومة/األبوة ،ويشمل ذلك
 45في المائة من النساء و 31في المائة من الرجال.
ومن بين العاطلين عن العمل ،أفاد  65في المائة بأنهم
عاطلون عن العمل منذ أكثر من  12شهرا ً .ويتضاعف هذا
النمط بالنسبة للنساء وأولئك األقل ثرا ًء .ومن بين النساء
العاطالت عن العمل ،أُ ِفي َد أن  70في المائة منهن عاطالت
عن العمل منذ أكثر من  12شهرا ً ،مقابل  58في المائة

الشكل 6

االمن الوظيفي خالل 

االشهر ال 12المقبلة
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العاملون بدوام كامل
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) 5أعلى
مستوى(

) 1أدنى
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2

من الرجال العاطلين عن العمل خالل الفترة نفسها .وعلى
غرار ذلك ،من بين الفقراء العاطلين عن العمل ،أُ ِفي َد أن
 67في المائة عاطلون عن العمل منذ أكثر من  12شهرا ً،
بالمقارنة مع  55في المائة من أغنى شريحة في الع ّينة.
وعلى نطاق جميع البلدان ،تبين أن  81في المائة من
المجيبين العاطلين عن العمل في فلسطين ال يعملون منذ
أكثر من سنة ،وكذلك بالنسبة ل  78في المائة من المجيبين
العاطلين عن العمل في اليمن و  74في المائة من المجيبين
العاطلين عن العمل في ليبيا .في الصومال فقط ،كان غالبية
العاطلين عن العمل ال يعملون منذ سنة أو أقل.
يكشف فحص أنماط العمالة حسب الدخل أن أولئك
الذين يشعرون براحة أكبر في سوق العمل (العاملون بدوام
كامل ،والعاملون لحسابهم الخاص) هم أيضاً أفضل حاالً :من
بين أولئك في الفئة األغنى ،أفاد  31في المائة أنهم يعملون
بدوام كامل ،مقابل  10في المائة في الشريحة األفقر .أما
العاطلون عن العمل فهم أسوأ حاالً ( 38في المائة من
الشريحة األفقر عاطلون عن العمل ،مقابل  13في المائة
فقط من الطبقة األغنى) .انظر الشكل .7
من المثير لالهتمام مالحظة أن الطالب يواجهون
صعوبات مالية أكثر من سواهم .هذه المسألة تنطوي
على اإليجابيات والسلبيات في نفس الوقت ،فهي
تبين أن الوصول إلى التعليم متاح للشرائح الفقيرة من
السكان  -ولكن هل هناك وظائف الستيعاب هؤالء الطالب
بعد التخرج؟ هل سيؤدي التعليم إلى فرص عمل أفضل؟
أم أنهم سينضمون إلى صفوف أصحاب المهارات العاطلين
عن العمل؟ عند سؤال المجيبين عن مدى ثقة الطالب في

3

4
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) 5أعلى
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الحصول على عمل بعد إنهاء دراستهم ،أفاد  27في المائة
منهم فقط أنهم واثقون أو واثقون جدا ً ،وقال  73في المائة
إنهم ليسوا واثقين جدا ً أو إنهم غير واثقين على اإلطالق.
ترتبط هذه الردود بالدخل ،حيث أفاد  48في المائة من
الشريحة األغنى بأنهم واثقون أو واثقون جدا ً من أنهم
سيجدون عمالً ،وعبر  25في المائة فقط ،أي حوالي نصف
المجموعة األكثر فقرا ً ،عن نفس الرأي.
وأفاد  64في المائة من العاطلين عن العمل أنهم
يبحثون عن عمل ،بينما أفاد  24في المائة أنهن ربات منازل
متفرغات .ومن الواضح أن هذا النمط مرتبط بنوع الجنس،
حيث أفادت  39في المائة من النساء العاطالت عن العمل
أنهن ربات منازل .ولكن ،قالت  51في المائة من النساء
إنهن يبحثن بجد عن عمل ،بينما ذكر  83في المائة من
الرجال الشيء نفسه.
يؤدي تحليل النتائج حسب نوع الجنس إلى بروز ثالثة
أنماط مهمة .فيما يتعلق بجميع تدابير العمالة ،يتفوق
الرجال على النساء .كان الرجال أكثر ميالً للقول إنهم يعملون
بدوام كامل ( 22في المائة مقابل  15في المائة) ،فيما
النساء أكثر عرضة للبطالة بمقدار الضعف ( 33في المائة
مقابل  18في المائة) .وأفاد المزيد من النساء أنهن طالبات
( 28في المائة مقابل  23في المائة للرجال) .لكن مرة
أخرى ،من غير المؤكد ما إذا كان التعليم هو السبيل إلى
المشاركة في سوق العمل .من بين المجيبين 34 ،في المائة
حاصلون على شهادة جامعية 1،وأفاد  30في المائة أنهم
حاصلون على شهادة ثانوية 2،وأفاد  11في المائة أنهم
حاصلون على شهادات فنية 3.كما تبين أن النساء المشاركات

 .1هذه النسبة أعلى بقليل من تلك المرصودة في الدورة الخامسة للباروميتر العربي حيث أفاد  26في المائة من المجيبين أنهم يحملون شهادة البكالوريوس أو الماجستير
أو شهادة أعلى
 .2أفاد  26في المائة من المجيبين على الدورة الخامسة للباروميتر العربي أن أ
المر كذلك.
 .3وفقاً للدورة الخامسة للباروميتر العربي  11في المائة من المجيبين حاصلون على شهادة مهنية أو تقنية.
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في العيّنة هن أكثر تعليماً من الرجال 40 :في المائة
من النساء حاصالت على شهادة جامعية ،مقابل
 32في المائة من الرجال؛ و 8في المائة منهن حاصالت
على شهادات في الدراسات العليا ،مقابل  5في المائة
من الرجال؛ و 26في المائة أكملن المرحلة الثانوية
فقط ،مقابل  31في المائة من الرجال؛ و  9في المائة
حصلن على التعليم االبتدائي فقط ،مقابل  15في المائة
من الرجال.

كبير لدى أغنى شرائح المجيبين في اليمن ( 88في المائة)
وليبيا ( 72في المائة) ولبنان ( 63في المائة) لالعتقاد بأن
الفقر ازداد.
ومما يثير الفضول ،أن أولئك الذين ينتمون إلى ثاني أدنى
فئة من فئات الدخل ،والذين يستطيعون شراء الطعام ولكن
ال شيء غير ذلك ،أجروا تقييماً مشابهاً لتقييم ألثرياء في
ع ّينتنا ،حيث قال  51في المائة منهم فقط إن الفقر ازداد.
ولكن يتبين من خالل مزيد من التحليل أن هذه النتيجة
التي تبدو غير متوقعة ناجمة عن نسبة ضئيلة جدا ً من
المجيبين في عدد قليل من البلدان .من بين المجيبين في
ثاني أدنى فئة من فئات الدخل ،أفاد  21في المائة فقط
في الجزائر ،و  33في المائة في العراق ،و 36في المائة
في المغرب ،و  30في المائة في الصومال أن الفقر ازداد.
بالنظر إلى أن العراق والصومال مدرجان ضمن هذه
المجموعة ،قد يشير ذلك إلى أنه في هذين البلدين اللذين
يشهدان نزاعات ،تحسنت مستويات بدل اإلقامة اليومي في
السنوات األخيرة.
وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام  2018الصادر بعنوان
“الفقر والرخاء المشترك  :2018حل معضلة الفقر معاً”،
تميزت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بزيادة
معدالت الفقر المدقع ...“ :منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريق�ياٍ  ...هي المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها معدل
الفقر المدقع بين عامي  2011و  ... 2015إذ ارتفع هذا
المعدل من  %2.7في عام  2011إلى  %5في عام ،2015
مما أدى إلى مضاعفة عدد الفقراء المدقعين ليصل إلى
 18.6مليون يعيشون على أقل من  1.90دوالر للفرد في

 2-2تزايد الفقر
تشير غالبية بلغت  58في المائة ممن شملتهم الدراسة
االستقصائية إلى أن الفقر ازداد خالل السنوات العشر
األخيرة .مرة أخرى ،كان هذا االعتقاد أقوى في الدول
التي تشهد نزاعات مثل اليمن ( 85في المائة) وسوريا
( 77في المائة) وفلسطين ( 62في المائة) ،ولكنه أعلى
من المتوسط أيضاً في لبنان ( 64في المائة) واألردن
( 67في المائة) .ويوافق على هذا الرأي أشخاص من جميع
فئات الدخل (انظر الشكل  8أ) :يعتقد  61في المائة
من الفقراء أن الفقر ازداد ،ويتبنى هذا الرأي عدد مماثل
من األشخاص المنتمين إلى فئتين من الفئات األكثر ثرا ًء.
يبدو أن هذه النتيجة المرتبطة بالفئتين  3و  4صحيحة
في معظم البلدان (انظر الشكل  8ب) .وذكرت نسبة
أقل بكثير –  49في المائة – من المنتمين إلى الشريحة
األغنى على اإلطالق أن الفقر ازداد .ولكن كان هناك ميل

الشكل  8أ

زيادة الفقر

نسبة الذين يقولون إن الفقر زاد
خالل السنوات العشر االخيرة
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اليوم” .كانت هذه المستويات من الفقر ناتجة عن النزاعات
4
الدائرة في سوريا واليمن.

 3-2أولويات الخدمات
عند طرح السؤال ،ما هي الخدمات األكثر أهمية بالنسبة
لك؟ ،تنقسم اآلراء في المنطقة بالتساوي تقريباً حول ثالث
شواغل بارزة:
•الحصول على أغذية مغذية ميسورة التكلفة
( 26في المائة)؛
•الحصول على التعليم الجيد والمناسب ( 22في المائة)؛ و
•الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وعالية
الجودة ( 20في المائة).
يبين تحليل هذه النتائج حسب فئة الدخل أن الشرائح
األفقر في العيّنة أكثر ميالً بنسبة  150في المائة تقريباً
للتعبير عن قلقها بشأن الحصول على األطعمة المغذية
الميسورة التكلفة .وأعرب ثلث المجيبين األفقر عن قلقهم
بشأن الحصول على أغذية مغذية وميسورة التكلفة( .انظر
الشكل  9أدناه) .وقد عبر  15في المائة فقط من أغنى
شرائح العيّنة عن هذا القلق ،وينخفض هذا القلق مع ارتفاع
الدخل.
ال تقتصر هذه النتائج على البلدان التي تعاني من
األزمات .على سبيل المثال ،أشار  41في المائة من
المجيبين في اليمن إلى أن الحصول على أغذية مغذية
ميسورة التكلفة يشكل مصدرا ً للقلق .وأشار المجيبون
في تونس ( 39في المائة) ولبنان ( 31في المائة) وسوريا
( 30في المائة) إلى هذه المسألة أيضاً .ولكن ،بدت البلدان
األخرى التي تعاني من األزمات مثل العراق وفلسطين
والصومال مشابهة للبلدان األخرى ،حيث رأى ما بين الخمس
والربع تقريباً أن هذا مصدر للقلق.

بينما يعطي الفقراء األولوية للحصول على أغذية مغذية
ميسورة التكلفة ،كانت الشرائح األغنى من المجيبين أكثر
ميالً إلى إعطاء األولوية للحصول على الرعاية الصحية العالية
الجودة والتعليم الجيد( .انظر الشكل  9أدناه) .عندما سئل
 49في المائة من أفراد العيّنة (النصف تقريباً) عما إذا كان
الحصول على الغذاء تغير خالل السنوات العشر األخيرة،
قالوا إن الحصول على الطعام ساء .وأفاد غالبية أفراد
العيّنة في لبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتونس واليمن أن
األمر كذلك .وقالت غالبية الشريحة األفقر 53 ،في المائة،
بالمقارنة مع  34في المائة من الشريحة األغنى ،إن الحصول
على الغذاء ساء.

 1-3-2التعليم
أفاد  62في المائة من المجيبين أن األطفال في األسر
المعيشية يتلقون التعليم ،وأن غالبية هؤالء األطفال
ملتحقون بالمدارس الحكومية ( 68في المائة) ،ويلتحق
حوالي  22في المائة منهم بالمدارس الخاصة المدفوعة
األجر ،و 7في المائة بالمدارس الخاصة المجانية،
و 3في المائة بالمدارس الدولية الخاصة( .انظر الشكل .)10
في الجزائر والعراق وفلسطين وتونس ،يلتحق حوالي
 80في المائة من األطفال في األسر المعيشية للمجيبين
بالمدارس العامة .في الصومال ،يلتحق  62في المائة من
األطفال بمدرسة خاصة محلية مدفوعة ،بينما يلتحق
 8في المائة بمدرسة خاصة دولية ،مما يؤشر على أن
الع ّينة قد تكون مائلة نحو الصوماليين األثرياء .في الواقع،
يتأثر نوع المدرسة بشدة بمستوى الدخل .في حين
أن  75في المائة من أفقر شريحة من العيّنة يلتحقون
بالمدارس الحكومية ،فإن  44في المائة فقط من الشرائح
األغنى يلتحقون بهذا النوع من المدارس .في مقابل ذلك،
بينما يلتحق  18في المائة من أفقر الشرائح بالمدارس

الشكل 9

الشواغل المتعلقة بالخدمات حسب الوضع االجتماعي واالقتصادي

الوضع
االجتماعي واالقتصادي
أدنى 1
مستوى 2
3
أعلى 4
مستوى 5

أغذية مغذية
ميسورة التكلفة

التعليم
الجيد والمناسب

%35
%29
%26
%19
%15

رعاية صحية
ميسورة التكلفة وعالية الجودة
%16

%22
%20
%22
%23
%28

%22
%21
%22
%21

 .4انظر :أتامانوف ،أ .وس .تاندون .تشرين الثاني/نوفمبر “ .2018قياس الفقر القليمي في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا :تحديث بشأن التحديات المستمرة”.
إ
.https://blogs.worldbank.org/arabvoices/measuring-regional-poverty-mena-update-and-remaining-challenges
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نوع المدرسة

المدارس الحكومية

%68

المدارس الخاصة
الدولية

%3

المدارس الخاصة
المدفوعة االجر

%22

المدارس الخاصة
المجانية

%7

الخاصة المدفوعة ،اختار  51في المائة من أغنى الشرائح
(زيادة قدرها ثالثة أضعاف تقريباً) هذا النوع من التعليم.
أعرب  44في المائة من المجيبين الذين لديهم أطفال
ملتحقين بالمدرسة عن رضاهم عن تعليم األطفال في
أسرهم المعيشية ،بينما أعرب  54في المائة منهم عن عدم
رضاهم .يبدو أن هذه الردود مهيكلة وفقاً لنوع الجنس ،أقل
منها وفقاً للدخل ونوع المدرسة التي يلتحق بها األطفال
(انظر الشكل  .)11وأبلغ أولئك الذين لديهم أطفال في
األسرة المعيشية ملتحقين بمدارس خاصة دولية عن
معدالت رضا تصل إلى  70في المائة .على غرار ذلك ،أفاد
أولئك الذين لديهم أطفال ملتحقين بمدارس خاصة محلية
مدفوعة األجر عن معدالت رضا تصل إلى  59في المائة .في
المقابل ،أفاد  61في المائة من أولئك الذين لديهم أطفال
ملتحقين بالمدارس الحكومية أنهم غير راضين إلى حد كبير
عن التعليم .وبما أن االلتحاق بالمدارس مرتبط بالثراء ،على
النحو المذكور أعاله ،فإن الشرائح األغنى تكون أكثر رضا
( 63في المائة) وغير راضية بدرجة أقل ( 37في المائة) ،في
حين أن المجيبين األفقر هم أكثر استيا ًء ( 60في المائة)
وأقل رضا ( 40في المائة).
وفيما سجلت مستويات الرضا األعلى في فلسطين ولبنان
والصومال ،سجلت مستويات عدم الرضا األعلى في اليمن
والمغرب والعراق .و-لكن الغالبية أعربت عن عدم رضاها
في الجزائر ومصر وليبيا وسوريا وتونس أيضاً.
عندما سئل المجيبون عن كيفية تحسين التعليم،
ذكر  55في المائة منهم “معلمين أكثر كفاءة” ،وقال
 38في المائة منهم “المزيد من األدوات وتحسين المناهج
الدراسية” ،بينما ذكر  35في المائة منهم “الصفوف
الدراسية األصغر” .قال  3في المائة منهم فقط أنه ال حاجة
إلى التحسين .تنطبق هذه النتائج على مستويي الجنسين
وجميع فئات الدخل.

ولكن هناك بعض االختالفات الملحوظة بين البلدان،
حيث طالبت غالبية واضحة في سوريا ( 75في المائة)
وليبيا ( 62في المائة) بالمزيد من المعلمين/األساتذة
المؤهلين .أما في لبنان فقد برز الدعم األدنى لهذا الرأي،
بنسبة  37في المائة ،رغم أن هذا كان ال يزال الخيار األول
للمجيبين في لبنان ،وهو ما يعادل تقريباً “المزيد من
األدوات وتحسين المناهج الدراسية” ،بنسبة  36في المائة.
تسجل سوريا وليبيا أيضاً أعلى النسب من حيث الدعوة
إلى بيئة تعليمية أكثر أماناً –  62في المائة و  54في المائة
على التوالي .وتحتل الصومال المرتبة األدنى بنسبة
 7في المائة .وفيما يتعلق بالدعوة إلى المزيد من األدوات
لتحسين المناهج الدراسية ،تحقق ليبيا أعلى نسبة تصل إلى
 52في المائة ،بينما تقع بقية البلدان ضمن نطاق الدعم
الذي يتراوح بين  30و  43في المائة.
من بين الطالب الذين شاركوا في الدراسة االستقصائية،
أفاد  57في المائة منهم أنهم التحقوا بجامعة حكومية ،و
 18في المائة بجامعات خاصة ،و 14في المائة بمدرسة
تقنية/مهنية ،و 12في المائة “بمؤسسات تعليمية أخرى”،
في إشارة إلى أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم الثانوي.
ويتبين أن النساء أكثر ميالً من الرجال بقليل لاللتحاق
بالجامعات الحكومية ،حيث تبلغ معدالت االلتحاق
بالجامعات  58في و  54في المائة على التوالي .وتضم
الجزائر أعلى نسبة من الطالب في المدارس الحكومية
تصل إلى  79في المائة ،فيما تضم الصومال أدنى نسبة في
هذه الفئة تصل إلى  35في المائة .وتحقق الصومال أعلى
معدل تسجيل في الجامعات الخاصة بنسبة  49في المائة،
تليها فلسطين بنسبة  34في المائة ،في حين تحقق
الجزائر أدنى نسبة تسجيل في الجامعات الخاصة .باالستناد
إلى المتوسط الخاص ب 12بلد حيث أجريت الدراسة
االستقصائية ،ال يبدو أن هناك أي ترابط مع الدخل مثلما
هو الحال بالنسبة لمدارس األطفال ،حيث يالحظ ميل شبه
متطابق لدى الشرائح األغنى ( 56في المائة) والشرائح
الشكل 11
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األفقر ( 57في المائة) لاللتحاق بالجامعات العامة .ولكن
يميل الطالب األغنياء في مصر ولبنان وليبيا واليمن إلى
االلتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة .في لبنان ،على
سبيل المثال ،تلتحق  23في المائة من الشريحة األفقر
بالجامعات الخاصة ،مقابل التحاق  43في المائة من
الشريحة األغنى بها.
أفادت الغالبية العظمى من الطالب ( 48في المائة)
بأنهم غير راضين عن التعليم الذي يتلقونه ،بينما قال
 52في المائة أنهم راضون .يشكل الدخل عامالً في هذا
الصدد ،حيث يكون المجيبون األغنى أكثر رضا .وعبر الطالب
في لبنان عن أعلى مستويات الرضا بنسبة  67في المائة،
يليهم أقرانهم في األردن وفلسطين في المرتبة الثانية بنسبة
 63في المائة .أما ليبيا وسوريا والجزائر واليمن ،فقد حققت
أعلى مستويات من عدم الرضا .يبدو أن مستويات الرضا
مرتبطة بنوع الجامعة ،فالطالب المسجلون في الجامعات
الخاصة أكثر رضا من أولئك المسجلين في الجامعات
الحكومية أو أولئك الملتحقين بالتعليم التقني أو المهني.
أفاد حوالي  66في المائة من الملتحقين بالجامعات الخاصة
أنهم راضون ،وذكر  47في المائة من الملتحقين بالجامعات
الحكومية الشيء نفسه.
بالنسبة للطالب ،يمثل وجود معلمين مؤهلين الشاغل
األساسي ،بنسبة  50في المائة ،يليه أدوات تحسين
المناهج الدراسية ( 40في المائة) ،والمهارات ذات الصلة
( 30في المائة) .ويشكل وجود معلمين مؤهلين أهم
الشواغل بالنسبة للغالبية في الصومال ( 73في المائة)،
وسوريا ( 73في المائة) ،والجزائر ( 56في المائة) ،واألردن
( 53في المائة) ،بينما تعتبر مسافات التنقل مشكلة بالنسبة
ألكثر من ربع المجيبين في األردن وليبيا ولبنان.
من بين جميع المجيبين ،أفاد  17في المائة فقط أن
فرص التعليم تحسنت خالل السنوات العشر األخيرة ،بينما
قال  34في المائة أن األمور ساءت ،وقال  42في المائة
إنها بقيت على حالها .وفي حين ال توجد فروق هامة
بين الجنسين ،توجد تفاوتات بين فئات الدخل ،حيث
أفادت  30في المائة من الشرائح األغنى عن وجود
تحسن ،بالمقارنة مع  15في المائة من الشرائح األفقر.
باإلضافة إلى ذلك ،أفادت  38في المائة من الشرائح
األفقر عن تدهور األوضاع ،بالمقارنة مع  21في المائة من
الشرائح األغنى.
أُ ِفي َد أن أعلى مستويات التحسن تحققت في الصومال،
بنسبة  50في المائة .في معظم البلدان األخرى ،ال
تتجاوز معدالت تقييم التحسن  25في المائة .وسجلت
أعلى معدالت للتقييمات المتدهورة في سوريا بنسبة
 68في المائة ،واليمن بنسبة  66في المائة .وبالنسبة ألولئك
الذين يعتقدون أن األمور تحسنت ،تعتبر الجهود الحكومية

السبب األبرز ،بنسبة  54في المائة .أما بالنسبة ألولئك
الذين يعتقدون أن األمور تزداد سوءا ً ،ذكر  47في المائة
نقص االستثمارات العامة ،فيما ذكر  32في المائة انعدام
خيارات التعليم الخاص .وتلقي شرائح كبيرة من العيّنة
اللوم على النزاع المسلح في سوريا ( 87في المائة) وليبيا
( 82في المائة) واليمن ( 66في المائة) ،في حين يبرز
تدفق الالجئين كسبب رئيسي لتدهور فرص التعليم في
األردن ( 29في المائة) ولبنان ( 25في المائة) ،ولكن بدرجة
أقل في ليبيا ( 22في المائة) وسوريا ( 19في المائة).
وعلى نطاق جميع البلدان ،أشارت غالبية واضحة في ليبيا
والمغرب والصومال وتونس إلى نقص االستثمارات العامة،
بينما يرى أكثر من  40في المائة ممن يعتقدون أن األمور
تزداد سوءا ً ،في الجزائر ومصر وسوريا ،أن اللوم يقع على
انعدام خيارات التعليم الخاص.

االنقطاع عن التعليم
أفاد  28في المائة من أفراد الع ّينة أن األطفال في أسرهم
المعيشية انقطعوا عن التعليم خالل األشهر ال 12األخيرة،
مع وجود تباينات كبرى بين البلدان .من بين المجيبين،
أفاد  65في المائة في سوريا ،و 44في المائة في ليبيا،
و 39في المائة في اليمن وتونس ،و 27في المائة في لبنان
( 34في المائة من السوريين في لبنان و  24في المائة من
غير السوريين في لبنان أفادوا بحصول ذلك) ،و 27في المائة
في المغرب ،بأن األطفال في أسرهم المعيشية انقطعوا عن
التعليم .وأُ ِفي َد في الصومال عن أقل نسبة من االنقطاع
عن التعليم تصل إلى  6في المائة ،يليها األردن بنسبة
 9في المائة .ويستند هذا النمط أيضاً إلى الدخل ،حيث
أبلغ  30في المائة من الشريحة االجتماعية واالقتصادية
األدنى ،بالمقارنة مع  16في المائة من الشريحة األغنى،
عن االنقطاع عن التعليم .يبدو أن ذلك مرتبط بنوع
المدرسة التي يلتحق بها الطالب ،حيث أفاد  15في المائة
من الملتحقين بالمدارس الخاصة الدولية عن انقطاعهم
عن التعليم ،بالمقارنة مع  19في المائة في المدارس
الخاصة المحلية المدفوعة ،و  27في المائة من الملتحقين
بالمدارس الخاصة المجانية المحلية ،و 31في المائة من
الملتحقين بالمدارس الحكومية.
عندما سئل األطفال عن سبب انقطاعهم عن التعليم،
أشاروا إلى “اإلضرابات” و“النقص في عدد المعلمين
أو غيابهم” كأسباب رئيسية ،حيث شكلت مجتمعة
 35في المائة من الردود .وتبرز هذه المشاكل كبيرة
بشكل خاص في شمال إفريقيا ،كما أشاروا إلى ذلك بنسبة
 60في المائة في الجزائر ،و 68في المائة في المغرب،
و 67في المائة في تونس.
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تؤثر األسباب المالية (عدم القدرة على تحمل تكاليف
التعليم) على الغالبية في األردن ( 69في المائة) ،والعراق
( 53في المائة) ولبنان ( 51في المائة) .أما في ليبيا،
فتتصل األسباب الرئيسية كلها بالنزاع“ :األضرار التي لحقت
بالبنية التحتية للمدارس” ( 38في المائة) ،الحرب والنزاع
( 35في المائة) ،و“االضطرار الى تغيير مكان االقامة”
( 31في المائة) .وعلى غرار ذلك ،أفاد  73في المائة من
أولئك الذين لديهم أطفال يعانون من انقطاع في التعليم
في سوريا ،أن السبب في ذلك هو اضطرارهم لتغيير
مكان اقامتهم.
وأفاد  36في المائة من الطالب أنهم انقطعوا عن التعليم
خالل األشهر ال 12األخيرة .في حين ال يوجد فرق بين
الجنسين ،يلعب الدخل دورا ً حاسماً في هذا المجال ،حيث
أفاد  41في المائة من الشرائح األفقر أنهم انقطعوا عن
التعليم وأفاد  24في المائة من الشريحة األغنى عن الشيء
نفسه .يرتبط نوع المدرسة أيضاً باالنقطاع عن توفير التعليم،
حيث أفاد  38في المائة من طالب الجامعات الحكومية عن
حدوث مثل هذا االنقطاع ،مقابل  29في المائة من طالب
الجامعات الخاصة.
تسجل البلدان التي شهدت احتجاجات ونزاعات أعلى
مستويات من االنقطاع عن التعليم حسبما أفاد الطالب
المجيبون 48 :في المائة في الجزائر ،و 44في المائة في
لبنان ،و 63في المائة في ليبيا ،و 70في المائة في سوريا،
و 45في المائة في تونس ،و 46في المائة في اليمن.
وأفادت الصومال ومصر عن أدنى مستويات من االنقطاع
عن التعليم ،حيث أفاد  9في المائة و  12في المائة من
طالبهما على التوالي انهم انقطعوا عن التعليم.

 2-3-2خدمات الرعاية الصحية
أفاد 61في المائة من المجيبين إنهم غير راضين أو غير
راضين إلى حد كبير عن خدمات الرعاية الصحية المجاورة.
هذا النمط متماثل إلى حد ما في جميع البلدان ،فيما يميل
بلدان إلى اتجاه أكثر إيجابية ،حيث أفاد  53في المائة
من المجيبين في مصر و  60في المائة منهم في األردن
عن رضاهم عن خدمات الرعاية الصحية المحلية .وأفادت
الغالبية في جميع البلدان األخرى التي شملتها الدراسة
االستقصائية عن عدم رضاها .يتضاعف هذا النمط أيضاً
بالنسبة لألشخاص األفقر (انظر الشكل  ،)12حيث إن
الشرائح األفقر من العيّنة غير راضية عن حالة الرعاية
الصحية في المناطق المجاورة.
أشار  17في المائة فقط من المجيبين إلى أن الحصول
على خدمات الرعاية الصحية (بالنسبة للفرد واألسرة)
تحسن خالل السنوات العشر األخيرة .ويرى  42في المائة

أن األمر باق على حاله كما كان قبل عقد من الزمن ،بينما
يرى  36في المائة أنه ساء خالل تلك الفترة .وتأتي مناطق
النزاعات مثل سوريا ( 73في المائة) وليبيا ( 56في المائة)
واليمن ( 64في المائة) في طليعة القائلين بأن الرعاية
الصحية ساءت .وتفتخر الصومال بأقوى شعور بالتحسن
لديها ،حيث أفاد  36في المائة من المجيبين أن خدمات
الرعاية الصحية تحسنت خالل العقد األخير ،ولكن قد يُعزى
ذلك إلى أن الصومال كانت غارقة في حرب أهلية قبل عقد
من الزمن.
يعتقد  40في المائة من الشريحة األفقر أن الرعاية
الصحية ساءت ،بالمقارنة مع  20في المائة من الشريحة
األغنى .يعتبر نقص االستثمارات العامة السبب األكثر
ورودا ً ( 46في المائة) للتدهور في تصور الحصول على
خدمات الرعاية الصحية ،مع بروز بعض االختالفات
الكبرى بين البلدان :تصل نسبة ذكره إلى  94في المائة
في الصومال ،في مقابل  15في المائة فقط في اليمن.
والسبب الثاني هو االفتقار إلى الطواقم الصحية
المؤهلة ( 45في المائة) .في سوريا ،وعلى الرغم من
الحرب األهلية المستمرة ،يرى  32في المائة فقط من
المجيبين أن الرعاية الصحية ساءت بسبب النزاع المسلح
الذي يستنزف الموارد ،بينما ألقى  77في المائة باللوم
على االفتقار إلى الطواقم الصحية المؤهلة ،وألقى
 56في المائة منهم باللوم على نقص االستثمارات العامة.
أخيرا ً ،في عدد قليل من البلدان ،كان المجيبون يميلون
بقدر مماثل أو أكثر ،لذكر االفتقار إلى خيارات الرعاية
الصحية الخاصة كسبب ،بالمقارنة مع االستثمارات العامة:
في سوريا ،أشار  66في المائة إلى السبب األول بالمقارنة
مع  56في المائة أشاروا إلى السبب األخير؛ وفي اليمن
أشار  22في المائة إلى السبب األول مقابل  15في المائة
أشاروا إلى السبب األخير؛ وفي مصر أشار  44في المائة
إلى السبب األول مقابل  42في المائة أشاروا إلى
السبب األخير.
أعلن  22في المائة من المجيبين أنهم لم يتمكنوا من
الحصول على االستشارة الطبية ألنها مكلفة جدا ً .ومن غير
المستغرب أن يبدو المجيبون الفقراء أكثر تأثرا ً بعامل
التكلفة بالمقارنة مع األثرياء (انظر الشكل  .)13في
مصر والعراق ولبنان والمغرب وسوريا ،ذكر حوالي ربع
المجيبين عدم القدرة على تحمل التكاليف ،ففي سوريا
يطال الرقم حوالي ثلث المجيبين .وأورد عدد أكبر من
المجيبين ( 37في المائة) إنهم لم يحصلوا على العالج
الطبي الذي يحتاجونه ألنه كان مكلفاً جدا ً .وأعلن ذلك
حوالي  45في المائة من الشريحة األفقر ،بالمقارنة مع
 19في المائة من الشريحة األغنى (انظر الشكل  .)13وأفاد
أكثر من  40في المائة من المجيبين في العراق ولبنان
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في سوريا .كما أن سوريا هي البلد الوحيد الذي شملتها
الدراسة االستقصائية حيث يعتقد أكثر من  50في المائة
من المجيبين أن النقص أو التخفيض في اإلعانات الغذائية
واإلعانات األخرى هو المسؤول عن التدهور في الحصول
على الغذاء.
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والصومال واليمن أن األمر كذلك ،مع تسجيل لبنان أعلى
نسبة تصل إلى  48في المائة.

 3-3-2الغذاء ودعم المواد الغذائية
تلقى  19في المائة من أفراد العيّنة إعانات غذائية أو مالية
خالل األشهر ال 12األخيرة .وأفادت نسبة أعلى من الرجال
( 23في المائة) بالمقارنة مع النساء ( 14في المائة) عن
تلقي اإلعانات .وتسجل مصر واألردن وسوريا أعلى نسبة من
تلقي المساعدات واإلعانات ( 33في المائة و  34في المائة
و  43في المائة على التوالي) .ويبدو في عدد قليل من
البلدان أن آليات الدعم تميل نحو األغنياء :في العراق ،أفاد
 48في المائة من الشريحة األغنى أنهم يتلقون مساعدات
غذائية أو مالية ،بالمقارنة مع  30في المائة من الشريحة
األفقر .وتبرز اتجاهات مماثلة في فلسطين والصومال
واليمن ،وبدرجة أقل في األردن.
ومن بين أولئك الذين يتلقون الدعم ،أفاد  71في المائة
أنهم يتلقونه في شكل إعانات غذائية ،مما يجعله الشكل
األساسي للمساعدة .وتبرز هذه النتيجة بوجه خاص
في مناطق النزاعات مثل سوريا ( 93في المائة) واليمن
( 81في المائة) والعراق ( 74في المائة) ،ولكن أيضاً في
البلدان المتوسطة الدخل مثل مصر ( 79في المائة) ولبنان
( 74في المائة) .وتأتي في طليعة البلدان التي تبرز فيها
االعانات المتصلة بالوقود ليبيا ( 35في المائة) وتونس
( 29في المائة) ،بينما تصل اإلعانات السكنية إلى حوالي
خمس أولئك الذين يتلقون المساعدة في الجزائر وليبيا.
من بين أولئك الذين يتلقون المساعدة ،أفاد  47في المائة
أن المساعدة إلى جانب مصادر الدخل األخرى كافية لتغطية
نفقات األسرة المعيشية .ولكن هذا ينطبق فقط على
 30في المائة في اليمن واألردن وعلى  9في المائة فقط

 4-3-2تقنية المعلومات
عند سؤال المجيبين عن مدى تكرار الحاالت التي واجهوا
فيها مشاكل في الوصول إلى الشبكة العنكبوتية العالمية
(اإلنترنت) في المنزل أو على أجهزة الهاتف المحمول،
أجاب  10في المائة “أبدا ً” ،وأجاب  24في المائة “نادرا ً”،
وأجاب  37في المائة “أحياناً” ،وأجاب  25في المائة
“غالباً” .وأورد  2في المائة فقط إنهم يفتقرون إلى الوصول
إلى الشبكة العالمية.
وأفادت النساء ،أكثر من الرجال ،عن انقطاع خدمات
الشبكة العالمية :قالت  29في المائة من النساء إنهن غالباً
ما يعانين من انقطاع خدمات الشبكة العالمية بالمقارنة مع
 22في المائة من الرجال .وعلى غرار ذلك ،أبلغ األشخاص
األفقر عن المزيد من االنقطاع .وأفادت اليمن عن أعلى
مستوى من االنقطاع ،حيث أفاد  45في المائة من المجيبين
أنه يحدث في كثير من األحيان.
بوجه عام ،أفاد  35في المائة من المجيبين أن الوصول
إلى الشبكة العالمية تحسن خالل السنتين األخيرتين ،بينما
قال  20في المائة إنه ساء ،وقال  40في المائة إنه بقي على
حاله .وأفاد الرجال ،أكثر من النساء ،أن الوصول إلى الشبكة
العالمية تحسن ( 38في المائة مقابل  31في المائة) .وكان
األشخاص األفقر أكثر ميالً بمقدار الضعف إلى القول إن
الوصول إلى الشبكة العالمية ساء 26 :في المائة ،بالمقارنة
مع  13في المائة في الشريحة األغنى .وفي حين قال
 47في المائة من الشريحة األغنى إن الوصول تحسن،
قال  29في المائة فقط من الشريحة األفقر الشيء نفسه.
وأفادت مناطق النزاعات في العراق وسوريا واليمن عن
أعلى النسب المئوية سوءا ً .وفي نفس الوقت ،قال أكثر
من  40في المائة من المجيبين في الجزائر ومصر واألردن
والمغرب والصومال أن الوصول إلى الشبكة العالمية تحسن.
عندما سئل المجيبون عن الدور الرئيسي للشبكة العالمية
وتقنية المعلومات في حياتهم ،أشار  52في المائة منهم
إلى أنها أفضل طريقة للحصول على المعلومات ،ورأى
 38في المائة منهم كونها أساسية للعمل ،وقال  55في المائة
منهم أنها تلعب دورا ً أساسياً في البقاء على اتصال مع األسرة
واألصدقاء .وقال  5في المائة منهم فقط إنها مهمة للحفاظ
على النشاط السياسي ،مع تسجيل أعلى نسبة في ليبيا في
هذا الخصوص ( 14في المائة).
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كانت النساء ( 58في المائة) أكثر ميالً من الرجال
( 47في المائة) العتبار الشبكة العالمية مهمة للحصول
على المعلومات .وكانت النساء أيضاً أكثر ميالً لالعتقاد بأن
الوصول إلى الشبكة العالمية أمر أساسي للبقاء على اتصال
مع األصدقاء واألسرة ( 57في المائة مقابل  54في المائة).
وهذا يشير إلى أن الشبكة العالمية هي أداة لتمكين المرأة.
وهناك أيضاً اختالفات قليلة بين فئات الدخل فيما يتعلق
بهذه الردود ،باستثناء استخدام الشبكة العالمية ألغراض
العمل ،حيث أفاد  57في المائة من أفراد الشريحة األغنى
عن استخدامها ألغراض العمل ،بالمقارنة مع  30في المائة
من أفراد الشريحة األفقر .وتميل النساء إلى االعتقاد
بدرجة أقل بكثير أن الشبكة العالمية أمر أساسي لعملهن
( 34في المائة مقابل  41في المائة للرجال).
ُعدت الشبكة العالمية ضرورية للبقاء على اتصال مع األسرة
واألصدقاء في مناطق النزاعات مثل سوريا ( 87في المائة)
وليبيا ( 67في المائة) وكذلك في الصومال ( 72في المائة)،

وفي معظم البلدان األخرى ،تتراوح النسبة بين 40
و 50في المائة .وكان المجيبون في مناطق النزاعات مثل
سوريا ( 64في المائة) وليبيا ( 68في المائة) أكثر ميالً للقول
أن الشبكة العالمية مهمة للحصول على المعلومات؛ وفي بقية
البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية ،كانت النسبة حوالي
 50في المائة .وسجلت مصر أعلى نسبة من المجيبين الذين
اعتبروا إن تقنية المعلومات واالتصاالت مهمة للعمل (حوالي
 50في المائة) بينما وصلت النسبة إلى حوالي  40في المائة
في باقي الدول .وحققت فلسطين ( 27في المائة) واليمن
( 28في المائة) أدنى المستويات ،مما يشير على األرجح إلى
سوق العمل العام في كل من البلدين .أخيرا ًُ ،رصدت اختالفات
كبيرة بين السوريين وغير السوريين في لبنان ،حيث تميل
المجموعة األولى بدرجة أعلى بكثير إلى القول إن الشبكة
العالمية أساسية للبقاء على اتصال مع األسرة واألصدقاء
( 64في المائة مقابل  50في المائة) ،كما أنها تميل بدرجة
أقل بكثير إلى اختيار أي من الخيارات األخرى.
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 -3التمييز
السواء مع
في المتوسط ،يرى المجيبون أنهم يعاملون على َّ
المواطنين اآلخرين .أفاد  16في المائة منهم فقط أنهم ال
السواء على اإلطالق ،فيما أفاد  53في المائة
يعاملون على َّ
السواء إلى حد متوسط أو بقدر
منهم أنهم يعاملون على َّ
كبير 5.ويبرز الشعور بعدم المساواة في المعاملة بشدة في
فلسطين (حوالي نصف المجيبين قالوا إنهم ال يعاملون على
السواء إلى حد محدود بالمقارنة
السواء ،أو يعاملون على َّ
َّ
مع المواطنين اآلخرين) ،ولبنان ( 60في المائة) واليمن
( 50في المائة) .ويعود السبب الرئيسي الرتفاع النسبة في
لبنان إلى المجيبين السوريين ،حيث أفاد  68في المائة منهم
السواء على اإلطالق أو يعاملون على
أنهم ال يعاملون على َّ
السواء إلى حد محدود ،بالمقارنة مع  54في المائة من غير
َّ
السوريين .ويرتبط هذا التصور أيضاً بالطبقات االجتماعية
واالقتصادية .ففي حين أفاد  10في المائة من المجيبين
السواء ،ترتفع النسبة إلى
األغنياء أنهم ال يعاملون على َّ
 19في المائة لدى األفراد األفقر .وعلى وجه الخصوص ،ال
يوجد فرق بين المجيبين الذكور واإلناثُ .سئل أولئك الذين
يشعرون بأنهم يعاملون بطريقة غير عادلة عما إذا كان
السبب هو نوع الجنس ،أو الوضع االجتماعي واالقتصادي،
أو وضعهم كأقلية ،أو الدين ،أو الهوية الوطنية ،أو اإلعاقة،
أو مكان اإلقامة (مستضعفين) .وتركز الرد األبرز على الوضع
االجتماعي واالقتصادي ،حيث أشار  55في المائة من
السواء إلى هذه
أولئك الذين أفادوا أنهم ال يعاملون على َّ
المسألة كسبب رئيسي .تبع ذلك “تفضيالتي الجنسانية أو
الجنسية” التي حصلت على  23في المائة من الردود ،فيما
حصلت على  37في المائة من الردود في مصر والمغرب.
ولم تحظ أي فئة أخرى على موافقة أكثر من  10في المائة
من المجيبين .يظهر التمييز على أساس البلد األصلي بصفة
خاصة في لبنان ( 90في المائة من السوريين أفادوا أنهم
السواء ،مقابل  14في المائة من غير
ال يعاملون على َّ
السوريين) .كما يضم لبنان والعراق أعلى نسبة من األشخاص
الذين يشعرون بالتمييز بسبب االنتماء الديني.
في حين يرى  19في المائة فقط من المجيبين أن
عدم المساواة انخفض خالل السنوات العشر األخيرة ،يرى
 38في المائة منهم أنه ازداد ،بينما يرى  35في المائة منهم
أنه بقي على حاله .كما وافق حوالي  40في المائة من

المجيبين في كل من الجزائر ومصر ولبنان واليمن وتونس
واألردن على أن عدم المساواة ازداد ،ويبرز هذا التصور
بالتساوي تقريباً لدى جميع فئات الدخل ولدى الجنسين.

 1-3التمييز بين الجنسين
حوالي  40في المائة من النساء في الع ّينة يوافقن أو
يوافقن بشدة على العبارة“ :أُعا َمل باحترام أقل ألنني
امرأة” .تتجاوز نسبة النساء الموافقات ال  50في المائة
في الصومال والعراق .وتصل نسبة النساء غير الموافقات
إلى  35في المائة ،بينما تصل نسبة اللواتي ال يوافقن وال
يعارضن إلى  23في المائة .ومن المرجح غالباً أن النساء في
األردن ( 48في المائة) ال يوافقن على هذه العبارة .كانت
النساء األفقر ( 44في المائة) أكثر ميالً من النساء األغنى
( 37في المائة) للموافقة على العبارة .عندما سئل الرجال
عما إذا كانت “النساء في مجتمعاتنا يعا َملن باحترام أقل من
الرجال” ،وافق  43في المائة منهم على العبارة ،وهي نسبة
أعلى بقليل من نسبة  40في المائة التي سجلتها النساء
الموافقات على العبارة األولى .وأفادت الغالبية العظمى من
الرجال في العراق والصومال ،وغالبية ضئيلة من الرجال في
لبنان ،أن األمر كذلك (على غرار نمط ردود اإلناث).
أفاد  38في المائة من أفراد الع ّينة (الرجال والنساء) أن
المساواة بين الجنسين تحسنت في مجتمعاتهم خالل العقد
األخير ،فيما رأى  19في المائة من أفراد العيّنة أن المساواة
بين الجنسين ساءت ورأى  37في المائة من أفرادها أن
المساواة بين الجنسين لم تتغير خالل تلك الفترة .ووافق
 50في المائة من المجيبين في األردن والمغرب وتونس
على أن المساواة بين الجنسين تحسنت ،بينما كانت النسبة
أدنى بكثير في مناطق النزاعات مثل سوريا ( 26في المائة)
واليمن ( 21في المائة) .مرة أخرى ،تبرز هذه المعتقدات
بنفس المقدار لدى الجنسين ،بالرغم من وجود اختالفات
بين البلدان .على وجه الخصوص ،بينما يعتقد  23في المائة
فقط من الرجال في العراق أن المساواة بين الجنسين
ساءت ،تتبنى  45في المائة من النساء هذا الرأي .وعلى
غرار ذلك ،تظهر الفجوة في سوريا بين النسب العائدة
للرجال ( 22في المائة) والنساء ( 55في المائة).

 .5طرح نفس السؤال في الدورات الثانية ( )2011والثالثة ( )2013والرابعة ( )2016للباروميتر العربي .في عام  ،2011أفاد  48في المائة من المجيبين أنهم يعاملون على
قدم المساواة إلى حد متوسط أو كبير .ارتفعت هذه النسبة إلى  55في المائة في عام  2013قبل أن تنخفض إلى  45في المائة في عام  .2016ومن بين البلدان التي
والردن +ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس – كان الشعور بعدم المساواة في المعاملة هو أ
شملتها دراسة الباروميتر العربي -الجزائر ومصر أ
القوى في فلسطين ولبنان،
ولكن أيضاً بدرجة كبيرة في تونس والجزائر.
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ويبرز تباين على أساس الوضع االجتماعي واالقتصادي
بشأن تقييمات المساواة بين الجنسين ،حيث يميل
المجيبون الفقراء أكثر إلى االعتقاد أن األمور ساءت،
فيما يعتقد المجيبون األثرياء أن األمور تحسنت (انظر
الشكل  .)14ويعتقد  33في المائة من الطبقة األفقر أن
األمور تحسنت ،بالمقارنة مع  46في المائة من الطبقة
األغنى .باإلضافة إلى ذلك ،بينما يعتقد  12في المائة فقط
من الطبقة األغنى أن المساواة بين الجنسين ساءت ،يعتقد
 24في المائة من الطبقة األفقر أن األمر كذلك.
السبب األول للتحسن الذي أشير إليه هو تدخل الحكومة
في تحسين السياسات في هذا المجال .يتبنى هذا الرأي
حوالي  49في المائة من الرجال والنساء الذين يرون
أن المساواة بين الجنسين تحسنت ،وترتفع النسبة إلى
 63في المائة في الجزائر وكذلك في تونس .ويبرز بوضوح
الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية الفاعلة في الصومال
( 74في المائة) ،في حين يتم االقرار بالتنظيم الذاتي
المجتمعي بشكل كبير في ليبيا ( 47في المائة) وسوريا
( 40في المائة) والصومال ( 37في المائة) وفلسطين
( 34في المائة).
السبب الرئيس المذكور لتدهور األوضاع هو اكتساب
القيم التقليدية أهمية خاصة ،إذ يعتبر  53في المائة من
الرجال والنساء الذين يعتقدون أن المساواة بين الجنسين
ساءت أن هذا هو السبب الرئيس .في الصومال ،يؤيد هذا
الرأي  96في المائة من المجيبين ،كما يؤيده  63في المائة
منهم في مصر و 57في المائة منهم في األردن .على الرغم
من أن النساء أكثر ميالً لذكر عودة ظهور القيم التقليدية
( 55في المائة) ،إال أن أكثر من  50في المائة من الرجال
يوافقون على هذا الرأي أيضاً .وتتسع الفجوة بين أولئك
الذين يعزون التراجع في المساواة بين الجنسين إلى انعدام
الفرص االقتصادية ،حيث يوافق أكثر من  50في المائة من
النساء ،مقابل موافقة  23في المائة فقط من الرجال.
وعلى غرار ذلك ،عندما ُسئل المجيبون عن سبل تمكين
المرأة ،يكبر التباين بين الجنسين .يرى  36في المائة
من الرجال أنه يجب تمكين المرأة في المنزل ،ويرى
 32في المائة منهم أنه يجب تمكينها اقتصادياً ،وأشار
 31في المائة منهم إلى أن التمكين السياسي للمرأة مهم،
ورأى  30في المائة منهم أنه يجب تمكين المرأة اجتماعياً.
من ناحية أخرى ،تعتقد  61في المائة من النساء أن التمكين
االقتصادي هو األهم ،بينما أعربت  46في المائة منهن عن
دعمهم للتمكين االجتماعي ،وأعربت  35في المائة منهن
عن دعمهن للتمكين السياسي ،وأعربت  25في المائة
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تغيير في المساواة بين الجنسين خالل السنوات العشر 
االخيرة
ساء

الوضع االجتماعي واالقتصادي
) 1أدنى مستوى(

تحسن

%24

2

%33

%21

3

%32

%18

4

%38
%45

%16
%12

) 5أعلى مستوى(

%46
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تصورات لسبل تمكين المرأة
%27

في المنزل
سياسياً

%34
%30

اقتصادياً

االناث

%35
%33

اجتماعياً

%61

%32
%20

الذكور

%30

%46
%40

%50

%60

%70

منهن عن دعمهن للتمكين في المنزل (انظر الشكل .)15
بالنسبة للنساء والرجال ،تبرز هذه التفضيالت بالتساوي
في المتوسط بشكل منهجي لدى جميع فئات الدخل،
باستثناء أن الرجال األغنى كانوا أكثر ميالً من الرجال
األفقر إلى االعتقاد بأن النساء بحاجة إلى المزيد من
التمكين االقتصادي.

العاقات
 2-3إ
قال حوالي  50في المائة من المجيبين أن المجتمع يجب
أن يجعل البنية التحتية ميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
ويجب أن يعمل على تحسين دمج نظام التعليم وتيسير
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة .ويرى حوالي  35في المائة
منهم أنه يجب تقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة فيما
يرى  9في المائة منهم أنه يجب تيسير مشاركتهم السياسية.
ويرى  2في المائة فقط ممن شملتهم الدراسة االستقصائية
أن االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة ليس أولوية.
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 -4االستبعاد المكاني
 1-4جودة الحياة في المدن

 2-4نوعية الحياة في المناطق الريفية

يعيش  46في المائة من المجيبين في المدن ،و 14في المائة
في المناطق الريفية ،و 40في المائة في الضواحي .بالنسبة
للمجيبين ،تتمثل أهم قضية مرتبطة بجودة الحياة في المدن
بالسالمة واألمن ،حيث أعرب  38في المائة منهم أن هذا
أحد الشواغل .وذكر الحصول على المسكن ( 15في المائة)
وجودة الهواء ( 15في المائة) على أنهما من الشواغل اآلنية.
في الواقع ،أدرجت كل دولة شملتها الدراسة االستقصائية
السالمة واألمن على أنها الشاغل الرئيسي باستثناء الجزائر،
حيث ذكر  35في المائة من المجيبين أن الحصول على
المسكن هو شاغل رئيسي ،ولبنان ،حيث ذكر  31في المائة
من المجيبين أن جودة الهواء هي الشاغل الرئيسي؛ أما
في األردن ،قال  22في المائة من المجيبين أن جودة
الحياة في المدن ال تمثل شاغال بالنسبة لهم ،تليها جودة
الهواء ( 20في المائة) ،ثم السالمة واألمن اللذين يحتالن
المرتبة الثالثة.
وتساوى المجيبون األفقر واألغنياء في احتمال ذكر
السالمة واألمن .في الواقع ،وفيما يتعلق بجميع الخيارات
 الحصول على المسكن ،وجودة الهواء ،والنقل العام ،وإدارةالنفايات ،والتخطيط الحضري ،وليس هناك أي شاغل  -هناك
اختالف طفيف بين فئات الدخل.
ولكن ،هناك فرق بنسبة  7في المائة بين الرجال والنساء
فيما يخص مسألة السالمة واألمن ،حيث أكدت نسبة
أعلى من النساء ( 43في المائة) ،بالمقارنة مع الرجال
( 36في المائة) ،على أن السالمة واألمن يمثالن مسألة
ذات أولوية قصوى تتعلق بجودة الحياة .ويرى حوالي ربع
السكان الذين شملتهم الدراسة االستقصائية ( 26في المائة)
أن الحياة في المدن تحسنت ،فيما رأى  32في المائة منهم
إنها ساءت ،ورأى  34في المائة منهم أن األمور بقيت على
حالها خالل العقد األخير .كان األغنياء أكثر ميالً للقول إن
األمور تحسنت ( 34في المائة ،بالمقارنة مع  25في المائة
من المجيبين الفقراء).

تختلف المشاغل في المناطق الريفية ،حيث
6
اعتبر  22في المائة من سكان هذه المناطق أن البيئة
هي الشاغل الرئيسي بالنسبة لهم وأشار  20في المائة
منهم إلى الفرص االقتصادية .ينطبق هذا النمط من ذكر
الشواغل البيئية واالقتصادية على أنها شواغل رئيسية و /أو
ثانوية بشكل عام على جميع البلدان :ذكر المجيبون في
العراق واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس واليمن
هذه الشواغل على أنها رئيسية .وتعتبر إدارة النفايات من
األولويات في الصومال ( 61في المائة) ،وتعتبر كذلك إلى
حد ما في مصر ( 21في المائة) وسوريا ( 18في المائة).
ليبيا هي البلد الوحيد الذي سلط الضوء بشدة على جودة
الخدمات العامة ( 31في المائة) .وتضع الجزائر الفرص
االقتصادية في طليعة الشواغل ،تليها جودة المسكن .وعلى
غرار ذلك ،غالباً ما يشار إلى الفرص االقتصادية والشواغل
البيئية بصفتها شواغل رئيسية و /أو ثانوية على مستوى
الجنسين وبالنسبة لجميع فئات الدخل .كانت الشرائح األفقر
من السكان أكثر ميالً العتبار البيئة قضية ( 25في المائة
من المجيبين المنتمين إلى فئة الدخل األدنى مقابل
 14في المائة من المنتمين إلى فئة الدخل األعلى) وجودة
المسكن ( 13في المائة مقابل  2في المائة).
يرى  29في المائة من المجيبين أن الحياة تحسنت في
المناطق الريفية خالل السنوات العشر األخيرة .ولكن ،يرى
 30في المائة منهم أن األمور ساءت ،ويرى  37في المائة
منهم أن المناطق الريفية بقيت على حالها كما كانت منذ
 10سنوات .وتوجد اختالفات كبيرة بين البلدان ،حيث اعتبر
أكثر من نصف المجيبين في المناطق الريفية في مصر
إن نوعية الحياة تحسنت ،بينما بلغت نسبة المجيبين
في البلدان التي تشهد نزاعات مثل ليبيا وسوريا حوالي
 3في المائة .ومن منظور الوضع االجتماعي واالقتصادي ،كان
المجيبون األغنى أكثر ميالً لإلقرار بالتحسن ( 49في المائة،
بالمقارنة مع  22في المائة من المجيبين األفقر).

الشارة إلى أنه في الدورة الخامسة للباروميتر العربي ،كان سكان الريف أكثر ميال ً من سكان الحضر للإشارة إلى تغير المناخ كمشكلة خطيرة ( 39في المائة من سكان
 .6تجدر إ
الريف؛  34في المائة من سكان الحضر).
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 3-4أ
المان في الحي والتنقل على
المستوى المحلي

الشكل 17

الشكل 16

سهولة السفر المحلي حسب نوع الجنس

اعتبر  56في المائة من المجيبين إنهم يشعرون أن ح ّيهم
آمن بالنسبة لهم وألسرهم .وأعرب  23في المائة منهم
عن عدم موافقتهم ،فيما أعرب أكثر من  50في المائة عن
عدم موافقتهم في سوريا .كان األشخاص األغنياء أكثر ميالً
للموافقة على هذا القول .وأفاد  43في المائة من المجيبين
أنه من الصعب االنتقال إلى بلدة أو قرية أخرى أو حي آخر،
بينما أفاد  57في المائة منهم أن السفر أمر سهل.
ويختلف تقييم التنقل وفقاً لنوع الجنس .كان الرجال أكثر
ميالً من النساء للقول إن التنقل أسهل .أفادت  50في المائة
من النساء أن التنقل صعب أو صعب للغاية ،بالمقارنة مع
 38في المائة من الرجال( .انظر الشكل .)16
كما أفاد األشخاص األفقر عن صعوبة أكبر في التنقل
المحلي .بينما أفاد  50في المائة من المجيبين األفقر أن
األمر صعب ،ذكر  25في المائة فقط من األغنياء الشيء
نفسه .باإلضافة إلى ذلك ،قال  75في المائة من الشريحة
األغنى أنه من السهل االنتقال إلى بلدة أو قرية أو حي آخر،
في حين ذكر  50في المائة فقط من الفقراء الشيء نفسه
(انظر الشكل  .)17كما أفاد المقيمون في المناطق الريفية
عن صعوبة أكبر في التنقل (بنسبة  51في المائة ،مقابل
 46في المائة للمقيمين في الضواحي و  37في المائة
للمقيمين في المدن) .واعتبر أولئك الذين أفادوا عن
صعوبة في التنقل على المستوى المحلي إن تكلفة السفر
( 55في المائة) واألمن ( 50في المائة) من أبرز العقبات.
وتمثل القدرة على تحمل تكاليف السفر مشكلة في
جميع البلدان ،وال سيما في الصومال ( 91في المائة)،
وسوريا ( 65في المائة) ،واألردن ( 64في المائة) ،ومصر
( 60في المائة) ،في حين يشكل األمن أحد الشواغل
األساسية في البلدان التي تعاني من األزمات مثل
سوريا ( 90في المائة) ،وليبيا ( 73في المائة) ،واليمن
( 66في المائة).

أفادوا أنهم غير راضين) ،وسكان الريف هم اقل رضا من
سكان الحضر ( 59في المائة مقابل  50في المائة) .بوجه
عام ،يعتقد  28في المائة من المجيبين أن خدمات النقل
العام تحسنت خالل العقد األخير ،بينما يرى  34في المائة
منهم أنها بقيت على حالها ،ويرى  33في المائة آخرون أنها
ساءت .ويعود التحسن إلى القطاع الخاص والحكومة بنسب
شبه متساوية (حوالي  40في المائة لكل منهما) ،بينما أشار
 69في المائة من المجيبين إلى نقص االستثمارات العامة
باعتباره السبب األبرز لتدهور األوضاع .ويعزو  43في المائة
آخرون التراجع إلى استنزاف البنية التحتية بسبب النزاع
المسلح – وهذا االستنتاج مصدره مرة أخرى البلدان التي
تشهد نزاعات ،حيث رأى حوالي  75في المائة من المجيبين
في ليبيا وسوريا واليمن في ذلك سبباً رئيسياً.
ويرى  33في المائة من المجيبين أن البنية التحتية بما
في ذلك تقنية االتصاالت والصناعة تحسنت ،بينما يرى
 27في المائة منهم أنها ساءت ويرى  35في المائة منهم أنها
لم تتغير .والحظ أكثر من  50في المائة من المجيبين في
مصر واألردن حدوث تحسن .وكانت الطبقة األفقر أكثر ميالً
إلى حد ما لالعتقاد بأن البنية التحتية ساءت ( 27في المائة،
بالمقارنة مع  20في المائة من المجيبين األغنياء).

 4-4الرضا عن خدمات النقل العام والبنية
التحتية لتقنية المعلومات

 5-4أ
الحياء الفقيرة/المستوطنات
العشوائية

بوجه عام ،أعرب  47في المائة من المجيبين عن رضاهم
عن المواصالت العامة ،فيما أعرب  53في المائة منهم عن
عدم رضاهم .كما أعرب أكثر من  60في المائة من المجيبين
في الجزائر ومصر عن رضاهم .وتبين أن المجيبين األفقر هم
أقل رضا بشكل طفيف بالمقارنة مع األغنياء ( 56في المائة
أفادوا بأنهم غير راضين إلى حد كبير ،مقابل  47في المائة

أفاد  19في المائة من سكان المدن ،و 40في المائة من
سكان الريف ،و 31في المائة من سكان الضواحي بأنهم
يعيشون في مستوطنات عشوائية أو في أحياء فقيرة.
أفاد  30في المائة من المجيبين في الجماعات األقل دخالً
و 37في المائة من ثاني الجماعات األقل دخالً أنهم يعيشون
في أحياء فقيرة أو مستوطنات عشوائية وذكر  10في المائة
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الشكل 18

الوصول إلى الخدمات في وسط المدينة أو منطقة العاصمة
مجال االهتمام الرئيسي

مستوطنة عشوائية
%22
%22

االفتقار التام إلى البنية التحتية للكهرباء

%
42
%24

%
32
%23

الحي غير آمن

االنقطاع عن التعليم لدى االطفال

مستوطنة رسمية )نظامية(

%
33
%33
%
73
%37

%
22
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%
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%29

االنقطاع عن التعليم بالنسبة لكل فرد

%
24
%42
%
73
%37

صعوبة السفر محلياً
¤
صعوبة الحصول على مياه الشرب االمنة

%
24
%42
%
84
%48

%
03
%30

%
15
%51

صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية *

%
56
%65
%
16
%61

صعوبة الوصول إلى الشبكة العالمية
%20

* ال مواعيد ،ال توجد مرافق محلية ،مكلفة جداً ،إلخ ...

%30

%40

فقط من الشريحة األغنى في العيّنة الشيء نفسه ،ويتركز
معظمهم في العراق وليبيا واليمن .وأفادت مناطق النزاعات
مثل العراق ( 43في المائة) وسوريا ( 42في المائة) عن
أعلى النسب المئوية ،حيث أفاد كل من اليمن وفلسطين
ولبنان أن حوالي ثلث أفراد العيّنة يعيشون في مستوطنات
عشوائية أو في أحياء فقيرة .وأفادت تونس والمغرب أن
حوالي  28في المائة من أفراد الع ّينة في كل منهما يعيشون
في هذه األماكن.
بالنسبة لمجموعتي السكان في المستوطنات الرسمية
(النظامية) والعشوائية في البيئات الحضرية ،يبدو ترتيب
األولويات منظماً ،حيث ذكرت كلتا المجموعتين السالمة
واألمن كأولوية أولى ،تليها جودة الهواء والحصول على
المسكن .ولكن ،تبرز اختالفات ملحوظة بين سكان
المستوطنات الرسمية (النظامية) والعشوائية فيما يتعلق
بمستوى قلقهم بشأن خدمات مع ّينة .على سبيل المثال،

%50

%
66
%66

%70

%60

سكان المستوطنات غير الرسمية هم أكثر قلقاً بشأن االفتقار
إلى البنية التحتية للكهرباء ،وهم أكثر ميالً لذكر صعوبة
الحصول على مياه الشرب اآلمنة ،والرعاية الصحية ،والشبكة
العالمية ،والسفر إلى بلدات أخرى ،وأكثر ميالً لإلفادة عن
انقطاع أطفالهم عن التعليم( .انظر الشكل  .)18كما كانوا
أكثر ميالً للقول إن جودة الحياة ساءت خالل السنوات
العشر األخيرة.

 6-4الهجرة
عندما سئل المجيبون عما إذا فكروا في االنتقال أو تغيير
مكان إقامتهم ،أجاب  30في المائة فقط منهم بالنفي .وأفاد
حوالي  36في المائة منهم إنهم يفكرون في االنتقال إلى
بلد آخر ،بينما ذكر  9في المائة منهم إنهم سيغيرون مكان

الشكل 19

المجيبون يفكرون في تغيير مكان اقامتهم
الهجرة إلى بلد آخر

ال هجرة

االقامة داخل البلد
تغيير مكان 

%40
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) 1أدنى 2
مستوى(

3

) 5 4أعلى
مستوى(

إقامتهم داخل البلد؛ وأفاد  12في المائة منهم أنهم فكروا في
االنتقال أو تغيير مكان إقامتهم ،ولكن هذا غير ممكن في
الوقت الحالي؛ وذكر  12في المائة آخرون إنهم ال يعرفون.
كانت النساء أكثر ميالً للقول إنهن يرغبن في االنتقال ،ولكن
هذا غير ممكن في الوقت الحالي ( 16في المائة من النساء
بالمقارنة مع  9في المائة من الرجال).
أعرب المجيبون في لبنان ( 47في المائة ،بما في ذلك
 70في المائة من السوريين الذين يعيشون في لبنان)،
واألردن ( 42في المائة) ،وفلسطين ( 40في المائة) ،واليمن
( 39في المائة) ،والصومال ( 39في المائة) ،عن الرغبة
األكبر في الهجرة من بلدانهم .ويوجد نمط اجتماعي
واقتصادي واضح ،حيث يميل المجيبون األغنى ،أكثر
من الشرائح األفقر ،للقول إنهم لن يفكروا في االنتقال أو

تغيير مكان إقامتهم( .انظر الشكل  .)19في الواقع ،ذكر
 56في المائة من المجيبين الذين أعربوا عن رغبتهم في
االنتقال ،أنهم سيقومون بذلك ألنهم يستطيعون كسب
المزيد من المال في مكان آخر – وينطبق ذلك على
 64-63في المائة من المجيبين في مصر واألردن والصومال
وتونس .وسلطت الغالبية في فلسطين والصومال الضوء على
عدم توفر الفرص كدافع للهجرة .حتى في مناطق النزاعات
مثل ليبيا وسوريا واليمن ،ال تقل الدوافع االقتصادية أهمية
عن الشواغل المتعلقة بالعنف ،أو تزيد عنها .عند سؤالهم
عن بلدان المقصد ،أشار  45في المائة من المجيبين إلى
رغبتهم في االنتقال إلى أوروبا ،وأشار  17في المائة منهم
إلى مدينة داخل بلدهم ،وذكر  12في المائة آخرون
7
أميركا الشمالية.

 .7في الدورة الخامسة للباروميتر العربي ،قال ثلث المجيبين إنهم فكروا في الهجرة من بالدهم ،وقال  59في المائة منهم أن قد يهاجرون ألسباب اقتصادية ،وذكر
 51في المائة منهم أن أوروبا ستكون وجهة سفرهم.
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 -5الصدمات وأوجه الهشاشة
 1-5انقطاع الدخل
عندما سئل المجيبون ،إذا انقطع مصدر دخلك الحالي،
إلى متى يمكنك الصمود وتلبية احتياجاتك األساسية؟ رأى
 42في المائة منهم أنهم لن يكونوا قادرين على الصمود
وتلبية احتياجاتهم األساسية ،ورأى  30في المائة آخرون
إنهم لن يتمكنوا من الصمود ألكثر من أسبوع أو شهر( .انظر
الشكل  20أ) .ورأت الغالبية في فلسطين ( 57في المائة)،
ولبنان ( 52في المائة) ،واليمن ( 52في المائة) ،واألردن
( 50في المائة) أنها لن تكون قادرة على الصمود .من
الواضح أن هذا النمط مرتبط بالوضع االجتماعي واالقتصادي
ونوع الجنس .ورأى  59في المائة من المجيبين األفقر أنهم
الشكل  20أ

القدرة على تلبية االحتياجات 
االساسية في حال انقطاع الدخل
%40

%42
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لن يكونوا قادرين على الصمود ،بينما عبر  20في المائة
من الشرائح األغنى عن نفس الرأي (انظر الشكل  20ب).
قالت حوالي نصف المجيبات إنهن لن يستطعن الصمود،
بالمقارنة مع  39في المائة من الرجال.

 2-5الموارد الطبيعية والبيئة والحصول
على المياه والكهرباء
يرى  63في المائة من المجيبين أن األنهار والبحيرات
والمحيطات والبحار في منطقتهم غير نظيفة .وتتبنى هذا
الرأي الغالبية في كل بلد ،باستثناء األردن ( 49في المائة)،
والجزائر ( 48في المائة) ،والمغرب ( 46في المائة) .كان
المجيبون األفقر أكثر ميالً لتبني هذا الرأي ،حيث وصف
 24في المائة من أفراد الفئة االجتماعية واالقتصادية
الدنيا المياه بأنها “غير نظيفة إلى حد بعيد” بالمقارنة
مع  16في المائة من الفئة العليا .ويرى  40في المائة
من الجمهور في جميع أنحاء المنطقة أن النظافة في
هذه المجاري المائية ساءت خالل العقد األخير؛ فيما ذكر
 16في المائة فقط من الجمهور أن هناك تحسن .وبرزت
أعلى نسبة من الجمهور المالحظ للتحسن في بلدين في
شمال إفريقيا هما المغرب والجزائر مع نسبتي  31في المائة
و  28في المائة على التوالي .هذا النمط غير موجود في
بلدان شمال إفريقيا األخرى مثل تونس ( 13في المائة)
ومصر ( 23في المائة) .وأكدت غالبية الجمهور في لبنان
وليبيا وسوريا واليمن على تدهور األوضاع.

الشكل  20ب

القدرة على تلبية االحتياجات 
االساسية في حال انقطاع الدخل
الوضع االجتماعي واالقتصادي
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%34

أجرى المجيبون تقييمات أكثر إيجابية بقليل للمناطق
الحرجية/الغابية والحقول ،فرأى  43في المائة منهم أن هذه
المناطق نظيفة أو نظيفة جدا ً ،بينما رأى  57في المائة
منهم أنها غير نظيفة .وقال  37في المائة منهم فقط الشيء
نفسه بالنسبة لألنهار والبحيرات والمحيطات والبحار.
وأعلنت الغالبية في الجزائر واألردن والمغرب أن مساحات
اليابسة هذه نظيفة .كما هو الحال بالنسبة لتقييمات
المجاري المائية ،هناك تباين لدى فئات الدخل ،حيث أشار
المجيبون األفقر إلى نظافة أقل في مناطقهم ( 22في المائة
من الشرائح األفقر ،بالمقارنة مع  14في المائة من الشرائح
األغنى ،وصفت مساحات اليابسة بأنها غير نظيفة إلى
حد بعيد).

الشكل 21

الحصول على المياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي

المجيبون الذين قالوا إنهم لم يواجهوا
صعوبات في الحصول على المياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي
%33
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%25
%25
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4

%40

) 5أعلى
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 3-5تغير المناخ

 4-5المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي

أعلن حوالي  55في المائة من المجيبين أنهم تأثروا
شخصياً بكارثة أو عدة كوارث طبيعية ،بما في ذلك
الفيضانات ( 13في المائة) والجفاف ( 15في المائة)
والظروف الجوية البالغة الحدة ( 24في المائة) .ورأى
 31في المائة منهم إن تأثير الكوارث الطبيعية ازداد خالل
العقد األخير ،وسجلت النسب األعلى في ليبيا والصومال
( 50في المائة) ،تليها تونس بنسبة  45في المائة .ولكن،
أعلن  24في المائة من المجيبين إنهم غير معنيين بتغير
المناخ ،بينما أعلن  32في المائة آخرون إنهم قلقون بعض
الشيء ،وأعلن  30في المائة إنهم قلقون ،بينما أعرب
 15في المائة عن قلقهم البالغ 8.كانت دول مثل الجزائر
ومصر وفلسطين وسوريا واليمن أكثر ميالً للتعبير عن عدم
االهتمام.
ال يبدو أن عدم االهتمام بتغير المناخ ناتج عن الوضع
االجتماعي االقتصادي أو الموقع الجغرافي (ريفي/حضري)،
إذ يشعر الفقراء بالقلق إزاء تغير المناخ مثلهم مثل
أولئك األكثر ثرا ًء 9.أعرب المجيبون في الصومال عن أعلى
مستويات من القلق ،حيث قال حوالي  77في المائة منهم
إنهم قلقون أو قلقون للغاية.
ويعتقد غالبية المجيبين أن الحكومات تبذل قدرا ً قليالً
جدا ً من الجهد لحماية السكان المعرضين للخطر من تغير
المناخ .وتتبنى هذا الرأي غالبية المجيبين في العراق ولبنان
وليبيا والصومال وتونس واليمن .باإلضافة إلى ذلك ،هذا
التصور قوي بنفس القدر لدى المجيبين األغنى واألفقر.

الحصول على الخدمات األساسية مثل المياه النظيفة ينتظمِ
وفقاً للوضع االجتماعي واالقتصادي والموقع الجغرافي.
في حين أفاد  40في المائة من المجيبين األغنى أنهم
لم يواجهوا مشكلة في الحصول على المياه النظيفة ،أفاد
 25في المائة فقط من المجيبين األفقر عن ذلك (انظر
الشكل  .)21وعلى غرار ذلك ،في حين أفاد  33في المائة
من سكان المدن أنهم لم يواجهوا أي مشكلة على
االطالق ،تنخفض النسبة إلى  25في المائة لدى المجيبين
الريفيين .كما أن سكان المستوطنات العشوائية متضررون
أيضاً/محرومون أيضاً ،حيث كانت إجابة  19في المائة فقط
“أبدا ً” ،بالمقارنة مع  33في المائة من المجيبين الذين
يقيمون في مساكن رسمية .وتوجد أيضاً اختالفات بين البلدان،
حيث أفاد  42في المائة من المجيبين في األردن والمغرب
عن عدم وجود صعوبة في الحصول على المياه النظيفة ،بينما
قال  2في المائة فقط من المقيمين في سوريا الشيء نفسه.
أشار  20في المائة فقط من الشرائح األفقر إلى أن
الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي تحسن ،بينما
أشار إلى ذلك  27في المائة من الشريحة األغنى .كما أشار
 25في المائة من الطبقة األفقر إلى أن الخصول على المياه
النظيفة والصرف الصحي ساء ،بالمقارنة مع  14في المائة
من الطبقة األغنى .وأشار ربع المجيبين في العراق ولبنان
وليبيا وسوريا واليمن على األقل إلى أن الحصول على المياه
النظيفة والصرف الصحي ساء .في الواقع ،أفاد  70في المائة
من أفراد العيّنة في سوريا (ثالثة أضعاف المتوسط

 .8لوحظ اتجاه مماثل في الدورة الخامسة للباروميتر العربي ،حيث قال  35في المائة من الجمهور إن تغير المناخ يعد مشكلة خطيرة للغاية .انظر :غرين ،ج .تشرين
الول/أكتوبر “ .2019القضايا البيئية في الشرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا” .الباروميتر العربيhttps://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ .
.environment-10-17-19-jcg.pdf?ct=t%28Environment+Report_COPY_01%29&mc_cid=b1ed4a7464&mc_eid=%5BUNIQID%5D
 .9لوحظ اتجاه مماثل في الدورة الخامسة للباروميتر العربي .المرجع السابق.
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اإلقليمي) أن الحصول على المياه النظيفة ساء .وتأتي اليمن
في المرتبة الثانية ،حيث أبلغ  47في المائة من المجيبين
عن تدهور األوضاع ،أي ما يقارب ضعف المتوسط اإلقليمي.
وفي الجزائر ومصر واألردن والمغرب ،يرى حوالي ثلث
المجيبين أن الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي
تحسن خالل العقد األخير.
أشار المجيبون إلى أن سعر الكهرباء والحصول على
خدمات الوقود أهم قضية من قضايا الطاقة .أما المجيبون
في األردن ،فهم األكثر قلقاً بشأن سعر الكهرباء والوقود،
بنسبة  67في المائة ،وتأتي مصر في المرتبة الثانية بنسبة
 62في المائة .وتبرز الشواغل المتعلقة باألسعار بالتساوي
تقريباً لدى جميع فئات الدخل.
في البلدان التي تشهد نزاعات ،هناك أيضاً قلق ملحوظ
بشأن انعدام الحصول على الطاقة بالكامل ،حيث أعرب
المجيبون في اليمن ( 58في المائة) وليبيا ( 47في المائة)
وسوريا ( 33في المائة) عن قلقهم بهذا الخصوص .وتبين
أن مستوى الوعي بالطاقة المتجددة منخفض بشكل عام،
باستثناء الجزائر ،حيث أفاد  25في المائة من المجيبين أن
انعدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة هو مصدر قلق.
ويرى  40في المائة من الشرائح األفقر أن الحصول على
الطاقة الكهربائية ساء في السنوات العشر األخيرة ،في حين
أن  25في المائة فقط من الشرائح األغنى يشاطرونهم هذا
الرأي (انظر الشكل .)22
ويشكو غالبية المجيبين في مناطق النزاعات مثل اليمن
( 86في المائة) وليبيا ( 83في المائة) وسوريا ( 72في المائة)
من تدهور أحوال الكهرباء .وفي معرض مقارنة الحصول على
المياه مع الحصول على الطاقة الكهربائية ،ترى نسبة أعلى من
المجيبين ( 38في المائة) أن الحصول على الطاقة الكهربائية
أسوأ حالياً ،بالمقارن ًة مع أولئك الذين يرون أن الحصول على
المياه أسوأ ( 23في المائة).

 5-5الهوية واالعتماد على المجتمعات
المحلية
يشعر  40في المائة من المجيبين بانتمائهم الوثيق إلى
الحضارة العربية ،في حين أشار  13في المائة منهم
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قال المجيبون إن الحصول على
الطاقة الكهربائية ساء خالل العقد االخير
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إلى بلدهم األصلي .الشعور بالعروبة هو األقوى في
سوريا ( 87في المائة) واليمن ( 51في المائة) واألردن
( 51في المائة) ،وكانت اإلجابة األولى في جميع البلدان
باستثناء المغرب حيث اختار ثلث المجيبين “المغرب
العربي” هوية لهم ،بينما يرى  42في المائة من المجيبين
في الصومال أن هويتهم أفريقية .عندما سئلوا عن األشخاص
الذين يتوجهون إليهم في حالة الطوارئ أو عند وجود
مخاوف تتعلق بالسالمة ،أشار  41في المائة من المجيبين
إلى مجتمعهم .وقال  22في المائة آخرون إنهم يذهبون إلى
السلطات المحلية ،ورأى  10في المائة منهم أنهم يلجؤون
الى المؤسسات الدينية ،ولم يذكر  22في المائة منهم شيئاً
مما سبق .ومما يثير االهتمام ،أن الرجال هم أكثر ميالً للجوء
إلى المجتمع ( 45في المائة ،بالمقارنة مع  36في المائة
للنساء) ،فيما النساء أكثر ميالً من الرجال للجوء إلى
“ال شيء مما سبق” ( 27في المائة مقابل  18في المائة).
ال توجد اختالفات كبيرة أخرى بين الجنسين ،مما يشير إلى
أن النساء اللواتي هن أقل ميالً للجوء إلى المجتمع ال يبحثن
أيضاً عن أي بدائل أخرى.
فيما يتعلق بالوضع االجتماعي واالقتصادي ،كان
المجيبون الفقراء أقل ميالً للقول إنهم يعتمدون على
السلطات المحلية ( 16في المائة مقابل  24في المائة من
األغنياء) .ولكن ،ال توجد اختالفات واضحة بين الطبقات
عندما يتعلق األمر باالعتماد على المجتمع والحكومة
والمؤسسات الدينية.
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الملحق أ :1-المنهجية المتبعة في الدراسة
االستقصائية المتعلقة بالمواطنة من
منظور شامل في البلدان العربية
باالستناد إلى النهج المتبع إزاء عوامل االستبعاد الذي وضعه
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 10،والذي تم تكييفه مع سياق
المنطقة العربية في ورقة بحثية لتقرير التنمية اإلنسانية
العربية لعام  2019وعنوانها “حتى ال يتخلف أحد عن
الركب :نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية” 11،وضع
الفريق المكلف بإعداد التقرير استبياناً لدراسة استقصائية
للتصورات .كان الهدف من هذه الدراسة جمع آراء المواطنين
العرب بشأن كيفية تأثير المسائل الحاسمة بالنسبة لتنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام  2030على حياتهم.
انبثقت أسئلة الدراسة االستقصائية من االستبيان العلمي
الذي تم إعداده في إطار مبادرة “عالمي” لألمم المتحدة
12
من أجل المساعدة في رصد أهداف التنمية المستدامة.
وفي حين تعكس األسئلة جميع األهداف السبعة عشر،
تم تكييفها مع األولويات المحددة في الورقة البحثية،
وهي تتمحور حول خمس قوى لالستبعاد هي :الحكم غير
الخاضع للمساءلة ،االستبعاد االجتماعي واالقتصادي ،التمييز،
االستبعاد المكاني ،والصدمات وأوجه الهشاشة .االستبيان
الكامل متاح في الملحق أ.2-
تعاقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع شركة بريمس
( )Premiseومقرها الواليات المتحدة إلجراء الدراسة
االستقصائية عبر تطبيق للهاتف المحمول .وطورت الشركة
تقنية للحصول على البيانات باالستعانة بمصادر خارجية
شملت مئات اآلالف من األشخاص الحقيقيين (التعهيد
الجماعي للبيانات) ،وتمثلت المهام المستهدفة في جمع
المعلومات عبر شبكة من المواطنين المحليين .يسمح الحل
القائم على التطبيق الخاص بهم بإضفاء الطابع المحلي على
محتوى الدراسة االستقصائية (على سبيل المثال ،من خالل
استخدام اللغات المحلية) ،ووضع حوافز لمكافأة المجيبين
عن طريق الدفع بواسطة األجهزة المحمولة عبر مقدمي
خدمات الدفع المحلي ،وضمان الجودة للتأكد من موثوقية
13
المجيبين األفراد ،إلى جانب الحفاظ على إغفال هويتهم.
تفاصيل منهجية التطبيق محددة أدناه.

شبكة المساهمين :تقوم شركة بريمس بإشراك المساهمين
من خالل اإلعالنات على الشبكة العالمية ووسائل التواصل
االجتماعي وإحاالت المساهمين الحاليين .تطبيق بريمس
متاح للجمهور في متجر غوغل بالي (.(Google Play Store
بعد إكمال المساهمين لمهمة اإلعداد واالستقصاء السكاني،
يمكن للمستخدمين الجدد مشاهدة وإكمال المهام المتاحة
في سوق تطبيقات بريمس .وبموازاة االكتساب المتواصل
للمستخدمين الجدد ،تحتفظ الشركة بشبكة نشطة من
المساهمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من
خالل سوق متنوعة من المهام التي يتعين عليهم إكمالها.
مراقبة الجودة :تستخدم بريمس وحدات آلية لمراقبة
الجودة ترفض الطلبات إذا قام جهاز المستخدم بتضليل
النظام العالمي لتحديد المواقع ( .(GPSيتم تعليق استخدام
المساهمين للتطبيق في حال انتهاكهم لسياسة النزاهة التي
تعتمدها الشركة .يخضع سلوك المستخدم للرصد بحثاً عن
مؤشرات االحتيال ،وتبعاً لذلك يُمنع ال ُج َنا ُة من المشاركة في
الدراسة االستقصائية التي كلفت بريمس بإجرائها .تتم إزالة
أي عمليات إرسال للمستخدمين الذين تم تعليق حساباتهم
من مجموعة البيانات النهائية .تتطلب سياسة النزاهة
التي تعتمدها الشركة الصدق ودقة الردود ،وتعزز االلتزام
بالمواصفات الفنية للتطبيق ،وتحصر مشاركة كل مساهم
بحساب واحد.
تصميم الدراسة االستقصائية :أجرى خبراء برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي واخصائيو الدعم المحلي في شركة
بريمس مراجعة للدراسة االستقصائية للتحقق من التغطية
المواضيعية والوضوح والمالءمة في مختلف السياقات .أدى
اإلجراء األولي للدراسة االستقصائية على جزء صغير من
شبكة المساهمين في الشركة وتحليل نتائج االختبار األولي
إلى إدخال مزيد من التعديالت على األسئلة .وضمت الصيغة
النهائية للدراسة االستقصائية ما مجموعه  153سؤاالً ،تمحور

أ
أ
 .10برنامج المم المتحدة إالنمائي (“ .)2018ماذا يعني عدم ترك أحد خلف الركب؟ ورقة مناقشة وإطار عمل لبرنامج المم المتحدة إالنمائي للتنفيذ” .نيويورك.
أ
 .11عبد اللطيف ،أ .وب .باغلياني وإ .هسو ( .)2019عدم ترك أحد خلف الركب :نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية .نيويورك :برنامج المم المتحدة إالنمائي.
 .12انظر .about.myworld2030.org/myworld-scientific
لمزيد من المعلومات ،انظر .premise.com
.13
ٍ
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 26منها على مسائل الخواص السكانية .يختلف عدد األسئلة
التي أجاب عنها كل فرد تبعاً للمنطق المشروط .بسبب
طول الدراسة االستقصائية ،تم تقسيمها إلى ثالثة أجزاء،
وشمل الجزء األول  26سؤاالً حول جوانب الخواص السكانية.
تم تقسيم بقية األسئلة المواضيعية المتعلقة بمجاالت
االستبعاد إلى مهمتين متماثلتين في الطول.
إدارة الدراسة االستقصائية :في الجزائر ومصر والعراق
واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس واليمن ،أتاحت
بريمس الدراسة االستقصائية للشبكات العامة للمساهمين
في الشركة من خالل تطبيق الشركة .أجاب المساهمون
على األسئلة المرئية على شاشات هواتفهم الذكية .ومن
أجل العمل بشكل أكثر فاعلية في بيئات ينخفض فيها
مستوى االتصال بالشبكة العالمية ،يتيح تطبيق الشركة
للمستخدمين حجز المهام عبر الشبكة العالمية ،وإكمالها
دون اتصال بالشبكة العالمية ،وتحميل المهام عند
استعادة االتصال .تعاقدت الشركة من الباطن مع شبكة
خاصة من القائمين بالتعداد المدربين في ليبيا والصومال
وسوريا ،حيث لم يكن مقدمو خدمات الدفع متاحين عبر
التطبيق الشركة في تلك البلدان .تم جمع جميع البيانات
في ليبيا والصومال وسوريا بواسطة القائمين بالتعداد،
باستخدام تطبيق بريمس لتسجيل ردود المجيبين .لم
يتعامل المجيبون في ليبيا والصومال وسوريا بشكل
مباشر مع التطبيق ،ولكنهم ،بدالً من ذلك ،أكملوا الدراسة
االستقصائية المؤلفة من ثالثة أجزاء في مشاركة واحدة
مع أحد القائمين بالتعداد.
إضفاء الطابع المحلي :قام أخصائيو الدعم المحلي في
بريمس في كل دولة بمراجعة الدراسة االستقصائية لمعرفة
مدى مالءمته للسياقات باللغة اإلنكليزية .يعمل التطبيق
باللغة العربية الفصحى في جميع أنحاء الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وقام أخصائيو الدعم المحلي في الشركة
بترجمة أسئلة الدراسة االستقصائية وأجروا مراجعة النظراء
للترجمات قبل إطالق الدراسة باللغة العربية الفصحى.
فضل القائمون بالتعداد في الشبكات الخاصة في الصومال
استخدام الدراسة باللغة اإلنكليزية نظرا ً النتشارها ولتنوع
اللهجات الصومالية .يخضع القائمون بالتعداد للتدريب
على إضفاء الطابع المحلي على الدراسة االستقصائية حسب
االقتضاء .وت ُطرح األسئلة على كل مجيب بلغة يفهمها.
جمع البيانات :تتضمن مجموعة البيانات عمليات اإلرسال
التي قام بها فقط المساهمون الذين أكملوا كل جزء من
اجزاء الدراسة االستقصائية الثالثة .كانت الدراسة متاحة

في سوق المهام التابع لشركة بريمس خالل الفترة الممتدة
من  15أيار/مايو لغاية  31تموز/يوليو  ،2019لغاية ورود
 500عملية إرسال على االقل في كل بلد من قبل المساهمين
الذين أكملوا األجزاء الثالثة من الدراسة االستقصائية ،فتم
جمع  6,722إجابة كاملة .وساعدت الحمالت على وسائل
التواصل االجتماعي في استهداف المساهمين حسب نوع
الجنس .في البلدان الثالثة حيث قام القائمون بالتعداد
بجمع البيانات ،قدمت شركة بريمس إرشادات للحصول على
تقسيم للمجيبين حسب نوع الجنس بحيث تبلغ النسبة
 50في المائة لكل من الذكور واإلناث ،من أجل مطابقة
أهداف الشركة اإلجمالية واألهداف التفصيلية للبلدان التي
جمعت البيانات من ضمن تطبيق الشركة .لم يتم تكليف
القائمين بالتعداد بعدد محدد مسبقاً من عمليات اإلرسال،
وبدالً من ذلك ،أجروا مقابالت حتى ورود  500عملية إرسال
كاملة في كل بلد .التقسيم الكامل للع ّينة النهائية للتركيبة
السكانية في كل البلد متاح في الملحق ب  .1يمكن االطالع
على البيانات التي تم جمعها من خالل الدراسة االستقصائية
على هذا الرابطhttp://survey.arab-hdr.org :
الجغرافيا :تمكن المساهمون من مشاهدة واستكمال
الدراسة االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المكونة من جزئين فقط في حال كانوا يقيمون في أحد
البلدان المستهدفة .تم تحديد مواقع المساهمين من خالل
مواقعهم الجغرافية عند انضمامهم إلى التطبيق ،والذي يحدد
المواقع من خالل النظام العالمي لتحديد المواقع ()GPS
داخل الجهاز المحمول الخاص بالمساهم ،ثم يتم تأكيده
من خالل األسئلة المدرجة في الدراسة االستقصائيةُ .صممت
الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي واستهدفت كل
بلد من البلدان التسعة التي تستخدم التطبيق ،واستهدفت
المساهمين الذين كانوا “في مواقع مستهدفة أو يوجدون
فيها بانتظام” و “األشخاص الذين يعيشون في هذا الموقع”
ويستخدمون السياجات الجغرافية المحملة مسبقاً على
المستوى القطري.
المنطق المشروط :لكل تصميم للدراسة االستقصائية،
يسمح المنطق المشروط باالستهداف الدقيق ألسئلة
الدراسة االستقصائية للمساهمين المالئمين ،عن طريق
اختيار أسئلة بنا ًء على التركيبة السكانية أو على اإلجابات
عن األسئلة السابقة ذات الصلة .قد يختلف القاسم المشترك
لألسئلة المشروطة عن المجموعة الكاملة للمساهمين.
من خالل استخدام المنطق المشروط ،رأى المساهمون
والقائمون بالتعداد فقط تلك األسئلة في التطبيق األهم
بالنسبة لهم.

 | 24المواطنة من منظور شامل في المنطقة العربية :التصورات المتعلقة بالتنمية المستدامة في مختلف البلدان ،وعلى مختلف مستويات الدخل ،وبين الجنسين

أسئلة متعددة الردود :ضمت الدراسة االستقصائية أسئلة
تسمح للمساهمين باختيار أكثر من رد على كل سؤال.

الدراسة االستقصائية .في البلدان الثالثة التي تملك شبكة
خاصة ،لم يُطلب من المساهمين امتالك هاتف ذكي.

المدفوعات :تلقى المساهمون في بلدان الشبكة العامة
للمساهمين مدفوعات مقابل ردودهم التي قدموها
باستخدام مقدمي خدمات الدفع داخل التطبيق .تدفع
شركة بريمس للمساهمين مقابل جميع المهام المنجزة على
التطبيق التابع لها .وتتكون الشبكات الخاصة المتعاقد عليها
من  10قائمين بالتعداد في ليبيا ،و 4قائمين بالتعداد في
الصومال ،و 4قائمين بالتعداد في سوريا.

المصطلحات:

القيود :طُلب من المساهمين في البلدان التسعة التي
تستخدم التطبيق امتالك هاتف ذكي من أجل المشاركة في

مساهم وحيد :مستخدم قام بتنزيل تطبيق بريمس وأكمل
مهام االنضمام المطلوبة كي يصبح مساهماً .تمكن المساهم
الوحيد من الوصول إلى كل جزء من الدراسة االستقصائية
مرة واحدة فقط.
عملية إرسال وحيدة :مهمة محددة (أو دراسة استقصائية)
يتم إرسالها من خالل التطبيق من قبل أحد المساهمين.
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 االستبيان:2-الملحق أ
.نصية حيث يمكن للمجيبين التعبير عن إجابتهم بحرية
ّ جميع األسئلة التي ليس لها خيارات لإلجابة هي أسئلة تتطلب إجابات
Demographics
What is your age?
•	 Under 16
•	 16-25 years old
•	 26-35 years old
•	 36-45 years old
•	 46-55 years old
•	 Over 55 years old
What is your gender?
•	 Male
•	 Female
•	 Prefer not to answer
What is your marital status?
•	 Single/never married
•	 Married
•	 Widowed
•	 Separated or divorced
•	 Prefer not to answer
What is your current employment status?
•	 I am employed full-time
•	 I am employed part-time
•	 I am self-employed
•	 I am retired
•	 I am a student
•	 I am a student and work part-time
•	 I am unemployed
Which of the following best describes your employment?
If you are retired, please select the sector that represents most of your career.
•	 Public (government) sector employee
•	 Private sector employee
How long have you been unemployed?
•	 Less than 6 months
•	 Between 6 and 12 months
•	 More than 12 months
Which of the following best describes your situation?
•	 I am a full-time homemaker / fulfilling domestic tasks
•	 I am in search of employment
•	 I am in full- or part-time education (school, university, trade school) / student
•	 I am medically unable to work
•	 I am legally unable to work
•	 I gave up searching for employment
•	 Other
Which of the following best describes your financial situation?
•	 I cannot afford enough food for my family
•	 I can afford food, but nothing else
•	 I can afford food and regular expenses, but nothing else
•	 I can afford food and regular expenses, and buy new clothes once a year, but
nothing else
•	 I can comfortably afford food, clothes, and furniture, and I have savings

الديموغرافيا
كم عمرك؟
16 •تحت سن ال
25-16 •ما بين
35-26 •ما بين
45-36 •ما بين
55-46 •ما بين
 سنة55 •فوق
ما هو جنسك؟
•ذكر
•انثى
•تفضل عدم اإلجابة
ما هي حالتك االجتماعية؟
لم تتزوج من قبل/•اعزب
•متزوج
•ارمل
مطلق/•منفصل
•تفضل عدم اإلجابة
ما هي حالتك الوظيفية الحالية؟
•اعمل في وظيفة بدوام كامل
•اعمل في وظيفة نصف دوام
•لدي عملي الخاص
•أنا متقاعد
•أنا طالب
•انا طالب واعمل بدوام جزئي
•أنا بدون وظيفة
أي مما يلي يصف شغلك؟
. فيرجى تحديد القطاع الذي يمثل معظم حياتك المهنية،إذا كنت متقاعدًا
)•موظف القطاع العام (الحكومي
•موظف القطاع الخاص
منذ متى وأنت عاطل عن العمل؟
 أشهر6 •أقل من
 شهرا12  و6 •بين
 شهرا12 •أكثر من
أي مما يلي يصف حالتك على أفضل وجه؟
 إنجاز المهام المنزلية/ •أنا ربة منزل بدوام كامل
•أنا أبحث عن عمل
 طالب/ ) مدرسة تجارية، جامعة،•أنا في التعليم الكامل أو الجزئي (مدرسة
•أنا غير قادر طبياً على العمل
•انا غير مؤهل قانونيا للعمل
•عليه فقد توقفت عن البحث عن وظيفة
•آخرى
أي مما يلي يصف وضعك المالي أفضل؟
•ال أستطيع تحمل ما يكفي من الغذاء لعائلتي
 ولكن ال شيء آخر،•ال أستطيع تحمل الغذاء
 ولكن ال شيء آخر،•أستطيع تحمل تكاليف الطعام والنفقات العادية
 وشراء مالبس جديدة،•أستطيع تحمل تكاليف الطعام والنفقات العادية
 ولكن ال شيء آخر،مرة واحدة في السنة
 ولدي مدخرات،•يمكنني توفير الطعام والملبس واألثاث بشكل مريح

27 |  وبين الجنسين، وعلى مختلف مستويات الدخل، التصورات المتعلقة بالتنمية المستدامة في مختلف البلدان:المواطنة من منظور شامل في المنطقة العربية

What is the highest level of education you have completed?
•	 Primary school
•	 Secondary/high school
•	 Technical school
•	 College or university
•	 Post graduate
•	 No formal education
•	 Prefer not to answer
What is your nationality?
List of countries in the world
What is your current country of residence?
List of countries in the world
Have you ever served in the military?
•	 Yes
•	 No
•	 Prefer not to answer
•	 Not applicable
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Please describe your living situation.
I own my own house/apartment
I rent a house/apartment
I rent a room in a house/apartment
I live with family members
I do not have a formal living arrangement
Other

Which of the following best describes the area where you live?
•	 Rural
•	 Suburban/Peri-urban
•	 City center or metropolitan area
•	
•	
•	
•	
•	

Would you describe your housing community as a ...
Formal settlement
Informal settlement / slum
Government / military housing
Nomad

Do you have any children living at home?
•	 Yes
•	 No
How many children do you have living at home?
•	 1
•	 2
•	 3
•	 4
•	 5 or more
What is your religion?
•	 Muslim – Sunni
•	 Muslim – Shia
•	 Jewish
•	 Christian
•	 Other
•	 Prefer not to answer
Please enter your religion.
Which of the following languages do you speak?
Please select all that apply.
•	 Arabic
•	 Socotri
•	 Mahri
•	 Razihi
•	 Other
Please enter what other language you speak.

ما هي اعلى مرحلة تعليمية اكملتها؟
•اكملت مرحلة التعليم االساسي
•حاصل على الثانوية العامة
•معهد مهني
•شهادة جامعية
•شهادة عليا
•ال أدرس
•تفضل عدم اإلجابة
ما هي جنسيتك؟
قائمة الدول في العالم
ما هو بلد اإلقامة الحالي لك؟
قائمة الدول في العالم
هل اديت الخدمة العسكرية؟
•نعم
•ال
•تفضل عدم اإلجابة
•غير منطبق
•صف وضعك المعيشي
 شقة/ •امتلك بيتي
 شقة/ ً•استأجر منزال
 شقة/ •استأجر غرفة في منزل
•أنا أعيش مع أفراد األسرة
•ال يوجد لدي ترتيب نظامي للسكن
•آخرى
أي مما يلي يصف المنطقة التي تعيش فيها؟
•ريفية
•شبه الحضرية
•وسط المدينة أو المنطقة الحضرية
... •هل تصف مجتمع السكن الخاص بك بأنه
•عمارات رسمية
 حي فقير/ •مستوطنة غير رسمية
 العسكري/ •اإلسكان الحكومي
•بدوي
هل لديك أي أطفال يعيشون في المنزل؟
•نعم
•ال
كم لديك اوالدا يعيشون معك؟
 طفل1•
 اطفال2•
 اطفال3•
 اطفال4•
5 •اكثر من
ما هي ديانتك؟
 سني- •مسلم
 شيعة- •مسلم
•يهودي
•مسيحي
•آخرى
•تفضل عدم اإلجابة
اذكر ماهي ديانتك
ما هي اللغات التي تتحدثها من اللغات التالية؟
.•يرجى اختيار كل ما ينطبق
•العربية
•السقطرية
•المهرية
•رازحية
•آخرى
أدخل اللغة التي تتحدثها
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What is your primary language?
•	 Arabic
•	 Socotri
•	 Mahri
•	 Razihi
•	 Other
Please enter your primary language.
What is your ethnicity?
•	 Arab
•	 European
•	 Afro-Arab
•	 Asian
•	 Other
•	 Prefer not to answer
Please enter your ethnicity.
Development priorities
Do you agree or disagree that things are moving in the right direction in your
country?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly Disagree
Which of the following policy issues are of greatest importance to you?
•	 No Poverty: The ability to survive with dignity
•	 Women’s rights and gender equality
•	 Finding and maintaining employment
•	 Equity and equal opportunities
•	 A healthy environment for present and future generations
•	 Conflict, crime, and lack of justice
Which of the following services are of greatest importance to you?
•	 Access to affordable, nutritious food
•	 Access to affordable, good-quality healthcare
•	 Access to quality, relevant education
•	 Access to clean water and sanitation
•	 Access to affordable and reliable electricity or fuel
•	 Quality infrastructure, communication technology, and industrialization
•	 Quality of life in cities
Socio-economic status
What is your current employment status?
•	 I am employed full-time
•	 I am employed part-time
•	 I am self-employed
•	 I am retired
•	 I am a student
•	 I am a student and work part-time
•	 I am unemployed
Which of the following best describes your situation?
•	 I am a full-time homemaker / fulfilling domestic tasks
•	 I am in search of employment
•	 I am in full- or part-time education (school, university, trade school)/student
•	 I am medically unable to work
•	 I am legally unable to work (e.g. because of refugee status)
•	 I gave up searching for employment
•	 Other
What best describes your situation?

ما هي لغتك األساسية؟
•العربية
•السقطرية
•المهرية
•رازحية
•آخرى
الرجاء ادخل لغتك
ما ِعرقك أو من هم أسالفك؟
•عربي
•أوروبي
افريقي-•عربي
•اسيوي
•آخرى
•تفضل عدم اإلجابة
الرجاء إدخال االنتماء العرقي
أولويات التنمية
هل توافق أو ال توافق على أن األمور تسير في االتجاه الصحيح في بلدك؟
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال أوافق
•أرفض بشدة
أي من القضايا السياسة التالية تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لك؟
 لدينا القدرة على العيش بكرامة:•ال يوجد فقر
•حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
•العثور على وظيفة والحفاظ عليها
•العدالة وتكافؤ الفرص
•بيئة صحية لألجيال الحالية والمستقبلية
•الصراعات والجريمة وانعدام العدالة
أي من الخدمات التالية هي األكثر أهمية بالنسبة لك؟
•الحصول على الغذاء بأسعار معقولة
•الحصول على رعاية صحية ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة
•الحصول على تعليم جيد
•الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الجيدة
•الحصول على الكهرباء أو الوقود بأسعار معقولة وموثوق بها
•جودة البنية التحتية وتكنولوجيا االتصاالت والتصنيع
•نوعية الحياة في المدن
الوضع االجتماعي واالقتصادي
ما هو وضعك الوظيفي الحالي؟
•أنا موظف بدوام كامل
•أنا موظف بدوام جزئي
•لدي عملي الخاص
•انا متقاعد
•أنا طالب
•أنا طالب وأعمل نصف دوام
•أنا عاطل عن العمل
أي مما يلي يصف وضعك بشكل أفضل؟
أقوم بأداء المهام المنزلية/ •أنا ربة منزل بدوام كامل
•أبحث عن عمل
) مدرسة تجارية، جامعة،•أنا طب بدوام كامل أو جزئي (مدرسة
•أنا غير قادر طبيا على العمل
)•أنا غير قادر قانونيًا على العمل (على سبيل المثال بسبب وضعي كالجئ
•تخليت عن البحث عن عمل
•آخرى
ما هو أفضل وصف لوضعك الحالي؟
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Which of the following employment issues is of greatest concern to you?
•	 Lack of job opportunities because of economic crisis or uncertainty
•	 Underpayment of available opportunities
•	 Corruption in the hiring process
•	 Barriers to career development
•	 None, employment is not a concern for me
•	 Other
What other employment issue is of concern to you?
How have employment opportunities changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in
employment opportunities?
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in employment
opportunities?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening employment
opportunities?
•	 Global economic uncertainty
•	 Lack of public investment in innovation, industry and infrastructure
•	 Increasing corruption
•	 Decrease in opportunities as a result of armed conflict
•	 Decrease in opportunities as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening employment
opportunities?
Do you think your physical safety is at risk because of your work?
•	 Yes
•	 No
•	 I don’t know
Do you think your health is at risk because of your work?
•	 Yes
•	 No
•	 I don’t know
To what extent does your work match your skills and abilities?
•	 To a great extent
•	 To a medium extent
•	 To a limited extent
•	 Not at all
How confident are you that you will be employed in a year’s time?
•	 Very confident
•	 Confident
•	 Not very confident
•	 Not confident at all
How confident are you that you will be employed after the end of your studies?
•	 Very confident
•	 Confident
•	 Not very confident
•	 Not confident at all

أي من مشكالت التوظيف التالية تهمك بشدة؟
•قلة فرص العمل بسبب األزمة االقتصادية أو عدم االستقرار
•فرص متاحة ذات اجر أقل
•الفساد في عملية التوظيف
•عقبات أمام التطوير الوظيفي
 الوظيفة ليست مصدر قلق بالنسبة لي،•ال شيء
•آخرى
ما هي مشكلة التوظيف األخرى التي تهمك؟
كيف تغيرت فرص العمل في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
في أعتقادك ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) التي تؤدي إلى تحسين فرص
العمل؟
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
 ما هي األسباب الرئيسية األخرى لتحسين فرص العمل؟،في رأيك
ما رأيك هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتدهور فرص العمل؟
•عدم استقرار االقتصاد العالمي
•قلة االستثمارات العامة في جوانب االختراعات والصناعة والبنية التحتية
•زيادة الفساد
•انخفاض الفرص نتيجة للنزاع المسلح
•انخفاض الفرص نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر لتدهور فرص العمل؟
هل تعتقد أن سالمتك الجسدية في خطر بسبب عملك؟
•نعم
•ال
•ال أعرف
هل تعتقد ان صحتك معرضة للخطر بسبب وظيفتك؟
•نعم
•ال
•ال أعرف
إلى أي مدى يتوافق عملك مع مهاراتك وقدراتك؟
•الى حد كبير
•إلى حد متوسط
•إلى حد محدود
•اليوجد أي توافق
ما مدى ثقتك في أنك سوف تتوظف هذا العام؟
•واثق جدا
•واثق
•لست واثقا جدا
•غير واثق على اإلطالق
تخرجك؟/ما مدى ثقتك في أنك ستتوظف بعد انهاء دراستك
•واثق جدا
•واثق
•لست واثقا جدا
•غير واثق على اإلطالق
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Does your employment status provide you with medical insurance?
•	 Yes, it is public medical insurance
•	 Yes, my employer pays for it
•	 Yes, but I need to pay for it (fully or partially)
•	 No
Are you eligible for paid maternity/paternity leave?
•	 Yes
•	 No
•	 I don’t know
Do you receive retirement benefits?
•	 Yes
•	 No
In the last 12 months, have you or your household received food or financial
support, excluding working pensions, from the government?
•	 Yes
•	 No
•	 I don’t know
What kind of support are you or your household currently receiving from the
government?
Please select all that apply.
•	 Food subsidies
•	 Fuel subsidies
•	 Cash transfers
•	 Welfare (conditional transfers)
•	 Housing
•	 Unemployment benefits
•	 Other
What other kind of support are you or your household receiving from the
government?
In combination with your other sources of household income, would you consider
the food or financial support you received from the government to be enough to
cover basic needs of you and your household?
•	 Yes
•	 No
How has poverty changed in the last 10 years in the country where you are living?
•	 Increased
•	 Stayed the same
•	 Decreased
•	 I don’t know

What do you think is the main reason (or reasons) for decreased poverty?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for decreased poverty?
What do you think is the main reason (or reasons) for increased poverty?
Please select all that apply.
•	 Global economic uncertainty
•	 Lack of adequate social safety nets
•	 Lack of employment opportunities
•	 Depletion of resources due to armed conflict
•	 Depletion of resources due to refugee influx
•	 Other

هل تمنحك وظيفتك الحالية التأمين الطبي؟
 إنه تأمين طبي عام،•نعم
 صاحب العمل يدفع ثمنها،•نعم
) ولكني بحاجة لدفع ثمنها (كليا أو جزئيا،•نعم
•اليوجد
أبوة مدفوعة األجر؟/هل أنت مؤهل للحصول على إجازة أمومة
•نعم
•ال
•ال أعرف
هل تحصل على راتب تقاعدي؟
•نعم
•ال
 باستثناء،هل حصلت أنت أو أسرتك على الغذاء أو الدعم المالي من الحكومة
 خالل االثني عشر شه ًرا الماضية؟،الراتب الوظيفي
•نعم
•ال
•ال أعرف
ما نوع الدعم الذي تتلقاه أنت أو أسرتك حاليا من الحكومة؟
يرجى أختيار كل ما ينطبق
•دعم الغذاء
•دعم الوقود
•التحويالت النقدية
)•رعاية اجتماعية (كالتحويالت المشروطة
•اإلسكان
تأمينات/•إعانات البطالة
•آخرى
ما أنواع الدعم األخرى التي تتلقاها أنت أو أسرتك من الحكومة؟
 هل تعتبر أن الغذاء أو الدعم،إذا حسبت جميع مصادر دخل أسرتك األخرى
المالي الذي تلقيته من الحكومة كافياً لتغطية االحتياجات األساسية لك
وألسرتك؟
•نعم
•ال
هل ترى أي تغير في مستوى الفقر في السنوات العشر األخيرة في البلد الذي
تعيش فيه؟
•ازداد
•بقيت على حالها
•انخفضت
ال أعرف
في رأيك هو السبب الرئيسي (أو األسباب) النخفاض الفقر؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
ماهو السبب الرئيسي االخر النخفاض الفقر؟
في رأيك ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لزيادة الفقر؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•عدم استقرار االقتصاد العالمي
•عدم وجود شبكات ضمان اجتماعي كافية
•نقص فرص العمل
•نضوب الموارد بسبب النزاع المسلح
•نضوب الموارد بسبب تدفق الالجئين
•آخر
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What do you think is another main reason for increased poverty?
How has access to food changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in access to
food?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in access to food?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening access to food?
Please select all that apply.
•	 Lack of financial resources to buy food
•	 Lack or reduction of food and other subsidies
•	 Desertification and other natural disasters deplete local produce
•	 Depletion of resources due to armed conflict
•	 Depletion of resources due to refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening access to food?
Health services
In the last 12 months, have you or your household been in any of the following
situations?
Please select all that apply.
•	 You did not get the medical treatment you needed because it was too
expensive
•	 You did not get medical advice because it was too expensive
•	 You could not attend medical facilites because there were no local facilities
•	 You could not get an appoinment with a health professional like a nurse or a
doctor
•	 None of the above
How satisfied are you with the healthcare services near you?
•	 Very dissatisfied
•	 Dissatisfied
•	 Satisfied
•	 Very satisfied
In the last 10 years, how has access to healthcare for you and your household
changed?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in health
services?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in health services?

ما رأيك هو سبب رئيسي آخر لزيادة الفقر؟
كيف تغير مستوى الحصول على الغذاء في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو برأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) لتحسين الوصول إلى الغذاء؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
ما هو برأيك السبب الرئيسي االخر للتحسين في الحصول على الغذاء؟
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) في صعوبة الحصول على الغذاء؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•نقص الموارد المالية لشراء الغذاء
•نقص أو تخفيض المواد الغذائية وغيرها من اإلعانات
•التصحر والكوارث الطبيعية األخرى تستنفد المنتجات المحلية
•نضوب الموارد بسبب النزاع المسلح
•نضوب الموارد بسبب تدفق الالجئين
•آخر
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر لصعوبة الوصول إلى الغذاء؟
الخدمات الصحية
 شه ًرا الماضية؟12 هل تعرضت أنت أو أسرتك ألي من المواقف التالية خالل الـ
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•لم تحصل على العالج الطبي الذي تحتاجه ألنه مكلف للغاية
•لم تتمكن من الحصول على استشارة طبية ألنها كانت باهظة الثمن
•ال يمكنك الدهاب إلى المرافق الطبية بسبب عدم وجود مرافق صحية
محلية
•ال يمكنك الحصول على موعد مع أخصائي أو طبيب
•ال شيء مما باألعلى
ما مدى رضاك عن خدمات الرعاية الصحية القريبة منك؟
•مستاء جدا
•غير راض
•راض
•راضي جدا
كيف تغير مستوى الحصول على الرعاية الصحية لك وألسرتك في السنوات
؟،العشر الماضية
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
ال أعرف
ما هو برأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) لتحسين الخدمات الصحية؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
آخرى
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر لتحسين الخدمات الصحية؟
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What do you think is the main reason (or reasons) for worsening health services?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private health care options
•	 Lack of qualified personnel
•	 Depletion of resources as a result of armed conflict
•	 Depletion of resources as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening health services?
Education
Are there children in your household receiving an education?
•	 Yes
•	 No
What type of school are the children in your household attending?
•	 Public school
•	 Local paid private school
•	 Local free private school
•	 International private school
How satisfied are you with the education that children in your household are
receiving?
•	 Very dissatisfied
•	 Dissatisfied
•	 Satisfied
•	 Very satisfied
How could the education that children in your household are receiving be
improved?
Please select all that apply.
•	 Smaller class size
•	 More qualified teachers/professors
•	 More tools and better curricula
•	 A safer learning environment
•	 More relevant skills being taught
•	 Shorter commute to school/university
•	 No need for improvement
•	 Other
How else could the education that children in your household are receiving be
improved?
In the last 12 months, has the education that children in your household are
receiving been disrupted?
•	 Yes
•	 No
•	 I don’t know
Why was their education disrupted?
Please select all that apply.
•	 We couldn’t afford it
•	 Damage to school infrastructure
•	 Shortage or absence of teachers
•	 Their commute to school was disrupted
•	 They were sick
•	 Overcrowded classes
•	 Depletion of resources due to influx of refugees
•	 Forced to relocate
•	 Other
Why else was their education disrupted?
What type of school are you attending?
•	 Public university
•	 Private university
•	 Technical/vocational school
•	 Other

ما هو السبب (أو االسباب) الرئيسية لتدهور الخدمات الصحية في رأيك؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•عدم وجود خيارات الرعاية الصحية الخاصة
•نقص الموظفين المؤهلين
•نضوب الموارد نتيجة للصراع المسلح
•نضوب الموارد نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
برأيك هل هناك سبب رئيسي آخر لتدهور الخدمات الصحية؟
التعليم
هل هناك أطفال في أسرتك يدرسون؟
•نعم
•ال
ما نوع المدرسة التي يلتحق بها أطفالك؟
•مدرسة عامة
•مدرسة محلية خاصة مدفوعة
•مدرسة خاصة محلية مجانية
•مدرسة خاصة دولية
ما مدى رضاك عن التعليم الذي يتلقاه أطفال أسرتك؟
•مستاء جدا
•غير راض
•راض
•راضي جدا
كيف يمكن تحسين التعليم الذي يتلقاه أطفالك؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•خفظ عدد الطالب في الفصول
األساتذة/•توظيف المعلمين المؤهلين
•المزيد من األدوات والمناهج األفضل
•بيئة تعليمية أكثر أمانًا
•تدريس المزيد من المهارات ذات الصلة
الجامعة/•سهولة المواصالت إلى المدرسة
•ال حاجة للتحسين
•آخرى
إذن كيف يمكن تحسين التعليم الذي يتلقاه أطفال أسرتك؟
 الماضية؟12 هل توقف التعليم الذي يتلقاه أطفاك في األشهر الـ
•نعم
•ال
•ال أعرف
لماذا توقفوا عن التعليم؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•لم نتمكن من تحمل مصاريف الدراسة
•بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدرسة
•نقص أو غياب المعلمين
•تم تعطيل وسائل تنقلهم إلى المدرسة
•بسبب مرضهم
•بسبب الفصول المكتظة
•نضوب الموارد بسبب تدفق الالجئين
•النزوح
•آخرى
لماذا تم تعطيل تعليمهم؟
ما نوع المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها؟
•جامعة حكومية
•جامعة خاصة
مهنية/•مدرسة تقنية
•آخرى
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What type of school do you attend?
How satisfied are you with the education you are receiving?
•	 Very dissatisfied
•	 Dissatisfied
•	 Satisfied
•	 Very satisfied
How could the education that you are receiving be improved?
Please select all that apply.
•	 Smaller class sizes
•	 More qualified teachers/professors
•	 More tools and better curricula
•	 A safer learning environment
•	 More relevant skills being taught
•	 Shorter commute to school/university
•	 No need for improvement
•	 Other
How else could the education that you are receiving be improved?
In the last 12 months, has your education been disrupted?
•	 Yes
•	 No
Why was your education disrupted?
Please select all that apply.
•	 I couldn’t afford it
•	 Damage to school infrastructure
•	 Shortage or absence of teachers/professors
•	 My commute to school was disrupted
•	 I was sick
•	 Overcrowded classes
•	 Depletion of resources due to influx of refugees
•	 Forced to relocate
•	 Other
Why else was your education disrupted?
In the last 10 years, how has the quality of educational opportunities for you and
your household changed?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in education?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in education?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening education?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private education options
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening education?

ما نوع المدرسة التي تحضرها؟
ما مدى رضاك عن التعليم الذي تتلقاه؟
•مستاء جدا
•غير راض
•راض
•راضي جدا
كيف يمكن تحسين التعليم الذي تتلقاه؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•خفظ عدد الطالب في الفصول
األساتذة/•توظيف المعلمين المؤهلين
•المزيد من األدوات والمناهج األفضل
•بيئة تعليمية أكثر أمانًا
•تدريس المزيد من المهارات ذات الصلة
الجامعة/•سهولة المواصالت إلى المدرسة
•ال حاجة للتحسين
•آخرى
كيف يمكن تحسين التعليم الذي تتلقاه؟
 الماضية؟12 هل تعطلت دراستك في األشهر الـ
•نعم
•ال
لماذا تعطلت دراستك؟
أختر كل ما ينطبق
•لم أتمكن من تحمل مصاريف الدراسة
•بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدرسة
األساتذة/•نقص أو غياب المعلمين
•تم تعطيل وسائل تنقلي إلى المدرسة
•بسبب مرضي
•بسبب الفصول المكتظة
•نضوب الموارد بسبب تدفق الالجئين
•النزوح
•آخرى
ما االسباب األخرى لتوقف دراستك؟
كيف تغيرت جودة الفرص التعليمية لك ولعائلتك في السنوات العشر األخيرة؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
برأيك ما هو السبب (أو األسباب) الرئيسية لتحسين جودة التعليم؟
أختر كل ما ينطبق
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
هل هناك سبب رئيسي آخر لتحسين التعليم في نظرك؟
ما هو السبب (أو األسباب) الرئيسية لتدهور التعليم في اعتقادك؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•عدم وجود خيارات التعليم الخاص
•استنفاد الموارد والبنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•نضوب الموارد والبنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
ما هو السبب الرئيسي االخر لتدهور التعليم في نظرك؟
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تقنية المعلومات واالتصاالت
كم مرة واجهتك مشاكل في الوصول إلى اإلنترنت في المنزل أو على جهازك
المحمول في األشهر الـ  12الماضية؟
•إطالقا
•نادرا
•بعض األحيان
•غالبا
•ال أعرف
•ليس لدي وسيلة اتصال بالنت
ما مدى قدرتك على تحمل كلفة اإلنترنت في المنزل أو على جهازك المحمول؟
•ال يمكن تحمله جدا
•ال يمكن تحمله
•بأسعار معقولة وفي متناول اليد
•أسعار معقولة جدا
•ال أعرف
في السنتين األخيرتين ،كيف تغير الوصول إلى اإلنترنت في المنزل أو على
جهازك المحمول؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو الدور الرئيسي لتقنيات اإلنترنت واالتصاالت في حياتك؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•دور أساسي بسبب عملي
•من الضروري البقاء على اتصال مع أصدقائي وعائلتي
•إنها أفضل طريقة للحصول على المعلومات
•من المهم أن تكون ناشطًا سياس ًيا
•أنا استخدامها للمتعة ،ولكن هذا ليس باألهمية
•ال أعرف
•آخرى
كيف تستخدم تقنيات اإلنترنت واالتصاالت في حياتك؟
الصدمات والهشاشة
ما مدى نظافة األنهار والبحيرات والمحيطات و/أو البحار في منطقتك؟
•متسخ جدا
•ملوث إلى حد ما
•نظيفة إلى حد ما
•نظيف جدا
كيف تغيرت نظافة البحيرات واألنهار والمحيطات و/أو البحارعلى خالل
السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما مدى نظافة المناطق والحقول المشجرة في منطقتك؟
•متسخ جدا
•ملوث إلى حد ما
•نظيفة إلى حد ما
•نظيف جدا
كيف تغيرت نظافة الغابات والمناطق الخضراء على مدى السنوات العشر
الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف

ICT
In the last 12 months, how often have you had problems accessing the internet at
?home or on your mobile device
•	 Never
•	 Rarely
•	 Sometimes
•	 Often
•	 I don’t know
•	 I don’t have access
?How affordable is the internet at home or on your mobile device
•	 Very unaffordable
•	 Unaffordable
•	 Affordable
•	 Very affordable
•	 I don’t know
In the last 2 years, how has access to the internet at home or on your mobile
?device changed
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
?What is the main role of internet and communication technologies in your life
Please select all that apply.
•	 It is fundamental for my work
•	 It is fundamental to stay in touch with my friends and family
•	 It is the best way to get information
•	 It is important to be politically active
•	 I use it for fun, but it is not that important
•	 I don’t know
•	 Other
?How else do you use the internet and communication technologies in your life
Shocks and fragilities
?How clean are the rivers, lakes, oceans, and/or seas in your area
•	 Very unclean
•	 Somewhat unclean
•	 Somewhat clean
•	 Very clean
Over the last 10 years, how has the cleanliness of lakes, rivers, oceans, and/or
?seas changed
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
?How clean are the wooded areas and fields in your area
•	 Very unclean
•	 Somewhat unclean
•	 Somewhat clean
•	 Very clean
Over the last 10 years, how has the cleanliness of wooded areas and fields
?changed
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
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In the last 12 months, have you or your household been personally affected by
any of the following natural disasters?
Please select all that apply.
•	 Drought
•	 Floods
•	 Famine
•	 Earthquakes
•	 Extreme weather
•	 Forest fires
•	 Other
•	 None
Which other type of natural disaster has affected your household?
How concerned are you about climate change?
•	 Extremely concerned
•	 Concerned
•	 A little concerned
•	 Not at all concerned
Do you think your government does too much or too little to protect vulnerable
people from the consequences of climate change?
•	 Too little
•	 The right amount
•	 Too much
•	 I don’t know
How has the impact of natural disasters changed in the last 10 years?
•	 Increased
•	 Stayed the same
•	 Decreased
•	 I don’t know
Do you think you are receiving enough information about climate change and
natural disasters?
•	 Yes, but the information is inconclusive
•	 Yes, but those issues do not concern me
•	 No, reliable information on these issues is not available to me
What do you think is the main reason (or reasons) for decreased impact of natural
disasters?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for decreased impact of natural
disasters?
What do you think is the main reason (or reasons) for increased impact of natural
disasters?
Please select all that apply.
•	 The intensity of natural disasters is increased due to climate change
•	 Lack of prevention and preparedness measures
•	 Lack of infrastructure maintenance
•	 Other
What do you think is another main reason for increased impact of natural
disasters?
In the last 12 months, how often have you or your household had difficulty
accessing safe drinking water?
•	 Never
•	 Rarely
•	 Sometimes
•	 Often
•	 I don’t know

هل تأثرت أنت أو أسرتك شخصيًا بأي من الكوارث الطبيعية التالية في العام
الماضي؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•الجفاف
•الفيضانات
•المجاعة
•الزالزل
•صعوبة الطقس
•حرائق الغابات
•آخرى
•ال شيء
أي نوع من الكوارث الطبيعية االخرى أثرت على أسرتك؟
ما مدى قلقك بشأن تغير المناخ؟
•قلق للغاية
•قلق
•قلق قليال
•لست قلقا على اإلطالق
هل تعتقد أن حكومتك تبذل الكثير أو القليل من الجهود لحماية المستضعفين
من عواقب تغير المناخ؟
•قليل جدا
•بالقدر المطلوب
•كثير جدا
•ال أعرف
ما مدى تأثير الكوارث الطبيعية في السنوات العشر الماضية؟
•ازداد
•بقيت على حالها
•انخفضت
•ال أعرف
هل تعتقد أنك تتلقى معلومات كافية حول تغير المناخ والكوارث الطبيعية؟
 لكن المعلومات غير حاسمة،•نعم
 لكن هذه القضايا ال تهمني،•نعم
 المعلومات الموثوقة حول هذه المشكالت غير متاحة لي،•ال
ما هو برأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) النخفاض تأثير الكوارث الطبيعية؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
ما هو السبب الرئيسي االخر النخفاض تأثير الكوارث الطبيعية في اعتقادك؟
ما هو برأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) لزيادة تأثير الكوارث الطبيعية؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•تزداد شدة الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ
•عدم وجود تدابير الوقاية والتأهب
•نقص صيانة البنية التحتية
•آخر
ما هو برأيك السبب الرئيسي االخر لزيادة تأثير الكوارث الطبيعية؟
كم مرة واجهت أنت أو أسرتك صعوبة في الحصول على مياه شرب آمنة في
 الماضية؟12 األشهر الـ
•أبدا
•نادرا
•بعض األحيان
•غالبا
•ال أعرف

 وبين الجنسين، وعلى مختلف مستويات الدخل، التصورات المتعلقة بالتنمية المستدامة في مختلف البلدان: | المواطنة من منظور شامل في المنطقة العربية36

In the last 10 years, how has access to clean water and sanitation for you or your
household changed?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in water and
sanitation?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in water and
sanitation?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening water and
sanitation?
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening water and sanitation?
Which of the following energy issues is of greatest concern to you?
•	 Total lack of electricity infrastructure or fuel access
•	 The price of electricity or fuel
•	 Reliability of electricity or fuel
•	 Lack of renewable energy options
•	 None, energy is not a concern for me
How has access to and quality of electricity changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in electricity
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in electricity?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening electricity?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening electricity?

كيف تغير الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي بالنسبة لك وألسرتك
في السنوات العشر األخيرة؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو السبب (أو األسباب) الرئيسية التي ستؤدي للتحسين خدمات في المياه
والصرف الصحي؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
في اعتقادك ما هو السبب الرئيسي االخر للتحسين جودة المياه والصرف
الصحي؟
برأيك ما هو السبب (أو األسباب) الرئيسية لتدهور المياه والصرف الصحي؟
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•استنفاد البنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•نضوب البنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر لتدهور جودة المياه والصرف الصحي؟
أي من مشكالت الطاقة التالية تهمك بشدة؟
•االنعدام التام للبنية التحتية للكهرباء أو الوصول إلى الوقود
•سعر الكهرباء أو الوقود
•موثوقية الكهرباء أو الوقود
•نقص خيارات الطاقة المتجددة
 الطاقة ليست مصدر قلق بالنسبة لي،•ال شيء
كيف تغير الوصول إلى خدمة الكهرباء ونوعيتها في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
برأيك ما هو السبب (أو األسباب) الرئيسية لتحسين الكهرباء؟
•إذا قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•إذا تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•إذا ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•إذا عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•إذا كان المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•إذا وجد الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•آخرى
ما هو السبب الرئيسي االخر لتحسين الكهرباء؟
ما هو في رأيك السبب (أو األسباب) الرئيسية لتدهور الكهرباء؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•استنفاد البنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•نضوب البنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر للتدهور الكهرباء؟
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If your current source of income is disrupted, how long can you survive while
meeting your basic needs?
•	 I won’t be able to
•	 A week
•	 More than one week but at most a month
•	 More than one month but at most six months
•	 More than six months but at most a year
•	 More than a year
If your income is disrupted, who can provide financial support to you?
Please select all that apply.
•	 My family
•	 My friends
•	 My community
•	 Local religious institutions
•	 The government
•	 I will not need financial support
Discrimination
To what extent do you feel you are being treated equally in comparison with other
citizens in your country?
•	 To a great extent
•	 To a medium extent
•	 To a limited extent
•	 Not treated equally at all
•	 I don’t know
What are the reasons you are treated unequally?
Please select all that apply.
•	 My religious affiliation
•	 My social and economic status
•	 I am from a different country
•	 I am from a disadvantaged area of the country
•	 My gender or sexual preferences
•	 I belong to a minority
•	 I am a disabled person
•	 Prefer not to answer
•	 Other
What are the other reasons you are treated unequally?
Please specify which religious or minority groups you think are discriminated
against.
What do you think are the main sources of inequality in your country?
Please select all that apply.
•	 Income inequalities: the rich are getting richer and there are few opportunities
for the poor
•	 Gender or sexual preference
•	 Religion or ethnicity
•	 Legal status: being an immigrant or a refugee
•	 Place of origin within the country: urban/rural or capital city/remote area
•	 Disability
•	 None of the above, I feel I live in a fair society
•	 Other
What are other sources of inequality?
Please specify which religious or ethnic groups you think are discriminated
against.
How has inequality changed in the last 10 years?
•	 Decreased
•	 Stayed the same
•	 Increased
•	 I don’t know

 فكم من الوقت يمكنك الصمود وتلبية،إذا فقدت مصدر دخلك الحالي
احتياجاتك األساسية؟
•لن أكون قاد ًرا على ذلك
•أسبوع
•أكثر من أسبوع أو شهر على االكثر
•أكثر من شهر ولكن ستة أشهر كحد اقصى
•أكثر من ستة أشهر ولكن على األكثر سنة
•أكثر من سنة
 فمن يمكن ان يقدم الدعم المالي لك؟،إذا فقدت دخلك
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•عائلتي
•اصدقائي
•مجتمعي
•المؤسسات الدينية المحلية
•الحكومة
•لن أحتاج إلى دعم مالي
التمييز
إلى أي مدى تشعر أنك تعامل معاملة متساوية مقارنة مع المواطنين اآلخرين
في بلدك؟
•الى حد كبير
•إلى حد متوسط
•إلى حد محدود
•ال يتم التعامل معي على قدم المساواة على اإلطالق
•ال أعرف
ما هي أسباب معاملتك بشكل غير متساو؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•انتمائي الديني
•وضعي االجتماعي واالقتصادي
•انا مهاجر من دولة اخرى
•انا من منطقة مهمشة
•بسبب فوارق النوع االجتماعي
•أنا أنتمي إلى أقلية
•أنا من ذوي االحتياجات الخاصة
•افضل عدم االجابة
•أسباب أخرى
ما هي األسباب األخرى التي تؤدي للتعامل معك فيها بشكل غير متساو؟
هل يمكنك ذكر بعض الجماعات الدينية أو أقليات التي تعتقد أنها تعرضت
.للتمييز
ما هي برأيك االسباب الرئيسية لعدم المساواة في بلدك؟
اختر كل ما ينطبق
 األغنياء يزدادون ثرا ًء وهناك فرص قليلة للفقراء:•عدم المساواة في الدخل
•بسبب فوارق النوع االجتماعي
•الدين أو العرق
 كوني مهاج ًرا أو الجئًا:•بسبب وضعي القانوني
المنطقة/الريفية أو العاصمة/ المناطق الحضرية:•بسبب منظقتي داخل البلد
النائية
•االعاقة
 أشعر أنني أعيش في مجتمع عادل،•ال شيء مما سبق
•أسباب أخرى
ما هي االسباب االخرى لعدم المساواة في رايك؟
.يرجى تحديد أي جماعة دينية أو عرقية تعتقد أنها تعرضت للتمييز
كيف تغير مستوى عدم المساواة في السنوات العشر الماضية؟
•انخفضت
•بقيت على حالها
•ازدادت
•ال أعرف
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What do you think is the main reason (or reasons) for decreased inequality?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for decreased inequality?
What do you think is the main reason (or reasons) for increased inequality?
Please select all that apply.
•	 Global trends of wealth concentration
•	 National elites are grabbing increasing amounts of resources
•	 Lack or reduction of social transfers (for example subsidies)
•	 Well-paid employment opportunities are accessible only through connections
•	 Increased corruption or crime
•	 Increasing tensions and divisions between majority and minority groups
•	 The poor, or minorities or marginalized groups do not have political
representation
•	 Other
What do you think is another main reason for increased inequality?
What is your gender?
•	 Female
•	 Male
•	 Prefer not to answer
Do you agree or disagree with the statement: I am treated with less respect
because I am a woman?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly disagree
Do you agree or disagree with the statement: I feel women in our society are
treated with less respect than men?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly disagree
How has gender equality changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in gender
equality?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in gender equality?

ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) النخفاض حاالت عدم المساواة؟
اختر كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
اذكر سبب رئيسي اخر في اعتقادك قد يؤدي إلى تراجع ظاهرة عدم المساواة
اذكر سبب رئيسي او اسباب اخرى في اعتقادك قد يؤدي إلى تزايد ظاهرة عدم
المساواة
فضال اختر كل ما ينطبق
•االتجاهات العالمية لتركيز الثروة
•النخب الوطنية تستحوذ على كميات متزايدة من الموارد
)•نقص أو خفض التحويالت االجتماعية (مثل اإلعانات
•فرص العمل بأجر جيد ال يمكن الوصول إليها إال من خالل الواسطة
•زيادة الفساد أو الجريمة
•زيادة التوترات واالنقسامات بين مجموعات األغلبية واألقليات
•ليس للفقراء أو األقليات أو الجماعات المهمشة تمثيل سياسي
•آخر
برأيك ما هو السبب الرئيسي االخر لزيادة عدم المساواة؟
ما هو جنسك؟
•إنثى
•ذكر
•افضل عدم االجابة
 أنا أعامل باحترام أقل ألنني امرأة؟:هل تنفق أو ال تتفق مع هذه العبارة
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال اوافق
•ال أوافق إطالقا
 أشعر أن النساء في مجتمعنا يعاملن:هل تنفق أو ال تتفق مع هذه العبارة
باحترام أقل من الرجال؟
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال اوافق
•ال أوافق إطالقا
كيف تغيرت المساواة بين الجنسين في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو في رأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) التي تؤدي إلى تحسين المساواة
بين الجنسين؟
اختر كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
هل هناك سبب رئيسي آخر لتحسين المساواة بين الجنسين في اعتقادك؟
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What do you think is the main reason (or reasons) for worsening gender equality?
Please select all that apply.
•	 Traditional values are regaining importance
•	 Ideological or religious extremism is growing
•	 Lack of economic opportunities for women
•	 Women do not have political representation
•	 Women are further disadvantaged during conflict and crisis
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening in gender equality?
In what way(s) do you think women need to be more empowered?
Please select all that apply.
•	 Politically
•	 At home
•	 Economically
•	 Socially
•	 None of the above
•	 I don’t know
Do you think society should do any of the following to improve the lives of people
with disabilities?
Please select all that apply.
•	 Make infrastructure more accessible (e.g. transport, IT, etc.)
•	 Improve inclusion in the education system
•	 Facilitate their employment
•	 Facilitate their political engagement (e.g. voting)
•	 Provide subsidies for those in need
•	 This is not a priority
•	 Other
•	 I don’t know
What else do you think society should do to improve the lives of people with
disabilities?
Geography
Do you agree or disagree with the statement: I feel that my neighbourhood is safe
for me and my family?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly disagree
Is it difficult or easy traveling to another town/village/neighborhood?
•	 Very difficult
•	 Difficult
•	 Easy
•	 Very easy
Why is it difficult traveling to another town/village/neighborhood?
Please select all that apply.
•	 Security concerns
•	 Poor infrastructure
•	 It is too expensive
•	 Lack of public transportation
•	 Other
Why else is it difficult traveling to another town/village/neighborhood?
How satisfied are you with public transportation in your area?
•	 Very dissatisfied
•	 Dissatisfied
•	 Satisfied
•	 Very satisfied

ما رأيك هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتفاقم المساواة بين الجنسين؟
اختر كل ما ينطبق
•القيم التقليدية تستعيد أهميتها
•التطرف العقائدي أو الديني آخذ في االزدياد
•قلة الفرص االقتصادية للمرأة
•النساء ليس لديهن تمثيل سياسي
•النساء أكثر تأثرا أثناء النزاعات واألزمات
•آخر
اذكر سبب رئيسي آخر يؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين؟
ما هي جوانب التمكين التي تحتاجها المرأة حاليا؟
اختر كل ما ينطبق
•تمكين سياسي
•فى المنزل
•تمكين إقتصادي
•اجتماعيا
•ال شيء مما باألعلى
•ال أعرف
هل تعتقد أنه ينبغي للمجتمع القيام بأي مما يلي لتحسين حياة األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة؟
يرجى اختيار كل ما ينطبق
•جعل البنية التحتية أكثر سهولة (مثل المواصالت وتكنولوجيا المعلومات
)وما إلى ذلك
•تحسين اإلندماج في نظام التعليم
•تسهيل توظيفهم
)•تسهيل مشاركتهم السياسية (مثل التصويت
•تقديم إعانات للمحتاجين
•ليست أولوية االن
•أسباب أخرى
•ال أعرف
ماذا تعتقد أن على المجتمع فعله لتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة؟
الجغرافيا
 أشعر أن منطقتي التي أسكنها آمنة بالنسبة:هل توافق أو ال توافق على عبارة
لي ولعائلتي؟
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال اوافق
•ال أوافق إطالقا
قرية آخرى؟/هل من الصعب أو السهل السفر إلى مدينة
•صعب جدا
•صعبة
•سهل
•سهل جدا
 قرية آخرى؟/لماذا يصعب السفر إلى مدينة
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•مخاوف أمنية
•ضعف البنية التحتية
•أنها مكلفة جدا
•انعدام وسائل النقل العام
•أسباب أخرى
قرية آخرى؟/لماذا يصعب أيضً ا السفر إلى بلدة
ما مدى رضاك عن المواصالت العامة في منطقتك؟
•مستاء جدا
•غير راض
•راض
•راضي جدا
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How has public transportation changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in
transportation?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in transportation?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening transportation?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening transportation?
How has infrastructure (including communication technology and industry)
changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in
infrastructure?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in infrastructure?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening infrastructure?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of infrastructure and investment as a result of armed conflict
•	 Depletion of infrastructure and investment as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening infrastructure?
Would you describe the location where you live as...?
•	 Rural
•	 Suburban
•	 Metropolitan area/City center

ما مدى التغير الذي طرأ على وسائل المواصالت في العشر سنوات االخيرة؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما رأيك هو السبب (أو األسباب) الرئيسية لتطوير وسائل النقل؟
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
هل يمكنك ذكر سبب رئيسي آخر للتحسين في النقل؟
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتدهور وسائل النقل؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•تدهور البنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•تدهور البنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتدهور النقل؟
كيف تغيرت البنية التحتية (بما في ذلك تكنولوجيا االتصاالت والصناعة) في
السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) التي تؤدي إلى تطوير البنية التحتية؟
اختر كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتحسين البنية التحتية؟
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتدهور البنية التحتية؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•تدهور البنية التحتية واالستثمار نتيجة للنزاع المسلح
•تدهور البنية التحتية واالستثمار نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتدهور البنية التحتية؟
؟... يمكنك وصف المنطقة التي تعيش فيه بأنها
•ريفية
•من ضواحى المدينة
وسط المدينة/•منطقة حضرية
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Which of the following quality of life in cities issues is of greatest concern to you?
•	 Safety and security
•	 Air quality
•	 Waste management
•	 Access to housing
•	 Public transportation systems
•	 Urban planning and management
•	 None, quality of life in cities is not a concern for me
•	 Other
What other issue(s) do you think are the greatest concern for quality of life in
cities?
How has quality of life in cities changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in quality of
life in cities?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in quality of life in
cities?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening in quality of life
in the cities?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening in quality of life in the
cities?
Which of the following quality of life in rural areas issues is of greatest concern to
you?
•	 The environment
•	 Waste management
•	 Quality of housing
•	 Public transportation systems
•	 Economic opportunities
•	 Quality of public services
•	 None, quality of life in rural areas is not a concern for me
•	 Other
What other issue(s) do you think are the greatest concern for quality of life in rural
areas?
How has quality of life in rural areas changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know

أي من القضايا الحياتية في المدن هي مصدر قلق كبير بالنسبة لك؟
•االمن والسالمة
•تلوث الهواء
•إدارة المخلفات
•الحصول على السكن
•المواصالت العامة
•التخطيط واإلدارة الحضرية
 أعتقد أن نوعية الحياة في المدن ليست مصدر قلق بالنسبة لي،•ال شيء
•أسباب أخرى
ما هي القضية (القضايا) األخرى التي تعتقد أنها تشكل قلقا لديك حول نوعية
الحياة في المدن؟
كيف تغيرت نوعية الحياة في المدن خالل السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
ما هو برأيك السبب الرئيسي (أو األسباب) لتحسين نوعية الحياة في المدن؟
اختر كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتحسين نوعية الحياة في المدن؟
ما السبب الرئيسي (أو األسباب) لتدهور نوعية الحياة في المدن؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•استنفاد الموارد وتدهور البنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•نضوب الموارد وتدهور البنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتدهور نوعية الحياة في المدن؟
أي من مشكالت الحياة التالية في المناطق الريفية تشكل مصدر قلق كبير لك؟
•البيئة
•إدارة المخلفات
•نوعية السكن
•المواصالت العامة
•الفرص االقتصادية
•جودة الخدمات العامة
 أعتقد أن نوعية الحياة في المناطق الريفية ليست مصدر قلق،•ال شيء
بالنسبة لي
•أسباب أخرى
ما هي القضية (القضايا) األخرى التي تعتقد أنها تشكل فلقا حول بنوعية
الحياة في المناطق الريفية؟
كيف تغيرت نوعية الحياة في المناطق الريفية خالل السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
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What do you think is the main reason (or reasons) for improvement in quality of
life in rural areas?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for improvement in quality of life in
rural areas?
What do you think is the main reason (or reasons) for worsening quality of life in
rural areas?
Please select all that apply.
•	 Lack of public investment
•	 Lack of private investment
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of armed conflict
•	 Depletion of resources and infrastructure as a result of refugee influx
•	 Other
What do you think is another main reason for worsening quality of life in rural
areas?
Do you think about moving or relocating?
•	 Yes, relocating within the country
•	 Yes, emigrating to another country
•	 No
•	 I don’t know
•	 Yes, but it is not possible for me now
Why can you not move or emigrate to another country?
Please select all that apply.
•	 I cannot afford it
•	 It is too dangerous
•	 I do not want to leave my family/ friends
•	 I am not legally allowed
•	 Other
Why else can you not relocate or emigrate to another country?
Why do you want to relocate or emigrate?
Please select all that apply.
•	 I can make more money somewhere else
•	 There are no opportunities in my city/region/country
•	 I cannot afford to live in my city/region/country
•	 I want to work and live in a new place
•	 I fear for my and/or my family’s safety due to our identity (religious/ethnic/
political)
•	 I fear for my and/or my family’s safety because of crime
•	 I want to join my family/friends there
•	 My city/region/country is affected by conflict
•	 I don’t know
•	 Other

ما رأيك هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتحسين نوعية الحياة في المناطق
الريفية؟
أختر كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية؟
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لتدهور نوعية الحياة في المناطق
الريفية؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قلة االستثمارات العامة
•قلة االستثمار الخاص
•نضوب الموارد وتدهور البنية التحتية نتيجة للنزاع المسلح
•نضوب الموارد وتدهور البنية التحتية نتيجة لتدفق الالجئين
•آخر
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لتدهور نوعية الحياة في المناطق الريفية؟
هل تفكر في االنتقال أو تغير محل اقامتك؟
 االنتقال داخل البلد،•نعم
 الهجرة إلى بلد آخر،•نعم
•ال
•ال أعرف
 لكن هذا غير ممكن بالنسبة لي اآلن،•نعم
لماذا ال يمكنك االنتقال أو الهجرة إلى بلد آخر؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•ال استطيع تحمله
•النه خطر جدا
أصدقائي/•ال أريد أن أترك عائلتي
•غير مسموح لي بالسفر
•أسباب أخرى
لماذا ال يمكنك االنتقال أو الهجرة إلى بلد آخر؟
لماذا تريد االنتقال أو الهجرة؟
اختر كل ما ينطبق
•يمكنني كسب المزيد من المال في مكان آخر
بلدي/منطقتي/•ال توجد فرص في مدينتي
بلدي/منطقتي/•ال أستطيع تحمل تكاليف اإلقامة في مدينتي
•أريد العمل والعيش في مكان جديد
)سياسية/عرقية/أو أمان أسرتي بسبب هويتنا (دينية/•أخشى على سالمتي و
أو أسرتي بسبب الجريمة/•أخشى على سالمتي و
أصدقائي هناك/•أريد االنضمام إلى عائلتي
البلد بالصراع/المنطقة/•تتأثر مدينتي
•ال أعرف
•أسباب أخرى

Why else do you want to relocate or emigrate?
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لماذا تريد االنتقال أو الهجرة؟

Where are you thinking of relocating or emigrating?
•	 A city within the country where I currently live
•	 A rural area within my country
•	 GCC country
•	 Non-GCC Arab country
•	 Europe
•	 North America
•	 Latin America
•	 Asia
•	 Africa
•	 Australia
Which country do you currently reside in?
•	 Algeria
•	 Egypt
•	 Iraq
•	 Jordan
•	 Lebanon
•	 Libya
•	 Morocco
•	 Palestine
•	 Somalia
•	 Syria
•	 Tunisia
•	 Yemen
•	 Other
To which city would you consider migrating in Algeria?
•	 Algiers
•	 Oran
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Egypt?
•	 Cairo
•	 Alexandria
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Iraq?
•	 Baghdad
•	 Basra
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Jordan?
•	 Amman
•	 Irbid
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Lebanon?
•	 Beirut
•	 Tripoli
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Libya?
•	 Tripoli
•	 Benghazi
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Morocco?
•	 Rabat
•	 Casablanca
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Palestine?
•	 Ramallah
•	 East Jerusalem
•	 Other

إلى أين تفكر في االنتقال أو الهجرة؟
•مدينة أخرى في بلدي
•منطقة ريفية داخل بلدي
•دول مجلس التعاون الخليجي
•خارج دول مجلس التعاون الخليجي
•أوروبا
•شمال امريكا
•اميركا الالتينية
•آسيا
•أفريقيا
•أستراليا
في أي بلد تقيم حاليا؟
•الجزائر
•مصر
•العراق
•األردن
•لبنان
•ليبيا
•المغرب
•فلسطين
•الصومال
•سوريا
•تونس
•اليمن
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة جزائرية تفكر في الهجرة اليها؟
•الجزائر
•وهران
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة مصرية تفكر في الهجرة؟
•القاهرة
•اإلسكندرية
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة عراقية تفكر في الهجرة إليها؟
•بغداد
•البصرة
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة في األردن تفكر في الهجرة إليها؟
•عمان
•اربد
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة لبنانية تفكر في الهجرة إليها؟
•بيروت
•طرابلس
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة ليبية تفكر في الهجرة إليها؟
•طرابلس
•بنغازي
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة تفكر في الهجرة إلى المغرب؟
•الرباط
•الدار البيضاء
•مدينة أخرى
إلى اي مدينة فلسطينية تفكر في الهجرة اليها؟
•رام الله
•القدس الشرقية
•مدينة أخرى
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To which city would you consider migrating to in Somalia?
•	 Mogadishu
•	 Hargeysa
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Syria?
•	 Damascus
•	 Aleppo
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Tunisia?
•	 Tunis
•	 Sousse
•	 Other
To which city would you consider migrating to in Yemen?
•	 Sana’a
•	 Aden
•	 Other
Which other country do you currently reside in?
To which other city would you consider migrating?
Governance
With which of the following do you most closely identify yourself?
•	 Arab culture
•	 Maghreb
•	 Mashriq
•	 Africa
•	 Arabian Peninsula
•	 Country of origin
•	 Local community/city where I live
•	 Religion
•	 Political affiliation
•	 Ethnicity
•	 Tribe/extended family/clan
•	 Other
With what other aspect of your identity do you most closely identify?
In case of an emergency or safety concern for you and your family, who would you
turn to seek support?
Please select all that apply.
•	 My community
•	 Religious institutions
•	 Civil society organizations
•	 Local authorities
•	 The government
•	 None of the above
Do you agree or disagree that the national government is responsive to the needs
of citizens?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly disagree
How has the national government’s responsiveness changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know

إلى أي مدينة في الصومال تفكر في الهجرة إليها؟
•مقديشو
•هرجيسا
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة سورية تفكر في الهجرة إليها؟
•دمشق
•حلب
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة تونسية تفكر بالهجرة اليها؟
•تونس
•سوسة
•مدينة أخرى
إلى أي مدينة يمنية تفكر في الهجرة إليها؟
•صنعاء
•عدن
•مدينة أخرى
في أي دولة أخرى تقيم حاليا؟
إلى أي مدينة أخرى تود الهجرة؟
الحوكمة
أي مما يلي يغلب على شخصيتك بشكل اكثر دقة؟
•الثقافة العربية
•المغرب العربي
•المشرق
•أفريقيا
•شبه الجزيرة العربية
•في بلدي
•منطقتي التي اسكن فيها
•الديانة
•االنتماء السياسي
•األصل العرقي
 اسرة عريقة،•سمات قبلية
•أخرى
ما هو الجانب اآلخر من هويتك التي يعبر عن شخصيتك؟
 إلى من،في حالة حدوث طارئ أو قلق على السالمة بالنسبة لك ولعائلتك
ستتجه لطلب الدعم؟
اختر كل ما ينطبق
•مجتمعي
•المؤسسات الدينية
•منظمات المجتمع المدني
•السلطات المحلية
•الحكومة
•ال شيء مما باألعلى
هل توافق أو ال توافق على أن السلطات المحلية تستجيب الحتياجات
المواطنين؟
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال اوافق
•ال أوافق إطالقا
كيف تغيرت استجابة السلطات المحلية في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
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Do you agree or disagree that the local government is responsive to the needs of
citizens?
•	 Strongly agree
•	 Agree
•	 Neither agree nor disagree
•	 Disagree
•	 Strongly disagree
How has the local government’s responsiveness changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
Do you feel that you have input into what the government does?
•	 Not at all
•	 A little
•	 A fair amount
•	 A great amount
•	 Completely
In the last 12 months, have you needed support from the police?
•	 Yes
•	 No
How satisfied are you with the support you received from the police?
•	 Very dissatisfied
•	 Dissatisfied
•	 Satisfied
•	 Very Satisfied
•	 Was not able to obtain support
How has support from the police changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Improved
•	 I don’t know
How have violence, crime, and justice changed in the last 10 years?
•	 Worsened
•	 Stayed the same
•	 Violence and crime have decreased, and justice has improved
•	 I don’t know
What do you think is the main reason (or reasons) for the decrease in violence
and crime and the improvement in justice?
Please select all that apply.
•	 The government improved policies in this area
•	 People mobilized to put pressure on public authorities
•	 The private sector contributed more in this area
•	 Local authorities addressed this problem
•	 The community self-organized to address the problem
•	 Support from international actors
•	 Other
What do you think is another main reason for the decrease in violence and crime
and the improvement in justice?
What do you think is the main reason (or reasons) for the increase in violence and
crime and the deterioration of justice?
Please select all that apply.
•	 Global and regional geopolitical uncertainty
•	 Political strife within the country/region
•	 Increasing corruption
•	 Ideological or religious extremism
•	 Increasing poverty/lack off employment opportunities
•	 Other
What do you think is another main reason for the increase of violence and crime
and the deterioration of justice?

هل توافق أو ال توافق على أن السلطات المحلية تستجيب الحتياجات
المواطنين؟
•موافق بشدة
•موافق
•ال أوافق وال أرفض
•ال اوافق
•ال أوافق إطالقا
كيف تغيرت استجابة الحكومة المحلية في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
هل تشعر أن لديك مشاركة في ما تفعله الحكومة؟
•ال أبدا
•قليال
•نوعا ما
•إلى حد كبير
•نعم إلى أقصى حد
 شه ًرا الماضية؟12 هل كنت بحاجة إلى دعم من الشرطة خالل الـ
•نعم
•ال
ما مدى رضاك عن الدعم الذي تلقيته من الشرطة؟
•مستاء جدا
•غير راض
•راض
•راضي جدا
•لم أكن قادرا على الحصول على الدعم
كيف تغير دعم الشرطة في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•تحسنت
•ال أعرف
كيف تغيرت مستويات العنف والجريمة والعدالة في السنوات العشر الماضية؟
•ساءت
•بقيت على حالها
•انخفض العنف والجريمة وتحسنت العدالة
•ال أعرف
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) النخفاض العنف والجريمة وتحسين
العدالة؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•قامت الحكومة بتحسين السياسات في هذا المجال
•تم حشد الناس للضغط على السلطات العامة
•ساهم القطاع الخاص أكثر في هذا المجال
•عالجت السلطات المحلية هذه المشكلة
•المجتمع منظم ذاتيا لمعالجة المشكلة
•الدعم من الجهات الدولية الفاعلة
•أسباب أخرى
ما هو السبب الرئيسي اآلخر النخفاض العنف والجريمة وتحسين العدالة؟
ما هو السبب الرئيسي (أو األسباب) لزيادة العنف والجريمة وتدهور العدالة؟
.يرجى اختيار كل ما ينطبق
•عدم االستقرار الجيوسياسي العالمي واإلقليمي
المنطقة/•الصراع السياسي داخل البلد
•زيادة الفساد
•التطرف العقائدي أو الديني
نقص فرص العمل/•زيادة الفقر
•آخر
ما هو السبب الرئيسي اآلخر لزيادة العنف والجريمة وتدهور العدالة؟
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In the last 12 months, have you, or some of your acquaintances, made an
informal payment or bribe to any government or public service?
•	 No, we have never found ourselves in those circumstances
•	 Yes, we were explicitly asked to pay
•	 Yes, though we were not asked to pay, we know that an informal payment is
expected
•	 Yes, though we were not asked to pay, we know it would help to get things
done quicker or better
•	 Yes, though we were not asked to pay, it is customary to express gratitude
•	 I don’t know
To what extent does your country cooperate with other countries?
•	 Too much
•	 The right amount
•	 Too little
•	 I don’t know
With which entity (or entities) do you think your country should cooperate more?
•	 International organisations like the UN or the World Bank
•	 Regional organisations, like the League of Arab States
•	 Friendly countries
•	 We should limit interference from outside
•	 I don’t know
Do you think you are receiving enough information about your country’s
cooperation with other countries?
•	 Yes, but the information is inconclusive
•	 Yes, but those issues do not concern me
•	 No, reliable information on these issues is not available to me

هل دفعت أنت أو بعض معارفك مبالغ أو رشوة ألي سلطات أو من اجل
 شهرا الماضية؟12خدمة عامة خالل ال
 لم نجد أنفسنا في مثل هذه الظروف،•ال
 طلب منا صراحة الدفع،•نعم
 إال أننا نعلم أنه علينا ان ندفع، على الرغم من أنه لم يُطلب منا الدفع،•نعم
 فنحن نعرف أنه سيساعد على، على الرغم من أنه لم يُطلب منا الدفع،•نعم
إنجاز األمور بشكل أسرع أو أفضل
 فمن المعتاد الدفع كتعبير، على الرغم من أنه لم يُطلب منا الدفع،•نعم
عن الشكر واالمتنان
•ال أعرف
إلى أي مدى يتعاون بلدك مع الدول األخرى؟
•كثير جدا
•بالقدر المطلوب
•ضئيل جدا
•ال أعرف
مع أي كيان (أو كيانات) ينبغي أن يتعاون بلدك أكثر؟
•المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة أو البنك الدولي
 مثل جامعة الدول العربية،•المنظمات اإلقليمية
•الدول الصديقة
•يجب علينا الحد من التدخل من الخارج
•ال أعرف
هل تعتقد أنك تتلقى معلومات كافية عن تعاون بلدك مع الدول األخرى؟
 لكن المعلومات غير حاسمة،•نعم
 لكن هذه القضايا ال تهمني،•نعم
 المعلومات الموثوقة حول هذه المشكالت غير متاحة لي،•ال
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الوضع المالي
المجيب ...
 ...ال يستطيع شراء ما
يكفي من الطعام ¨السرته

%13
12

 ...يستطيع شراء الطعام،
ولكن ال شيء غير ذلك
 ...يستطيع شراء الطعام
وتغطية النفقات العادية،
ولكن ال شيء غير ذلك

* يشمل ذلك العمل بدوام جزئي
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 ...يستطيع شراء الطعام
والمالبس الجديدة مرة واحدة في
السنة وتغطية النفقات العادية،
ولكن ال شيء غير ذلك
 ...يستطيع شراء الطعام
والمالبس ¨
واالثاث بشكل مريح،
ولديه مدخرات
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االسكان الحكومي/العسكري
** يشمل ذلك 
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الملحق ب :2-مقارنة بين ع ّينة المواطنة
من منظور شامل في البلدان العربية
وع ّينة الباروميتر العربي
على وسائل التواصل االجتماعي ،التي نجحت في معظم
البلدان ،مع استثناءات ملحوظة في العراق ولبنان.
تجدر المالحظة إلى أنه على عكس دراسة الباروميتر
العربي ،يمكن للمجيبين على الدراسة االستقصائية لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي أن يختاروا عدم اإلفصاح عن جنسهم.
تم اختيار هذا الخيار من قبل ما ال يزيد عن  16في المائة
من المجيبين في العراق ،وهو البلد الذي يبدو األقل تمثيالً
لإلناث بالمقارن ًة مع الباروميتر العربي ،وينطبق ذلك على
لبنان أيضاً (انظر الشكل د).
بالمقارن ًة مع دراسة الباروميتر العربي ،شملت الدراسة
االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضاً عددا ً
قليالً من المجيبين الذين تقل أعمارهم عن 16عاماً ،وكانت
نسبهم كالتالي 2 :في المائة في الجزائر ،و 4في المائة
في مصر ،و 7في المائة في العراق ،و 2في المائة في
األردن ،و 3في المائة في لبنان ،و 8في المائة في ليبيا،
و 3في المائة في المغرب ،و 3في المائة في دولة فلسطين،
و 3في المائة في تونس ،و 1في المائة في اليمن.
خالفاً لدراسة الباروميتر العربي ،طلبت الدراسة
االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من المجيبين
الحضريين تحديد ما إذا كانوا يعيشون في وسط المدينة/
منطقة العاصمة أو في الضواحي أو في منطقة شبه حضرية.

تتطلب المنهجية المطبقة على الدراسة االستقصائية لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي أن يكون لدى المجيبين هاتف ذكي
وأن يستجيبوا طوعاً لحملة على وسائل التواصل االجتماعي
تطلب مساهمتهم .وبغية التحكم في التحيز المتأصل الذي من
شأنه أن يقوض الصفة التمثيلية للعيّنة ،قمنا بمقارنة الخصائص
السكانية للدراسة االستقصائية للمواطنة من منظور شامل مع
تلك الخاصة بالباروميتر العربي ،وهي دراسة استقصائية مشابهة
نسبياً ،حيث أن العيّنة مستمدة ومرجحة وفقاً لل ُنهج اإلحصائية
التقليدية لضمان التمثيل قياساً على التعداد السكاني.
تقارن الرسوم البيانية أدناه بين ع ّينتين للعناصر السكانية
التي تم جمعها بطريقة مماثلة في البلدان المعنية حيث
أجرى الباروميتر العربي دورته الخامسة واألخيرة ( .)2018كما
هو متوقع ،تنحاز عيّنة المواطنة من منظور شامل إلى السكان
األصغر سناً ،والذين يميلون إلى ممارسة نشاط أكبر على
وسائل التواصل االجتماعي (انظر الشكل أ) .ويؤثر ذلك على
عوامل أخرى في العيّنة ،مثل النسبة المئوية األعلى للمجيبين
العاطلين عن العمل (انظر الشكل ب) ،والمستويات األعلى
من التحصيل العلمي (انظر الشكل ج) .يمكن اعتبار العناصر
األخرى للع ّينة ،مثل توزيعها الجغرافي ،أكثر تمثيالً .وبذلت
الدراسة االستقصائية للمواطنة من منظور شامل جهودا ً
محددة لتحقيق تمثيل الجنسين من خالل الحمالت الموجهة
الشكل أ

االنمائي
برنامج االمم المتحدة 

المجيبون حسب التوزيع العمري

مصر

الجزائر

العراق

الباروميتر العربي

االردن

لبنان

الفئة العمرية  25-16عاماً
الفئة العمرية  35-26عاماً
الفئة العمرية  45-36عاما
الفئة العمرية 
االكبر سناً

ليبيا

فلسطين

المغرب

اليمن

تونس

الفئة العمرية  25-16عاماً
الفئة العمرية  35-26عاماً
الفئة العمرية  45-36عاما
الفئة العمرية 
االكبر سناً
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الشكل ب

االنمائي
برنامج االمم المتحدة 

مهنة المجيبين

عاطلون عن العمل

الباروميتر العربي
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المجيبون الحاصلون على شهادة البكالوريوس على 
االقل
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برنامج االمم المتحدة 
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الباروميتر العربي
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ليبيا

مصر

الجزائر

فلسطين


االردن

تونس

يمكن تحديد تباين كبير في تغطية المناطق الحضرية في
اليمن والمغرب ولبنان ومصر (انظر الشكل ه).
يقل احتمال أن يكون للمجيبين على عيّنة المواطنة
من منظور شامل أطفال ،بالمقارنة مع المجيبين على عيّنة
الباروميتر العربي ،باستثناء مصر وفلسطين واليمن ،حيث
تتشابه النسب (انظر الشكل و .)1-وأولئك الذين لديهم
أطفال هم أكثر ميالً ألن يكون لديهم عدد أقل من األطفال
(انظر الشكل و.)2-
فيما يتعلق بمسألة مستويات الدخل ،صاغ الباروميتر
العربي األسئلة بشكل مختلف قليالً عما صاغتها الدراسة
االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ولكن بهدف
مماثل هو قياس الوضع المالي للمجيبين دون اإلشارة مباشرة
إلى األرقام ،واالعتماد بدالً من ذلك على تقييمات القدرة
على تغطية النفقات العادية .ويكمن االختالف الرئيسي
في أن الدراسة االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

اليمن

المغرب

العراق

لبنان

أعطت المجيبين خيارا ً من بين خمس إجابات ترتيبية ،بدالً
من أربعة فقط كما فعل الباروميتر العربي .بالنظر إلى
الفئتين الدنيا والعليا ،نرى اختالفات كبيرة جدا ً بين العيّنتين
(انظر الشكل ز) .في الجزائر ومصر والعراق ولبنان والمغرب
وفلسطين ،تضم الدراسة االستقصائية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي نسبة أعلى ممن ال يستطيعون تحمل تكاليف
الغذاء على اإلطالق ،ونسبة أقل ممن لديهم مدخرات؛ في
حين أنه في األردن وليبيا وتونس ،ضمت دراسة الباروميتر
العربي نسبة أعلى ممن ال يستطيعون تحمل التكاليف
العادية ويواجهون صعوبات كبيرة .قد يشير ذلك إلى أن
دراسة الباروميتر العربي تضم عيّنة أكثر ثرا ًء في المجموعة
األولى من البلدان وعيّنة أفقر في المجموعات الثالثة
األخرى .ولكن ،إذا تم أخذ الفئتين الدنيا فقط في االعتبار،
يبدو أن ع ّينة الباروميتر العربي أفقر في جميع البلدان
باستثناء العراق وفلسطين ،حيث النسب المئوية متشابهة.
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الشكل د

المجيبون حسب الجنس

غير محدد

االناث


الذكور

االنمائي في الجزائر
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في الجزائر
ّ
االنمائي في مصر
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في مصر
ّ
االنمائي في العراق
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في العراق
ّ
االنمائي في االردن
ع ّينة دراسة برنامج اال
مم المتحدة 
عينة الباروميتر العربي 
االردن
ّ
االنمائي في لبنان
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في لبنان
ّ
االنمائي في ليبيا
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في ليبيا
ّ
االنمائي في المغرب
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في المغرب
ّ
االنمائي في فلسطين
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في فلسطين
ّ
االنمائي في تونس
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في تونس
ّ
االنمائي في اليمن
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في اليمن
ّ
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الشكل ه

الموقع الجغرافي للمجيبين

منطقة ريفية

منطقة حضرية

منطقة شبه حضرية

االنمائي في الجزائر
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في الجزائر
ّ
االنمائي في مصر
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في مصر
ّ
االنمائي في العراق
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في العراق
ّ
االنمائي في االردن
ع ّينة دراسة برنامج اال
مم المتحدة 
عينة الباروميتر العربي 
االردن
ّ
االنمائي في لبنان
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في لبنان
ّ
االنمائي في ليبيا
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في ليبيا
ّ
االنمائي في المغرب
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في المغرب
ّ
االنمائي في فلسطين
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في فلسطين
ّ
االنمائي في تونس
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في تونس
ّ
االنمائي في اليمن
ع ّينة دراسة برنامج االمم المتحدة 
عينة دراسة الباروميتر العربي في اليمن
ّ
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الشكل و1-

االنمائي
برنامج االمم المتحدة 

نسبة المجيبين الذين لديهم أطفال
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الشكل و2-

عدد 
االطفال


االنمائي
برنامج االمم المتحدة 

الجزائر

%40

الباروميتر العربي

مصر


االردن

العراق

لبنان

30
20
10
0
1

2

3

4

5+

1

2

ليبيا

%40

3

4

5+

1

2

المغرب

3

4

5+

1

2

فلسطين

3

4

5+

1

2

تونس

3

4

5+

اليمن

30
20
10
0
1

2

3

4

5+

1

2

3

4

5+

1

2

3

4

5+

1

2

3

4

5+

1

2

3

4

5+

المواطنة من منظور شامل في المنطقة العربية :التصورات المتعلقة بالتنمية المستدامة في مختلف البلدان ،وعلى مختلف مستويات الدخل ،وبين الجنسين | 55

الشكل ز

صافي دخل 
االسرة المعيشية ووضعها المالي
%100
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الدراسة االستقصائية لبرنامج

االمم المتحدة االنمائي:


االشخاص الذين
ال يستطيعون شراء الطعام


االشخاص الذين
يستطيعون شراء الطعام فقط


االشخاص الذين يستطيعون شراء
الطعام وتغطية النفقات العادية فقط


االشخاص الذين يستطيعون شراء
الطعام والمالبس وتغطية النفقات العادية فقط


االشخاص الذين يستطيعون شراء
الطعام والمالبس 
واالثاث ،ولديهم مدخرات
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الباروميتر العربي:


االشخاص الذين يستطيعون تغطية التكاليف،
ويواجهون صعوبات كبيرة


االشخاص الذين يستطيعون تغطية
التكاليف ،ويواجهون بعض صعوبات


االشخاص الذين يستطيعون تغطية التكاليف،
وال يواجهون صعوبات بارزة
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االشخاص الذين
يستطيعون االدخار

United Nations Development Programme (UNDP)
Regional Bureau for the Arab States (RBAS)
1 UN Plaza, New York, New York, 10017, USA
http://www.arabstates.undp.org or www.arab-hdr.org
@UNDPar
@UNDPArabStates

Empowered lives.
Resilient nations.

