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العنف  �نفيذ مسح  مجموعة أدوات لمحة عن 
 المرأة  ضد

 معلومات أساسية 

تحسين أدوات قياس العنف ضد المرأة بالتزامن مع نشر المعلومات اإلحصائية الناتجة عنها الخطوة األولى    ُيعتبر 
وضع إطار عام    ويسمح لتعزيز القدرات الوطنية من أجل وضع السياسات والبرامج التي تعالج هذه القضية بفعالية.  

ددة تواجه المناطق والسياقات المختلفة. ومن  مشترك لمنهجية قياس العنف ضد المرأة بالتركيز على تحديات مح 
خالل التطوير والمشاركة في توحيد منهجية إقليمية للمؤشرات المتفق عليها لتقييم حجم العنف ضد المرأة، يمكن  
 استحداث وتسريع اعتماد آليات متطورة لجمع البيانات وقياس العنف ضد المرأة في المكاتب اإلحصائية الوطنية. 

نه  أ   شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة حول العنف ضد المرأة   التي أجرتها تقييم  ال   أظهرت دراسات ،  2009في عام  
د مسح سابق قادر على تقدير مؤشرات األمم المتحدة حول العنف ضد المرأة. وأوكلت اللجنة اإلحصائية  يوج  ال 

تقدير مؤشرات األمم المتحدة حول  لألمم المتحدة في العام نفسه مسؤولية البدء بتجريب مجموعة من البيانات ل 
االستبيان وأدوات  هذا  ناطق الخمس. ويؤمل أن يسهم  العنف ضد المرأة إلى المكاتب اإلحصائية اإلقليمية في الم 

 تنفيذه في توحيد جمع البيانات وتحليل مؤشرات األمم المتحدة حول العنف ضد المرأة دوليًا. 

قياس العنف  لمسح   استبياننموذج أول أعدت أمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ، 2011في عام 
تعزيز القدرات للقضاء  "لتنمية األمم المتحدة لمشروع حساب  إطارفي  ،ضد المرأة وأدوات التنفيذ المرفقة به

نفيذ المشروع لجان األمم بتقامت . و1"على العنف ضد المرأة من خالل الشبكات المحلية لمجتمعات المعرفة
للمساواة بين الجنسين  األمم المتحدة  هيئةوشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة، و 2المتحدة اإلقليمية الخمس

 .)للمرأةهيئة األمم المتحدة (وتمكين المرأة 

 
. ويسعى المشروع إلى تعزيز  2010- 2008بل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي خالل الفترة تم تنسيق المشروع من قِ  1

اء  قدرات البلدان في جميع أنحاء العالم لقياس العنف ضد المرأة بشكل منتظم ومناسب، ورصد وتقييم أثر السياسات والتشريعات والبرامج للقض
لجنة األمم  (، وتمت مراجعتها في اجتماع فريق الخبراء  2009سبتمبر  / نف. ُوضعت المسودة األولى لالستبيان في أيلولعلى هذا النوع من الع

. وكذلك جرى تحسينها وإجراء االختبارات الميدانية. وتّم إدخال االقتراحات  )2009سبتمبر / أيلول  30-28المتحدة االقتصادية ألوروبا، جنيف، 
طري الذي وضعته منظمة الصحة العالمية حول صحة المرأة  . وتمت االستعانة باالستبيان القُ 2011مارس / اذار 11في  على االستبيان المنقح 

مكان  والعنف المنزلي ضد المرأة كنقطة بداية، وتم تعديل األسئلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة في استبيان منظمة الصحة العالمية كي يصبح باإل
 ت المطلوبة. احتساب تقديرات المؤشرا

القتصادية اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة ا 2
 واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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د المرأة  استبيان قياس العنف ضنموذج ترجمة ب )اإلسكوا(امت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وق
واألدوات المرفقة به إلى اللغة العربية ومراجعته وتطبيعه حسب نتائج ورشة العمل حول استبيان قياس العنف  

اجتماع فريق العمل المشترك بين في كما تّم عرضه واعتماده  ،20103قدت في بيروت عام ضد المرأة التي عُ 
 16- 14قد في بيروت في االجتماعي في الدول العربية الذي عُ الوكاالت والخبراء حول إحصاءات النوع 

 . 20114 نوفمبر/ الثاني تشرين

وحدة السياسات اإلحصائية   طورت، 2030لعام  التنمية المستدامةلخطة في ضوء المتطلبات الجديدة و
. 2020-2018الفترة خالل  جراء مسح مستقلإلوالتنسيق في شعبة اإلحصاء في اإلسكوا االستبيان الكامل  

قياس مؤشرات "في ورشة العمل اإلقليمية حول ألول مرة جراء مسح مستقل  إلرض االستبيان الكامل عُ و
  9لى إ 7الفترة من في  ،المنعقدة في طنجا، المغرب  "التنمية المستدامة عن العنف ضد المرأة واستخدام الوقت

  توتم. اإلحصاء في األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والتي شاركت فيها اإلسكوا وشعبة 2018 مايو/ أيار
الموافقة عليه في االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات  مناقشته و

  تمو .2018أكتوبر / تشرين األول 16و 15 يوميان،  قد في عمّ النوع االجتماعي في البلدان العربية والذي عُ 
منظمة الصحة العالمية حول دعم تنفيذ  وهيئة األمم المتحدة للمرأة وي االجتماع المشترك بين اإلسكوا ف عرضه

تشرين  17لى إ 15الفترة من  فيالقاهرة، الذي ُعقد في مسح انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، 
استكملت اإلسكوا تحديث المستندات الداعمة لمجموعة األدوات وفًقا ، 2020. وفي عام 2019أكتوبر / األول

 .لعنف ضد المرأةا مستقل حول مسح جراء إلالكامل  الستبيانل

 العنف ضد المرأةتنفيذ مسح مجموعة أدوات عة ف مراجَ اهدأ

بالعنف ضد المرأة في أهداف التنمية  التالية المتعلقةمؤشرات البيانات لقياس البلدان من جمع الن يتمك •
 المستدامة:

o 5.2.1  أو / ونسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف جسدي
بل شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب شكل العنف أو نفسي من قِ / وجنسي 

 .والعمروعدد مرات تكرار العنف 

o 5.2.2  من  )اغتصاب(نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف جنسي
عالقتهن بالجاني،  و، مكان حدوث العنفأشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب 

 .العمرو ،عدد مرات تكرار العنفو

o 5.3.1   قبل بلوغ  بقرين و ارتبطن أسنة، والالتي تزّوجن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين
 . سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 
  7-3بيروت، ( ربيةتقرير ورشة عمل لتدريب المدربين في مجال العنف ضد المرأة وتكييف وحدة القياس مع خصائص البلدان العاإلسكوا،  3

 عة وحدة العنف ضد المرأة: مصر والعراق والكويت ولبنان ودولة فلسطين والمغرب.. وقد شاركت الدول التالية في مراَج )2010مايو / أيار

 .)E/ESCWA/SD/2011/Technical Paper.3/Rev.1(استبيان قياس العنف ضد المرأة: أدوات التنفيذ  ، نموذج2020اإلسكوا،  4

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltdryb_lmdrbyn_fy_mjl_lnf_dd_lmr_wtkyyf_whd_lqys_m_khsys_lbldn_lrby_report_a_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltdryb_lmdrbyn_fy_mjl_lnf_dd_lmr_wtkyyf_whd_lqys_m_khsys_lbldn_lrby_report_a_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltdryb_lmdrbyn_fy_mjl_lnf_dd_lmr_wtkyyf_whd_lqys_m_khsys_lbldn_lrby_report_a_0.pdf
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o 5.3.2  والالتي خضعن لعملية سنة 49و 15تتراوح أعمارهن بين  نسبة الفتيات والنساء الالتي ،
 بتر األعضاء التناسلية، حسب العمر./ تشويه

o 5.6.1  بشأن  بأنفسهن والالتي يّتخذن قراراتهن ،سنة  49و 15بين نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن
 بالصحة اإلنجابية. المتعلقة والرعاية  ،واستخدام وسائل منع الحمل ،العالقات الجنسية

 معلومات سياقية أخرى ذات صلة بالمنطقة العربية.  حصول علىال •

 مثل اإلعاقة.  ،أهداف التنمية المستدامةإطار المطلوبة في  صيلادخال التفإ •

 .مستقل حول العنف ضد المرأة  مسحتمكين البلدان من تنفيذ  •

 ولى ألعة احول المراجَ 

 توفر القائمة أدناه معلومات عن األقسام الجديدة بما في ذلك األسئلة المنقحة على النحو التالي:

 .المعيشية  إضافة القسم الثاني عن خصائص المسكن وممتلكات األسرة •

 .المبحوثة للمعلومات عنإضافة القسم الثالث  •

أسئلة موّسعة حول العمر عند الزواج األول  (إضافة أسئلة في القسم الرابع عن الحالة الزواجية  •
 .)الزوجات وتعدد

 .المالي والعملإضافة القسم الخامس عن الوضع  •

 . عن الصحةإضافة القسم السادس  •

 .)الحالي أو األخير(الزوج  للمعلومات عنإضافة القسم السابع  •

 .)أسئلة جديدة حول العنف خالل فترة الحمل(الشريك / إضافة أسئلة في القسم الثامن عن عنف الزوج •

أسئلة جديدة حول مكان (الشريك / غير الزوج الذي يرتكبه آخرونعنف ال عنإضافة أسئلة في القسم العاشر  •
 ا�رغمت المرأة على ممارسة الجنسوأسئلة عما إذا  ،خذةوقوع العنف والتبليغ عن الحادثة واإلجراءات المت

 .)الطفلةضد عنف الوكذلك أسئلة عن  ،للحصول على وظيفة أو درجات في المدرسة

 العنف ضد المرأةمسح  تنفيذ الغرض من مجموعة أدوات

عطي  تسؤال وشرح كل تصف وت ستبيان العنف ضد المرأة. فهيمع ا لتكون مرفقة  مجموعة األدوات تم إعداد 
 مة والمفاهيم التي تقوم عليها األسئلة ورموز اإلجابات المعطاة.تفاصيل عن المصطلحات المختلفة المستخدَ 

الذي يتضمن   ،)الفصل الثاني( "سئلةألدليل تعليمات استيفاء ا"مع االستبيان جنبًا إلى جنب  ويتعين استخدام
التوصيات المتعلقة الذي يتضمن  ،)الفصل الثالث( "باحثة إلجراء المقابالتدليل ال"ولكل سؤال؛  وصفاً 
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المنسقة دليل "و ؛5ضعت لغرض إجراء بحوث عن العنف ضد المرأةباألخالقيات والسالمة التي وُ 
  "إلنتاج مؤشرات العنف ضد المرأةخطة التحليل دليل "و ؛)الفصل الرابع( " الباحثات الميدانيات لتدريب

 . )الخامس الفصل(

 العنف ضد المرأةمؤشرات 

في اجتماعهم  اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المعنيون بمؤشرات العنف ضد المرأة،  تبنى أصدقاء رئيس  
أن األداة    التي تؤكد نظر  ال وجهة    ، 20096  ديسمبر / األول   كانون   11إلى    9من  في أغواسالينتس، المكسيك،   المنعقد 

المفضلة إلنتاج إحصاءات دقيقة وذات صلة بشأن المؤشرات األساسية التسعة عن العنف ضد المرأة هي مسح  
أن تنفيذ هذه    . ولكن، بما للعنف ضد المرأة يكون ممثالً على المستويين الوطني ودون الوطني   مستقل إحصائي  

أو التمويل، يمكن أن  / الفتقار إلى القدرة اإلحصائية و التوصية لن يكون ممكنًا في جميع الظروف الوطنية نظرًا ل 
،  اً ديمغرافي   اً مسح حول الصحة أو  مسحًا  ل أن يكون  يفض� آخر  بمسح    عن العنف ضد المرأة   االستبيان   إرفاق   شكل ي 

 مجديًا لذلك.   بديًال 

 عنف ضد المرأة بحلولاألمين العام لألمم المتحدة جميع البلدان إلى جمع بيانات عن مدى انتشار ال لتلبية دعوةو
تحتاج البلدان إلى تنفيذ مسح  ، 2030 ة لعامالتنمية المستدام  بموجب خطةلتزامات االلتحقيق و ،2015 عام

تنفيذ تمكّن مجموعة أدوات وفي هذا الصدد،  .البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأةونشر العنف ضد المرأة وجمع 
 لعنف ضد المرأة:االعنف ضد المرأة البلدان من إنتاج المؤشرات األساسية التالية حول مسح 

أو جنسي / ونسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي  5.2.1
العنف وعدد شكل ، حسب بل شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة أو نفسي من قِ / و

 . مرات تكرار العنف والعمر

أو جنسي  / نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي و 
شكل العنف وعدد مرات تكرار العنف  حسب  ل حياتهن،  ا بل شريك حالي أو سابق، طو أو نفسي من قِ / و 

 والعمر. 

الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي من أشخاص غير نسبة النساء والفتيات في 
 الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب عالقتهن بالجاني وعدد مرات تكرار العنف والعمر. 

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي من أشخاص غير 
 سب عالقتهن بالجاني وعدد مرات تكرار العنف والعمر. سنة، ح  15الشريك، منذ عمر 

 
  )باإلنكليزية(، المرأة أوالً: توصيات تتعلق باألخالقيات والسالمة عند إجراء بحوث عن العنف العائلي ضد المرأة 2001منظمة الصحة العالمية،  5

)WHO/FCH/GWH/01.1(. 

. تقرير اجتماع أصدقاء رئيس اللجنة  2010لالطالع على االستنتاجات والتوصيات، يمكن النظر إلى: اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة،  6
 . 18، ص. )باإلنكليزية(  )ESA/STAT/AC.193/L.3(اإلحصائية لألمم المتحدة المعنيين بمؤشرات العنف ضد المرأة  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65893/WHO_FCH_GWH_01.1.pdf;jsessionid=351719913914743494CE0581927EE899?sequence=1
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/IssuesFocus/Report-of-the-Meeting-of-the-Friends-of-the-Chair-February-2010.pdf
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من أشخاص  )اغتصاب(نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جنسي  5.2.2
غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب مكان حدوث العنف، وعالقتهن بالجاني، وعدد 

 والعمر. مرات تكرار العنف، 

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك،  
 سنة، حسب مكان حدوث العنف، وعالقتهن بالجاني، وعدد مرات تكرار العنف، والعمر.   15منذ عمر  

بل األزواج، خالل االقتصادية من قِ نسبة النساء في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسيطرة 
 ل حياتهن.ا االثني عشر شهرًا السابقة وطو

قبل بلوغ سن  بقرين و ارتبطن أسنة، والالتي تزّوجن  24و  20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.1
 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة. 

بتر  / والالتي خضعن لعملية تشويه سنة، 49و  15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.2
 األعضاء التناسلية، حسب العمر. 

 مؤشرات سياقية مختارة 
  

سنة، والالتي يّتخذن قراراتهن بأنفسهن بشأن العالقات  49و 15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 
 والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية. ،الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل

5.6.1 

 b.1.5 . حسب الجنس ،نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول 

 7.1.1 .نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

 8.5.2 . البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقةمعدل 

الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى  )سنة فأكثر 15(نسبة البالغين 
 مقدم خدمات مالية متنقلة. 

8.10.2 

أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة،   جسدينسبة ضحايا التحرش ال
 السابقة.  ومكان حدوثه خالل االثني عشر شهراً 

11.7.2 

 الجنسي خالل االثني عشر شهراً  )ج (النفسي و )ب(و جسديللعنف ال  )أ(نسبة السكان الذين تعرضوا 
 السابقة. 

16.1.3 

على األقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون  نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم
 فيها. 

16.1.4 

السابقة الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات  نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهراً 
 . المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسمياً 

16.3.1 
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يتم تقدير هذه   )الشريك/ الخطيب(غير الزوج  خرينالجسدي والجنسي ضد المرأة من آإلى العنف شارة إلعند ا
االعتداء الجسدي والجنسي في مرحلة الطفولة غير مشمول وسنة.  15المؤشرات للحوادث التي جرت بعد سن 

المطبقة من غير المحبذ إطالقًا جمع بيانات من األطفال باستخدام منهجية المسح نفسه وهذه المؤشرات،  في
 ألسباب منهجية وأخالقية وأخرى تتعلق بالسالمة. ، وذلكعلى الكبار 

 تعديل االستبيان طبقًا للسياق 

بالرغم من حث البلدان على إجراء أقل ما يمكن من التغييرات في االستبيان لكيال ُينتقص من قابلية البيانات 
الستبيان وفقًا الحتياجات البلد المعني وسياق في الغالب ال مفر من إجراء بعض التعديالت على افللمقارنة، 

المسح الرئيسي. وبما أن أسماء المتغيرات في كتاب الرموز وخطة التحليل تستند إلى أرقام األسئلة، ينبغي 
 تباع التوصيات التالية:ا

 إدخال أسئلة جديدة في االستبيان 

بالبلد   تصلةقترح تمييز المتغيرات الم، ويُ درجةاألسئلة المإذا تم إدخال سؤال جديد، من المهم عدم تغيير ترقيم 
 من خالل تصميم اسم المتغير بحيث يتألف من مزيج من رمز البلد ورقم السؤال.  ،عن المتغيرات العامة

 حذف أسئلة أو خيارات إجابات في االستبيان 

وبالتالي  ،اإلجابة سؤال أو لخيارتغيير الترقيم األصلي لل   من دونولكن   اإلجابة، يمكن حذف السؤال أو خيار
ألغراض بأرقامها محتفظة وذلك لكي تبقى األسئلة األخرى   ،متواصلةأو خيارات اإلجابة أرقام األسئلة  عودت لن

 . )V03 فإن تسلسل أرقام األسئلة لن يشمل الرقم، V03على سبيل المثال، إذا ُحذف السؤال (مقارنة البيانات 

 دواتاألمجموعة  ت علىتعديال

وسياق الدراسة الرئيسية  البلد إلى إجراء التعديالت عليهما معًا تبعًا الحتياجات  ستبيانيحتاج هذا الدليل واال
 يشكالن جزءًا منها. نذيل ال

 إجراء التعديالت بشأن المكونات التالية: األمرتطلب يقد 

 إجراءات اختيار المبحوثة.  •

 . االستبيان، غير مدرجة في إضافية عن المبحوثة اجتماعية واقتصادية معلومات •

كإضافة أسئلة جديدة أو استخدام رموز إجابات إضافية مع األسئلة   ،األسئلة المتعلقة بالعنف مضمون •
 .درجةالم
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 .] قوسين مربعينبين [ في هذا الدليل، ترد النصوص التي قد يلزمها تعديل في بعض البلدان 

 المسائل األخالقية واعتبارات السالمة 

ضافيًا بسبب طبيعة المسح  إالتي تتطلب انتباهًا خالقية ألالسالمة والمسائل اما يلي بعض اعتبارات  في
 الرئيسي: 

ب أن يصبح أي شخص  العنف ضد المرأة إلى امرأة واحدة فقط في األسرة المعيشية لتجن� مسح أهمية توجيه  •
 نة من طبيعة األسئلة.آخر في األسرة على بي� 

 أهمية الخصوصية والسرية الصارمة.  •

  .في أنحاء المسح إطالقاً ستخدم لن تُ  "العنف"أهمية اإلشارة إلى االستبيان باسم مختلف آمن، حيث أن كلمة  •
. وليس هذا فقط  )قضايا المرأة، المرأة والعالقات األسرية، المرأة وتجارب الحياة(ومن أمثلة األسماء اآلمنة 

معروفًا بين أفراد األسرة اآلخرين، ولكن أيضًا إلعطاء المبحوثة العبارات   مسحب أن يصبح موضوع الجن� لت
 التي يمكن أن تشرح بها المقابلة لآلخرين إذا لزم األمر. 

دليل المنسقة لتدريب "وفي  )الفصل الثالث( "دليل الباحثة إلجراء المقابالت"وسيتم شرحها بالتفصيل في  
 . )الفصل الرابع( " الباحثات الميدانيات
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 شكر وتقد�ر 

، أعدت وحدة السياسات اإلحصائية والتنسيق  2030لعام   التنمية المستدامةلخطة في ضوء المتطلبات الجديدة 
بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة جراء عملية مسح مستقل إلاالستبيان الكامل في شعبة اإلحصاء في اإلسكوا 

السيدة ندى جعفر، رئيسة وحدة  أشرفتو .وشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة ،منظمة الصحة العالميةوللمرأة، 
  لتنميةاألمم المتحدة لإطار مشروع حساب  فيحصائية والتنسيق في شعبة اإلحصاء على تنفيذه إلالسياسات ا

 بمساعدة دانا السوسي، الباحثة المساعدة. "حصاءاتإلالبيانات وا"حول 

نتيجة   ،وتحديث آلياتهالعنف ضد المرأة  جراء عملية مسح مستقل حولإل تطوير االستبيان الكامل وجاء
للمباحثات التي جرت خالل ثالثة اجتماعات: ورشة العمل اإلقليمية حول قياس مؤشرات التنمية المستدامة 

االجتماع الخامس لفريق العمل  و، )2018مايو / أيار 9-7المغرب، (عن العنف ضد المرأة واستخدام الوقت 
تشرين  16-15األردن، (شترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية الم

-15 مصر،(واالجتماع حول دعم تنفيذ مسح انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة العربية  ،)2018ر أكتوب/ األول

 .)2019 أكتوبر/ تشرين األول 17

، وذلك في إطار مشروع حساب  2011في عام بإعداد النموذج األول م. جانسن السيدة هنريكا أ. ف.  قامتوقد 
تعزيز القدرات للقضاء على العنف ضد المرأة من خالل الشبكات المحلية لمجتمعات  "لتنمية األمم المتحدة ل

العالمية.  عكس أحدث االختبارات الميدانية يلاالستبيان الكامل بشأن ة السيدة جانسن تم استشارو ."المعرفة
ضد المرأة بالتعاون الوثيق مع السيدة وفاء الماجد   مسح العنف يذفتن عة مجموعة أدواتمراَج و  تطويرتم و

من المفوضية  الخبيرة والسيدة بشرى بوزيان  ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر الخبيرة في
 رب.العليا للتخطيط في المغ
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 المحتويات 

 iv المرأة  لمحة عن مجموعة أدوات �نفيذ مسح العنف ضد
 xi شكر وتقد�ر 

 1 است�يان العنف ضد المرأة  أوًال. 

 59 دليل تعليمات استيفاء األسئلة ثانيًا. 

 132 دليل الباحثة إلجراء المقابالت ثالثًا. 

 176 دليل المنّسقة لتد��ب الباحثات الميدانيات  رابعًا. 

 205 ضد المرأة  دليل خطة التحليل إل�تاج مؤشرات العنف خامسًا. 
  



 

 



 

 

 

 المرأة است�يان العنف ضد   أوًال. 
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 هيكل االست�يان 

 3 األسرة المعيشية  استمارة ألف. 
 4 ألسرة المعيشية القسم األول: خصائص ا

 7 المعيشية األسرة  القسم الثاني: خصائص المسكن وممتلكات

 10 الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة  استمارة باء. 
 11 المبحوثة عن   القسم الثالث: معلومات

 14 )الشريك/ العالقة بالزوج(القسم الرابع: الحالة الزواجية 
 17 القسم الخامس: الوضع المالي والعمل 

 20 القسم السادس: الصحة
 27 ) الحالي أو األخير(معلومات عن الزوج القسم السابع: 

 29 الشريك/ القسم الثامن: عنف الزوج
 39 القسم التاسع: اإلصابات 

 42 )غير الشريك/ غير الزوج( الذي يرتكبه آخرونالقسم العاشر: العنف 

 58 المقابلة واختتاماستكمال  جيم.
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 استمارة األسرة المعيشية ألف. 

1 
 الموقع الجغرافي

 1.......... ............................................................ حضر.......
 2........... .............................................................ريف...... 

2 
الرقم الترتيبي للوحدة  

 األولية 
    

 

3 
الرقم الترتيبي للوحدة  

 الثانوية 
  

 

4 
 الرقم الترتيبي 

 لألسرة
  

 

5 
الرقم الترتيبي للمرأة  

 المبحوثة 
  

 

  سم المرأة المبحوثة ا 6

 اليوم   الشهر    السنة      تاريخ بداية البحث  7
 

   ةشرفسم ورمز المُ ا 8
 

   ةراقبسم ورمز المُ ا 9
 

   ة سم ورمز الباحث ا 10
 

 اليوم   الشهر    السنة      تاريخ مراقبة االستمارة  11
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 خصائص األسرة المعيشيةالقسم األول: 

سم  ا"نحن نجري مسحًا في  ."سم مركز المسحا" أنا أقوم بزيارة األسرة نيابة عن.  _____________مرحبًا، اسمي 
 –مثل: صحة المرأة وتجاربها الحياتية أو أحوال المرأة المعيشية ( "سم آمن للمسح ا "للتعرف على   "موقع الدراسة

 .)بتاتاً  "مسح العنف ضد المرأة"سم ايذكر  ال

DC01 

من فضلك، هل يمكنك أن تخبريني كم عدد األشخاص الذين يقيمون 
 هنا ويتشاركون الطعام؟ 

 الذين يقيمون هنا؟ )والرضع(هل يشمل هذا الرقم األطفال  :للتقّصي

هل يشمل هذا الرقم أشخاصًا ليسوا من أفراد األسرة، مثل  
أو األصدقاء  النزيالت/ أو النزالء ات/ المقيمينعامالت المنزل / عاملي

 الذين يقيمون هنا ويتشاركون الطعام؟

 ) تأكّدي من إضافة هؤالء األشخاص إلى المجموع (

شخاص اإلجمالي في  عدد األ
 األسرة المعيشية

  
 

DC02  ؟ أنثىأو  ركَ ذَ هل رّب األسرة 

 1...................................ركَ ذَ 

 2.................................أنثى

 3..............................كالهما

 نموذج اختيار المرأة المؤهلة 

 (B) 
 المرأة في األسرة 

(C) 
 األسرة  ربة/ العالقة برّب 

(D) 
 مكان السكن 

(E) 
 العمر 

(F) 
 األهلّية 

DC03 
(A)   رقم

 السطر 

وّد التحّدث اليوم إلى  أ
امرأة واحدة من األسرة. 

لكي أتمكّن من تحديد  
أي امرأة أتحدث إليها،  

هل يمكنكم أن تعطوني 
األسماء األولى لكّل 

الفتيات والنساء اللواتي  
يقمن عادة في هذا  

ويتشاركن (المنزل 
 . )الطعام

  "االسم" صلةما هي 
 (*)؟األسرة ربة/ برّب 

الرموز   ياستخدم (
 ) المذكورة في األسفل 

هل تقيم  
في   "االسم "

 هذا المنزل؟ 

للحاالت  (
  :الخاّصة

  )أ( ي نظرا
في 

 ) األسفل

 "االسم "كم تبلغ 
 من العمر؟ 

األعوام تقريبًا  (
بالسنوات  

 ) الكاملة

  ي انظر(
المعايير 

المذكورة  
 في األسفل 

 )) ب(و  )أ(
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 ال  نعم  ال  نعم 

1   1 2  1 2 

2   1 2  1 2 

3   1 2  1 2 

4   1 2  1 2 

5   1 2  1 2 

6   1 2  1 2 

7   1 2  1 2 

8   1 2  1 2 

9   1 2  1 2 

10   1 2  1 2 

 الرموز

 رّب األسرة 01
 ) الشريكة (الزوجة   02
 االبنة  03
 زوجة االبن  04
 الحفيدة  05

 الوالدة  06
 ) الحماة ( والدة الشريك   07
 األخت  08
 زوجة األخ  09
 أقارب آخرون  10

 ابنة الشريك/بالرضاعة / االبنة المتبناة  11
 الخادمة المقيمة  12
 النزيل 13
 الصديق  14
: )ي دحد� (أشخاص غير أقارب   15

 ___________ 

جرى سرة معيشية. تُ أاستمارة منفصلة لكل  ياستكمل  ،مبنى السكنسرة معيشية في أفي حال وجود أكثر من 
 المقابلة مع امرأة واحدة في كل أسرة معيشية. 

 : خذ في االعتبار ألعضاء األسرة المعيشيةؤحاالت خاصة ت ) أ(

 في األسبوع أو أكثر في األسرة المعيشية.  ليالٍ  5 منينكّن إذا : عامالت المنزل •
 الماضية. ةاألسرة المعيشية في األسابيع األربع نمن عندإذا : ائراتالز •

ويفضل شمول سنة  49ن ال يقل الحد األقصى للفئة العمرية عن أيجب ( +15امرأة تبلغ من العمر  أيّ  :التأهيل ) ب(
 . تعيش في األسرة المعنيةو )كبار السن

 : امرأة واحدة مؤهلة في األسرة المعيشيةأكثر من 

 . )kishيتم استخدام جدول (  المقابلةواحدة إلجراء مؤهلة اختيار عشوائي المرأة  •
إذا كان باإلمكان التكلم أو التحدث مع المرأة المختارة.  ياسأل دائرة حول رقم السطر للمرأة المختارة. يضع •

 إلعادة الزيارة. على موعد  يإن لم تكن المرأة في المنزل، اتفق 
 في استمارة األسرة المعيشية.  ياستمر  •
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 : ال يوجد امرأة مؤهلة في األسرة المعيشية إلجراء المقابلة

  15امرأة تبلغ من العمر فقط مع مقابلة   إجراءي  المطلوب من ال أستطيع االستمرار في المقابلة ألن" : يلوق •
 . "سنة وما فوق

 ) ويفضل شمول كبار السنسنة  49ن ال يقل الحد األقصى للفئة العمرية عن أيجب (

 . )االنتهاء من المقابلة(لمساعدتكم  شكراً 
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 المعيشية القسم الثاني: خصائص المسكن وممتلكات األسرة

عن   القسمهذا في لى الَذكَر ع سئلة ألاُتطرح ، يتوليان مسؤولية رب المنزل )ر واألنثى كَ الذَ (كال  إذا كان (*)
 . "خصائص المسكن وممتلكات األسرة المعيشية"

لتعرف على ظروف المسكن والوضع االقتصادي لألسرة، أي دخلها واحتياجاتها المالية إلى اسئلة التالية ألاتهدف 
 وقدرتها على الصرف. 

 االجابة  األسئلة  الرقم
 رمز

 اإلجابة 

HC01  السكنية ما هو نوع الوحدة
 التي تقيم بها األسرة؟ 

 1 فيال 

 2 دار

 3 شقة 

 4 غرفة مستقلة 

 5 خيمة

 6 ) عربة متنقلة( كرفان

 7 ________ : )ديحد� / دحد� (أخرى 

HC02 نوع حيازة المسكن؟  وما ه 

 1 ملك 

 2 مستأجر غير مفروش 

 3 مستأجر مفروش 

 4 دون مقابل

 5 مقابل عمل

 6 ________ : )ديحد� / دحد� (أخرى 

HC03  جنس حائز المسكن 

 1 ركَ ذَ 

 2 أنثى

 3 كالهما
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HC04 

 هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى األسرة؟ 

 ال  نعم   ال  نعم 
 2 1 تكييف مركزي 12  2 1 سيارة خاصة 1

 2 1 تدفئة مركزية  13 2 1 غسالة مالبس  2

 2 1 مروحة كهربائية 14 2 1 نشافة مالبس  3

 2 1 تلفزيون  15 2 1 كهرباء / طباخ غاز 4

 2 1 راديو  16 2 1 ميكروويف  5

 2 1 صحن القط  17 2 1 ثالجة كهربائية 6

 iPad 1 2تابلت /الب توب جهاز حاسوب 18 2 1 فريزر 7

 2 1 هاتف أرضي/ خط 19 2 1 جالية صحون  8

 2 1 نترنتإخط  20 2 1 سخان شمسي  9

 2 1 )مولد خارجي(شبكة مشتركة  21 2 1 ي المياه نقّ مُ  10

 2 1 مولد طاقة خاص  22 2 1 فكي� مُ  11

HC05 
 المؤشر
7.1.1 

عدد ساعات توفر خدمة الكهرباء كان كم 
 في المسكن يوميًا خالل الشهر الماضي؟

 ) سؤال اختياري (

 1 ساعات  8أقل من 

 2 ساعة 8-16

 3 ساعة  17-23

 4 ساعة 24
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 المعيشية  سئلة حول الخصائص االقتصادية لألسرةأ

 جابة إلا األسئلة  الرقم
 رمز

 اإلجابة 

HC06 
خالل الشهر الماضي، كم بلغ إنفاق أسرتكم  

 الشهري على مختلف السلع والخدمات؟ 

 XXX 1أقل من 

<XXX< 2 

 XXX 3أكثر من 

 98 تذكر أال / عرفأال 

 99 ال إجابة/ رفض اإلجابة/ رفضت

HC07 

باعتقادك، ما هو المبلغ اإلجمالي الذي  
جل تلبية أتحتاجه أسرتك شهريًا من 

  االحتياجات والمتطلبات األساسية للحياة
فواتير المسكن، الملبس، الغذاء، ال مثل(
 ؟ )لخ، إ صحة ال تعليم، المختلفة، ال

في المربعات في حال  )-( يسجل(
 ) إجابةاستحالة الحصول على 

     

 

HC08 

أن دخل أسرتك   ينتظن/ إلى أي مدى تظن 
  يكفي لتغطية احتياجات أسرتك اليومية

فواتير ال مسكن، الملبس، ال، غذاءالمثل (
 ؟ )لخ، إ صحة ال تعليم، المختلفة، ال

 1 ساسية ألدخلنا أعلى من احتياجاتنا ا

 2 ساسيةألاحتياجاتنا اقل من أدخلنا 

ساسية  ألدخلنا يساوي تكاليف احتياجاتنا ا
 )بالكاد(

3 

 98 عرف أال 

 99 ال إجابة/ رفض اإلجابة/ رفضت

HC09 

عتبر الحالة االقتصادية  هل تُ  بشكل عام،
 ألسرتك: 

 فقيرة جداً 
 فقيرة 

 متوسطة 
 جيدة

 جيدة جداً 
 ممتازة

 1 فقيرة جداً 

 2 فقيرة 

 3 متوسطة 

 4 جيدة

 5 جيدة جداً 

 6 ممتازة

 98 عرف أال 

 99 ال إجابة / رفض اإلجابة/ رفضت
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 استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة باء.

سم  ا". نحن نجري مسحًا في "سم مركز المسحا "أنا أقوم بزيارة األسرة نيابة عن  ._____________سمي ا، مرحباً 
، وقد تم اختيارك بشكل  )مثل: صحة المرأة وتجاربها الحياتية( "سم آمن للمسح ا "للتعرف على   "الدراسةموقع 

 عشوائي للمشاركة في هذا المسح.

قد يصعب عليك مناقشة بعض   أود أن أطرح عليك بعض األسئلة التي تتطّرق إلى أوجه هامة من حياة المرأة.
لديك الحق بتوقيف المقابلة في أي  برن من المفيد انتهاز هذه الفرصة للتكلّم.المواضيع، غير أّن العديد من النساء اعت

 ،خاطئجواب سؤال ال ترغبين في الرّد عليه. ليس هناك جواب صحيح أو  وقت تشائين. ال يتوّجب عليك الرد على أيّ 
يعرف أحد أن هذه األسئلة قد أوّد أن أؤكّد لك أن كّل اإلجابات تبقى سرّية للغاية ولن يطلع أحد عليها، حّتى لن و

 سمك وعنوانك. ا ُطرحت عليِك ولن أسجل 

 . )سم البلدا(ن اشتراكك في هذا المسح هو تطوعي بشكل بحت، ولكن تجربتك قد تكون مهمة لنساء أخريات في إ

 هل لديك أسئلة؟ 

 . هل توافقين على إجراء المقابلة؟ )للرد ... دقائق  هاأعِط (

 ) موافقة أو ال المؤهلة رأة أشيري إذا كانت الم(

 ) المقابلة  ينه اعلى وقتها و  هاشكريا(    ال توافق على إجراء المقابلة              [  ]

 توافق على إجراء المقابلة  [  ]

 مناسبان إلجراء المقابلة؟  اآلنهل المكان والوقت 

 ال   [ ]نعم                                                        [ ]

 _____) والمكان ____ دي الزمان حد� (      ؟خرآتودين أن نجريها في مكان  فهل ،المهم جدًا أن نتكلم على انفرادمن 

 ) اختياري (
 بل المبحوثة ستكمل من قِ تُ 

 أشهد بأن الباحثة الميدانية قد قرأت ما ورد أعاله 
 التوقيع

 ___________________ 
 [ ] [ ] السنة    [ ] [ ]الشهر    [ ] [ ]دقيقة   في   اليوم   [ ] [ ]ساعة    [ ] [ ]   ) ساعة  24(وقت البدء بالمقابلة 
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 عن المبحوثة  معلومات القسم الثالث: 

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
  يانتقل 

 السؤال  إلى

W01 

أود اآلن أن أطرح عليك بعض  
 األسئلة عن نفسك. 

اليوم  (ما هو تاريخ ميالدك 
 ؟ )التي ولدت فيهاوالشهر والسنة 

  اليوم   الشهر    السنة     

 98 ال تتذكر / ال تعرف
 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W02 
العمر بالسنوات  (كم عمرك 

 ؟ )الكاملة 
 العمر بالسنوات الكاملة   

 

W03  ما هي ديانتك؟ 

 1 بال ديانة

 

 2 سالمية إلا

 3 المسيحية 

 4 ___________ : ) يدحد� (أخرى 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W04  ما هي جنسيتك الرئيسية؟ 

 1 _______________ : )يدحد� (

 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W05 
 منذ متى تعيشين في هذا الحي؟ 

 ) الحي المقيمة فيه(

 عدد السنوات   
 

 0 من سنة أقل 

 

 1 عاشت كل حياتها في هذا الحي 

أسابيع في  4على األقل (زائرة 
 ) األسرة

2 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة/رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
انتقلي  

 السؤال  إلى

W06 
 المؤشر
16.1.4 

ما مدى شعورك باألمان أثناء  
 / منطقتكالمشي بمفردك في 

 فيه؟ ذي تقيمين الحي ال 

 1 آمن جداً 

 

 2 بالكاد آمن

 3 غير آمن

 4 غير آمن للغاية 

 5 في الليل  هامشي بمفردتال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W07 

هل يعيش أحد من أفراد عائلتك  
ولى بالقرب من  ألمن الدرجة ا

يمكنك مسكنك بحيث 
 زيارتهم بسهولة؟ / رؤيتهم

 1 نعم

 

 2 ال 

 3 ولى ألتعيش مع عائلتها من الدرجة ا

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W08 

كم مرة ترين أو تتحدثين مع أحد 
أفراد عائلتك من الدرجة األولى؟ 

هل يمكن القول يوميًا، على األقل 
األسبوع، مرة مرة واحدة في 

واحدة في الشهر، مرة واحدة في 
 السنة، أو وال مرة؟ 

  1 يومياً 
  2 على األقل مرة واحدة في األسبوع 

  3 على األقل مرة واحدة في الشهر 

  4 في السنة  على األقل مرة واحدة
  5 أبداً / وال مرة
  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W09 

عندما تحتاجين إلى مساعدة أو  
لديك مشكلة، هل يمكنك عادة 

أفراد عائلتك   االعتماد على أحد
من الدرجة األولى للحصول على 

 الدعم؟ 

  1 نعم

  2 ال 

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W10 
 المؤشر

 1.ب.5

هل استخدمِت هاتفًا خلويًا 
الثالثة أشهر  محموالً خالل 

 الماضية؟ 

  1 نعم

  2 ال 

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
انتقلي  

 السؤال  إلى

W11 
سبق لك الذهاب إلى   هل

 المدرسة؟ 

  1 نعم

 2 لم تذهب إلى المدرسة إطالقاً 

W13 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / اإلجابةرفضت 

W12a 
ما هو أعلى مستوى تعليمي 

 حصلِت عليه؟ 

  1 عام  _______ االبتدائي 

  2 عام ________ الثانوي 

  3 عام  ________ فأعلى / الجامعي

 98 ال تتذكر / ال تعرف
W13 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W12b 
 ما هو عدد السنوات الدراسية؟ 

 ]محلياً  المحدد الترميز[

عدد السنوات    
انتقلي إلى   الدراسية 

 98 ال تتذكر / ال تعرف القسم الرابع 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

W13  هل تقرئين وتكتبين؟ 

  1 تقرأ وتكتب

  2 تقرأ فقط

  3 ال تقرأ وال تكتب 

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 )الشريك/ العالقة بالزوج(القسم الرابع: الحالة الزواجية 

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
  يانتقل 

 السؤال  إلى

R01 

؟  )لك شريك(متزوجة  هل أنت حالياً 
 ؟اً هل تعيشان مع

هل أنت على عالقة مع  :ال إذا
ال و عقد قران أو صديق  أو خطيب

 ؟اً تعيشان مع

 1 متزوجة حاليًا ويعيشان سوياً 

R04 
 2 متزوجة حاليًا وال يعيشان سوياً 

ال وصديق / عقد قران/ لديها خطيب
 يعيشان سوياً 

3 

  4 غير متزوجة حاليًا أو ليس لديها شريك 

R02a  و عشت مع أهل سبق لك أن تزّوجت
 شريك؟ 

 1 نعم، سبق وتزّوجت 
R03a 

 2 تزوج تشت مع شريك ولم اعونعم، سبق 

  3 تزوج تلم / عش مع شريك تال، لم 

R02b 
هل سبق لك أن أقمت عالقة مع رجل  

خطوبة أو  (دون العيش معه 
 ؟ )مواعدة

  1 نعم

إلى  يانتقل  2 ال 
القسم 
 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة الخامس 

R03a 
هل انتهت آخر شراكة لك برجل 

بطالق أو انفصال أو وفاة  
 ؟ )شريكك( خطيبك / زوجك

 1 مطلّقة 
 

 2 هجر / منفصلة 

 3 توفي الشريك / أرملة

R04 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R03b 
ن طلب شريكك مَ / زوجكت أو هل أن

الهجر، أو هل كان / االنفصال/ الطالق
 قرار االنفصال مشتركًا؟ 

 1 المبحوثة 

 

 2 الشريك / الزوج 

 3 )الشريك / والزوج المبحوثة (سويًا 

 4 _______________ :) يدحد� (أخرى 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
انتقلي  

 السؤال  إلى

R04 

أو / و كم مّرة في حياتك تزّوجِت 
 مع رجل؟ عشِت 

كانا الشريك الحالي إذا  ي ذكرا(
  كل  احتساب –يقيمان سويًا 

 ) واحدة مّرة شخص

 

 عدد مرات الزواج أو العيش مع رجل   
 

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R04a 
  المؤشر 
5.3.1 

أو  ولألكم كان عمرك عند الزواج ا 
 مع شريك؟  عندما عشِت 

 العمر بالسنوات الكاملة   
 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R04b 
مراسم الزواج عند الزواج  هل أقمِت 

 ول؟ ما نوع المراسم؟ ألا
 ) سؤال اختياري (

 1 ال 

 

 2 الزواج المدني 

 3 الزواج الديني 

 4 الزواج العرفي 

 5 _________ _ : ) يدد� ح (أخرى 

 ) األخيرالحالي أو (  األسئلة التالية هي حول زوجك

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
  يانتقل 

 السؤال  إلى

R05 

في نفس (هل تعيشين أو عشت 
مع عائلة أو أقارب  )المنزل
شريكك، أو مع عائلتك أو / زوجك

 أقاربك؟ 

مع عائلتها وال مع  لم تعش/ ال تعيش
 عائلة زوجها 

1 

 

 2 مع عائلته 

 3 مع عائلتها

 4 مع عائلته ومع عائلتها 

 98 ال تتذكر / تعرفال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 

انتقلي  
 السؤال  إلى

R06 

  الحالي أو(شريكك / هل لزوجك
زوجات أخرى خالل زواجه  )األخير

 ؟ )معك  أو خالل العالقة(ك ب
 ) لى ظاهرة تعدد الزوجاتإأشيري (

  1 نعم

 2 ال 

R08 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R07 
كم زوجة لديه حاليًا أو سابقًا  

 ؟ )أنت نّ فيه نبم(

  عدد الزوجات   
 98 ال تتذكر / ال تعرف

 
 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R08 
أو كنت الزوجة   هل أنت حالياً 

 األولى، الثانية،...؟ 

  العدد الترتيبي   
 98 ال تتذكر / ال تعرف

 
 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R09 
 ن الذي اختار لك زوجك  مَ 
 ؟ )الحالي أو األخير(

 1 ) المبحوثة والزوج (سويًا 

 

 2 اختيار المبحوثة 

 3 اختيار عائلة المبحوثة 

 4 اختيار الزوج 

 5 اختيار عائلة الزوج 

 6 ____________ : ) يدحد� (أخرى 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

R10 
الحالي أو (قبل الزواج من زوجك 

  ، هل تم سؤالك إذا كنِت )األخير
 تريدين الزواج منه أم ال؟ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 والعمل  القسم الخامس: الوضع المالي

. نحن بحاجة إلى هذه المعلومات لفهم الوضع المالي  دخلكاألسئلة حول ممتلكاتك واآلن أود أن أطرح عليك بعض 
 للمرأة في الوقت الحاضر. 

F01 

سواء  تملكين أيًا مما يلي،  أرجو أن تخبريني إذا كنِت 
 : خاص بك أو مع شخص آخر

 خرين؟آتملكه مع  أو: هل تملك هذا بنفسها،  للتقّصي

 نعم
 أمتلك  

 وخاص بي

 نعم
أمتلك بالشراكة  

 مع آخرين 
 ال أمتلك 

a  3 2 1 )بناء أو زراعية(أرض 

b  3 2 1 )شقة، عمارة(منزلك 

c  3 2 1 شركة، محل، مصنع، منشأة 

d  3 2 1 ) لخ.إاألبقار والخيول (الحيوانات الكبيرة 

e 
الدجاج، الخنازير، الماعز،  ( الحيوانات الصغيرة 

 ) لخ.إالسمك 
1 2 3 

f 
إنتاج أو المحاصيل من بعض الحقول أو  

 األشجار 
1 2 3 

g 
تلفزيون، سرير،  (األدوات المنزلية الكبيرة 

 )طباخ 
1 2 3 

h 
المجوهرات أو الذهب أو غيرها من األشياء 

 الثمينة 
1 2 3 

i  3 2 1 السيارات 

j  3 2 1 االدخار في البنك 

k  3 2 1 _____ _____ : )يدحد� (الممتلكات األخرى 

F02  هل تكسبين المال بنفسك؟ 
  1 نعم

 F04 2 ال 
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F03 

 ما هو عملك بالضبط في كسب المال؟
 ) ديسألي جميع األسئلة، حد� ا(

 ال  نعم

 

a  2 1 وظيفة 

b 2 1 بيع وتجارة 

c  2 1 عمل موسمي 

d  2 1 خدمة رعاية األطفال 

e 2 1 خدمة تحضير الطعام أو المنتجات 

f  2 1 _______ _ : )يدحد� (آخر عمل 

F04 
 المؤشر
8.5.2 

ما حالة نشاطك المعتاد أو  
 الحالي؟ 

  1 موظفة 

 2 صاحبة عمل 

 3 الخاص  تعمل لحسابها

 4 تعمل لدى األسرة دون أجر 

F07  5 ) سبق لها العمل(عمل عاطلة تبحث عن 

 6 ) لم يسبق لها العمل(عاطلة تبحث عن عمل 

  7 لها إيراد وال تعمل 

 8 طالبة 

F07 
 9 متفرغة لألعمال المنزلية 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

لتحقق  ا
من 

السؤال 
R01 

شريك   أو لديها حالياً  ))2(أو  )1( الرمز(حاليًا  ةمتزوج المرأة 
 ))3( الرمز( )صديق/ عقد قران/ خطيب(

 ي أكمل

حاليًا أو   ةغير متزوج  مرأةال
 ) )4( الرمز( ليس لديها شريك 

عن  لى القسم السادسإ  يانتقل
 " الصحة"

لتحقق  ا
من 

السؤال 
F02 

 F02في السؤال  "نعم"جابة إلإذا كانت ا

 ي أكمل

في   "ال"جابة إلإذا كانت ا
 F02السؤال 

عن  لى القسم السادسإ  يانتقل
 " الصحة"
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

F05 

هل تستطيعين إنفاق  
كما  هنالمال الذي تجني

؟ أو عليك يحلو لك
ه كله أو جزء منه  ؤإعطا

 ؟ شريكك/ زوجكلى إ

 1 ها قرار / هالشخص 

 

 2 منه للزوج  اً جزءعطي ت

 3 كله للزوج  عطيهت

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

F06 

ن المال  إ هل يمكن القول  
به في   ن الذي تشاركي 

 العائلة هو: 

أكثر مما يشارك به 
 ؟ شريكك / زوجك 

أو أقل مما يشارك به 
 ؟ شريكك / زوجك 

يساوي ما يشارك   أو تقريباً 
 ؟ شريكك / به زوجك 

 1 أكثر من الزوج 

 

 2 أقل من الزوج 

 3 تقريبًا مساوٍ 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

F07 
 المؤشر
8.10.2 

هل لديك حساب مصرفي  
 أو بريدي؟ 

  1 ال 

  2 بها  نعم، خاص

  3 الزوج  مع  نعم، مشترك 

  4 عائلتها من  فرد  مع  مشترك نعم، 

  5 قرابة بدون آخر شخص  مع  نعم، مشترك 

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 : الصحة السادسالقسم 

 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
انتقلي  

 السؤال  إلى

H01 

أود اآلن أن أطرح عليك بعض  
األسئلة حول صحتك واستخدامك 

 للخدمات الصحية. 
بشكل عام، هل تصفين صحتك  

العامة بأنها ممتازة، جيدة، معتدلة، 
 أو سيئة للغاية؟  ،سيئة 

 1 ممتازة

 

 2 جيدة

 3 معتدلة 

 4 سيئة 

 5 سيئة للغاية 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H02 

ن الذي يتخذ القرار عادًة حول  مَ 
زوجك؟  أو؟ نِت أالعناية بصحتك؟ 

شخص  أو ؟ معاً  وزوجك أنِت  أو
 آخر؟

 1 أنا

 
 2 شريكي / زوجي

 3 شريكي معاً / أنا وزوجي

 4 خر آشخص 

H03  أين يقع المصدر الرئيسي للمياه؟ 

 H05 1 الخاص  في المنزل

  2 حديقة المنزل الخاص في 

  3 آخرفي مكان 

H04 

يستغرق الذهاب  من الوقت كم 
 للحصول على الماء والعودة؟ 

 30أكثر أو أقل من (عدد الدقائق 
 ) دقيقة

  دقائق عدد ال    

  98 ال تتذكر / ال تعرف

H05  ؟ لمرحاضأين يقع ا 

 H07 1 في المنزل الخاص 

  2 في حديقة المنزل الخاص 

  3 في مكان آخر

H06 

ذهاب إلى ل ايستغرق من الوقت كم 
 المرحاض والعودة؟ 

 30أكثر أو أقل من (عدد الدقائق 
 ) دقيقة

  دقائق عدد ال    

  98 ال تتذكر / ال تعرف
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 ها في القيام ببعض األنشطة بسبب مشكلة صحية. ن األسئلة التالية الصعوبات التي قد تواجهي تناولت

 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H07 
هل تواجهين صعوبة في النظر  

تضعين نظارات  نِت أحتى و
 طبية؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ستطيع أبداً تال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H08 
هل تواجهين صعوبة في السمع  

عينات  حتى مع استخدام مُ 
 سمعية؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ستطيع أبداً تال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H09   هل تواجهين صعوبة في المشي
 أو صعود الساللم؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ستطيع أبداً تال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H10 
المعتادة، هل باستخدام لغتك 

تواجهين صعوبة في التواصل مع 
 اآلخرين، أي التفاهم مع الغير؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ستطيع أبداً تال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H11  هل تواجهين صعوبة في التذكر أو
 التركيز؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ستطيع أبداً تال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة



22 

 

 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H12 

هل تواجهين صعوبة في رفع إناء 
يحتوي على لترين من الماء أو  
المشروبات الغازية من مستوى  

 خصرك إلى مستوى عينيك؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 الصعوبة بعض 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال تستطيع أبداً 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H13 

هل تواجهين صعوبة في 
استخدام يديك وأصابعك اللتقاط 

أشياء صغيرة كاألزرار أو قلم  
رصاص، أو في فتح علبة أو 

 زجاجة أو إغالقها؟

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال تستطيع أبداً 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H14 
هل تواجهين صعوبة في االعتناء 
بنفسك مثل االستحمام أو ارتداء 

 المالبس؟ 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة 

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال تستطيع أبداً 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H15 
 المؤشر
5.3.2 

لك عملية  أن أجريت هل سبق 
 الختان؟ 

 ) سؤال اختياري (

 1 نعم

 2 ال  

 98 ال تتذكر / ال تعرف

H16 

اآلن أود أن أسألك عن الوالدات  
 في حياتك.

كم عدد هل سبق لك أن أنجبت؟ 
  وكانوا أنجبتهم الذينالوالدات 

 ؟ ولدوا عندما الحياة قيد على

 والدة   
    )صفر/ صفر  يكتب ا ،في حالة عدم اإلنـجاب(

 H32 90 لم تتزوج 

H17 
بما فيها   ،كم عدد مرات الحمل

 الحمل الحالي؟ 

 مرة  
  ينتقلاصفر و/ صفر يكتب ا ،في حالة عدم الحمل(

  ) H20إلى 
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H18   هل حدث لك إجهاض أو ولدت
 طفالً ميتًا؟ 

  1 نعم

 H20 2 ال 

H19 
 مرة حدث لك ذلك؟ كم 

 ) ُيسمح بتعدد اإلجابات (

 A إجهاض عفوي 

 

  

 B إجهاض عمدي 

 

  

 C مولود ميت 

 

  

  98 ال تتذكر / ال تعرف

H20 
هل تستعملين أو استعملِت أي  

منع  / وسيلة لتنظيم األسرة 
 الحمل؟ 

 1 نعم أستعمل حالياً 
 

 2 نعم استعملت في الماضي 

 H23 3 لم استعمل أبداً 

H21 
 المؤشر

 ) ب (   5.6.1

َمن الذي اتخذ قرار استخدام  
 منع الحمل؟/ وسائل تنظيم األسرة

هل يمكن القول إن قرار استخدام 
منع الحمل / وسائل تنظيم األسرة

هو قرارك بشكل رئيسي؟ أو قرار 
زوجك بشكل رئيسي؟ أو اتخذتما 

 ؟ معاً القرار 

 1 أنا

 

 2 القرار للزوج بشكل رئيسي

 3 قرار مشترك 

  والدة الزوج / والد الزوج 
 )حماتي/ حماي(

4 

دي(شخص آخر   5 ______ : )حد�

H22 
ما السبب الرئيسي الذي جعلك  

تستعملين وسيلة لتنظيم 
 ؟ )آخر مرة(منع الحمل / األسرة

 1 زوجي ضغط علّي 

H24 
 2 تأجيل الحمل 

 3 ال أريد المزيد من األبناء 

دي(أخرى   4 ________ : ) حد�

H23 
ما السبب الرئيسي لعدم استعمال 

منع الحمل / األسرة وسيلة لتنظيم 
 ؟ )آخر مرة(

 1 أريد اإلنجاب 

 

 2 أضرار صحية للوسيلة 

 3 ضغط علّي / زوجي غير موافق

 4 زوجي هددني بالطالق 

 5 زوجي ضربني

 6 ضغوط من أهلي 

 7 ضغوط من أهل زوجي 

دي(أخرى   8 ________ : ) حد�
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H24 
أنك كنت   دثبصفة عامة، هل ح 

تريدين اإلنجاب وزوجك كان غير 
 موافق؟ 

  1 نعم

 H26 2 ال 

H25  هل خالفِت قرار زوجك؟ 
 H27 1 نعم

  2 ال 

H26  ما هو السبب الرئيسي لألخذ بقرار
 زوجك وعدم مخالفته؟ 

 1 زوجي هددني بالطالق 

 

 2 زوجي ضربني

 3 زوجي ضغط علّي 

 4 ضغوط من أهلي 

 5 ضغوط من أهل زوجي 

دي(أخرى   6 ________ : ) حد�

H27 
  دثبالعكس بصفة عامة، هل ح 

أنك كنت ال تريدين اإلنجاب ولكن 
 زوجك كان يريد ذلك منك؟ 

  1 نعم

 H29 2 ال 

H28  هل خالفِت قرار زوجك؟ 
 H30 1 نعم

  2 ال 

H29  بقرار ما هو السبب الرئيسي لألخذ
 زوجك وعدم مخالفته؟ 

 1 هددني بالطالق  زوجي

 

 2 ضربني زوجي

 3 زوجي ضغط علّي 

 4 ضغوط من أهلي 

 5 ضغوط من أهل زوجي 

دي(أخرى   6 ________ : ) حد�

H30 
 المؤشر
 ) أ (   5.6.1

هل يمكنك رفض العالقة الجنسية 
مع زوجك أو شريكك إذا ما كنِت 

 بذلك؟ ال ترغبين 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H31 
 المؤشر

 ) ج(   5.6.1

َمن يأخذ القرار بضرورة حصولك 
على الرعاية الصحية اإلنجابية،  

مثالً، إذا شعرِت باأللم أو الحرقان 
 التبّول؟ عند 

  1 المبحوثة بشكل أساسي 

 2 الزوج أو الشريك 

 3 قرار مشترك 

غير هذه االحتماالت  
دي(  ________:)حد�

4 

 رأي المبحوثة 

 ريد أخذ رأيك في بعض األسئلة. أ
السلوكيات  في هذا المجتمع وأماكن أخرى، يكون لدى الناس أفكار مختلفة حول الرجال والنساء واألسر وحول 

 المقبولة للرجال والنساء في المنزل. 
سأقرأ عليك قائمة من العبارات، وأود منك أن تخبريني ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على كل عبارة. ال توجد  

 إجابات صحيحة أو خاطئة.

 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H32 

هل برأيك على الزوجة موافقة  
وإطاعة زوجها في رأيه حتى لو  

أو  كانت غير مقتنعة بهذا الرأي
 مختلفة معه؟ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

H33 
هل الرجل برأيك هو َمن يجب أن 

 يتحكم ويترأس البيت؟ 

  1 نعم

  2 ال 

  98 ال تعرف 

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

H34 

هل تعتقدين ان السلوكيات اآلتية 
 تشكل مبررًا لضرب الزوجة؟

   )1(ضعي دائرة حول  للباحثة:
   )نعم (إذا كانت اإلجابة 

 ) ال (إذا كانت اإلجابة  )2(وحول 
ال (  جابةإذا كانت اإل )98(وحول 

 ) عرفأ

 أعرف  ال ال  نعم 

a  98 2 1 أهملت في شغل البيت 

b  98 2 1 أهملت في رعاية أوالدها 

c  98 2 1 تأخرت في إعداد الطعام 

d  98 2 1 أحرقت الطعام 

e 
شكّت بزوجها وتقوم 

 بالسؤال عن أماكن خروجه 
1 2 98 

f 
رفضت المعاشرة الزوجية 

 معه 
1 2 98 

g  98 2 1 تختلف معه في الرأي 

h  98 2 1 ذنه إخرجت بدون 

i  98 2 1 ردت عليه 

j  98 2 1 مسرفة 
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 )الحالي أو األخير( عن الزوج  معلوماتالقسم السابع: 

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
  ي انتقل 

 السؤال  إلى 

M01 

ني عن  يأود اآلن أن تخبر 
 . )األخير أو الحالي(شريكك / زوجك

 شريكك  / ما هو عمر زوجك
 ؟ )السنوات الكاملة العمر ب(

  :ًى شريك متوف/ إذا كان آخر زوج
كان على  لوسيكون عمره اآلن  كان كم 

 قيد الحياة؟ 

  العمر بالسنوات الكاملة   

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

M02  في أي عام ولد؟ 

  اليوم   الشهر    السنة     
 98 ال تتذكر / ال تعرف

 
 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

M03 
من أين هو؟ هل هو من نفس مجتمعك 

 أو بلدتك؟ 

 1 مجتمع واحد 

 

 2 أخرى  قرية/ منطقة ريفية أخرى

 3 مدينة أخرى 

 4 بلد آخر 

 5 _______ _ : ) يدحد� (أخرى 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 إجابة ال / رفضت اإلجابة

M04 سبق له الذهاب إلى المدرسة؟ هل 

  1 نعم

 2 قاً طال إمدرسة  لى الإلم يذهب 

M06 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

M05a  ما هو أعلى مستوى تعليمي حصل
 عليه؟ 

  1 عام ________ االبتدائي 

 2 عام  ________ الثانوي 

 3 عام  ________ فأعلى / الجامعي

 M06 98 ال تتذكر / ال تعرف
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
انتقلي  

 السؤال  إلى 

M05b 
 ما هو عدد السنوات الدراسية؟ 

 ]محلياً  المحدد الترميز[

 عدد السنوات الدراسية   
 

M07 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

M06  يقرأ ويكتب؟ هل 

  1 يقرأ ويكتب 

 2 يقرأ فقط 

 3 ال يقرأ وال يكتب 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

M07 
 المؤشر
8.5.2 

ما حالة النشاط المعتاد أو الحالي 
 ؟)الحالي أو األخير(شريكك / لزوجك

  1 موظف 

 2 صاحب عمل 

 3 الخاص  يعمل لحسابه

 4 يعمل لدى األسرة دون أجر

سبق له  (عاطل يبحث عن عمل 
 ) العمل

5 

لم يسبق له  (عاطل يبحث عن عمل 
 ) العمل

6 
إلى  يانتقل 

القسم 
 الثامن

  7 له إيراد وال يعمل 

إلى  يانتقل  8 طالب 
القسم 
 الثامن

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 الشريك / الثامن: عنف الزوجالقسم 

 سبق أن أقمن / النساء اللواتي سبق لهن الزواج 
 عالقة مع شريك 

 ي أكمل 

لم يسبق أن أقمن / النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج
 عالقة مع شريك 

 " إلصابات" عن لى القسم التاسع  إ يانتقل 

V01 

اللحظات السعيدة والصعبة. أوّد أن أطرح عليك  عندما يتزوج شخصان أو يسكنان معًا، يتشاركان عادًة 
نا لك في عالقتك الحالّية أو األخيرة. في حال قاطعَ   )شريكك(  خطيبك/ بعض األسئلة عن معاملة زوجك

نك بأن أجوبتك ستظل سرية للغاية، وأنك ئ ر موضوع الحديث. وأحب أن أطمسأغيّ  ،سرة أل أحد من أفراد ا
 سؤال ال ترغبين به. جابة على أي إلجبرة على الست مُ 

 هل أكمل المقابلة؟ 

 م سلوكيات التحك� 

V02 

سأطرح عليك اآلن أسئلة تتعلق بوضع 
العديد من النساء. عندما تفكرين في 

، هل  )الحالي أو األخير(شريكك  / زوجك
 يمكن القول إّنه:

V02A V02B 

  في أيّ   "نعم "  إلجابةعند ا
على   مرة 1الرمز (تصرف 

 V02Bلى إ ي نتقلا، )األقل
  )2الرمز ( "ال "  إلجابةعند ا

إلى   ينتقل ا، التصرفاتلجميع 
V03 

  اً شهر 12 الـ  خاللهل حدث ذلك 
 الماضية؟ 

 ال  نعم ال  نعم

a 
منعك من   )كان يحاول (يحاول 

 رؤية األصدقاء؟ 
1 2 1 2 

b 
حدودًا التصالك    ) كان يضع ( يضع  

 بعائلتك من الدرجة األولى؟ 
1 2 1 2 

c 
على معرفة   )كان يصرّ ( يصرّ 

 مكان وجودك طول الوقت؟ 
1 2 1 2 

d 
يغضب حين تتكلمين مع رجل 

 آخر؟
1 2 1 2 

e  ً2 1 2 1 يشك أنك غير مخلصة؟  دائما 

f 
يمنعك من الحصول على الرعاية  

 ذنه؟ إ الصحية لنفسك بدون  
1 2 1 2 

g 
يستخدم تكنولوجيا الهاتف 

 من مكانك؟  حققالنقال للت
1 2 1 2 
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 : V02 التحقق من السؤال
 . V02C لىإ يانتقل ،V02A عمودال في )األقل على مرة 1  الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا عند

V02C 
WHO 

ها  تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر مَ 
 ؟ اآلن

الحالي أو (شريكك / هل كان زوجك
شريك آخر / زوج  أو أيّ  ؟)األخير

 ؟ ؟ أو كالهماقبله

الحالي أو  ( شريكال/ الزوج 
 ) األخير

1 

 
 2 شريك السابق ال/ الزوج 

 3 هماكال

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

 م بالمال التحك� 

V03 

شريكك / فكري مجّددًا في زوجك
، هل يمكن القول )الحالي أو األخير(

 إّنه عادة: 

V03A V03B 

في أي  "نعم" إلجابةعند ا
على مرة  1الرمز (تصرف 

 V03Bلى إ ينتقل ا، )قلألا

 )2 الرمز( "ال" جابةعند اإل 
  )3 الرمز( "ال ينطبق"أو 

 ينتقل ا، لجميع التصرفات
 V04إلى 

 اً شهر 12 الـ خاللهل حدث ذلك  
 الماضية؟ 

 ال  نعم ال ينطبق  ال  نعم 

a 

يمنعك من الحصول على العمل  
لى العمل، أو  إ أو الذهاب 

و أالتجارة، أو كسب المال، 
 االشتراك بمشاريع تدر المال؟ 

1 2 3 1 2 

b 

يرفض منحك ما يكفي من  
المال لمصاريف المنزل، حّتى 
ولو كان يملك ماالً ينفقه على 

مثل الكحول (أمور أخرى 
 ؟ )والسجائر

1 2 3 1 2 

c  2 1 3 2 1 عنك؟ اً رغم ،ه نتكسبييأخذ ما 
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 : V03 التحقق من السؤال
 . V03C لىإ يانتقل ،V03A عمودال في  )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا عند

V03C 

ها  تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر مَ 
 اآلن؟ 

الحالي أو (شريكك / هل كان زوجك
شريك آخر / زوج  ؟ أو أيّ )األخير

 قبله؟ أو كالهما؟ 

الحالي أو  ( شريكال/ الزوج 
 ) األخير

1 

 
 2 شریك السابق الالزوج/

 3 كالهما

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

 ة النفسي ساءة إلا/ العنف

V04 

 المؤشر
5.2.1 

تتطرق األسئلة  
التالية إلى تصّرفات  

تحدث لكثير من  
النساء، والتي قد  

  مارسهايكون 
شريكك  / زوجك

 . )الحالي أو األخير(
هل سبق أن قام 

شريكك   أو زوجك
شريك    أو أيّ الحالي 

من  بأيٍ  آخر
 ؟ التصرفات التالية

V04A V04B V04C V04D 

  إلجابةعند ا
في  "نعم"

تصرف  أيّ 
  1الرمز (

على  مرة 
، )قلألا
لى إ ينتقل ا

V04B 
  إلجابةعند ا

الرمز  ( "ال"
لجميع  )2
،  تصرفاتال
إلى  ينتقل ا

V05 

هل حدث ذلك  
  12 الـ   خالل 
  اً شهر 

 الماضية؟ 
في حال كان  ( 

  ، " نعم " الرد  
  ي اطرح 

  السؤال 
V04C 

في حال كان  
،  " ال " الرد  

  ي طرح ا 
السؤال  
V04D ( 

  اً شهر 12 الـ خالل
 الماضية، 

هل يمكن القول إّن  
ذلك حدث مّرة أو  

بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

  12 الـ قبلهل حدث ذلك 
 الماضية؟  اً شهر

 : "نعم "في حال كان الرد 
هل يمكن القول إّن ذلك  

حدث مّرة أو بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

 كثيراً  قليالً  مرة  ال  كثيراً  قليالً  مرة  ال  نعم ال  نعم

a 
أهانك أو جعلك  

تشعرين  
 ؟بالسوء

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 
من شأنك  أحّط 
ك أمام أو أذلّ 

 اآلخرين؟ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

c  اً م أغراضحّط 
 همية لك؟ أذات 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 
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d 

عمد إلى  
إخافتك أو  

عبر  ( ترهيبك  
طريقة النظر  

إليك، الصراخ أو  
تحطيم  

 ؟ ) األغراض مثًال 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

e 

د كالميًا  هدّ 
بإلحاق األذى بك  

شخص    أو بأيّ 
 قريب منك؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 : V04 السؤال التحقق من
 .V04E لىإ يانتقل ،V04A عمودال في  )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا ندع

 . V05 لىإ  يانتقل ،V04A عمودال في تصرفاتال لجميع  )2 الرمز( "ال" إلجابةا عند

V04E 

ها  تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر مَ 
 اآلن؟ 

الحالي أو (شريكك / هل كان زوجك
شريك آخر / زوج  ؟ أو أيّ )األخير

 قبله؟ أو كالهما؟ 

 1 )الحالي أو األخير ( شريكال/ الزوج 

 

 2 شريك السابق ال/ الزوج 

 3 كالهما

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / اإلجابةرفضت 

 العنف الجسدي 

V05 
 المؤشر
5.2.1 

هل قام 
شريكك  / زوجك

 )األخير  الحالي أو (
من التصرفات   بأي� 

 ؟ التالية

V05A V05B V05C V05D 

  إلجابة عند ا 
في    " نعم " 

تصرف    أيّ 
مرة    1الرمز  ( 

،  ) قل أل على ا 
لى  إ   ي نتقل ا 

V05B 
  إلجابة عند ا 

الرمز  (   " ال " 
لجميع    ) 2
،  تصرفات ال 
إلى    ي نتقل ا 

V06 

هل حدث ذلك  
  12 الـ   خالل 
  اً شهر 

 الماضية؟ 
في حال كان  ( 

،  " نعم " الرد  
  ي اطرح 

السؤال  
V05C 

في حال كان  
،  " ال " الرد  

  ي اطرح 
السؤال  
V05D ( 

  اً شهر 12 الـ خالل
 الماضية، 

هل يمكن القول إّن  
ذلك حدث مّرة أو  

بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

  12 الـ قبلهل حدث ذلك 
 الماضية؟  اً شهر

 :"نعم"في حال كان الرد 
هل يمكن القول إّن ذلك  

حدث مّرة أو بعض المرات  
 ؟ أو كثيراً  )قليالً (
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 كثيراً  قليالً  مرة  ال  كثيراً  قليالً  مرة  ال  نعم ال  نعم

a  صفعك أو رماك
 بما قد يؤذيك؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 
دفعك بشدة أو  

بعنف أو شد  
 شعرك؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

c 

ضربك بقبضته  
غرض  أو بأيّ 

آخر يمكن أن  
 يؤذيك؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

d 
ركلك، أو 

سحبك، أو قام  
 بضربك بقسوة؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

e   خنقك أو عمد
 لى حرقك؟ إ

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

f 

دك أو  هدّ 
استخدم فعليًا 

مسدسًا أو 
  سكينًا أو أيّ 
سالح آخر 

 تجاهك؟ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 : V05 الالسؤ التحقق من
 .V05E لىإ يانتقل ،V05A عمودال في  )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا عند
 . V06 لىإ  يانتقل ،V05A عمودال في تصرفاتال لجميع  )2 الرمز( "ال" إلجابةا عند

V05E 

بهذه ن قام مَ 
التصرفات التي 

 ها اآلن؟ تِ ذكر
هل كان 

شريكك  / زوجك
؟  )الحالي أو األخير(

شريك  / زوج  أو أيّ 
آخر قبله؟ أو  

 كالهما؟ 

 1 )الحالي أو األخير ( شريكلا / الزوج 

 

 2 شريك السابق ال/ الزوج 

 3 كالهما

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 العنف الجنسي 

V06 
 المؤشر
5.2.1 

هل قام 
شريكك  / زوجك

 )األخير  الحالي أو (
من  زوج بأي� أو أي ّ

 ؟ التصرفات التالية

V06A V06B V06C V06D 
  إلجابةعند ا

في  "نعم"
تصرف  أيّ 

  1الرمز (
على  مرة 

، )قلألا
لى إ ينتقل ا

V06B 
  إلجابةعند ا

الرمز  ( "ال"
لجميع  )2
،  تصرفاتال
إلى  ينتقل ا

V07 

هل حدث ذلك  
  12 الـ خالل
 اً شهر

 الماضية؟ 
في حال كان  (

، "نعم"الرد 
  ياطرح

السؤال 
V06C 

في حال كان 
،  "ال"الرد 

  ياطرح
السؤال 
V06D( 

  اً شهر 12 الـ خالل
 الماضية، 

هل يمكن القول إّن  
ذلك حدث مّرة أو  

بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

  12 الـ هل حدث ذلك قبل
 ؟ الماضية اً شهر

 :"نعم"في حال كان الرد 
هل يمكن القول إّن ذلك  

حدث مّرة أو بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

 كثيراً  قليًال  مرة  ال  كثيراً  قليًال  مرة  ال  نعم ال  نعم

a 

إقامة عالقة 
جنسية رغمًا  

عنك عندما ال  
ترغبين بذلك؟  

دك أو  هدّ  مثالً 
مسكك بقوة  أ

 عنك؟ رغماً 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 

هل سبق أن أقمت  
عالقة جنسية ال  

ترغبين فيها  
بسبب خوفك مما  

قد يفعله  
الشريك  / الزوج 

  ) الحالي أو األخير ( 
 زوج؟   أو أيّ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 
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c 

هل أجبرك  
شريكك  / زوجك 

  ) الحالي أو األخير ( 
زوج على    أو أيّ 

القيام بأعمال  
جنسية لم ترغبي  
فيها أو رأيت أنها  

من شأنك أو    تحّط 
 تذلّك؟ 

في حال  ( 
الحاجة: نحّدد  

العالقة الجنسّية  
على أّنها الجنس  

الفموي أو اإليالج  
المهبلي أو  

 ) الشرجي 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 : V06 السؤال التحقق من
 .V06E لىإ يانتقل ،V06A عمودال في  )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا عند
 . V07 لىإ  يانتقل ،V06A عمودال في تصرفاتال لجميع  )2 الرمز( "ال" إلجابةا عند

V06E 

ن قام بهذه التصرفات التي  مَ 
 ها اآلن؟ تِ ذكر

شريكك  / هل كان زوجك
  ؟ أو أيّ )الحالي أو األخير(

شريك آخر قبله؟ أو  / زوج 
 كالهما؟ 

 1 )الحالي أو األخير ( شريكال/ الزوج 

 

 2 شريك السابق ال/ الزوج 

 3 كالهما

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
   يانتقل 

 السؤال  إلى

V07 

في حال : V05A التحقق من(
من  على أي�  "نعم"كان الرّد 

  األسئلة حول العنف الجسدي 
 ) األقلمرة على  1الرمز  –

 1 نعم يوجد عنف جسدي 

 
 2 ال يوجد عنف جسدي 

V08 

في حال : V06A التحقق من(
من  على أي�  "نعم"كان الرّد 

 – األسئلة حول العنف الجنسي
 ) مرة على األقل  1 الرمز

 1 جنسي نعم يوجد عنف 

 
 2 ال يوجد عنف جنسي 

V08a 

هل أنت خائفة من 
أو   الحالي(شريكك / زوجك
؟ )في الوقت الحالي ( )األخير

هل يمكن القول إن الخوف من  
  دثأو ح  أبداً  دثزوجك لم يح 

بعض األحيان أو الكثير من  
 كل األحيان؟ / األحيان أو معظم

لى  إتأكدي أنك تشيرين (
ن لم تكن  إ وضعها اآلن حتى و

شريكها في الوقت  / مع زوجها
 ) الحالي 

 1 أبداً 

 

 2 بعض األحيان

 3 الكثير من األحيان

 4 كل األحيان/ معظم

 5 ) ال أخاف اآلن(في الماضي 

 98 ال تتذكر / تعرفال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V08b 

بضرب   هل قمِت 
شريكك عندما لم يقم  / زوجك

 هو بضربك؟ 
  امثل هذ دثكم مرة ح  إذا نعم:

 التصرف؟ 
  اهل يمكن القول إن هذ

مرة واحدة أو   دثالتصرف ح 
أو مرات   )قليالً ( بعض المرات 

 كثيرة؟

 1 أبداً 

 

 2 مرة واحدة 

 3 ) مرات 5-2(قليالً 

 4 ) مرات 5أكثر من (مرات كثيرة 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V09  حامل حاليًا أو سبق أن  هل أنِت
 ؟حامالً  كنِت 

  1 نعم

 2 ال 
إلى  يانتقل 

 القسم التاسع 
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 
 انتقلي  

 إلى السؤال 

V09a عدد مرات الحمل    عدد مرات الحمل  

V10 

  ___ إنك كنت حامالً عدد   قلِت 
مرات. هل سبق أن تم  / مرة

دفعك أو صفعك أو ضربك أو  
  أي� (بل من قِ أثناء الحمل ركلك 

 ؟ كائكشر/ جكازوأ )من

  1 نعم

 2 ال 

إلى  ينتقل ا
 القسم التاسع 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V11 

مرة  إذا كانت المبحوثة حامالً 
 " 01"واحدة، دّوني 

أكثر  إذا كانت المبحوثة حامالً 
كم من حاالت الحمل  من مرة:

كم عدد حاالت  (ذلك فيها حدث 
فعت أو  فعت أو ُص الحمل التي دُ 

 ؟ )خاللها كلتربت أو رُ ُض 

  التي حدث فيها هذا  الحملحاالت عدد    

V11a 

هل حدث هذا في الحمل  
 األخير؟ 

مرة  كانت المبحوثة حامالً  إذا(
رقم  الرمزواحدة، يؤشر على 

"1"( 

  1 نعم

 2 ال 
إلى  يانتقل 

 القسم التاسع 
 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V12 
كم أو  لل�  ن تعرضِت أ هل سبق لِك 

 كل في البطن أثناء الحمل؟الرّ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

 . إذا تم اإلبالغ عن العنف في مرة واحدة من الحمل، فيتم السؤال عن هذا الحمل
األحدث  / إذا تم اإلبالغ عن العنف في أكثر من مرة واحدة من الحمل، فإن األسئلة التالية تشير إلى الحمل األخير

 . الذي تم فيه العنف 

V13 

األخيرة التي  خالل فترة الحمل 
فيها للضرب، هل كان  تعرضِت 

الشريك الذي قام بذلك  / الزوج 
 هو والد الطفل؟ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
رمز 

 اإلجابة 

 انتقلي  
 إلى السؤال

V14 
هو  هل الرجل الذي فعل هذا 

الحالي أو  (شريكك / زوجك
 ؟ )األخير

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V15 
هل قام نفس الشخص بمثل  

 يقبل أن تكون التصرفاتهذه 
 حامالً؟

  1 نعم

 2 ال 
إلى  يانتقل 

 القسم التاسع 
 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

V16 

قبل الحمل، هل بالمقارنة مع ما 
شيري أ(الضرب / الصفع دثح 
لى اإلجابات السابقة إ
قل من نحٍو أعلى  )مبحوثةلل

على حاله، أو ازداد   يبق وقبل، أ
أثناء الحمل؟ بالسوء   اً سوء

 أو أكثر شدة.  أعني، أكثر تكراراً 

 1 أقل من قبل 

 

 2 على حاله  يبق

 3 ازداد سوءاً 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 القسم التاسع: اإلصابات 

 في حال عانت المرأة من عنف جسدي أو جنسي 
   V07على السؤال  )1الرمز (  "نعم" كان الردّ و
 V08أو / و

 

 ي كملأ

 المرأة من عنف جسدي أو جنسي  في حال لم تعانِ 
 V08أو / و V07السؤال  على )2الرمز ( "ال" كان الرّد و

 
  الذي يرتكبه آخرونالعنف "عن  القسم العاشر إلى يلانتق

 )" غير الشريك/ غير الزوج (

يمكن ( شريكك والتي تحدثنا عنها/ زوجك )من أي� (عرف المزيد عن اإلصابات التي كانت نتيجة تصرفات أأود اآلن أن 
  أعني أي�  ،صابة. باإل) "الشريك/ عنف الزوج "عن   ثامنكرت في القسم التصرفات محددة ذُ بأو التذكير إلى، اإلشارة  

 رق أو التواء أو كسر في العظام أو كسر في األسنان أو ما شابه ذلك.ح إصابة جسدية، مثل جرح أو 

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 

  يانتقل 
السؤا  إلى

 ل

I01 

هذه التصرفات بأذى أحد  ب لك هل تسبَ 
  شريكك/ زوجك )من أيٍ (نتيجة معاملة 

 ؟ )كئشركا/ أزواجك(
عنها  االرجاء التفكير بالتصرفات التي تكلمن

 . سابقاً 

  1 نعم

 2 ال 

I04 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

I02a 

  أيٍ (بل من قِ  خالل حياتك، كم مرة أصبِت 
 ؟ )شركائك/ أزواجك(شريكك / زوجك )من

ت  دثهل يمكن القول إن هذه التصرفات ح 
أو  )قليالً ( مرة واحدة أو بعض المرات 

 مرات كثيرة؟ 

 1 مرة واحدة 

 

 2 ) مرات 5-2(قليالً 

 3 ) مرات 5أكثر من (مرات كثيرة 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

I02b  الماضية؟ شهرًا  12 الـ خاللهل حدث ذلك 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

I03 

إصابة نتيجة   ما نوع اإلصابات؟ الرجاء ذكر أيّ 
شريكك / زوجك )من أيٍ (تصرفات 

النظر عن طول فترة   بغّض  )شركائك/ أزواجك(
 . حدوثها

 ) لى جميع اإلصابات التي تذكرإاإلشارة (
 هل هناك إصابات أخرى؟ :للتقّصي

I03A 

فقط  "نعم"طرح السؤال للخيارات التي مؤشر عليها (
 )I03في 

  اً شهر 12 الـ خاللمن هذه األمور   هل حدث أي� 
 الماضية؟ 

 ال أعرف  ال  نعم

a 98 2 1 جرح أو عضة 

b  98 2 1 خدش أو احتكاك الجلد أو كدمة 

c  98 2 1 التواء أو خلع 

d  98 2 1 حرق 

e 98 2 1 جرح عميق أو إصابة داخلّية 

f  98 2 1 إصابة في العين أو األذن 

g  98 2 1 كسر في العظام 

h  98 2 1 كسر في األسنان 

i  98 2 1 إصابات داخلية 

j  98 2 1 ________ : ) يدحد� (أخرى 

I04 

بشكل   ةذيلأل تعرضِت في حياتك، هل سبق أن 
شريكك  / زوجك )من أيٍ (بل كبير من قِ 

لى الرعاية  إ بحيث احتجِت  )شركائك/ أزواجك(
 ؟ )لم تحصلي عليها ن كنِت إحتى و(الصحية 

 1 نعم وحصلت عليها 
 

 2 نعم ولم أحصل عليها 

إلى  يانتقل  3 إليها لم أحتج 
 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة القسم العاشر 

I04a 
لى الرعاية  إ فيها  عدد المرات التي احتجِت 

 الصحية؟ 
  عدد المرات   

I05  الماضية؟ شهرًا  12 الـ خاللهل حدث ذلك 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

I06 

الرعاية  في حياتك، هل سبق أن تلقيِت 
ل يمكن  ه؟ ) اإلصابات(الصحية لهذه اإلصابة 

في بعض األحيان أو   دثن هذا قد ح إالقول 
 أبدًا؟  دثلم يح دائمًا أو 

 1 حيانألنعم، في بعض ا 

 

 2 نعم، دائماً 

 3 ال، أبداً 

 98 ال تتذكر / تعرفال 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

I07 
  )أو أكثر(ليلة  في حياتك، هل سبق أن قضيِت 

 ؟ )اإلصابات(في مستشفى بسبب هذه اإلصابة 

 عدد الليالي في المستشفى   
 

 1 إلى ذلك  حتجتلم 

 98 ال تتذكر / ال تعرف 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

I08 
بالسبب  ة/ الصحي ة/ للموظف حِت هل صرّ 

 الحقيقي إلصابتك؟ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 )غير الشريك/ غير الزوج( الذي يرتكبه آخرون عنف القسم العاشر: ال

N01 

 : قراءة ما يلي على المبحوثة
غير مرغوب فيها وألشكال مختلفة من سوء  تجاربلعلى مدار حياتهّن،  ،يتعّرض العديد من النساء

أو غرباء. إذا لم يكن  / رجال ونساء. فقد يكونون من األقارب، أو من المعارف و االمعاملة والعنف يمارسه
لديك مانع، أوّد أن أطرح عليك باختصار بعض األسئلة حول أوضاع مشابهة. كّل ما تقولينه سيبقى سرّيًا.  

ثّم   ، ومن )لى اآلن إ سنة  15من عمر (سأسألك أوالً عّما جرى لك منذ كنت في الخامسة عشرة من العمر  
 . الماضية اً شهر 12 ـال خالل دثعّما ح 

تشير هذه األسئلة إلى أشخاص  :ما يلي عالقة، إضافة فيبالنسبة إلى النساء اللواتي كّن أو ال يزلن 
 . )شركائك / أزواجك( )شريكك (خطيبك / غير زوجك

 العنف الجسدي 

N02 

لى الوقت الحاضر، هل  إ منذ عمر الخامسة عشرة 
 تية؟ آلباألعمال اقام أحد 

N02A N02B 

  إلجابةا عند
 أيّ  في "نعم"

الرمز ( تصرف
على مرة  1
انتقلي  ،)قلألا

 N02Bإلى 
  إلجابةا عند

 )2الرمز ( "ال"
جميع ل

  ،التصرفات
انتقلي إلى 

N04 

  12 الـ خالل  ذلك حدثهل 
 ؟ الماضية اً شهر

 ال  نعم ال  نعم
  / ال أعرف

 أتذكر  ال

a 
عمل   بأيّ قام أو   أو رفسِك  أو ضربِك  صفعِك 

 ألذيتك جسدّيًا؟ 
1 2 1 2 98 

b  ّ98 2 1 2 1 شعرك؟  رماك بما قد يؤذيك؟ دفعك أو شد 

c  98 2 1 2 1 خنقك، أو حرقك عمدًا؟ 

d 
و استخدم فعليًا مسدسًا أو سكينًا أو أد هدّ 
 سالح آخر تجاهك؟  أيّ 

1 2 1 2 98 
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 : NO2التحقق من السؤال 
 . N03 لىإ  يانتقل ،N02A عمودال في )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" إلجابةا عند
 . N04 لىإ ينتقلا ،N02A العمود في التصرف أنواع لجميع )2 الرمز( "ال"  جابةاإل عند

N03 

 ن قام بذلك؟ مَ 
 : للتقّصي

أي شخص آخر؟ قريب؟  
شخص في المدرسة أو في 

صديق أو جار؟  مكان العمل؟
 غريب أو أي شخص آخر؟ 

 ي ريشأ .الالئحة  ئيال تقر(
  بندكل  الحرف المقابل لإلى 

 ) ذكريُ 

N03A N03B N03C 

لى  إ  يأشير
جنس كل 

شخص  
 ه ن تذكري

يطرح السؤال ( 
في للخيارات المنتقاة  

N03  قط ف( 
منذ ذلك    حدث كم مّرة  

في الخامسة   كنِت 
أو بعض   ، مّرة عشرة؟  
أو    ، ) قليًال ( المرات  
 كثيرًا؟

يطرح السؤال للخيارات (
 )فقط N03المنتقاة في 

  12 الـ خاللذلك  حدثكم مّرة 
  ،مّرة وال مّرة، أو  الماضية؟ اً شهر

أو   ،)قليالً (  المرات بعض أو
 كثيرًا؟

 كثيراً  قليالً  مرة  وال مرة  كثيراً  قليالً  مرة  أنثى  ركَ ذَ 
a 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والدة / والد 

b 3 2 1 0 3 2 1 2 1 زوجة األب / زوج األم 

c 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والدة الزوج / والد 

d  3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخت/ أخ 

e  3 2 1 0 3 2 1 2 1 فرد آخر من العائلة 

f  3 2 1 0 3 2 1 2 1 شخص في مكان العمل 

g 3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف / صديق 

h  3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف الجدد 

i  3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

j  ُ3 2 1 0 3 2 1 2 1 س در� م 

k 
عامل في / طبيب

 الرعاية الصحية 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

l 3 2 1 0 3 2 1 2 1 ي زعيم دين/ رجل دين 

m  3 2 1 0 3 2 1 2 1 جندي / شرطي 

n 
زوج بعقد / خطيب

 قران فقط 
 ) اً يعيشان معال (

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

o 
:  )يد حد� (خر آشخص 

 ________ 1 2 1 2 3 0 1 2 3 
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 ) االغتصاب (العنف الجنسي 

N04 
  المؤشر 
5.2.2 

اآلن أوّد أن أطرح عليك بعض األسئلة عن التجارب  
 لها.   تعرضِت تكوني قد  ن  أ األخرى التي يمكن  

قام سبق لرجل أن إذا كان قد  ما  فكّري مجّددًا في
 . بهذا التصرف 

وال يزلن مع    بالنسبة إلى النساء اللواتي كنّ 
باستثناء  لى السؤال:ما يلي إإضافة  ،شريك/ زوج

 شريكك. / زوجك

N04A N04B 

في حالة اإلجابة  
 )2 الرمز( "ال"

لجميع 
  التصرفات،

 N06لى إ ينتقل ا

  12 الـ خالل  حدث ذلكهل 
 ؟ الماضية اً شهر

 ال  نعم ال  نعم
   / تعرفال 

 ال تتذكر 

a 

هل سبق أن  منذ عمر الخامسة عشرة،
على  )باستثناء شريكك (أحدهم  أرغمِك 

الجماع الجنسي من غير موافقتك، عبر  
ترهيبك مثالً، أو تثبيتك أرضًا، أو وضعك في 

موقع لم تستطيعي فيه الرفض. ُيرجى أن 
كذلك  تعرفينهم و الذين شخاصاأل تذكري 

 لم تتم.  المحاوالت التي ال تذكري  .غرباءال
في حال الحاجة: نحّدد الجماع الجنسي (

أّنه الجنس الفموي أو اإليالج المهبلي  على 
 ) أو الشرجي 

1 2 1 2 98 

b 

باستثناء (أحدهم  هل سبق أن أرغمِك 
 على الجماع الجنسي حين كنِت  )شريكك

تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة ولم 
 تستطيعي الرفض؟ 

1 2 1 2 98 

c 

على الجماع الجنسي مع أكثر من   هل أرغمِت 
 شخص في نفس الوقت؟ 

حول االغتصاب الذي تم هي لة األسئ(
 ) فعلياً 

1 2 1 2 98 

N04C  كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك للمرة األولى؟ 
  العمر بالسنوات الكاملة   

 98 ال تتذكر / ال تعرف
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N05 

 َمن قام بذلك؟ 
 للتقّصي: 

أي شخص آخر؟ قريب؟  
المدرسة أو  شخص في 

صديق  في مكان العمل؟
أو جار؟ غريب أو أي 

 شخص آخر؟ 
  .ال تقرئي الالئحة (
شيري إلى الحرف  أ

 ) المقابل لكل بند ُيذكر

N05A N05B N05C 

أشيري إلى جنس  
كل شخص 

 تذكرينه 

يطرح السؤال (
 للخيارات المنتقاة في

N05 فقط( 
ذلك منذ   حدثكم مّرة 

  الخامسةكنِت في 
 ؟ عشرة

مّرة أو بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

يطرح السؤال للخيارات (
 )فقط N05المنتقاة في 

خالل ذلك  حدثكم مّرة 
 شهرًا الماضية؟ 12 الـ

أو   )قليالً (مّرة أو بعض المرات 
 كثيرًا؟

 كثيراً  قليًال  مرة  وال مرة  كثيراً  قليالً  مرة  أنثى  َذكَر

a 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والدة / والد 

b 
زوجة / زوج األم

 األب 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

c 
والدة  / والد

 الزوج 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

d  3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخت/ أخ 

e 
فرد آخر من  

 العائلة 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

f 
شخص في  
 مكان العمل 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

g 
من  / صديق

 المعارف 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

h 
من المعارف  

 الجدد 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

i  3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

j  س  3 2 1 0 3 2 1 2 1 ُمدر�

k 
عامل في / طبيب

 الرعاية الصحية 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

l 
زعيم / رجل دين

 ديني 
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

m  3 2 1 0 3 2 1 2 1 جندي / شرطي 
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n 

زوج / خطيب
 بعقد قران فقط 

 ) ال يعيشان معاً (
1 2 1 2 3 0 1 2 3 

o 
شخص آخر  

دي(   :)حد�
 ________ 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  
  يانتقل 

 السؤال  إلى

N05a  �رغمِت متى كانت آخر حادثة ا  
 فيها على الجماع الجنسي؟ 

 1 منذ أقل من سنة 

 
 2 بين سنة وخمس سنوات 

 3 أكثر من خمسة سنوات منذ 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05b  أين وقعت الحادثة األخيرة؟ 

 1 منزلك الخاص أو باحة منزلك 

 

 2 منزله أو باحة منزله 

 3 منزل شخص آخر أو باحة منزله 

 4 شارع أو الزقاق ال

 5 موقف سيارات 

 6 السيارة 

 7 العمل 

 8 ملهى ليلي، نادي، مسبح 

المناطق الريفية، غابة، حديقة  
 عمومية

9 

المباني  ،المباني العامة األخرى 
 التجارية أو العامة غير السكنية 

10 

 11 المدرسة، الكلية 

بما في ذلك السجن،  (المؤسسات 
 ) مؤسسة الرعاية 

12 

 13 النقل العام 

 14 ________ : )ي دحد� (غير ذلك 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / اإلجابةرفضت 
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

N05c 
 المؤشر
16.3.1 

بالتبليغ عن الحادثة  هل قمِت 
 للشرطة؟ 

الرجاء الجواب على آخر حادثة  (
 ) وقعت لك

  1 نعم

 2 ال 
N05f 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05d  كيف كانت استجابة الشرطة؟ 

  1 بالقضية  اً الشرطة ملففتحت 

طلبوا منها الذهاب ورفضوا فتح 
 ملف بالقضية 

2 N05f 

  3 ________ : ) يدحد� (أخرى 

 N05f 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05e   هل تم اعتقال الشخص الذي
 أرغمك على ذلك وإدانته؟ 

 1 عتقل لم يُ 

 
 2 قل ولكن لم تتم إدانته عتُ ا

 3 إدانته قل وتمت عتُ ا

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05f 
 أحد العاملين في  إبالغب هل قمِت 

أو   ة/ طبيب(الخدمات الصحية 
 ؟ )ة / ممرض

  1 نعم

 2 ال 
N05j 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05g  ّعالج / أدوية هل تم إعطاؤك أي
 لمنع الحمل؟ 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05h 
عالج / هل تم إعطاؤك أية أدوية

س نقص المناعة ولمنع انتقال فير
 ؟ )اإليدز(البشرية 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N05i  ما   مشورة رسمية في هل تلقيِت
 له؟  يتعلق بالحادث الذي تعرضِت 

 1 نعم

 2 ال  

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

N05j 

من أفراد عائلتك  أحداً  هل أخبرِت 
 حول هذه الحادثة؟ 

أو   ة/ كصديق ؟شخص آخر أو أيّ 
 ؟ة/ جار

 ) جابات إلسمح بتعدد ايُ (

 A N06 ال أحد 
 B فرد من العائلة األساسية، أنثى 

 

 C ر كَ العائلة األساسية، ذَ فرد من 

 D فرد من عائلة الزوج، أنثى 

 E ر كَ فرد من عائلة الزوج، ذَ 

 F ) أوالدك( بنتك ا/ بنكا

 G ة/ أو جار ة/ صديق

 H _________ : )يد حد� (شخص آخر 

N05k 
 كيف كانت استجابتهم؟

 ) جابات إلسمح بتعدد ايُ (

 A ّي لقوا اللوم علأ

 

 B ساندوني 

 C مهتمين غير / غير مكترثين

 D طلبوا مني أن ال أخبر أحداً 

 E نصحوني بإبالغ الشرطة 

 F ________ : ) يدحد� (أخرى 

 السرقة

N06 
 المؤشر
16.1.3 

N06A N06B N06C 

أو حاول  ئاً أحد شي هل سرق منِك 
أخذه منك بالقوة أو بالتهديد  

 باستخدام القوة؟ 
سوى الحوادث التي  يال ُتدرج(

فيها المبحوثة الضحية   تكان
الحوادث   ي واستبعد شخصياً 

التي عانى منها أفراد األسرة 
 ) اآلخرون فقط

، انتقلي "نعم" إلجابةذا كانت اإ(
 N06Bإلى 

، انتقلي "ال" إلجابةا تإذا كان 
 ) N07إلى 

 اً شهر 12 الـ خالل  حدث ذلكهل 
 الماضية؟ 

، انتقلي "نعم" إلجابةإذا كانت ا(
 N06Cإلى 

، انتقلي إلى "ال" إلجابةا تإذا كان 
N07( 

  خالل ذلك حدثكم مّرة 
 الماضية؟ اً شهر 12 الـ

 مرتين  مرة  ال  نعم ال  نعم
على األقل  
 ثالث مرات 

1 2 1 2 1 2 3 
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 التحّرش

 حتى اآلن  15األحداث منذ سن 

N07 
 المؤشر
11.7.2 

مرة أخرى، أريدك أن تفكري في  
 . رجل 

  ن للنساء اللواتي كان لديه ( 
في أي وقت مضى،  شريك  
لى السؤال:  ما يلي إ إضافة  

 ) شريكك / باستثناء زوجك 

النظر عن أي شيء قد    بغّض 
ني  ي ه، هل يمكن أن تخبر ذكرتِ 

منذ  ،  حدث لك أٌي مما يلي   إذا 
تذكري أن    حتى اآلن؟   15سن  

تشملي الرجال الذين عرفتهم  
 كذلك الغرباء. و 

N07A N07B 

في أّي تصرف  "نعم" إلجابةا عند
انتقلي  ،)قل ألعلى امرة  1الرمز (

 N07Bإلى 

جميع ل )2الرمز ( "ال" إلجابةا عند
 N08cانتقلي إلى  ،التصرفات

  12 الـ خالل  حدث ذلكهل 
 الماضية؟  اً شهر

 ال  نعم ال  نعم
  / ال تعرف
 ال تتذكر 

a 

رجل إجبارك   هل حاول أيّ 
على الجماع الجنسي  

  ال تريدين، عندما كنِت 
على   ولكن لم ينجح؟

سبيل المثال عن طريق  
إمساكك أو وضعك في  

فيه  موقف ال تستطيعين 
 أن ترفضي؟ 

1 2 1 2 98 

b 

لمسك جنسيًا أو قّبلك هل 
وهذا يشمل   ؟ضد إرادتك

على سبيل المثال لمس  
الثدي أو األجزاء الخاصة 

 بجسمك؟ 

1 2 1 2 98 

c 
جعلك تلمسين األجزاء  هل 

الخاصة بجسمه ضد  
 إرادتك؟ 

1 2 1 2 98 

d 
شخص    هل قام أيّ 

بإجراء مكالمات أو  
تعليقات جنسية    توجيه 

1 2 1 2 98 
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عن جسدك أو مظهرك، أو  
  طلب خدمات جنسية ب 

فيك    بالتحديق ، أو  منك 
بطريقة جنسية، أو  

كشف  ب أو    ، تك بمطارد 
 أعضائه الجنسية؟ 

e 

هل سبق لك أن  
لكترونية  إ رسائل   تلقيِت 

شخصية ذات محتوى  
على سبيل  ( جنسي  

المثال، مالحظات،  
  ) صور، أفالم   ، دعوات 

كانت مؤذية لك أو  
جعلتك تشعرين بعدم  

على سبيل  ( االرتياح؟  
،  الفايسبوك المثال، عبر  

الهاتف النقال، البريد  
اإللكتروني، باستثناء  

  التطُفلية   الرسائل 
 )spam ( ( . 

1 2 1 2 98 

 : N07 السؤال التحقق من

 . يأكمل ،N07A عمودال في  )األقل على مرة 1 الرمز( "نعم" جابةاإل عند

 .N08c إلى يانتقل  ،N07A عمودال في سئلةاأل لجميع  )2 الرمز( "ال" إلجابةا عند

N07C  كم كان عمرك عندما حدث ذلك
 لك للمرة األولى؟ 

 العمر بالسنوات الكاملة   
 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

N08 

 َمن قام بذلك؟ 
 للتقّصي: 

أّي شخص آخر؟ قريب؟  
شخص في المدرسة أو  

في مكان العمل صديق أو  
جار؟ غريب أو أّي شخص  

 آخر؟

N08A N08B N08C 

أشيري إلى  
جنس كل 

 شخص تذكرينه 

يطرح السؤال للخيارات (
 )فقط N08المنتقاة في 

ذلك منذ   دثكم مّرة ح 
 كنِت في الخامسة عشرة؟ 

مّرة أو بعض المرات  
 أو كثيرًا؟  )قليالً (

يطرح السؤال للخيارات (
 )فقط N08المنتقاة في 

خالل ذلك  دثكم مّرة ح 
 شهرًا الماضية؟ 12 الـ

  )قليالً (مّرة أو بعض المرات 
 أو كثيرًا؟
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أشيري   ال تقرئي الالئحة.(
إلى الحرف المقابل لكل بند  

 ) ُيذكر 
 كثيراً  قليالً  مرة  أنثى َذكَر

وال 
 مرة 

 كثيراً  قليالً  مرة 

a 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والدة / والد 

b زوجة  / زوج األم
 األب 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

c 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والدة الزوج / والد 

d  3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخت/ أخ 

e  3 2 1 0 3 2 1 2 1 فرد آخر من العائلة 

f   شخص في مكان
 العمل 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

g صديق /   
 المعارف من 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

h  3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف الجدد 

i  3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

j  س  3 2 1 0 3 2 1 2 1 ُمدر�

k عامل في / طبيب
 الرعاية الصحية 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

l زعيم  / رجل دين
 ديني 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

m  3 2 1 0 3 2 1 2 1 جندي / شرطي 

n 
زوج بعقد  / خطيب 

 قران فقط 
 ) ال يعيشان معاً ( 

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

o   شخص آخر
دي(  ___ : )حد�

1 2 1 2 3 0 1 2 3 
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 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  
  يانتقل 

 السؤال  إلى

N08a 
فيها  رغمِت متى كانت آخر حادثة ا� 
 على الجماع الجنسي؟ 

 1 منذ أقل من سنة 

 
 2 بين سنة وخمس سنوات 

 3 أكثر من خمسة سنوات منذ 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N08b  أين وقعت الحادثة األخيرة؟ 

 1 منزلك الخاص أو باحة منزلك 

 

 2 منزله أو باحة منزله 

 3 منزل شخص آخر أو باحة منزله 

 4 الزقاق  شارع أوال

 5 موقف سيارات 

 6 السيارة 

 7 العمل 

 8 ليلي، نادي، مسبح ملهى 

المناطق الريفية، غابة، حديقة  
 عمومية

9 

المباني العامة األخرى، المباني 
 التجارية أو العامة غير السكنية 

10 

 11 المدرسة، الكلية 

بما في ذلك السجن،  (المؤسسات 
 ) مؤسسة الرعاية 

12 

 13 النقل العام 

 14 __________ : )ي دحد� (غير ذلك 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 رمز اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  
انتقلي  

 السؤال  إلى

N08c 

هل ُطلب منك ممارسة الجنس ضد 
إرادتك من أجل الحصول على 

وظيفة أو الحفاظ على عملك، أو  
 للحصول على ترقية؟ 

قد تكون الحادثة لم تحدث  (
 ) بالفعل

 ) سؤال اختياري (

 1 نعم

 
 2 ال 

 3 ال ينطبق، لم أعمل أبداً 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N08d 

هل ُطلب منك ممارسة الجنس ضد 
إرادتك من أجل اجتياز االمتحان أو 

الحصول على درجات جيدة في  
 المدرسة؟ 

قد تكون الحادثة لم تحدث  (
 ) بالفعل

 ) سؤال اختياري (

 1 نعم

 
 2 ال 

المدرسة  إلىال ينطبق، لم أذهب 
 أبداً 

3 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

 18األحداث قبل عمر 

N09 

قبل أن يكون عندما كنِت فتاة، 
هل تتذكرين إذا   سنة، 18عمرك 

كان شخص في عائلتك أو أّي  
شخص آخر قد لمسك جنسيًا ضد 

إرادتك، أو جعلك تفعلين شيئًا 
 جنسيًا لم ترغبي به؟ 

على سبيل المثال، هل حدث لك أٌي 
 من هذه األشياء؟ 

لمس الثديين أو األجزاء   •
 . الخاصة

إبداء مالحظات جنسية أو   •
عرض صور جنسية صريحة  

 . عليِك ضد إرادتك
 .لك تلمسين أجزاء خاصة بهجع •
ممارسة الجنس أو محاولة   •

 . ممارسة الجنس معك

  1 نعم

 N12 2 ال 
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N10 

 َمن قام بذلك؟ 
 للتقّصي: 

 أّي شخص آخر؟ قريب؟ 
شخص في المدرسة أو في مكان 

العمل؟ صديق أو جار؟ غريب أو أي 
 شخص آخر؟ 

أشيري إلى الحرف   ال تقرئي الالئحة. ( 
 ) ُيذكر المقابل لكل بند  

N10A 
اسألي فقط بشأن األشخاص الذين يشار إليهم في  

N10 
N10B N10C N10D 

أشيري إلى  
جنس كل 

شخص  
 تذكرينه 

كم كان  
عمرك عندما  

حدث ذلك  
لك مع هذا  

الجاني للمرة  
 األولى؟ 

 ) تقريباً (

كم كان عمر 
 هذا الجاني؟

 ) تقريباً (
 ذلك؟  دثكم مّرة ح 

 مرة        أنثى َذكَر
قلي 

 الً 
كثير

 اً 

a 3 2 1       2 1 والدة / والد 

b 3 2 1       2 1 زوجة األب / زوج األم 

c 3 2 1       2 1 والدة الزوج / والد 

d  3 2 1       2 1 أخت/ أخ 

e  3 2 1       2 1 فرد آخر من العائلة 

f  3 2 1       2 1 شخص في مكان العمل 

g 3 2 1       2 1 المعارف من / صديق 

h  3 2 1       2 1 من المعارف الجدد 

i  3 2 1       2 1 غريب 

j  س  3 2 1       2 1 ُمدر�

k 3 2 1       2 1 عامل في الرعاية الصحية/ طبيب 

l 
 3 2 1       2 1 زعيم ديني / رجل دين

m  3 2 1       2 1 جندي / شرطي 
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n زوج بعقد قران فقط / خطيب 
 ) ال يعيشان معاً (

1 2       1 2 3 

o  دي(شخص آخر  3 2 1       2 1 ___ :)حد�

 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 
   يانتقل 

 السؤال  إلى

N11 

ها حول األفعال  في جميع الحاالت التي قد ذكرتِ 
هل وضع  سنة، 18قبل عمر الجنسية التي حدثت 

شيء آخر في المهبل    هذا الشخص قضيبه أو أيّ 
 ، أو الفم؟ )فتحة الشرج ( المؤخر  ،الخاص بك 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N12 
 الجنس للمرة األولى؟  كم كان عمرك عندما مارسِت 

  أّنه على الجنسي الجماع  نحّدد: الحاجة حال في(
 ) الشرجي أو المهبلي اإليالج أو الفموي  الجنس

  العمر بالسنوات الكاملة   
 N17 1 لم أمارس الجنس 

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N13 

الجنس؟ هل  ابه كيف تصفين أول مرة مارسِت 
بممارسة الجنس، أو لم   ممكن أن تقولي إنك رغبِت 

ترغبي في ممارسة الجنس ولكن حدث ذلك على  
 على ممارسة الجنس؟  جبرِت حال، أو ا�  أيّ 

 1 رغبت بممارسة الجنس 

 

لم أرغب ولكن حدث  
 ذلك 

2 

أجبرت على ممارسة  
 الجنس 

3 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N14 

عدد الشركاء الجنسيين للنساء كثيرًا من يختلف 
  نأنه كان لديهغ يبل� . بعض النساء امرأة ألخرى

أو   شريكان اثنانشريك جنسي واحد، والبعض 
 ،أو أكثر. في حياتك 50عن غن يبل� خريات  أأكثر، و

 الجنس؟  كم من الرجال مارسِت مع 
: تقريبًا؛ أنا ال للتقّصيإذا كان هناك حاجة (
نسبة  الحتاج لمعرفة الرقم بدقة في البلدان ذات أ
عالية من خطر فيروس نقص المناعة  ال

 ) اإليدز/ البشرية

  الشركاء   

  98 ال تتذكر / ال تعرف

  99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 

   ي انتقل 
 السؤال   إلى 

N15 

 ، اسألي:N14 شريك واحد في إذا أشارت إلى 
 شهرًا الماضية؟   12 خالل الـهل مارسِت الجنس  

دّوني  ،. وإذا كان ال يوجد"01"إذا نعم، دّوني 
"00". 

مع   ، اسألي:N14إذا كان أكثر من شريك في 
كم من هؤالء الرجال قمِت بممارسة الجنس  

 شهرًا الماضية؟ 12 الـخالل 
 ) يشمل المجموع الشريك الحالي(

  الشركاء   

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N16 

فيها الجماع، هل  في المرة األولى التي مارسِت 
أو كان  ، )المستقبلي( شريكك/ كان هذا مع زوجك

 خر؟ آمع شخص 
هل كان من نفس   إذا كان هناك شخص آخر:
 عمرك أم أنه كان أكبر سنا؟ 

  شريكك/ زوجك
 ) المستقبلي(

1 

 

من   شخص آخر تقريباً 
 نفس عمرك 

2 

 3 شخص آخر أكبر عمراً 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N17 
  ، هل رأيِت ) سنة 18 عمرقبل (طفلة  عندما كنِت 

أو  (بل األب ربت من قِ ك ُض بأن أمّ  أو سمعِت 
 ؟ )زوجها أو صديقها أو حبيبها

 1 نعم

 

 2 ال 

 3 اً لم يعش الوالدان مع

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

N18 

، هل سبق  ) سنة 18 عمرقبل (طفلة  عندما كنِت 
 بـ:أحد أن قام 

 ال تعرف  ال  نعم

a  98 2 1 ) باليد(صفعك أو رشقك 

b 98 2 1 قبضته ضربك أو ركلك أو ضربك ب 

c  ضربك بحزام أو عصا أو مكنسة أو شيء
 آخر

1 2 98 

d 98 2 1 ربطك بحبل 

e  ّ98 2 1 __________ : )يد حد� (شيء آخر  أي 
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 اإلجابة  األسئلة  
 رمز

 اإلجابة 

   ي انتقل 
 السؤال   إلى 

N19 
بشكل مستمر، أو   تمِت هل ُش  سنة، 18 عمرقبل 

 بل شخص ما في عائلتك؟ من قِ  هنِت ا� 

 1 نعم

 
 2 ال 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة
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 المقابلةاستكمال واختتام  جيم.

Z01  تعليقات أو ترغبين في   أمورًا لم أتطّرق إليها في أسئلتي؟ هل لديك أيّ  بعد أن أنهينا المقابلة، هل واجهِت
 شيء؟   إضافة أيّ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Z02  لدى التكلّم بمثل تلك  عن الكثير من األمور الصعبة. كيف شعرِت  لقد سألتِك
 األمور؟ 

 ) المبحوثة تعطيها إجابة أيّ  دّوني(
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 1..................أفضل/ جّيد
 2...................أسوأ/ ّيءس

  3.......ال فرق/ األمر سّيان

 عنف / في حال كشفت المبحوثة عن مشاكل . 1ختتام اال

Z03  أوّد أن أشكرك على مساعدتك لنا. أدرك كم يصعب عليك اإلجابة على هذه األسئلة، غير أّنه ال يمكن لنا أن نفهم
 تجارب العنف سوى باالستماع مباشرة إلى النساء. 

ألي كان أن يعامل شخصًا آخر   أرى من خالل إجابتك أّنك مررِت في أوقات صعبة جّدًا في حياتك. ال يحّق 
 من تجاوز أصعب األوضاع.   أرى أّنك امرأة قوّية وقد تمكّنِت   ، ه لي بهذه الطريقة. لكن، نظرًا إلى ما قلتِ 

هذه قائمة بالمنّظمات التي تؤّمن الدعم والمشورة القانونّية وخدمات االستشارة في موقع الدراسة. أتمنى أن 
التكّلم عن وضعك مع جهة مسؤولة. إّن خدمات هذه المنظمات مجانّية وهي تحافظ تتصلي بها في حال أردت  

 على سرّية كل ما تقولينه. يمكنك أن تتوجهي إليها عندما تشعرين أّنك جاهزة لذلك، قريبًا أو في وقت الحق. 
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 عنف / في حال لم تكشف المبحوثة عن مشاكل . 2ختتام اال

أوّد أن أشكرك على مساعدتك لنا. أدرك كم يصعب عليك اإلجابة على هذه األسئلة، غير أّنه ال يمكن لنا أن نفهم  
 تجارب النساء في الحياة سوى باالستماع مباشرة إليهّن. 

المنّظمات التي تؤّمن الدعم والمشورة في حال علمِت بوضع أي امرأة أخرى بحاجة إلى مساعدة، هذه قائمة ب 
القانونّية وخدمات االستشارة في موقع الدراسة. أتمّنى أن تتصلي بها أنت أو أي من صديقاتك أو قريباتك في 

 حال احتجتّن إلى ذلك. إّن خدمات هذه المنظمات مجانّية وهي تحافظ على سرّية كل ما يقال لها.

 دقيقة  [  ] [  ]ساعة   [  ] [  ] )ساعة 24(المقابلة وقت انتهاء  النهاية 

Z04  من المكان المبحوثة خروج ومن المقابلة حين االنتهاء [مالحظات الباحثة الميدانية [ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Z05  في وقت المقابلة؟  حاضرينن وخرآشخاص أهل كان 

 1نعم.........................................
 2....................ال........................

 ؟ التقريبية هم عمارأن هم، و شخاص، مَ أل دي عدد ا، حد� " نعم" تِك جابإإذا كانت 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Z06  كانت صادقة؟المبحوثة  جوبة أن أهل تعتقدين 
 1نعم.........................................

 2....................ال........................
 ؟ أو أسئلة والسبب سؤال دي في أيّ ، حد� " ال" تِك جابإإذا كانت 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Z07  ّ؟  تهاأو ترجماألسئلة صياغة فهم نة في هل واجهتك مشاكل معي 
 1نعم.........................................

 2....................ال........................
 سؤال؟  دي في أيّ ، حد� "نعم " تِك جابإكانت  إذا

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Z08  هل كان من الصعب الحصول على أجوبة ألسئلة وتيرة العنف؟ 
 1نعم.........................................

 2....................ال........................
 سؤال؟  دي في أيّ ، حد� " نعم" تِك جابإإذا كانت 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Z09  هل تشعرين بوجود نقص في األسئلة؟ 

 1نعم.........................................
 2....................ال........................

 سؤال؟  دي في أيّ ، حد� " نعم" تِك جابإإذا كانت 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



61 

 

Z10  ّ؟للباحثة تعليقات أخرى أي 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 : اتمالحظ

 ا. في حال وجود أكثر من أسرة معيشية في المنزل المختار: استخدام استمارة األسرة المعيشية لكل منه

استراتيجية النماذج وطريقة استخدام االستبيان.  جرى المقابلة مع امرأة واحدة في كل أسرة معيشية. ويعتمد تطبيق هذا األمر على تُ 
كما في دراسة  (يشكّل اختيار األسرة المعيشّية وفق ما عرض في هذا االستبيان مثالً عن كيفّية اختيار امرأة مؤّهلة واحدة في األسرة 

 جزءًا من االستبيان. ه المالحظة شكّل هذت. ال )المتعددة األقطار منظمة الصحة العالمية
 



 

 

 

 دليل تعليمات استيفاء األسئلة ثانيًا. 
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بالنسبة لبعض  يتضمن االستبيان أسئلة حول عنف الشريك أوالً، تليها أسئلة عن عنف غير الشريك؛ ولكن 
قد يكون مرغوبًا توجيه األسئلة المتعلقة بغير الشريك قبل األسئلة  )وكذلك في حاالت االختبار(السياقات  

 المتعلقة بالشريك. 

 تعليمات للباحثات.، فهي الُجمل التي ال ينبغي أن ُتقرأ / في الكلماتالخط العريض في االستبيان ُيستعمل 

 األسئلة التي قد تحتاج إلى تعديل تبعًا لحالة البلد.  إلى  المائل العريضبالخط تشير التعليمات الواردة  

  "دليل الباحثة إلجراء المقابالت"للحصول على مزيد من المعلومات عن هيكل االستبيان، يرجى الرجوع إلى 
 .)الفصل الثالث(
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 استمارة األسرة المعيشية ألف. 

 : خصائص األسرة المعيشية(DC)القسم األول 

مطلقًا على أكثر من امرأة واحدة في  مسحتتطلب االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة أالّ يتم طرح أسئلة ال
 األسرة المعيشية الواحدة.

والنزيالت والزائرات لمدة  عامالت المنزل   تشمل طريقة االختيار المستخدمة في دراسة منظمة الصحة العالمية
 طويلة في األسرة المعيشية، وذلك للتأكد من أن النساء الالتي يعشن خارج أسرهن لسن مستبعدات عن المسح.

لتكون   المعيشية األسرة في بةمناِس  امرأة على العثور هو (DC03) المؤهلة المرأة اختيار  نموذج ملء الهدف من
  ضد العنف استمارة لملء الالزمة المعلومات تقديم على قادرةو راشدة أنثى تكون  يجب أنو ،هي المبحوثة

 المعيشية األسرة إلى  اذهبي بل  قاصرأّي شخص  تقابلي ال ،في وقت الزيارة راشد شخص توفري لم وإذا. المرأة
 . الحق وقت في المعيشية األسرة هذه لزيارة  وعودي عّينتك، في التالية

تأكدي من قراءة الجملة (وتشرحي الهدف من زيارتك، تكونين جاهزة لبدء المقابلة ما أن تقدمي نفسك 
 . )في السؤال بدءاالستهاللية في الجزء العلوي من الصفحة قبل ال

. نحن نجري مسحًا في " اسم مركز المسح". أنا أقوم بزيارة األسرة نيابة عن _____________مرحبًا، اسمي 
مثل: صحة المرأة وتجاربها الحياتية أو أحوال المرأة المعيشية  ( "اسم آمن للمسح "على للتعرف  "موقع الدراسة اسم"
 .)بتاتاً  "المرأة   ضد العنف مسح" اسم يذكر ال –

  السؤالDC01 : عدد األشخاص اإلجمالي في األسرة المعيشية 

ُتعّرف األسرة ( المعيشية الغرض من هذا السؤال هو التأكد من عدد األشخاص الذين يعيشون في األسرة 
المعيشية بأنها شخص أو مجموعة أشخاص يعيشون في األسرة المعيشية نفسها ويتشاركون في المأكل،  

إذا كانوا أقرباء أم ال. وهي تختلف عن مفهوم العائلة أو األسرة التي تشمل فقط األشخاص   بصرف النظر عما
 . )األقرباء الذين يعيشون في منزل واحد

 هذه الدراسة، ُيعتبر الشخص عضوًا في أسرة معيشية إذا حقق المعايير المحددة التالية: وفي سياق 

 .يسكن بشكل معتاد في األسرة المعيشية •
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 .الماضية على األقل ةيزور األسرة المعيشية وقد نام عندها في األسابيع األربع •
 ل.يعمل لدى األسرة المعيشية وينام عادًة خمس ليال في األسبوع على األق •

حاليًا خارج منازلهن  اللواتي هّن النساء  يشملتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم األسرة المعيشية قد تم توسيعه ل
أو اللواتي يعملن ويقمن معظم أيام األسبوع مع هذه األسرة المعيشية   )الزائرات ألكثر من أربعة أسابيع(
  يحظين بفرصة اختيارهنّ ولضمان أنهن  )سبوععامالت المنزل الالتي يبتن هناك على األقل خمس ليال في األ(

 لتشملهّن الدراسة كأعضاء في األسرة المعيشية.

في  والمقيمات ه يشمل كل المقيمين للتأكد من أن العدد اإلجمالي الذي سجلتِ  التقّصيسئلة أينبغي استخدام 
األسرة المعيشية، بصرف النظر عما إذا كانوا أقرباء أم ال، كما ينبغي أن يشمل هذا العدد األطفال والرضع والنزالء  

 المنزل وغيرهم من األشخاص الذين يستوفون المعايير المحددة أعاله.وعامالت وعاملي والنزيالت 

عامالت المنزل المقيمون والزوار / عمالبمن فيهم (قد ال تكون معايير تحديد أعضاء األسرة المعيشية [ 
مناِسبة لعمليات المسح المتعلقة بمواضيع   )لفترة طويلة، كما في دراسة منظمة الصحة العالميةوالزائرات 

 . ] أخرى

  السؤالDC02 جنس رب األسرة المعيشية : 

بغّض النظر عما   )أنثى رًا أوكَ وقد يكون ذَ ( المسؤول عنهاالمعيشية أي يستفسر هذا السؤال عن جنس رب األسرة 
ن هو رب األسرة،  تحديد مَ  الُمجيب على أسئلة خصائص األسرة المعيشية شخصأو ال. على ال حاضراً إذا كان 

وقد يتم تحديده ألنه المعيل األساسي لألسرة أو ألنه األكبر سنًا. وفي الحاالت التي يتقاسم فيها الزوجان 
. وإذا كان في "كالهما"شارة على إد أحدهما، وعندئذ يجب وضع  المسؤوليات بالتساوي، قد ال يريدان تحدي

األسرة المعيشية شخص واحد فقط، سجلي جنس هذا الشخص، حيث سُتستخدم معلومات هذا السؤال كمرجع 
 . )DC03انظري السؤال (عالقات األعضاء اآلخرين في األسرة  حديدلت

  السؤالDC03   العمود)A( رقم السطر : 

 قائمة الفتيات والنساء األفراد في األسرة المعيشية.رقمًا لكل اسم ُيدرج في هذا العمود يتضمن 

  السؤالDC03   العمود)B ( قائمة أسماء الفتيات والنساء األفراد في األسرة المعيشية : 

الحالة  تدوين االسم األول لكل من الفتيات والنساء في األسرة المعيشية، بغّض النظر عن السن أو يجب 
 .)B(الزواجية، في العمود 
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جية،  ااالسم األول لكل من الفتيات والنساء في األسرة المعيشية، بغّض النظر عن السن أو الحالة الزو سجلي
ني كل اسم في صف   وقد خصص لكل امرأة صف خاص بها في الجدول. وعندما تسرد الُمجيبة األسماء، دو�

  )الفتيات والنساء(إلناث لمن الضروري الحصول على األسماء الكاملة في الجدول. ليس  )B(مختلف من العمود 
. عند االنتهاء من تدوين األسماء في القائمة  كل واحدة منهن يمكن االستدالل علىفي األسرة المعيشية، طالما 

 كلها، ينبغي التحقق من عدم إغفال أحد. 

بدئي بالمرأة المذكورة في السطر  ا في األسرة المعيشية،  بعد االنتهاء من وضع قائمة كاملة بأسماء الفتيات والنساء  
وصوالً إلى    ) C( تدوينها بدءًا من العمود  و ستيفاء كل البيانات أفقيًا  ال   األسئلة وانتقلي عبر الصفحة طارحة عليها    ) 1( 

 ، وهكذا. ) 2( السطر  ، انتقلي إلى المرأة المذكورة في  ) 1( في السطر    لمرأة ؛ وبعد استيفاء البيانات عن ا ) F( العمود  

 السؤال DC03  العمود )C(: ِصلُتهن برب األسرة المعيشية 

ورب األسرة المعيشية.  "االسم"إلى معرفة صلة القرابة بين  )برّب األسرة؟  "االسم" صلةما هي (يهدف السؤال 
ي استخدام لتسجيل صلة قرابة كل امرأة مذكورة في الجدول، من أفراد األسرة المعيشية، برب األسرة، ينبغ

الرموز المذكورة في الجزء السفلي من الجدول وتدوين رقم اإلجابة المناسبة بالنسبة لصلتها برب األسرة 
  خصائصعلى أسئلة . وينبغي توخي الحذر إذا لم تكن الُمجيبة )حفيدة، إلخ/ أم / ابنة/ مثل زوجة(المعيشية 
د صلة القرابة بها هي وليس برب األسرة المعيشية. قد ُتحد�  ،هي ربة األسرة، ففي هذه الحالةعيشية ماألسرة ال

. على هذه األسئلةتأكدي من تسجيل عالقة كل شخص برب األسرة المعيشية، وليس العالقة بالُمجيبة على  
في  )04(سبيل المثال، إذا كانت المرأة الثالثة في القائمة زوجة ابن رب األسرة المعيشية، ينبغي تسجيل الرمز 

 .)C(من العمود السطر الثالث 

ني صلة قرابة كل أنثى مدرجة   إذا حددت الُمجيبة أن مسؤولية األسرة المعيشية يتوالها معًا رجل وامرأة، دو�
في القائمة برب األسرة الَذكَر. وإذا كان رب األسرة متزوجًا من امرأة لديها ابنة من زواج سابق، ينبغي ترميز 

. وإذا لم يكن هناك غير رجل واحد يعيش )11الرمز (ابنة الزوجة / مكفولة/ ُمتبّناةعالقة الفتاة برب األسرة بأنها 
عليك إكمال خصائص األسرة   نيتعيّ  يزال الوحده، ستكون هذه القائمة فارغة. الحظي أنه في هذه الحالة 

  المعيشية.

  السؤالDC03   العمود)D(مكان سكن المرأة المعتاد : 

يستفسر هذا السؤال عما إذا كانت المرأة تعيش عادة في هذه األسرة المعيشية أم ال، وعادة نقول إن كل امرأة 
ينبغي أن تتبعي المعايير التي ُوضعت للدراسة على النحو المذكور  (تعيش لدى األسرة المعيشية هي عضوة فيها 

حول ما إذا كانت المرأة تعيش عادة في هذه  ( )عمن(إذا كانت اإلجابة  )1( رقم. ضعي دائرة حول الرمز )أعاله
األخيرة، أو إذا كانت عاملة منزل  4 األسرة المعيشية، أو إذا كانت زائرة أقامت عند هذه األسرة خالل األسابيع الـ

إذا كانت  )2( رقم، وضعي دائرة حول الرمز )ليال في األسبوع 5تنام في منزل األسرة المعيشية ما ال يقل عن 
 . )ال(اإلجابة 
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  السؤالDC03   العمود )E(العمر بالسنوات الكاملة : 

سجلي عمر كل امرأة بالسنوات الكاملة، عن طريق حذف كسور السنوات، أي عمرها في آخر ذكرى ليوم ميالدها،  
سنة واحدة  سنة فقط، وإذا كان عمر الفتاة أقل من  40سنة وثمانية أشهر سجلي   40مثالً إذا كان عمر السيدة 

في حالة وجود صعوبة   .. يجب عليك تسجيل العمر حتى لو كان تقديرياً )0سجلي  ،أشهر 9على سبيل المثال (
المرفق األول عن عمر في الحصول على أعمار اإلناث في األسرة المعيشية، استخدمي األساليب المذكورة في 

 للبحث عن العمر الصحيح.  المبحوثة

  السؤالDC03   العمود)F (أهلية المرأة إلجراء المقابلة معها : 

  15يستفسر هذا السؤال عما إذا كانت المرأة مؤهلة إلجراء مقابلة معها أم ال. والمرأة المؤهلة هي أّي امرأة بعمر 
في العمود   )1(وُوضعت دائرة حول الرقم  )سنة 49يجب أال يقل الحد األقصى للفئة العمرية عن (سنة أو أكثر 

)D( ن السكن الخاص بمكا) وبالتالي فهي تعيش عادة في األسرة المعيشية، أو زائرة نامت في المنزل في
 .)ليالٍ في األسبوع على األقل 5 في المنزل الماضية على األقل، أو عاملة منزل تنام 4 األسابيع الـ

قد تجدين صعوبة   من المهم جدًا عدم إغفال هذا السؤال عند تعبئة قائمة األسرة المعيشية، ففي بعض الحاالت
 في تحديد ما إذا كانت المرأة مؤهلة أم ال. 

الخاص بالعمر، ضعي دائرة حول  )E( الخاص بمكان السكن والعمود  )D(في العمود   واردةباستخدام المعلومات ال
باستخدام الخاص باألهلية إذا كانت المرأة مؤهلة إلجراء مقابلة معها  )F(في العمود  )نعم( )1(رمز اإلجابة 

 إذا كانت غير مؤهلة. )ال( )2(االستبيان الخاص بالعنف ضد المرأة، ودائرة حول رمز اإلجابة 

 أمثلة لمعرفة ما إذا كانت المرأة مؤهلة أم ال

 .)ليست مؤهلة للمقابلة(سنة أقامت في المنزل لمدة أسبوع   25زائرة عمرها  •
ينبغي أن تحسب على أنها عضوة  (في منزل شقيقتها  سنة أمضت الليلة السابقة 20ابنة لرب األسرة عمرها  •

 .)في األسرة المعيشية وتكتب في قائمة النساء األفراد في األسرة المعيشية، وهي مؤهلة للمقابلة
 . )مؤهلة للمقابلة(سنة كانت بعيدة عن المنزل ألسبوعين  48زوجة رب األسرة عمرها  •
أسابيع، ولكنها خرجت لشراء مواد غذائية عند   5دة سنة أقامت مع األسرة لم 17صديقة لألسرة عمرها  •

 . )مؤهلة للمقابلة(زيارتك 
مؤهلة للمقابلة حتى لو لم تتزوج  (سنة  50سنة تعيش مع والدتها التي عمرها  30امرأة غير متزوجة عمرها  •

 . )على اإلطالق أو لم تكن قد عاشت مع رجل
ليلة  (ة تغيب لرؤية عائلتها في نهاية كل أسبوع سنة تعيش في األسرة، لكنها عاد 40عاملة منزل عمرها  •

 . )مؤهلة للمقابلة( )واحدة
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غير  (  )لليلتين( سنة تعيش في األسرة، لكنها عادًة تغيب لرؤية عائلتها كل أسبوع  40عاملة منزل عمرها  •
 .)مؤهلة للمقابلة

من بين  سنة أو أكثر  15 فيها نساء في عمرأي ليس (ضم أي امرأة مؤهلة للمقابلة يبعض األسر المعيشية ال 
حيث ُيطلب منِك  استمارة األسرة المعيشية  سفلأما يرد في . انظري )المعتادين أو الزوار لفترة طويلة هاأفراد
 15امرأة تبلغ من العمر مع فقط مقابلة  في المقابلة ألن المطلوب مني إجراءال أستطيع االستمرار "قولي: أن ت

 . "شكرًا لمساعدتكم سنة وما فوق.

 في حال وجود أكثر من امرأة مؤهلة للمقابلة في األسرة المعيشية الواحدة 

ألسباب تتعلق بالسالمة، نقابل امرأة واحدة فقط من األسرة المعيشية الواحدة، لضمان أال يصبح موضوع  
هلة، سيتم اختيار امرأة واحدة  ففي الحاالت التي توجد فيها أكثر من امرأة مؤ .المقابلة معروفًا على نطاق واسع

عشوائيًا إلجراء المقابلة معها. لذلك، من المهم استخدام وسيلة تضمن ظهور الطابع العشوائي لالختيار أمام 
ني رقم سطر كل من اإلناث   )القرعة(طريقة شائعة لتحقيق ذلك هناك أفراد األسرة المعيشية.  وهي كما يلي: دو�

صغيرة. اطوي كل األوراق وضعيها في وعاء. امزجي األوراق في الوعاء واطلبي   المؤهالت للمقابلة على ورقة
ن رقمها في الورقة هي َمن سُتجرين المقابلة معها. بعض  من أحد أفراد األسرة اختيار ورقة. المرأة المدو�

ه الحالة يمكن ففي هذ ،كل سيدة ليس معروفًا لميالد الالمناطق ال تكون فيها هذه الطريقة مناسبة حيث تاريخ 
استخدام طريقة بديلة لتحديد المرأة المؤهلة وذلك باختيار أول امرأة ستحتفل بعيد ميالدها بعد المقابلة.  

أي طريقة أخرى  بيمكن أن يتم االختيار العشوائي هكذا أو (ضعي دائرة حول رقم سطر المرأة التي تم اختيارها. 
 . )Kishمثل أول تاريخ والدة أو عن طريق جدول كيش 

دي موعدًا آخر للعودة إلجراء المقابلة دي بديالً عنها، بل حد� ، ال تحد� حاضرةإذا كانت المرأة التي تم اختيارها غير 
. إذا لم يكن باإلمكان مقابلة المرأة )ينبغي أن تقومي بزيارتين إضافيتين على األقل سعيًا إلجراء المقابلة(معها 

شارة إلى ذلك في االستبيان باستخدام رمز النتيجة المناسبة، وال ينبغي  التي اختيرت على اإلطالق، يجب اإل
 استبدالها بأخرى حتى لو كانت مؤهلة. 

 حاالت خاصة 

 أفراد من اإلناث في األسرة المعيشية 10في حالة وجود أكثر من 

أفراد من اإلناث، أشيري إلى ذلك في أسفل قائمة أفراد   10إذا أجريِت مقابلة مع أسرة معيشية فيها أكثر من 
نموذجًا جديدًا الختيار المرأة المؤهلة، واملئي رمز تحديد األسرة نفسه على رأس الصفحة،    استخدمياألسرة، و

ني  ري رقم السطر في الجزء العلوي. ثم على نموذج اختيار الم )تابع(ودو� ،  ) 11(إلى  )1(رأة المؤهلة الثاني، غي�
ري رقم السطر  يات من أفراد  ني المعلومات عن اإلناث األخروهكذا. ومن ثم دو�  )12(إلى  )2(وإذا لزم األمر غي�

في األسرة المعيشية. وعندما تختارين المرأة المؤهلة للمقابلة باستخدام الطريقة العشوائية، تأكدي أنك تأخذين 
 اإلناث المؤهالت على القائمة الثانية.أيضًا االعتبار 
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 أسرتان معيشيتان أو أكثر تقيمان في المسكن نفسه

إذا كانت القائمة تشير إلى أسرة واحدة فقط في المسكن، ولكن عند وصولك إلى ذلك المسكن تجدين أن  
المرأة المؤهلة على نحو منفصل لكل   أسرتين أو ثالث أسر معيشية تقيم هناك، ينبغي عليك ملء نموذج اختيار

إلخ، وعلى كل نموذج  ، HH 2و HH 1من هذه األسر. على سبيل المثال، يمكن ترقيم نماذج اختيار المرأة المؤهلة 
ن أعاله، إلى اإلناث الالتي يعشن في كل من تلك األسر وإلى المؤهالت منهن لإلجابة على أشيري على النحو المبيّ 

 االستبيان. 

دي عشوائيًا واحدة من النساء المؤهالت من بعد اال جميع النساء المؤهالت في  بين  نتهاء من ملء النماذج، حد�
جميع األسر المعيشية المقيمة في المسكن. للقيام بذلك، ينبغي وضع رقم السطر العائد إلى المرأة المؤهلة ورقم  

 ر العشوائي. األسرة المعيشية على أوراق االقتراع التي ُتستخدم في االختيا

هما المرقمتان بأرقام السطر   )1(واحد إذا كانت المرأتان المؤهلتان في األسرة المعيشية رقم  مثال توضيحي: 
في حين أن األسرة  ،)1(هي المرقمة برقم السطر  )3( ، والمرأة المؤهلة في األسرة المعيشية رقم )4(والسطر  )2(

.  HH3-1و ،HH1-2، HH1-4 كن كتابة ما يلي على أوراق االقتراع:س فيها نساء مؤهالت، يملي )2(رقم المعيشية 
أخرى من أي� من األسر المعيشية المتبقية داخل  امرأة مؤهلة واحدة، ال تختاري أيّ  امرأة مؤهلةبعد اختيار 

ثم  المسكن حتى لو كانت تتضمن امرأة مؤهلة أو أكثر. تستكملين باقي االستبيان للمرأة المختارة فقط ومن 
ب ضعي عالمة واضحة على النماذج الفردية لتجن�  .تجرين معها المقابلة باستخدام استبيان مقابالت النساء

أسرتان  ( ما يلي: االرتباك. على سبيل المثال، يجب أن تكتبي على نموذج اختيار المرأة المؤهلة لألسرة الثانية
 بذلك في وقت الحق.  ةشرفغي المُ بغي أن تبل� ؛ ين)في المنزل نفسه، اختيرت المبحوثة من األسرة األخرى

 أخطاء في استكمال القائمة

، وتحتاجين إلى شطب شخص  )DC03السؤال (إذا أخطأِت في استكمال قائمة أعضاء األسرة المعيشية اإلناث 
ألسرة  حين تكتشفين، على سبيل المثال، أن القائمة شملت رجالً أو امرأة ال ينتمي أو ال تنتمي إلى ا(أو أكثر 

بحيث تبقى األرقام  )Aأرقام العمود (، ينبغي شطب هذا الشخص. ومن المهم أن تعيدي ترقيم األسطر )المعيشية
 متتالية.

هو  )2(السطر ، وتكتشفين بعد ذلك أن 5و 4و 3و 2و  1أشخاص، على األسطر  5قمت بإدخال  مثال توضيحي: 
ابن رب األسرة المعيشية. بما أنه ينبغي إدراج أعضاء األسرة من اإلناث فقط في القائمة، يجب شطب هذا  

. ينبغي أن يتوافق آخر رقم  4و 3و 2لتصبح أرقامهّن  5و 4و 3 اإلناثالشخص ومن ثم إعادة ترقيم أفراد األسرة 
برقم  (االنتباه عندما تقومين باستكمال ورقة اإلدارة  في القائمة دائمًا مع عدد أفراد األسرة من اإلناث، كما يجب

ح.  )المرأة التي اختيرت للمقابلة  إلى إدخال رقم السطر المصح�
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 ال توجد امرأة مؤهلة في األسرة المعيشية 

دك بالمعلومات الخاصة  إذا اقتنعِت بأنه ال توجد أيّ  امرأة مؤهلة في األسرة المعيشية، اشرحي للشخص الذي زو�
نموذج اختيار المرأة المؤهلة أنه ال يمكنك االستمرار في المقابلة إال إذا كانت هناك امرأة بين أفراد األسرة  بملء

الماضية على األقل، أو عاملة  4 سنة أو أكثر، أو زائرة نامت في المنزل في األسابيع الـ 15المعيشية في سن 
على المسح   ةشرفريها على المساعدة المقدمة، وبل�غي المُ اشك/ ليالٍ في األسبوع على األقل. اشكريه 5منزل تنام 

 . )ما إذا كانت المقابلة ستنتهي هنا أم ال أمر يتوقف على الغرض من المسح الرئيسي(مِضي إلى األسرة التالية او
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 : خصائص المسكن وممتلكات األسرة المعيشية(HC) القسم الثاني 

المسكن والوضع االقتصادي لألسرة المعيشية، أي دخلها واحتياجاتها يهدف هذا القسم إلى التعرف على ظروف 
يتوليان مسؤولية رب المنزل، ُتطرح األسئلة على  )الَذكَر واألنثى( المالية وقدرتها على الصرف. وإذا كان كال

 . "خصائص المسكن وممتلكات األسرة المعيشية"الَذكَر في هذا القسم عن 

 السؤال HC01:  حدة السكنية التي تقيم فيها األسرة المعيشية؟ ما هو نوع الو 

نوع الوحدة السكنية التي تقيم فيها األسرة المعيشية وتتضمن اإلجابة أحد البنود  )HC01(السؤال  تناولي
ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة  .))عربة متنقلة( شقة، غرفة مستقلة، خيمة، كرفانفيال، دار، (التالية 

مة حول نوع الوحدة السكنية: ، والرمز رقم )داراً (إذا كانت  )2(، والرمز رقم )فيال(إذا كانت  )1(رقم الرمز  المقد�
  )6(، والرمز رقم )خيمة(إذا كانت  )5(، والرمز رقم )غرفة مستقلة (إذا كانت  )4(، والرمز رقم )شقة(إذا كانت  )3(

ضعي دائرة ففي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المذكورة في االستبيان، أما . )عربة متنقلة/ كرفان(كانت إذا 
 ة بالتفصيل./ تذكره الُمجيب/ واكتبي ما يـ )7(حول الرمز رقم 

  السؤالHC02 ما هو نوع حيازة المسكن؟ : 

ضعي دائرة حول الرمز المناسب  ة.الذي تقيم فيه األسرة المعيشي يتناول هذا السؤال نوع حيازة المسكن
إذا كان   )2(من األسرة، والرمز رقم  )مملوكاً (إذا كان المسكن  )1(رقم ة: الرمز / تقدمها الُمجيب/ لإلجابة التي ي

إذا كان   )4(، والرمز رقم )مستأجرًا مفروشاً (إذا كان المسكن  )3(، والرمز رقم )مستأجرًا غير مفروش(المسكن 
تقيم فيه بصفة دائمة،  / يقيم هي/ وهو )ة/ مثالً والد الُمجيب(أي أنه مملوك ألحد األفراد  )مقابلدون (المسكن 

أي أّن جهة العمل قامت بتوفير مسكن للفرد أثناء فترة الخدمة. أما   )مقابل عمل(إذا كان المسكن  )5(والرمز رقم 
ما   واكتبي )6(دائرة حول الرمز رقم  عن اإلجابات المذكورة في االستبيان، فضعي في حالة اختالف اإلجابة

 بالتفصيل. ة/ تذكره الُمجيب/ يـ

  السؤالHC03جنس حائز المسكن : 

إذا كان حائز المسكن  )1(يهدف هذا السؤال إلى معرفة جنس حائز المسكن، فيتم وضع دائرة حول الرمز رقم 
فيتم وضع   ،كان االثنان حائزين للمسكنإذا كانت أنثى هي حائزة المسكن؛ أما إذا  )2(َذكَرًا، وحول الرمز رقم 
 . )3(دائرة حول الرمز رقم 
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  السؤالHC04 هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى األسرة المعيشية؟ : 

ثالجة كهربائية  مثالً  المعيشية،  لدى األسرة    توفر السلع والخدمات واألجهزة المنزلية مدى  يستفسر هذا السؤال عن  
جهاز  أو وسيلة اتصال ك   سيارة خاصة إذا كانت لديها وسيلة نقل ك ما  أو ع   مكنسة كهربائية إلخ، غسالة مالبس أو  أو  

الخاصة    ) ال ( أو    ) نعم ( اإلجابة    سجلي بندًا بندًا و   ة / ي البنود المذكورة في الجدول على الُمجيب ئ إلخ. اقر   هاتف ذكي 
اإلجابة    كانت   إذا )2(الرمز رقم  أو )نعم(جابة اإل إذا كانت )1(رقم المناسب: الرمز  ضع دائرة حول الرمز  بو   بكل بند 

 . ) ال ( 

  السؤالHC05 : عدد ساعات توفر خدمة الكهرباء في المسكن يوميًا خالل الشهر الماضي؟كم كان 

هذا السؤال اختياري ويستفسر عن عدد ساعات توفر خدمة الكهرباء في المسكن بصفة يومية خالل الشهر 
إذا كانت اإلجابة   )1(ة: الرمز رقم / تقدمها الُمجيب/ الرمز المناسب لإلجابة التي يـدائرة حول  ضعي  .الماضي

  23-17(إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )ساعة  16-8(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )ساعات 8أقل من (
 .)ساعة 24(إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم )ساعة

 حول الخصائص االقتصادية لألسرة المعيشية  HC09إلى  HC06األسئلة من 

  السؤالHC06 خالل الشهر الماضي، كم بلغ إنفاق األسرة على مختلف السلع والخدمات؟ : 

مثل (األسرة المعيشية خالل الشهر الماضي على مختلف السلع والخدمات يستفسر هذا السؤال عن إنفاق 
. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي )المختلفة، التعليم، الصحة، إلخالغذاء، الملبس، المسكن، الفواتير 

، وإذا )98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال أتذكر/ ال أعرف(ة. أما إذا كانت اإلجابة / تقدمها الُمجيب/ يـ
 . )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )رفض اإلجابة أو إذا لم يكن هناك إجابة/ رفضت(

  السؤالHC07  باعتقادك، ما هو المبلغ اإلجمالي الذي تحتاجه أسرتك شهريًا من أجل تلبية االحتياجات :
 ؟)مثل الغذاء، الملبس، المسكن، الفواتير المختلفة، التعليم، الصحة، إلخ(والمتطلبات األساسية للحياة 

ها شهريًا من أجل / ه أسرتهللمبلغ الذي تحتاج رب أو ربة األسرة المعيشيةيهدف هذا السؤال إلى معرفة تقدير 
مثل الغذاء، الملبس، المسكن، الفواتير المختلفة، التعليم،  (تلبية االحتياجات والمتطلبات األساسية للحياة 

ر داخل المربعات المخصصة لذلك من جهة اليمين، حيث يتم تسجيل   .)الصحة، إلخ ينبغي تدوين المبلغ المقد�
 ، يتم تدوينه كاآلتي: "5000"سار. فمثالً إذا كان المبلغ التقديري اإلجمالي صفر داخل المربعات الفارغة على الي

0 0 0 5 0 
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 في المربعات. )-(سجلي عالمة  ،رب أو ربة األسرة المعيشيةفي حال استحالة الحصول على المبلغ التقديري من 

  السؤالHC08 : ّمثل ( تظنين أن دخل أسرتك يكفي لتغطية احتياجاتها اليومية/ مدى تظن إلى أي
 ؟)، الملبس، المسكن، الفواتير المختلفة، التعليم، الصحة، إلخالغذاء

، كافيًا  رب أو ربة األسرة المعيشيةدخل األسرة المعيشية، من وجهة نظر إذا كان يستفسر هذا السؤال عما 
. ضعي دائرة )، الملبس، المسكن، الفواتير المختلفة، التعليم، الصحة، إلخغذاءال مثل(لتغطية االحتياجات اليومية 

دخلنا أعلى من احتياجاتنا  (إذا كانت اإلجابة  )1(رقم تقدمها: الرمز / حول الرمز المناسب لإلجابة التي يـ
إذا كانت  )3(لرمز رقم ، وا)دخلنا أقل من احتياجاتنا األساسية(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )األساسية

فضعي دائرة حول  ،)ال أعرف(أما إذا كانت اإلجابة  ؛ )بالكاد( )دخلنا يساوي تكاليف احتياجاتنا األساسية(اإلجابة 
 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفض اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة/ رفضت(، وإذا )98(الرمز رقم 

  السؤالHC09 ُالحالة االقتصادية ألسرتك فقيرة جدًا، فقيرة، متوسطة، جيدة،  عتبر : بشكل عام، هل ت
 جيدة جدًا، أو ممتازة؟ 

في الحالة االقتصادية لألسرة. ضعي دائرة حول   رب أو ربة األسرة المعيشيةرأي يهدف هذا السؤال إلى معرفة 
،  )فقيرة جداً (االقتصادية لألسرة  بأن الحالة أفادت/ إذا أفاد )1(تقدمها: الرمز رقم / الرمز المناسب لإلجابة التي يـ

، والرمز  )جيدة(إذا كانت  )4(، والرمز رقم )متوسطة(إذا كانت  )3(، والرمز رقم )فقيرة(إذا كانت  )2(والرمز رقم 
فضعي دائرة   ،)ال أعرف(أما إذا كانت اإلجابة  ؛ )ممتازة(إذا كانت  )6(، والرمز رقم ) جيدة جداً (إذا كانت  )5(رقم 

 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة رفض/ رفضت( وإذا ،)98(رقم حول الرمز 
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 استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة باء.

 مرأة المؤهلة للمقابلةموافقة ال

جزءًا هامًا جدًا من االستبيان، وينبغي أن تشارك جميع   رأة المؤهلة للمقابلةُيعتبر الحصول على موافقة الم
طريقة  ط عليهن بأيّ  ُيرَغمن أو ُيضغَ الفتيات والنساء الالتي يجبن على هذا االستبيان بمحض اختيارهن، وأّال 

ات عن  ، معلومرأة المؤهلة التي تم اختيارها للمقابلةع للحصول على موافقة المبَ للقيام بذلك. ويوفر اإلجراء المتّ 
جرى معها مقابلة  استفسار واتخاذ قرار حول ما إذا كانت تريد أن تُ   أسئلة االستبيان كما يمنحها الفرصة لطرح أيّ 

 أم ال.  )ألغراض هذا االستبيان(

بصوت عال وبعناية الصياغة الدقيقة   ئيع للحصول على الموافقة، من المهم أن تقر كجزء من اإلجراء المتبَ 
في بداية االستبيان. وحالما تنتهين من  ةالموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة الوارد المطبوعة في استمارة

 القراءة، تسألين المرأة عما إذا كان لديها أية أسئلة، وينبغي أن تجيبي على أسئلتها على أفضل وجه ممكن. 

 ندرج أدناه بعض األسئلة التي كثيرًا ما ُتطرح، واإلجابات المناسبة لها:

 ] ة أسئلة أو تعديل األسئلة اعتمادًا على المسح الرئيسييمكن إضاف[ 

 على اسمي؟ كيف حصلِت / كيف تم اختياري ألكون جزءًا من الدراسة •

ليس لدينا اسمك بالكامل ولن نحتاجه. تم اختيار منزلك عن طريق الصدفة من قائمة تشمل جميع األسر  
بالصدفة من قائمة تشمل أسماء جميع الفتيات والنساء  المعيشية في مجتمعك المحلي. وتم اختيار اسمك 

 المؤهالت في أسرتك المعيشية، فاالختيار ليس أكثر من صدفة بحتة. 

 سري؟ / كيف يمكنني أن أعرف أن هذا أمر خصوصي •

اسم كامل على االستبيان، ولن نستخدم الردود الفردية. وجميع  ليس لدينا اسمك بالكامل، ولن نكتب أيّ 
بعون مبادئ توجيهية صارمة تقضي بعدم الكشف عما يقوله األشخاص  لعامالت في هذا المشروع يتّ العاملين وا

 خالل المقابلة. 
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 كيف سيتم استخدام النتائج؟  •

على معرفة  هنّ / ستقدم المعلومات التي نحصل عليها من المسح إلى واضعي وواضعات السياسات لمساعدتهم
ساء. كما يمكن استخدامها للدعوة إلى تحسين الخدمات المقدمة وفهم المشاكل التي تواجهها الفتيات والن

 .للمرأة

 الدراسة؟ / ما هو الغرض من هذا المسح •

 إلى معرفة المزيد عن تجارب الحياة للفتيات والنساء وسالمتهن.  ] استخدمي اسمًا آمناً [يهدف المسح 

دي المرأة بكلمات تمك�نها من شرح المسح ألعضاء أسرتها[   .] زو�

 ؟ الوقت سيستغرق ذلك  كم من •

ُيفترض أن تستغرق المقابلة حوالي الساعة. ولكن يمكنك إنهاء المقابلة في أي وقت ترغبين، لكننا نأمل أن 
 تكمليها.

 . ] اذكري متوسط المدة استنادًا إلى االختبار التجريبي[ 

 .أن توافق على المشاركة في المسح، ُيطلب منها المؤهلة للمقابلةبعد االنتهاء من اإلجابة على أية أسئلة توجهها 

للباحثة: ال تضيفي أية معلومات عن الردود الموحدة، وإذا كانت هناك أسئلة ال تستطيعين اإلجابة عليها،  (
 .)على المسح ةشرف بالمُ للمقابلة، اتصلي رضي المرأة المؤهلة أو إذا كان جوابك ال يُ 

 معهافي حال رفضت المرأة المؤهلة أن تجرى مقابلة 

على استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة، سواء وافقت أم لم   رأةالمقد يطلب بعض البلدان أخذ توقيع [
إجراءات الموافقة. وُتعتبر هذه وسيلة هامة  أمامها توافق على إجراء المقابلة، وذلك للتصديق على أنك قرأِت 

قد تعرضت للضغط للمشاركة في   المبحوثةتملة بأن من أية ادعاءات مح اتشرفوالمُ الباحثات لحماية كل من 
 . ]الدراسة

أو   يمكن أن يكون ذلك على استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة[اشكريها على وقتها، وسجلي رفضها 
 المؤهلةالمرأة سبب تذكره  .اكتبي أيّ ]على ورقة اإلدارة أو على المذكرة الميدانية، وذلك تبعًا إلجراءات المسح

ومن المهم عدم إغفال هذا لكي نتمكن من فهم أسباب عدم رغبة بعض النساء  . لعدم رغبتها في إجراء المقابلة
 جرى مقابالت معهن، ومعرفة ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر ذلك على نتائج الدراسة. في أن تُ 
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 في حال موافقة المرأة المؤهلة على إجراء المقابلة معها

هل المكان والوقت (  "المبحوثة"ة المؤهلة التي وافقت على المشاركة في االستبيان، وُيطلق عليها المرأاسألي 
من المهم (، وينبغي العثور على مكان يتمتع بالخصوصية إلجراء المقابلة معها )اآلن مناسبان إلجراء المقابلة

آخر إلجراء المقابلة. إذا لم تستطيعي  ، واسأليها ما إذا كانت تود الذهاب إلى مكان)التحدث معها على انفراد
عما إذا كان من المستحسن العودة في وقت الحق،  المبحوثةالعثور على مكان منفرد إلجراء المقابلة، اسألي 

دي موعدًا آخر للقاء. على كلمة سر أو إجراء معّين ُيتبع لتغيير موضوع  هاقد يحتاج األمر إلى االتفاق مع وحد�
 شخص ما أثناء إجراء المقابلة.  الحديث عندما يدخل

 .) ئهاالمقابلة إال إذا تم العثور على مكان تتوفر فيه الخصوصية إلجرا ئيللباحثة: ال تبد(

 البيانات المحددة للزيارة 

  يتم تدوين وقت بدء المقابلة بالساعة والدقيقة في المربع المخصص لذلك.
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 : معلومات عن المبحوثة(W)القسم الثالث 

 هذا القسم خاصة بالمبحوثة أسئلة 

  السؤالW01 ؟ )اليوم والشهر والسنة التي ولدت بها(: ما هو تاريخ ميالدك 

، حيث يتم تسجيله باليوم والشهر والسنة في المربعات  المبحوثةيهدف هذا السؤال إلى معرفة تاريخ ميالد 
 المبحوثةيالد في حالة عدم معرفة المخصصة لذلك، ويمكن االستعانة بالوثائق الرسمية للحصول على تاريخ الم 

. وفي حالة عدم معرفة )البطاقة الشخصية أو شهادة الميالد أو ما شابه ذلك(بهذا التاريخ. وهذه الوثائق هي 
داخل   )-(العالمة  وضعبشهر أو يوم أو سنة ميالدها وعدم توافر أي وثيقة تحدد تاريخ الميالد، يتم  المبحوثة

ال تعرف أو  (أنها إذا كانت اإلجابة  )98(الرمز رقم أو اليوم أو السنة. ضعي دائرة حول المربعات الخاصة بالشهر 
وينبغي أن  .)أو إذا لم يكن هناك إجابة رفضت اإلجابة على السؤال(إذا  )99(وحول الرمز رقم  ،)ال تتذكر

ى االستبيان تتوافق مع  تتحققي في وقت الحق مما إذا كانت المعلومات التي تم تدوينها عن تاريخ الميالد عل 
 المعلومات الواردة عن العمر في نموذج اختيار المرأة المؤهلة. 

  السؤالW02 بالسنوات الكاملة(: كم عمرك؟( 

يؤخذ بالسنوات التي أكملتها فقط وُتحذف   .بالسنوات الكاملة المبحوثةيهدف هذا السؤال إلى معرفة عمر 
ن في المربع المخصص لذلك. إذا وجدِت صعوبة في   هاكسور السنة الجارية، أي عمر في آخر عيد ميالد لها، ويدو�

يجب التقصي عن ذلك قدر اإلمكان، على أن ُيراَجع العمر مع تاريخ الميالد   المبحوثة،الحصول على عمر 
ح إذا لزم األمر.   ويصح�

  السؤالW03 ماهي ديانتك؟ : 

:  المبحوثة . ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهاالمبحوثة هذا السؤال إلى معرفة ديانةيهدف 
إذا أفادت بأنها   )3(، والرمز رقم )مسلمة(إذا أفادت بأنها  )2(، والرمز رقم )بال ديانة( إذا أفادت بأنها  )1(الرمز رقم 

واكتبي ما تذكره   )4(، ضعي دائرة حول الرمز رقم درجةوفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات الم ،)مسيحية(
وإذا   ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ، )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛بالتفصيل المبحوثة

 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(
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  السؤالW04  : ما هي جنسيتك الرئيسية؟ 

المخصص لتحديد   )1(الرمز رقم . اإلجابة في للمبحوثةالرئيسية  جنسيةمعرفة الإلى يهدف هذا السؤال 
رفضت (وإذا  ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛الجنسية

 .)99( ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة

  السؤالW05 الحي المقيمة فيه(: منذ متى تعيشين في هذا الحي؟( 

ني المدة بالسنوات في  ذي تفي الحي ال المبحوثةالغرض من هذا السؤال هو معرفة مدة إقامة  قيم فيه. دو�
ني المربعات المخصصة لذلك. وإذا   .)0(وضعي دائرة حول الرمز رقم  )00(كانت المدة أقل من سنة دو�

0 0 

إذا  )2(، والرمز رقم )عاشت كل حياتها في هذا الحي( بأنها  المبحوثةإذا أفادت  )1(رقم دائرة حول الرمز  يضع
فضعي   ،)تعرف أو ال تتذكرال (أنها ؛ أما إذا كانت اإلجابة ))أسابيع في األسرة 4على األقل  ( زائرة (أفادت بأنها 

 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا  ،)98(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالW06  : الحي الذي تقيمين فيه؟ / ما مدى شعورك باألمان أثناء المشي بمفردك في منطقتك 

تشعر باألمان حين تمشي بمفردها في منطقتها أو في   المبحوثةكانت ما إذا  الغرض من هذا السؤال هو معرفة
اذا أجابت  )1(: الرمز رقم المبحوثة الحي الذي تقيم فيه. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

لرمز رقم  ، وا)غير آمن( إذا أفادت  )3(، والرمز رقم )بالكاد آمن(إذا أفادت  )2(، والرمز رقم )آمن جداً ( بأن الحي
أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛)ال أمشي بمفردي في الليل(   إذا أفادت )5(، والرمز رقم )غير آمن للغاية (إذا أفادت   )4(
ضعي   ،)أو لم يكن هناك إجابة رفضت اإلجابة(وإذا  ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال تعرف أو ال تتذكر(

 . )99(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالW07ولى بالقرب من مسكنك بحيث يمكنك أل: هل يعيش أحد من أفراد عائلتك من الدرجة ا
 زيارتهم بسهولة؟ / رؤيتهم 

بالقرب   )والد، األب، األمأل الزوج، ا(من الدرجة األولى  المبحوثةيستفسر هذا السؤال عن إقامة أحد أفراد عائلة 
 يث يمكنها رؤيتهم أو زيارتهم بسهولة. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها، بحمن مسكنها

إذا أفادت   )3(، والرمز رقم )ال(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم  )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة
فضعي دائرة حول    ،)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها ة أما إذا كانت اإلجاب ؛)تعيش مع عائلتها من الدرجة األولى(بانها 

 .)99( دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(الرمز رقم 
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  السؤالW08 هل يمكن القول  : كم مرة ترين أو تتحدثين مع أحد أفراد عائلتك من الدرجة األولى؟
 ؟ وال مرة، أو السنةيوميًا، على األقل مرة واحدة في األسبوع، مرة واحدة في الشهر، مرة واحدة في 

أفراد عائلتها من الدرجة األولى أو   المبحوثةالغرض من هذا السؤال هو معرفة عدد المرات التي ترى فيها 
إذا كانت اإلجابة   )1(: الرمز رقم المبحوثة تقدمها  المناسب لإلجابة التيتتحدث إليهم. ضعي دائرة حول الرمز 

إذا كانت اإلجابة   )3(، والرمز رقم )على األقل مرة واحدة في األسبوع(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )يومياً (
رمز ، وال)في السنة على األقل مرة واحدة(إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم )على األقل مرة واحدة في الشهر(

دائرة حول الرمز رقم  فضعي ،)تتذكرال تعرف أو ال (  أجابت أنهاأما إذا  ؛)أبداً / وال مرة(إذا كانت اإلجابة  )5(رقم 
 . )99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا  ،)98(

  السؤالW09 أفراد  االعتماد على أحد عادةً : عندما تحتاجين إلى مساعدة أو لديك مشكلة، هل يمكنك
 عائلتك من الدرجة األولى للحصول على الدعم؟ 

تستطيع االعتماد على أحد أفراد أسرتها من الدرجة   المبحوثةالهدف من هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت 
ضها لمشكلة أو عند طلب مساعدة. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التاألولى في   ي تقدمهاحال تعر�

ال  ( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم  )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة
ضعي دائرة   ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا  ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)تعرف أو ال تتذكر
 . )99(حول الرمز رقم 

  السؤالW10أشهر الماضية؟الثالثة محموالً خالل خلويًا  اً هاتف ستخدمِت : هل ا 

خلوي تحول دون إمكانية حصول المرأة على هاتف هناك حواجز  كانت  معرفة ما إذاهو  الهدف من هذا السؤال 
  )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة سب لإلجابة التي تقدمهاامحمول. ضعي دائرة حول الرمز المن

أي لم   )ال(إذا كانت اإلجابة  )2(شهر الماضية، والرمز رقم أالثالثة  خاللمحموالً خلويًا أي استخدمت هاتفًا 
وإذا   ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا   ؛محموالً خلويًا تستخدم هاتفًا 

 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)يكن هناك إجابةرفضت اإلجابة أو لم (

  السؤالW11سبق لك الذهاب إلى المدرسة؟  : هل 

الذهاب إلى المدرسة أم ال. ضعي دائرة حول الرمز المناسب  للمبحوثةيهدف هذا السؤال إلى معرفة ما إذا سبق 
إذا أفادت بأنها   )2(، والرمز رقم )إلى المدرسةقد ذهبت (إذا كانت  )1(: الرمز رقم المبحوثة لإلجابة التي تقدمها

فضعي دائرة حول الرمز رقم   ،)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛)لم تذهب إلى مدرسة مطلقاً (
. في حالة وضع دائرة حول  )99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا  ،)98(

 .W13ؤال يتم االنتقال إلى الس ،) 99(أو  )98(أو  )2( الرمز رقم
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 السؤال W12a :عليه؟  حصلِت  تعليمي مستوى  أعلى هو ما 

 مستوى بأعلى  والمقصود ،المبحوثة عليه  حصلت تعليمي مستوى أعلى معرفة هو السؤال هذا من الغرض
  المبحوثة تقدمها التي لإلجابة المناسب الرمز حول دائرة ضعي. الشهادة على الحصولو المرحلة إنهاء تعليمي

  على حصلت إذا )2( رقم والرمز ،)االبتدائية الشهادة( على حصلت قد كانت إذا )1( رقم الرمز: السنة تحديد مع
  ال أو تعرف ال( أنها أجابت إذا أما ؛)فأعلى/ الجامعية  الشهادة( على حصلت إذا )3( رقم  والرمز ،)الثانوية الشهادة(

 الرمز حول دائرة ضعي  ،)إجابة هناك يكن لم أو اإلجابة رفضت( وإذا ،)98( رقم الرمز حول دائرة فضعي ،)تتذكر
 .W13  السؤال إلى االنتقال يتم ،)99( أو )98( رقم الرمز حول دائرة وضع حالة وفي. )99( رقم

 السؤال W12b :محلياً  المحدد الترميز[  الدراسة سنوات عدد هو ما[ 

ني مدة  المبحوثةهو تدوين عدد السنوات التي أمضتها الغرض من هذا السؤال  في الدراسة النظامية. دو�
فضعي دائرة حول  ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛لذلك ينالمخصص ينالدراسة بالسنوات في المربع

. وفي الحالتين، )99( ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا  ،)98(الرمز رقم 
 .)"الشريك/ العالقة بالزوج(الحالة الزواجية "انتقلي إلى القسم الرابع عن 

  السؤالW13ين وتكتبين؟ ئ: هل تقر 

عي دائرة حول الرمز المناسب بالقراءة والكتابة. ض المبحوثةهو معرفة مدى إلمام الغرض من هذا السؤال 
تقرأ (إذا أفادت بأنها  )2(، والرمز رقم )تقرأ وتكتب(إذا أفادت بأنها   )1(: الرمز رقم المبحوثة لإلجابة التي تقدمها

فضعي دائرة   ، )ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال تقرأ وال تكتب(إذا أفادت بأنها  )3(، والرمز رقم )فقط
 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(ز رقم حول الرم
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 )الشريك/ العالقة بالزوج(: الحالة الزواجية )R(القسم الرابع 

الراهنة والسابقة، وطبيعة هذه العالقات. فمؤشرات  المبحوثةتهدف األسئلة إلى جمع معلومات عن عالقات 
تلتقي كلها حول افتراض وجود عالقة دائمة والمرأة التي كان لها   )الشريك العاطفي/ الخطيب(عنف الزوج 

بمثابة الصفة المشتركة. وينبغي أن يكون مفهوم عالقة الشراكة واسعًا ليغطي جميع  )دائم(شريك في أي وقت 
ويعني ذلك (فية المنتظمة يشمل الزواج والمساكنة والعالقة العاطلالفتيات والنساء المعرضات لخطر العنف و

في أوقات / ، وُتستثنى من ذلك العالقة العاطفية العابرة)عادة ولكن ليس بالضرورة وجود عالقة جنسية منتظمة
متفرقة. وتجدر اإلشارة إلى أن إدراج العالقات العاطفية قد ال يكون مالئمًا في جميع البلدان نظرًا إلى اختالف  

فعلى سبيل المثال ليس من الالئق في بعض البلدان طرح أسئلة عن ممارسة النساء   العادات والتقاليد والثقافات،
عقد غير المتزوجات للجنس، والمطلوب من الفتاة في فترة الخطوبة عدم االنفراد بخطبيها إطالقًا إلى أن يُ 

 قرانهما.

في معظم البلدان يكون المقصود قد يلزم تعديل األسئلة عن عالقات الشراكة تبعًا للمفاهيم السائدة في البلد. ف[
بعالقات الشراكة تلك التي تقوم بين اإلناث والذكور فقط، وال ُتدرج العالقات المثلية في االستبيان عمومًا، وذلك  

 . ]نظرًا إلى الحساسيات تجاه طرح أسئلة عن العالقات المثلية

س الجنس، بحيث يتضمن سؤاالً عن  قد يقرر بعض البلدان تعديل االستبيان ليشمل عنف شريك عاطفي من نف [
 . ]جنس الشريك العاطفي. ويجب مالحظة أن الِنسب قد تكون صغيرة جدًا بحيث ال يمكن تحليلها بشكل منفصل

  السؤالR01 ؟ هل تعيشان معًا؟ )لك شريك (: هل أنت حاليًا متزوجة 

 يشان معًا؟ عقد قران أو صديق وال تع/ : هل أنت على عالقة مع خطيب )ال(إذا كانت اإلجابة 

هل أنت  (عند إجراء المقابلة. ُيطرح عليها السؤال  المبحوثةالغرض من هذا السؤال هو تسجيل وضع 
. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة )عقد قران أو صديق/ لك شريك، أو على عالقة مع خطيب/ متزوجة

في  )الزواج(. ويشير )لرسمية أو القانونيةرأي المرأة في وضعها وليس حالتها الزواجية ا( المبحوثةالتي تقدمها 
 إلى االرتباطات غير الرسمية. )الشراكة األخرى(كل من االستبيان وهذا الدليل إلى االرتباط الرسمي، بينما تشير 

 الخيارات هنا هي:   ] بالنسبة لمعظم البلدان[ 

 )ال يعيشان سوياً / يعيشان سوياً ( حاليًا لديها شريك / متزوجة )1(

ارتباطات الزواج الرسمية، يكون من الواضح، في معظم الحاالت، َمن هي المتزوجة ومن هي غير  بالنسبة إلى 
عتبر المرأة المنفصلة عن زوجها نفَسها غير متزوجة، حتى لو  المتزوجة، ولكن بما أننا نأخذ برأي المرأة، كثيرًا ما تَ 
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حيث ال يتسامح المجتمع تجاه االرتباطات غير الرسمية،  كان زواجها لم ُيفسخ رسميًا بعد. وفي بعض البلدان، 
الرمز رقم قد تقول المرأة التي تقيم مع شريك عاطفي إنها متزوجة، وينبغي في هذه الحالة وضع عالمة على 

. بشكل عام، يجب التحقق لمعرفة ما هي الفئة التي قد تكون األكثر مالءمة، مع األخذ برأي المرأة بدالً من  )1(
، )1(جية الرسمية، فإذا أفادت المرأة بأنها متزوجة حاليًا ويعيشان سويًا، ضعي دائرة حول الرمز رقم اة الزوالحال

. في حالة وضع دائرة حول الرمز )2(وإذا أفادت بأنها متزوجة وال يعيشان سويًا، ضعي دائرة حول الرمز رقم 
 .R04 انتقلي إلى السؤال ،)2(أو  )1(رقم 

 صديق وال يعيشان سوياً / عقد قران/ خطيب  لديها حالياً  )2(

وال    ) وتقيم معه عالقة جنسية ( لديها شريك عاطفي منتظم حاليًا  / غير الرسمية المرأة المخطوبة تشمل االرتباطات  
تعيش معه. وال يشمل هذا الخيار العالقات السابقة وال العالقات الجنسية العابرة، وال، كما في بعض الثقافات، المرأة  

 . R04وانتقلي إلى السؤال    ) 3( المخطوبة التي ال ترى شريكها إال بعد عقد القران. ضعي دائرة حول الرمز رقم  

 لديها شريك   ليسمتزوجة حاليًا أو  غير )3(

ضعي دائرة حول الرمز  ،)جنسية(إذا كانت المرأة غير متزوجة وال تعيش مع رجل حاليًا وغير مرتبطة بعالقة 
 . R02aى السؤال  وانتقلي إل )4(رقم 

 خيارات بديلة اعتمادًا على البلد 

 البلد  منمهاجرين  عماالً الرجال العديد من كان في حال  .1

سيما تلك التي ال يعيش فيها كثير من الرجال والنساء المتزوجين معًا ألن أحد الشريكين عامل  وال(في بعض البلدان 
قد تكون السيدة متزوجة حاليًا ولكن تعيش هي وزوجها في مكانين متباعدين. لتضمين هذا الخيار، يحتاج  ،)مهاجر

 االستبيان إلى التعديالت التالية: 

 . R04، وانتقلي إلى )5على سبيل المثال كخيار (هذا الخيار إلى هذا السؤال أضيفي  •
 امرأة أخرى متزوجة حاليًا. إلى المبحوثة األسئلة نفسها كأيّ  ينطوال المقابلة توجه •

 في حال عدم شيوع العالقات العاطفية  . 2

عيشان  يمرتبطة بعالقة مع رجل، و( "لديها حاليًا شريك عاطفي منتظم"قد يختار بعض البلدان أال ُيستخدم خيار 
ر مقبولة اجتماعيًا. وحتى إذا كان لدى المرأة شريك  ، وذلك ألن العالقات العاطفية ليست شائعة أو ألنها غي)منفصلين

منتظم، من المحتمل أال تكشف عن ذلك، وهكذا يمكن اتخاذ قرار بعدم التوجه بمعظم   )تقيم معه عالقة جنسية(
 . )لكنهما ال يعيشان معاً (الشريك إذا كان لدى المرأة صديق منتظم / األسئلة عن الشراكة أو عن العنف من جانب الزوج 

  السؤالR02aهل سبق لك أن تزّوجت أو عشت مع شريك؟ : 

 .)أو الالتي لديهن شريك(ه للنساء المتزوجات حاليًا حتى لو كّن متزوجات سابقًا هذا السؤال ال يوج�  مالحظة:
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متزوجة أو عاشت وأقامت عالقة   )في أي وقت سابق(المبحوثة السؤال يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذا 
إذا كانت  )1(: الرمز رقم المبحوثة دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهار. ضعي كَ شريك ذَ عاطفية مع 

أي كان لديها شريك عاطفي   )دون زواج شريكسبق وعاشت مع (إذا كانت  )2(، والرمز رقم )وتزوجت سبق(
، أما إذا كانت غير متزوجة R03aانتقلي إلى السؤال  ،)2(أو  )1(منتظم. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم 

 .R02bنتقلي إلى السؤال  وا )3( رقم ضعي دائرة حول الرمز ف سابقًا أو لم تعش مع شريك، 

  السؤالR02b ؟ )خطوبة أو مواعدة(: هل سبق لك أن أقمت عالقة مع رجل دون العيش معه 

قد أقامت عالقة عاطفية مع شريك َذكَر    ) وقت سابق   في أيّ ( المبحوثة إلى معرفة ما إذا كانت  يهدف هذا السؤال  
: الرمز رقم  المبحوثة . ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها ) خطوبة أو مواعدة ( دون العيش معه  

إذا لم    ) 2( ، والرمز رقم  ) نعم ( إذا كانت أقامت عالقة عاطفية سابقًا مع رجل من دون أن تقيم معه، أي إذا أجابت    ) 1( 
ضعي دائرة حول الرمز رقم  ف ،  ) رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة ( إذا  أما    ؛ ) ال ( ُتقم عالقة مع رجل، أي إذا أجابت  

 . " والعمل  الوضع المالي " عن  إلى القسم الخامس    ، انتقلي ) 99( أو    ) 2( . في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم  ) 99( 

  السؤالR03a  ؟)شريكك (خطيبك / بطالق أو انفصال أو وفاة زوجك : هل انتهت آخر عالقة لك مع رجل 

غير مخطوبات وال يعشن مع رجل وال  ( ه هذا السؤال إلى النساء الالتي أفدَن بأنهن غير متزوجات حاليًا يوج� 
. وخيارات اإلجابات على هذا )مخطوبات أو أقمن عالقة في الماضي(متزوجات  ، لكنهن كنّ )يقمن عالقة حالياً 

 السؤال هي: 

زواج رسمي، فقد يتم الحصول على الطالق عن طريق المحاكم، أو يصدره  / فسخ رسمي الرتباط قة:مطلّ  •
 رجل دين محلي أو زعيم القرية المحلي. 

فسخ غير رسمي الرتباط رسمي أو غير رسمي. فقد ينفصل زوجان وال يعودان يعيشان معًا،   هجر:/ منفصلة •
 لكنهما لم يحصال على طالق في محكمة. 

 المرأة التي كانت مرتبطة رسميًا أو بشكل غير رسمي وتوفي شريكها. ة الشريك:وفا/ أرملة •

أما إذا   ؛)3(إلى الرمز رقم  )1(رقم ، من الرمز المبحوثةضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها 
ابة أو لم يكن هناك  رفضت اإلج(وإذا  ،)98(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال أعرف أو ال أتذكر(كانت اإلجابة 

انتقلي إلى  ،)99(أو  )98(أو  )3(. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )إجابة
 .R04السؤال 
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  السؤالR03b الهجر، أو هل كان قرار االنفصال  / االنفصال/ شريكك َمن طلب الطالق/ : هل أنت أو زوجك
 مشتركًا؟ 

االستفسار عّمن اتخذ قرار  النساء الالتي أفدَن بأنهن طلقن أو انفصلن أو هجرن، ليتمّ ه هذا السؤال إلى يوج� 
إذا  )1(رقم : الرمز المبحوثة الطالق أو االنفصال أو الهجر. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

 )الشريك/ الزوج(إذا كان  )2(رقم  اتخذت قرار الطالق أو االنفصال أو الهجر، والرمز التيهي  )المبحوثة(كانت 
في حالة اتخاذ قرار الطالق أو االنفصال أو الهجر   )3(َمن اتخذ قرار الطالق أو االنفصال أو الهجر، والرمز رقم 

في الجدول، ضعي دائرة   درجةفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات الم ؛)الشريك/ والزوجالمبحوثة سويًا أي (
ضعي  ف، )ال أعرف أو ال أتذكر(أما إذا كانت اإلجابة  ؛بالتفصيلالمبحوثة كتبي ما تذكره وا )4(حول الرمز رقم 

 .)99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(دائرة حول الرمز رقم 

 السؤال R04 ّمع رجل؟  أو عشِت / و جِت : كم مرة في حياتك تزو 

. ُيشمل الشركاء  وقت مضى في أيّ  )أو أقمن عالقة عاطفية(جميع النساء الالتي تزوجن يوجه هذا السؤال إلى 
وفي البلدان التي من الشائع فيها أن تحصل المرأة (الحاليون ولكن يتم احتساب كل شريك مرة واحدة فقط 

.  )عدد مرات الزواجعلى الطالق من رجل وتتزوجه مرة أخرى، يشير السؤال إلى عدد األزواج المختلفين بدالً من 
 يكون العدد صفرًا. يجوز أن ينبغي أن يشمل المجموع الشريك الحالي، وهكذا ال 

 متزوجة، يتم احتساب جميع األزواج.  •
 عالقة مستمرة من غير اإلقامة معًا، يتم احتساب الجميع. / مخطوبة أو بارتباط •

ني عدد مرات الزواج أو العيش سويًا مع رجل، داخل المربع أنها لذلك. إذا كانت اإلجابة  ينمخصصال يندو�
، ضعي )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(رقم ، ضعي دائرة حول الرمز )تعرف أو ال تتذكر ال(

 . )99(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالR04a مع شريك؟  أو عندما عشِت  : كم كان عمرك عند الزواج األول 

عند الزواج األول أو عندما عاشت مع شريك، وذلك  المبحوثة ر عن عمر الغرض من هذا السؤال هو االستفسا
ينجم عن زواج األطفال آثار سلبية صحية ونفسية وعاطفية ومادية لمعرفة المزيد عن الزواج المبكر. و

ج مهيأة من الناحية الجسمانية والنفسية لتصبح زوجة أو أم.  وعادة ما  وقانونية، حيث ال تكون الطفلة التي ُتزو�
يسفر الزواج المبكر عن الحمل المبكر، بما يخل�فه من نتائج بالغة األثر على صحة األمهات الصغيرات وأطفالهن.  

لوفاة الطفلة األم. كما يمثل الزواج المبكر عائقًا أمام تعليم   وُتعّد مضاعفات الحمل والوالدة من األسباب الرئيسية
اقتصاديًا عن الزوج، ويجعل من الصعب   اتعليم، ويحد� من إمكانية استقاللهفي ال امن حقه ا، ألنه يحرمهاةالفت

 عليها التخلص من الزواج غير المرغوب فيه. 
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ني عمر  بالسنوات الكاملة وبحذف كسور السنة.  ،لذلك ينالمخصص ينعند زواجها األول في المربعالمبحوثة دو�
رفضت اإلجابة أو لم يكن  (، وإذا )98(رقم ي دائرة حول الرمز ، ضع)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها إذا كانت اإلجابة  

 .)99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )هناك إجابة

  السؤالR04b مراسم الزواج عند الزواج األول؟ ما نوع المراسم؟ : هل أقمِت 

لزواج األول  قد أقامت مراسم للزواج عند االمبحوثة هذا السؤال اختياري والغرض منه هو معرفة ما إذا كانت 
إذا أفادت   )1(: الرمز رقم المبحوثة الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهاوما نوع هذه المراسم. ضعي دائرة حول 

وهو زواج يتم توثيقه وتسجيله في ( )مدنياً (إذا كان الزواج  )2(؛ والرمز رقم )لم ُتقم مراسم للزواج(بأنها 
خصين مسجلين في السجالت المدنية لدى الدولة أو من المقيمين  المحكمة التي تطبق الدستور والقانون بين ش 

في حالة  )3(؛ والرمز رقم )فيها، ويعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينّية، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج
فق الشرائع وهو النوع الشائع بين الناس باختالف دياناتهم، ويعّرف على أنه الزواج الذي يتم و( )الزواج الديني(

الدينية المنصوص عليها في الكتب السماوية حسب كل ديانة ويتم عقده بحضور رجل دين سواء قسيس أو  
وهو ( )الزواج العرفي(في حالة  )4(؛ والرمز رقم )شيخ، أوعن طريق المأذون الذي تفوضه المحاكم الشرعية

ل في الوثيقة الرسميةزواج يشهد عليه شاهدان سواء في حضور الولي أو في غيابه،  العقد / ولكنه ال يسج�
، ضعي دائرة  درجةفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المو ؛)مأذون مرخص من الدولة الرسمي التي يحررها

 بالتفصيل.المبحوثة واكتبي ما تذكره  )5(حول الرمز رقم 

 . ) الحالي أو األخير( مبحوثةاألسئلة التالية هي حول زوج ال 

  السؤالR05 شريكك، أو مع عائلتك  / مع عائلة أو أقارب زوجك  )في نفس المنزل(: هل تعيشين أو عشت
 أو أقاربك؟

الشريك أو / تعيش أو عاشت مع عائلة أو أقارب الزوجالمبحوثة الغرض من السؤال هو االستفسار عما إذا كانت 
إذا كانت   )1(: الرمز رقم المبحوثة تقدمهامع عائلتها أو أقاربها. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي 

والرمز   ؛)مع عائلته(عاشت / إذا كانت تعيش )2(؛ والرمز رقم )لم تعش مع عائلتها وال مع عائلة زوجها/ تعيش ال(
  ؛)مع عائلته ومع عائلتها (عاشت / إذا كانت تعيش )4(؛ والرمز رقم )مع عائلتها(عاشت / إذا كانت تعيش )3(رقم 

رفضت اإلجابة أو لم  (، وإذا )98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ف، )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها ما إذا كانت اإلجابة أ
 . )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )يكن هناك إجابة
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  السؤالR06 العالقة خالل أو( بك  زواجه خالل أخرىزوجات  )الحالي أو األخير(شريكك / : هل لزوجك 
 ؟)معك 

 شريك/ لزوج كان إذا عم االستفسار هو السؤال هذا من الغرض. الزوجات تعدد ظاهرة إلى هنا اإلشارة يجب
دائرة حول الرمز    ضعي. )معها العالقة خالل أو(  بها زواجه خالل أخرى زوجات )األخير أو الحالي( المبحوثة

إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة المناسب لإلجابة التي تقدمها
رفضت  (، وفي حال )98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ف، )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها في حال اإلجابة أما  ؛)ال(

أو  )2(دائرة حول الرمز رقم  . في حالة وضع)99( ، ضعي دائرة حول الرمز رقم )اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة
 . R08 يتم االنتقال إلى السؤال،  )99(أو  )98(

  السؤالR07 ؟ )بمن فيهّن أنِت (: كم زوجة لديه حاليًا أو سابقًا 

 للمبحوثة ه، وهو يوج� )الحالي أو األخير(الشريك / االستفسار عن عدد زوجات الزوجالهدف من هذا السؤال هو 
،  )أو خالل العالقة معها(اجه بها زوجات أخريات خالل زو )الحالي أو األخير(شريكها / التي أفادت بأن لزوجها

نينه في المربع أنها  ما إذا كانت اإلجابة أ ؛لذلك يجب أن يشملها هي أيضاً  ينالمخصص ينوالعدد الذي تدو�
،  )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وفي حال )98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ف، )تعرف أو ال تتذكر ال(

 .)99(ضعي دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالR08 الزوجة األولى، الثانية،...؟  أو كنِت  حالياً  : هل أنِت 

  ينبين الزوجات، حيث يتم تدوين العدد الترتيبي في المربعالمبحوثة الهدف من هذا السؤال هو معرفة ترتيب  
وفي حال ، )98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ف، )ال أعرف أو ال أتذكر(إذا كانت اإلجابة أما لذلك.  ينالمخصص

 .)99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(

  السؤالR09 ّ؟ ) الحالي أو األخير(ن الذي اختار لك زوجك : م 

. ضعي دائرة )الحالي أو األخير(المبحوثة معرفة الشخص الذي قام باختيار زوج هو  الهدف من هذا السؤال 
، )والزوجالمبحوثة سويًا أي (إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة تقدمهاحول الرمز المناسب لإلجابة التي 

،  )المبحوثة اختيار عائلة(إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز )المبحوثة اختيار(إذا كانت اإلجابة  )2(والرمز رقم 
وفي  .)اختيار عائلة الزوج(اإلجابة إذا كانت  )5(، والرمز رقم )اختيار الزوج(إذا كانت اإلجابة  )4(والرمز رقم 

المبحوثة واكتبي ما تذكره  )6(، ضعي دائرة حول الرمز رقم درجةحالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات الم
رفضت (وإذا  ،)98( ، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛بالتفصيل

 .)99( ، ضعي دائرة حول الرمز رقم )ةاإلجابة أو لم يكن هناك إجاب 
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  السؤالR10 تريدين الزواج منه   ، هل تم سؤالك إذا كنِت )الحالي أو األخير(: قبل الزواج من زوجك
 ال؟ أم

 ،)خيرالحالي أو األ(في الزواج من زوجها المبحوثة خذ برأي األالغرض من هذا السؤال هو االستفسار عما إذا تم 
القهري بالحالة التي يكون فيها أحد طرَفي / القهري. ويعّرف الزواج الجبري/ اج الجبريلمعرفة مدى انتشار الزو

الزواج لم يوافق بكامل حريته على الزواج، وعادة ما يكون ذلك مصحوبًا باإلكراه واإلجبار العقلي والنفسي 
ق اإلنسان ألنه يتعارض مع الجبري انتهاكًا خطيرًا لحقو/ عّد الزواج القهريويُ  .بل أفراد األسرةوالجسدي من قِ 

 حرية األفراد. 

، والرمز  )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها
ضعي دائرة حول الرمز رقم  ف، )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها ما إذا كانت اإلجابة أ ؛)ال(إذا كانت اإلجابة  )2(رقم 

 . )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(
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 : الوضع المالي والعمل(F)القسم الخامس 

تتناول األسئلة التالية معلومات تفصيلية عن بعض مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة، بما يشمل العمل الذي تقوم 
تها ألية أصول أو ممتلكات وما تحققه من أرباح. وُتعتبر مؤشرات تمكين لكسب المال وملكي� المبحوثة به المرأة  

ضها   ر من تأثير العنف على حياتها.للعنف، ويمكن في الوقت نفسه أن تغي� المرأة عوامل تؤثر في إمكانية تعر�

  السؤالF01 تملكين أيًا مما يلي، سواء خاص بك أو مع شخص آخر؟  : أرجو أن تخبريني إذا كنِت 

 )دققي هل تملك هذا بنفسها، أم تملكه مع آخرين؟  للباحثة:(

ي البنود المدرجة في ئاقر .)كة، مجوهرات، إلخمنزل، شر ،أرض(المبحوثة ممتلكات يستفسر هذا السؤال عن 
رقم الرمز المناسب: ضع دائرة حول الرمز  بو اإلجابة الخاصة بكل بند سجلي، وعلى المبحوثة الجدول بندًا بنداً 

نعم أمتلك بالشراكة مع  (إذا كانت اإلجابة  )2(، أو الرمز رقم )نعم أمتلك وخاص بي(إذا كانت اإلجابة  )1(
بوجود ممتلكات أخرى لم يتم المبحوثة أما إذا أفادت  ؛)ال أمتلك(إذا كانت اإلجابة  )3(، أو الرمز رقم )آخرين
نيها وحد� ف ذكرها،   . )F01k( "ممتلكات أخرى" ديها في دو�

  السؤالF02هل تكسبين المال بنفسك؟ : 

أم ال. ضعي دائرة حول الرمز   )أي تعمل(تكسب المال بنفسها المبحوثة إذا كانت يهدف هذا السؤال إلى معرفة ما 
  يضعف، )ال(أما إذا كانت اإلجابة  ؛)نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة المناسب لإلجابة التي تقدمها

 . F04السؤال  إلى انتقليو )2(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالF03ما هو عملك بالضبط في كسب المال؟ : 

أفادت بأنها تكسب المال بنفسها حيث ُتسأل عن عملها الذي تكسب المال التي المبحوثة إلى ه هذا السؤال ج� وي
ي البنود ئاقر .)وظيفة، بيع وتجارة، عمل موسمي، خدمة رعاية األطفال، خدمة تحضير الطعام أو المنتجات(منه 

الرمز   ضع دائرة حولبواإلجابة الخاصة بكل بند  سجليو ،المبحوثةعلى   المدرجة في الجدول بندًا بنداً 
المبحوثة أما إذا أفادت  ؛)ال(اإلجابة  إذا كانت )2(أو الرمز رقم  ،)نعم(اإلجابة إذا كانت  )1(الرمز رقم  المناسب:

نيه وحد�   .)F03f( "عمل آخر" ديه في خانة بوجود عمل آخر لم يكن ُمدرجًا، فدو�

  السؤالF04 ما حالة نشاطك المعتاد أو الحالي؟ : 

  . ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة نشاط ذا السؤال إلى معرفة حالة  يهدف ه 
رقم  ، والرمز  ) صاحبة عمل (   ذا أفادت بأنها إ )2(رقم ، والرمز  ) موظفة (   إذا أجابت أنها   )1(رقم  : الرمز  المبحوثة
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، )تعمل لدى األسرة دون أجر(إذا أفادت بأنها  )4(والرمز رقم ،  ) تعمل لحسابها الخاص ( إذا أفادت بأنها    )3(
 إذا أفادت بأنها )6(، والرمز رقم ))سبق لها العمل(تبحث عن عمل / عاطلة( إذا أفادت بأنها  )5(والرمز رقم 

في  )8(، والرمز رقم ) لها إيراد وال تعمل( كانإذا  )7( ، والرمز رقم ))يسبق لها العمل  لم(تبحث عن عمل / عاطلة(
ال تعرف أو ال  ( أنها أجابتأما إذا  ؛)متفرغة لألعمال المنزلية( في حال كانت )9(، والرمز رقم )طالبة( حال كانت

ضعي  ،)رفضت اإلجابة على السؤال أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )تتذكر
أو   )98(أو  )9(أو  )8(أو  )6(أو  )5(أو  )4(. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )99(حول الرمز رقم دائرة 

 . F07  ، يتم االنتقال إلى السؤال )99(

 . قبل مواصلة طرح األسئلة التالية  F02و R01للباحثة: التحقق من السؤالين 

  )صديق/ عقد قران/ خطيب(أو لديها حاليًا شريك  )(2)أو  )1(الرمز (، إذا كانت المرأة متزوجة حاليًا R01في السؤال 
الوضع "، يتم إكمال باقي أسئلة القسم الخامس عن )(1)الرمز ( "نعم"، إذا كانت اإلجابة F02لسؤال ؛ وفي ا ) (3)الرمز (

 . "الصحة "، فيتم االنتقال إلى القسم السادس عن F02في السؤال  )(2)الرمز ( )ال(؛ أما إذا كانت اإلجابة " المالي والعمل

يتم االنتقال إلى القسم    ،)(4)الرمز (، إذا كانت المرأة غير متزوجة حاليًا أو ليس لديها شريك R01وفي السؤال 
 . "الصحة "عن  السادس

  السؤالF05إعطاؤه كله أو جزء منه  ه كما يحلو لك؟ أو عليِك ن: هل تستطيعين إنفاق المال الذي تجني
 شريكك؟ / إلى زوجك 

تستطيع إنفاق المال الذي تجنيه كما يحلو لها أو تعطيه كله  المبحوثة يهدف هذا السؤال إلى معرفة ما إذا كانت 
إذا كانت  )1(: الرمز رقم المبحوثة أو جزء منه لزوجها. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

إذا كانت   )3(، والرمز رقم )إعطاء جزء منه للزوج(إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )قراري/ لشخصي(اإلجابة 
، )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها أما إذا كانت اإلجابة  ؛)إعطاؤه كله للزوج(اإلجابة 

 . )99(ز رقم ، ضعي دائرة حول الرم)رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(وإذا 

  السؤالF06 هل يمكن القول إن المال الذي تشاركين به في العائلة هو أكثر مما يشارك به :
 شريكك؟ / شريكك؟ أو تقريبًا يساوي ما يشارك به زوجك / شريكك؟ أو أقل مما يشارك به زوجك / زوجك 

العائلة أكثر أو أقل أو مصاريف في المبحوثة معرفة ما إذا كان المال الذي تشارك به يهدف هذا السؤال إلى 
  شريكها. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها/ يساوي تقريبًا المال الذي يشارك به زوجها

إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )أكثر من الزوج(إذا كانت اإلجابة أنها تشارك بمال  )1(: الرمز رقم المبحوثة
ال تعرف أو ال (أنها ما إذا كانت اإلجابة أ ؛)تقريبًا متساوٍ (إذا كانت اإلجابة  )3( ، والرمز رقم )أقل من الزوج(

، ضعي دائرة حول الرمز )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ف، )تتذكر
 .)99(رقم 
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  السؤالF07 هل لديك حساب مصرفي أو بريدي؟ : 

تملك حسابًا مصرفيًا أو بريديًا. ضعي دائرة حول الرمز  المبحوثة السؤال إلى معرفة ما إذا كانت يهدف هذا 
إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )ال(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة المناسب لإلجابة التي تقدمها

إذا كانت اإلجابة   ) 4(، والرمز رقم )مع الزوجنعم، مشترك (إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )نعم، خاص بي(
 ؛)نعم، مشترك مع شخص آخر بدون قرابة(إذا كانت اإلجابة  )5(، والرمز رقم )نعم، مشترك مع فرد من عائلتي(

رفضت اإلجابة أو لم  (، وإذا )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر( أنهاأما إذا كانت اإلجابة 
  . )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )إجابةيكن هناك 
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 : الصحة(H)القسم السادس 

لقي  لقي هذا القسم الضوء على تجارب الفتيات والنساء مع المشاكل الصحية وعلى صحتهن اإلنجابية، كما يُ يُ 
 .)بهدف دراسة أثر العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة(الضوء على الصعوبات الوظيفية 

  السؤالH01 أو سيئة  ،عام، هل تصفين صحتك العامة بأنها ممتازة، جيدة، معتدلة، سيئة : بشكل
 للغاية؟ 

في صحتها العامة. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي  المبحوثة معرفة رأي يهدف هذا السؤال إلى 
، )جيدة(ت اإلجابة إذا كان )2(، والرمز رقم )ممتازة(إذا أفادت بأن صحتها  )1(: الرمز رقم المبحوثة تقدمها

إذا  )5(، والرمز رقم )سيئة(إذا أفادت بأن صحتها  )4(، والرمز رقم )معتدلة(إذا كانت اإلجابة  )3(والرمز رقم 
، )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر( أنها أما إذا كانت اإلجابة ؛)سيئة للغاية(كانت اإلجابة 

 . )99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )كن هناك إجابةرفضت اإلجابة أو لم ي(وإذا 

  السؤالH02 ؟  معاً  وزوجك  ؟ أو زوجك؟ أو أنِت : َمن الذي يتخذ القرار عادًة حول العناية بصحتك؟ أنِت
 أو شخص آخر؟ 

. ضعي دائرة  للمبحوثةعن الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار الخاص بالرعاية الصحيةيستفسر هذا السؤال 
هي المسؤولة عن اتخاذ القرار  (إذا أفادت بأنها  )1(: الرمز رقم المبحوثة الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهاحول 

أنا (إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )شريكي/ زوجي(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )بشأن صحتها
 يتخذ القرار بشأن رعاية صحتها. )خرشخص آ(إذا كانت اإلجابة  )4(والرمز رقم  ،)شريكي معاً / وزوجي

  السؤالH03 أين يقع المصدر الرئيسي للمياه؟ : 

 موقع المصدر الرئيسي للمياه. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهايستفسر هذا السؤال عن 
في حديقة (ت اإلجابة إذا كان )2(، والرمز رقم )في المنزل الخاص(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة

 ، انتقلي)1(. إذا تم وضع دائرة حول الرمز رقم )في مكان آخر(إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )المنزل الخاص
 . H05إلى السؤال 

  السؤالH04: كم من الوقت يستغرق الذهاب للحصول على الماء والعودة؟ 

عند الذهاب والعودة للحصول على المياه من مكان  المبحوثة عن الوقت الذي تستغرقه يستفسر هذا السؤال 
ال تعرف أو  (أنها خارج منزلها الخاص. سجلي الوقت بالدقائق في المربعات المخصصة لذلك. وإذا كانت اإلجابة 

 .)98(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تتذكر
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  السؤالH05أين يقع المرحاض؟ : 

: الرمز المبحوثة السؤال عن موقع المرحاض. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها يستفسر هذا
، )في حديقة المنزل الخاص(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )في المنزل الخاص(إذا كانت اإلجابة  )1(رقم 

سؤال  ، انتقلي إلى ال)1(ل الرمز رقم . إذا تم وضع دائرة حو)في مكان آخر(إذا كانت اإلجابة  )3(والرمز رقم 
H07. 

  السؤالH06 كم من الوقت يستغرق الذهاب إلى المرحاض والعودة؟ : 

عند الذهاب إلى المرحاض في مكان خارج منزلها المبحوثة الوقت الذي تستغرقه يستفسر هذا السؤال عن 
ال تعرف أو  (أنها وإذا كانت اإلجابة الخاص والعودة منه. سجلي الوقت بالدقائق في المربعات المخصصة لذلك. 

 .)98(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تتذكر

  مشكلة بسبب األنشطة ببعض  القيام في المبحوثة تواجهها قد التي الوظيفية الصعوبات التالية األسئلة تتناول
 . صحية

 المعني بإحصاءات اإلعاقة  تعريف اإلعاقة بحسب فريق واشنطن 

اإلعاقة بأنهم أشخاص أكثر عرضًة من  وذوات يعّرف فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة األشخاص ذوي 
السكان اآلخرين لمواجهة قيود في أداء مهام محددة أو المشاركة في نشاط ما وذلك بسبب القصور في أداء  

وف باستخدام األجهزة المساعدة أو األنشطة األساسية مثل المشي أو النظر أو السمع، حتى وإن تم تحسين الظر
  العمل  إلى الذهابالبيئة الداعمة أو الموارد الوفيرة. وقد ال يواجه هؤالء األشخاص قصورًا في أداء أنشطة مثل 

المحيطة   ةعلى فرص التكّيف الالزمة على الصعيد الشخصي أو البيئ هنّ / بفضل حصولهم التسوق إلى الذهاب أو
أو المشاركة مقارنًة / . ومع ذلك، يبقى هؤالء األشخاص أكثر عرضًة لمواجهة القيود في أداء األنشطة وبهنّ / بهم

أن   يمكن وهي عوامل ،باألشخاص اآلخرين، بسبب قصور في أداء األنشطة األساسية، وغياب التجهيزات الالزمة
 . هنّ / خفض مستوى مشاركتهمتعيق أو ت

ولتعريف حالة اإلعاقة ينبغي تحديد أوجه القصور الوظيفي في أداء األنشطة األساسية التي تجعل الشخص  
والمشاركة فيها، مثل الحضور في المؤسسات التعليمية،   أكثر عرضًة من غيره للقيود في أداء األنشطة المنظمة

وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمفهوم اإلعاقة وقياسها، والحساسية المرتبطة   أو المشاركة في سوق العمل.
وصى في بعض الثقافات، بتحديد عدة مجاالت من األنشطة والوظائف  باعتبار الشخص من ذوي اإلعاقة، يُ 
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  وطرح أسئلة على األشخاص حول صعوبة أداء هذه األنشطة بدالً من االستفسار مباشرة عما إذا كان لديهم
 .7نةإعاقة معيّ 

في القيام ببعض األنشطة   تواجه صعوبات وظيفيةالمبحوثة  حول ما إذا كانت  H14إلى  H07تدور األسئلة من 
، "صعوبة كبيرة"، "بعض الصعوبة"،"ال صعوبة"بسبب مشكلة صحية. ولكل سؤال خيارات اإلجابة األربع التالية: 

إذا كانت  )1(: الرمز رقم المبحوثة اسب لإلجابة التي تقدمها. ضعي دائرة حول الرمز المن"ال أستطيع أبداً "و
صعوبة  (إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )بعض الصعوبة(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )ال صعوبة(اإلجابة 

، )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(أما إذا  ؛)ال أستطيع أبداً (إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم ) كبيرة
 .)99( فضعي دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالH07 تضعين نظارات طبية؟   : هل تواجهين صعوبة في النظر حتى وأنِت 

  ،عينيها / باستخدام الفرد لعينيه "النظر"يرتبط يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في النظر. 
 البصرية لألشخاص على إدراك ما يدور من حولهم أو مراقبته.  وهو القدرة

  السؤالH08 هل تواجهين صعوبة في السمع حتى مع استخدام ُمعينات سمعية؟ : 

أذنيها، / باستخدام الفرد ألذنيه "السمع"يرتبط يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في السمع. 
معرفة ما يقال لهم أو أصوات األنشطة التي تدور من حولهم، بما في ذلك  وهو القدرة السمعية لألشخاص على

 حاالت الخطر. 

  السؤالH09هل تواجهين صعوبة في المشي أو صعود الساللم؟ : 

التنقل  "يرتبط  أي المشي أو صعود الساللم. ،يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في التنقل
نفسها على األرض واالنتقال  / باستخدام الفرد للقدمين على نحو يسمح بالدفع بنفسه )"المشي أو صعود الساللم(

أما إذا تطلب جهاز أو إنسان.  مساعدة أيّ  تنقل. ويجب أال تتطلب القدرة على ال)ب(إلى نقطة  )أ(من نقطة 
التنقل عن مجموعة واسعة  قد تنجم الصعوبة في  . "تنقلصعوبة في ال"يكون لدى الشخص ف مساعدة،  أيّ  التنقل

من االختالالت، مثل الشلل، والشلل الدماغي، والبتر، ومشكلة في األذن الوسطى، ومشاكل قلبية ورئوية كبيرة،  
على  مجموعة األسئلة القصيرة لفريق واشنطن حول اإلعاقةإذ ركزت  ،وغيرها. لكن نوع االختالل ليس هاماً 

 القيود في أداء األنشطة وليس على الخلل. واألمر مماثل لجميع المجاالت الوظيفية. 

 
. مبادئ وتوصيات  2017لمزيد من المعلومات، يمكن النظر إلى: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، شعبة اإلحصاءات،  7

 . (ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3) 3تنقيح لتعدادات السكان والمساكن، ال

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Arabic-translation-v2020-June-23.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf
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  السؤالH10 أي التفاهم مع المعتادة، هل تواجهين صعوبة في التواصل مع اآلخرين : باستخدام لغتِك ،
 الغير؟ 

يرتبط  يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي يجدن صعوبة في التواصل مع اآلخرين، أي التفاهم مع الغير. 
لمعلومات أو األفكار مع اآلخرين من خالل اللغة. وقد يستخدم الناس أصواتهم، أو اإلشارات، ابتبادل  "التواصل"

ينقطع التواصل في مراحل متعددة من عملية التبادل نتيجة مشاكل ميكانيكية مثل أو يدونون المعلومات. وقد 
الخلل في السمع أو التكلم، أو عدم قدرة الدماغ على تحليل األصوات التي يجمعها الجهاز السمعي والتعرف على  

ستخدام لغة غير اللغة الكلمات المستخدمة. وال نتناول هنا مشاكل التواصل الناجمة عن عدم اإللمام باللغة أو ا
 األم. 

  السؤالH11صعوبة في التذكر أو التركيز؟   ين: هل تواجه 

  )"التذكر أو التركيز (اإلدراك "يرتبط يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي يجدن صعوبة في التذكر أو التركيز. 
، واستعادة أمر حدث في نالالستعادة الحقائق، أو األحداث، أو التجارب، أو ما دار من حو ةلذاكراباستخدام 

  "التذكر "أو التفكير مجددًا فيه. ولدى األشخاص األصغر سنًا، يرتبط  )سواء الماضي القريب أو البعيد(الماضي 
  ةلقدراباستخدام  "التركيز"موها في المدرسة والقدرة على استعادتها عند الحاجة. ويرتبط غالبًا بسرد حقائق تعلّ 

م أشياء جديدة، كما يرتبط بالتركيز على  مهام مثل القراءة، أو احتساب األرقام، أو تعل� العقلية على إنجاز بعض ال
 شيء يشتت التفكير. ر بأيّ توجيه االهتمام بالكامل إلى موضوع واحد من دون التأثُ  ، أيإلنجازها  مامهمةٍ 

النتائج المستقاة من مختلف أسئلة اإلدراك أهمية طرح أسئلة عن التذكر والتركيز في السؤال نفسه.   توقد بّين
أن هدف السؤال هو التركيز على الصعوبات الهامة وليس المشاكل اليومية مثل نسيان   للمبحوثةفذلك يوضح 

 عتبرها مملة أو غير مرغوب فيها.تالمفاتيح أو إنجاز مهمة  تأين وضع

 ل السؤاH12 هل تواجهين صعوبة في رفع إناء يحتوي على لترين من الماء أو المشروبات الغازية من :
 مستوى خصرك إلى مستوى عينيك؟

يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في القسم العلوي من الجسم وتحديدًا في حركة 
 العينين. من مستوى الخصر إلى مستوى الذراعين لرفع األدوات وغيرها

  السؤالH13 هل تواجهين صعوبة في استخدام يديك وأصابعك اللتقاط أشياء صغيرة كاألزرار أو قلم :
 رصاص، أو في فتح علبة أو زجاجة أو إغالقها؟ 

يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في القسم العلوي من الجسم وتحديدًا في حركة اليدين 
 ألشياء أو في فتح علبة أو زجاجة أو إغالقها.واألصابع اللتقاط ا
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  السؤالH14 هل تواجهين صعوبة في االعتناء بنفسك مثل االستحمام أو ارتداء المالبس؟ : 

  يستفسر هذا السؤال عن النساء الالتي لديهن صعوبات في االعتناء بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس.
بحسب ما هو سائد في الثقافة  )بالصابون والماء عادةً (الجسم بالكامل إلى تنظيف  "االعتناء بالنفس"يشير 

ف الشعر  ذلكأدوات الزمة ل الشعر والقدمين وجلب أيّ  غسلويشمل االستحمام  ،المحلية مثل الصابون ومنظ�
ا في  والمنشفة والمياه. كما يشير االعتناء بالنفس إلى ارتداء المالبس ويرتبط بجميع جوانبه أو بالبعض منه

عتبر جلب الجزأين العلوي والسفلي من الجسم بما في ذلك القدمان، إن كان ذلك مقبوالً ثقافيًا. وينبغي أن يُ 
، وإقفال األزرار، وربط األشرطة، وإغالق السحاب،  )أي الخزانة أو غرفة المالبس( كن التوضيب االمالبس من أم

 وغيرها، جوانب من عملية ارتداء المالبس. 

مجموعة األسئلة  في الُمدرجة وتجدر اإلشارة إلى أن االعتناء بالنفس يختلف عن المجاالت الوظيفية األخرى 
، باعتباره أبرز المجاالت األولية للمشاركة. وقد ارتأى أعضاء فريق  طن حول اإلعاقةالقصيرة لفريق واشن

إدماجه في األسئلة لسببين: أوالً، قد يسهم في تعريف األشخاص ذوي  المعني بإحصاءات اإلعاقة واشنطن 
ستطيعون االعتناء  مجال؛ وثانيًا، يساعد على اعتبار السكان الذين ال ي  القيود الوظيفية الحادة في أيّ وذوات 

 بد من أخذها في االعتبار عند صنع السياسات العامة. بنفسهم فئة هامة ال

  السؤالH15  لك عملية الختان؟ أن أجريت : هل سبق 

ُتعتبر جميع حاالت انتهاك حقوق الفتيات والنساء ممارسات ضارة، ولكن هناك بعض أشكال العنف ضد النساء  
ف مثل هذه الممارسات  عر� أساس التقاليد أو العادات السائدة في المجتمع، وتُ  والفتيات التي يجري تبريرها على

دون موافقة المرأة، فهي تمثل عنفًا ضدها  ُتجرى هذه الممارسات الضارة  وألن ."ممارسات تقليدية ضارة "بأنها 
يرة متعددة، منها ختان  وللممارسات التقليدية الضارة أشكال كث وامتهانًا لكرامتها الشخصية وحقوقها اإلنسانية. 

الكثير من المخاطر الصحية والمضاعفات الجسدية بيتسبب  بلاإلناث إذ ليس لختان اإلناث أي فوائد صحية 
 والنفسية الشديدة.

بتر األعضاء التناسلية. ضعي دائرة حول الرمز / للختانالمبحوثة تعرضت هذا السؤال اختياري ويستفسر عما إذا 
إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة لإلجابة التي تقدمهاالمناسب 

 . )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر(أما إذا أفادت بأنها  ؛)ال(

 السؤال H16 : عندما الحياة قيد على وكانوا أنجبتهم  الذينكم عدد الوالدات   هل سبق لك أن أنجبت؟  
  ؟ ولدوا

ني عدد الوالدات التي  المبحوثة معرفة عدد الوالدات التي أنجبتها  هو  هذا السؤال الهدف من  في حياتها. دو�
ني  ،لذلك. أما إذا أفادت بعدم اإلنجاب ينالمخصص ينفي المربعالمبحوثة تذكرها  وفي حالة عدم   ؛) 00(فدو�
 .H32 وانتقلي إلى السؤال )90(ضعي دائرة حول الرمز رقم  ،الزواج

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Arabic-translation-v2020-June-23.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Arabic-translation-v2020-June-23.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Arabic-translation-v2020-June-23.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Arabic-translation-v2020-June-23.pdf
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  السؤالH17بما فيها الحمل الحالي؟ ،: كم عدد مرات الحمل 

المبحوثة مع احتساب الحمل الحالي إذا كانت ( للمبحوثةالحمل معرفة عدد مرات هو  الهدف من هذا السؤال 
ني عدد مرات الحمل التي تذكرها )في حالة حمل  لذلك. أما إذا أفادت ينالمخصص ينفي المربعوثة المبح. دو�

ني  ،بعدم الحمل  . H20ل وانتقلي إلى السؤا )00(فدو�

  السؤالH18 طفالً ميتًا؟ : هل حدث لك إجهاض أو ولدِت 

أو إذا ولدت طفالً ميتًا. ضعي   عفوي أو عمدي حاالت إجهاض للمبحوثة تيستفسر هذا السؤال عما إذا حدث
؛ أما إذا كانت )نعم(إذا كانت اإلجابة   )1(رقم : الرمز المبحوثة دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

 .H20وانتقلي إلى السؤال  )2(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال(اإلجابة 

  السؤالH19 سمح بتعدد اإلجاباتيُ (: كم مرة حدث لك ذلك؟( 

، والهدف منه هو معرفة عدد مرات  أو والدة طفل ميت لسيدات الالتي حدث لهن إجهاضإلى اه هذا السؤال يوج� 
في  درجةي البنود المئ وكذلك عدد مرات حدوث والدة طفل ميت. اقرحدوث اإلجهاض ونوع هذا اإلجهاض 

ضع دائرة سجلي اإلجابة بو، و)إجهاض عفوي، إجهاض عمدي، مولود ميت(بندًا بندًا  المبحوثةالجدول على 
ني عدد مرات حدوث اإلجهاض   )إجهاض عفوي(اإلجابة إذا كانت  )A(الرمز رقم  :الرمز المناسب حول ودو�

ني ) إجهاض عمدي(اإلجابة إذا كانت  )B(لذلك؛ أو الرمز رقم  ينالمخصص  ينالعفوي في المربع عدد مرات  ودو�
 )مولود ميت(اإلجابة إذا كانت  )C(لذلك؛ أو الرمز رقم  ينالمخصص ينحدوث اإلجهاض العمدي في المربع

ني عدد مرات حدوث مولود ميت في المربع سمح  لذلك، على أن تأخذي في االعتبار أنه يُ  ينالمخصص ينودو�
، ضعي دائرة )ال تعرف أو ال تتذكر(بأنها مبحوثة البتعدد اإلجابات، أي يمكن اختيار أكثر من إجابة. وإذا أفادت 

 . )98(حول الرمز رقم 

  السؤالH20 منع الحمل؟ / وسيلة لتنظيم األسرة أيّ  : هل تستعملين أو استعملِت 

الحبوب، اللولب،  مثل  (منع الحمل / لوسائل تنظيم األسرةالمبحوثة يهدف هذا السؤال إلى معرفة استعمال 
نعم  (إذا أفادت  )1(: الرمز رقم المبحوثة دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها. ضعي )الحقن، إلخ

لم أستعمل (؛ أما إذا كانت اإلجابة )نعم استعملت في الماضي(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )أستعمل حالياً 
 .H23  وانتقلي إلى السؤال )3(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)بداً أ
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  السؤالH21 َمنع الحمل؟ / ن الذي اتخذ قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة: م 

منع الحمل هو قرارك بشكل رئيسي؟ أو قرار / هل يمكن القول إن قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة
 ؟معاً زوجك بشكل رئيسي؟ أو اتخذتما القرار 

منع  / وسيلة تنظيم األسرةالمبحوثة ستخدم ت بأن قرارالالسؤال هو معرفة الشخص الذي اتخذ الهدف من هذا 
  أنا( كانت اإلجابةإذا  )1(: الرمز رقم المبحوثة  الحمل. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

القرار  (إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )القرار للزوج بشكل رئيسي(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )قررت
في حالة اختالف اإلجابة  و ؛))حماتي/ حماي(والدة الزوج / والد الزوج(إذا كانت اإلجابة  )4(م ، والرمز رق)مشترك

 بالتفصيل. المبحوثة تبي ما تذكره كوا )5(عن اإلجابات المذكورة في الجدول، ضعي دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالH22؟ )آخر مرة(مل منع الح / : ما السبب الرئيسي الذي جعلك تستعملين وسيلة لتنظيم األسرة 

حاليًا أو (منع الحمل / وسيلة لتنظيم األسرةالمبحوثة يهدف هذا السؤال إلى معرفة السبب الرئيسي الستخدام 
زوجي  (إذا أفادت  )1(: الرمز رقم المبحوثة . ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها)في الماضي
ال أريد المزيد  (إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )تأجيل الحمل (إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )ضغط علّي 
  )4(في حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المذكورة في الجدول، ضعي دائرة حول الرمز رقم و ؛)من األبناء

 . H24تلك الحاالت يتم االنتقال إلى السؤال ل بالتفصيل، وفي كالمبحوثة ما تذكره  واكتبي

  السؤالH23؟ )آخر مرة(منع الحمل / : ما السبب الرئيسي لعدم استعمال وسيلة لتنظيم األسرة 

سواء  (منع الحمل / تنظيم األسرةلوسيلة المبحوثة السؤال إلى معرفة السبب الرئيسي لعدم استخدام يهدف هذا 
إذا أفادت   )1(: الرمز رقم وثةالمبح . ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها)حاليًا أو في الماضي

إذا كانت اإلجابة   )3(، والرمز رقم )أضرار صحية للوسيلة(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )تريد اإلنجاب(بأنها 
إذا  )5(، والرمز رقم )زوجي هددني بالطالق(إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم )ضغط علّي / زوجي غير موافق(

  إذا كانت )7(، والرمز رقم )ضغوط من أهلي(إذا كانت اإلجابة  )6(، والرمز رقم )ضربنيزوجي (كانت اإلجابة 
وفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المذكورة في االستبيان، ضعي دائرة  ؛)ضغوط من أهل زوجي(اإلجابة 

 .بالتفصيلالمبحوثة واكتبي ما تذكره  )8(حول الرمز رقم 

  السؤالH24 أنك كنت تريدين اإلنجاب وزوجك كان غير موافق؟ دثح: بصفة عامة، هل 

. ضعي دائرة حول  ذلكتريد اإلنجاب وزوجها يرفض المبحوثة هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت الهدف من 
 ،)ال(أما إذا كانت اإلجابة  ؛)نعم( إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

 . H26 وانتقلي إلى السؤال )2( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
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  السؤالH25 هل خالفِت قرار زوجك؟ : 

والهدف منه هو معرفة ما إذا كانت ، H24في السؤال  )نعم(لنساء الالتي أجبن بـ إلى االسؤال ه هذا يوج� 
: الرمز رقم المبحوثة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها ال. ضعي دائرة مقد خالفت قرار زوجها أالمبحوثة 

يتم   ،)1(. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )ال(إذا كانت اإلجابة   )2(، والرمز رقم )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(
 . H27 االنتقال إلى السؤال

  السؤالH26 ما هو السبب الرئيسي لألخذ بقرار زوجك وعدم مخالفته؟ : 

والهدف منه هو معرفة السبب الرئيسي لعدم  ، H25في السؤال   )ال(أجبن بـ لنساء الالتي إلى اه هذا السؤال ج� يو
 إذا )1(: الرمز رقم المبحوثة لقرار زوجها. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهاالمبحوثة مخالفة 

إذا  )3(، والرمز رقم )زوجي ضربني(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )زوجي هددني بالطالق(كانت اإلجابة 
إذا كانت  )5(، والرمز رقم )ضغوط من أهلي(إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم )زوجي ضغط علّي (كانت اإلجابة 

ن اإلجابات المذكورة في االستبيان، ضعي دائرة وفي حالة اختالف اإلجابة ع  ؛)ضغوط من أهل زوجي(اإلجابة 
 بالتفصيل.المبحوثة واكتبي ما تذكره  )6(حول الرمز رقم 

  السؤالH27 ذلك   يريدكان أنك كنت ال تريدين اإلنجاب ولكن زوجك   دث: بالعكس بصفة عامة، هل ح
 ؟منك 

وجها يريدها أن تنجب. ضعي دائرة ال تريد اإلنجاب وزالمبحوثة هو معرفة ما إذا كانت الهدف من هذا السؤال 
؛ أما إذا كانت اإلجابة  )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(: الرمز رقم المبحوثة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

 .H29السؤال   وانتقلي إلى )2(فضعي دائرة حول الرمز رقم  ،)ال(

 السؤال H28 هل خالفِت قرار زوجك؟ : 

، والهدف منه هو معرفة ما إذا كانت H27في السؤال رقم  )نعم(لنساء الالتي أجبن بـ إلى اه هذا السؤال يوج� 
الرمز رقم : المبحوثة قد خالفت قرار زوجها أم ال. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهاالمبحوثة 

  ، يتم)1(. وفي حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )ال(ابة  إذا كانت اإلج )2(، والرمز رقم )نعم(إذا كانت اإلجابة  )1(
 . H30االنتقال إلى السؤال 

  السؤالH29 ما هو السبب الرئيسي لألخذ بقرار زوجك وعدم مخالفته؟ : 

والهدف منه هو معرفة السبب الرئيسي ، H28في السؤال رقم  )ال(لنساء الالتي أجبن بـ إلى اه هذا السؤال يوج� 
: الرمز رقم  المبحوثة لقرار زوجها. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمهامبحوثة اللعدم مخالفة 

 )3(، والرمز رقم )زوجي ضربني(إذا كانت اإلجابة  )2( ، والرمز رقم)زوجي هددني بالطالق(إذا كانت اإلجابة  )1(
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إذا  )5(، والرمز رقم ) ضغوط من أهلي(إذا كانت اإلجابة  )4(، والرمز رقم )زوجي ضغط علّي (إذا كانت اإلجابة 
وفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المذكورة في االستبيان، ضعي   ؛)ضغوط من أهل زوجي(كانت اإلجابة 

 بالتفصيل.المبحوثة واكتبي ما تذكره  )6(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالH30 هل يمكنك رفض العالقة الجنسية مع زوجك أو شريكك إذا كنِت ال ترغبين بذلك؟ : 

شريكها في حالة عدم رغبتها في  / للعالقة الجنسية مع زوجهاالمبحوثة يستفسر هذا السؤال عن إمكانية رفض 
إذا كانت اإلجابة   )1(رقم : الرمز المبحوثة هذه العالقة. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها

، فضعي دائرة حول الرمز  )أو ال تتذكر ال تعرف(أما إذا أفادت بأنها  ؛)ال(إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )نعم(
 .)99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك إجابة(، وإذا )98(رقم 

  السؤالH31  : َن يأخذ القرار بضرورة حصولك على الرعاية الصحية اإلنجابية، مثالً، إذا شعرِت باأللم م
 أو الحرقان عند التبّول؟ 

على الرعاية الصحية اإلنجابية في   الهدف من هذا السؤال هو معرفة الشخص الذي يأخذ قرار حصول المبحوثة
إذا أفادت   )1(حالة احتياجها لذلك. ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة: الرمز رقم 

الزوج أو  (إذا كانت اإلجابة  )2(، والرمز رقم )المبحوثة بشكل أساسي(بأنها هي التي تقرر ذلك بشكل أساسي 
وفي حالة اختالف اإلجابة عن اإلجابات المذكورة في   ؛)قرار مشترك(إذا كانت اإلجابة  )3(، والرمز رقم )الشريك

 واكتبي ما تذكره المبحوثة بالتفصيل.  )4(االستبيان، ضعي دائرة حول الرمز رقم 

 رأي المبحوثة 

  السؤالH32 مقتنعة بهذا  زوجها في رأيه حتى لو كانت غير طاعة  إو: هل برأيك على الزوجة موافقة
 أو مختلفة معه؟  الرأي

المبحوثة تتفق أو تختلف مع الرأي القائل بوجوب قبول الزوجة برأي  ما إذا كانت معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
إلجابة التي  ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع معه. اأو اختالفه زوجها حتى في حال عدم اقتناعها بهذا الرأي

أجابت   وفي حال ؛)ال( جابة إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(قم الرمز ر :المبحوثة قدمهات
دائرة حول   ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)ال تعرف( أنها

 .)99(الرمز رقم 

  السؤالH33 ويترأس البيت؟يتحكم ن أن يجب مَ هو : هل الرجل برأيك 

هو الذي يجب أن  الرجل  أنتتفق أو تختلف مع الرأي القائل ب المبحوثة ما إذا كانتمعرفة إلى يهدف هذا السؤال 
  كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .حكم في البيتي
دائرة حول الرمز رقم   يضعف ،)ال تعرف(أنها جابة اإل ما إذا كانت أ ؛)ال(جابة إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، )نعم(
 . )99(دائرة حول الرمز رقم  ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(
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  السؤالH34 تية تشكل مبررًا لضرب الزوجة؟ آلن السلوكيات اأ : هل تعتقدين 

مجتمع.  في البه  مباحًا ومقبوالً  هذا العنف على العنف ضد المرأة على يد الزوج كلما كانتزداد صعوبة القضاء 
ظاهرة العنف   انتشاربزيادة تسببًا الظروف واحدًا من أكثر العوامل قبول ضرب الزوج لزوجته في بعض وُيعد� 

ج لزوجته في بعض ضد الزوجة على يد الزوج. وهذا السؤال يتناول مدى قبول النساء لفكرة ضرب الزو
أهملت في شغل البيت، أهملت في رعاية أوالدها، تأخرت في (هذه المواقف كما يلي:  قد ا�درجتو ،المواقف

ت بزوجها وتقوم بالسؤال عن أماكن خروجه، رفضت المعاشرة الزوجية معه،  حرقت الطعام، شكّ أإعداد الطعام، 
في الجدول على  درجةالم  هذه المواقف يئقرا .)سرفةذنه، ردت عليه، مإمعه في الرأي، خرجت بدون  تختلفا

  كانتإذا  )1(رقم المناسب: الرمز ضع دائرة حول الرمز بو كل بند باإلجابة الخاصة  سجلي، واً بند اً المبحوثة بند
دائرة حول الرمز رقم   يضع ،)ال تعرف(وإذا أجابت بأنها  ؛)ال(اإلجابة  إذا كانت )2(والرمز رقم  ،)نعم(اإلجابة 

)98(. 
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 )الحالي أو األخير( : معلومات عن الزوج(M) القسم السابع

 )الحالي أو األخير( المبحوثةزوج ب سئلة هذا القسم تتعلق أ

  السؤالM01 ؟)بالسنوات الكاملة(شريكك / : ما هو عمر زوجك 

أي تحديد العمر   ،بالسنوات الكاملة )األخيرالحالي أو ( شريك المبحوثة/ معرفة عمر زوجى لإيهدف هذا السؤال 
. الشريك في آخر عيد ميالد له/ والمقصود بالعمر هنا هو عمر الزوج .حذف كسور السنةبحيث تُ بالسنوات الكاملة 

ني العمر في المربعين المخصصين لذلك. يجب  ،الشريك/ صعوبة في الحصول على عمر الزوج ِت إذا وجدو دو�
لتصبح  صيغة السؤال تعديل   ينبغي ًى،شريك للمبحوثة متوف / خر زوجآوإذا كان  ؛مكانالتقصي عن ذلك قدر اإل

دائرة   يضعف ، )ال تعرف أو ال تتذكر(أنها جابة اإلأما إذا كانت  ؛) كان على قيد الحياة؟ لو كم سيكون عمره اآلن (
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(حول الرمز رقم 

  السؤالM02 َعام ولد؟  : في أي 

، حيث يتم تسجيله باليوم )الحالي أو األخير( شريك المبحوثة/ معرفة تاريخ ميالد زوجى لإيهدف هذا السؤال 
يمكن االستعانة في حالة عدم معرفة المبحوثة بالتواريخ،  و .والشهر والسنة في المربعات المخصصة لذلك

وفي حالة عدم معرفة المبحوثة بشهر  ؛)الشخصية أو شهادة الميالد أو ما شابه ةالبطاق (مثل رسمية بمستندات 
داخل المربع الخاص بالشهر  )-( عالمة ضعي ،الميالد وعدم توافر أي مستند يتم من خالله معرفة شهر الميالد

  إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تتذكرال تعرف أو ال (أنها جابة اإلأما إذا كانت  .وبالمثل لليوم والسنة
عة العمر مع تاريخ الميالد  مراَج  ينبغي .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل(

 والتصحيح إذا لزم األمر. 

  السؤالM03 ؟أو بلدتِك  : من أين هو؟ هل هو من نفس مجتمعِك 

 .من نفس مجتمعها أو بلدتها )الحالي أو األخير( شريك المبحوثة/ إذا كان زوجمعرفة ما ى لإيهدف هذا السؤال 
من   اأنهم كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع

إذا كانت   )3(رقم الرمز  و، )أخرى قرية/ خرىأمنطقة ريفية (جابة إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، )مجتمع واحد(
جابات  إلعن ا مختلفةجابة وإذا كانت اإل ،)خرآبلد (جابة اإلإذا كانت  )4(والرمز رقم  ،)مدينة أخرى(جابة إلا

أما إذا كانت  ؛ما تذكره المبحوثة بالتفصيل يكتب او )5(دائرة حول الرمز رقم  يضعفي الجدول، المذكورة 
هناك  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أنها جابةاإل

 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)إجابة
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  السؤالM04سبق له الذهاب إلى المدرسة؟  : هل 

  .ذهب إلى المدرسة أم ال أن )خيرالحالي أو األ( شريك المبحوثة/ زوجسبق لذا ما إمعرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
، والرمز  )نعم(جابة إل ا إذا كانت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع

 ،)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها جابة اإلأما إذا كانت  ؛)إطالقاً لى المدرسة إلم يذهب ( كانت اإلجابةإذا  )2(رقم 
دائرة حول الرمز رقم   يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
 . M06يتم االنتقال إلى السؤال   ،)99( أو )98(أو  )2(في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم  .)99(

  السؤالM05a ما هو أعلى مستوى تعليمي حصل عليه؟ : 

  .)خيرالحالي أو األ( شريك المبحوثة/ الغرض من هذا السؤال هو معرفة أعلى مستوى تعليمي حصل عليه زوج
 الرمز المناسبدائرة حول  يضع .الحصول على الشهادةإنهاء المرحلة ووالمقصود بأعلى مستوى تعليمي هو 

، والرمز رقم  )الشهادة االبتدائية( ت اإلجابةإذا كان )1(الرمز رقم  سنة:المبحوثة مع تحديد ال قدمهاإلجابة التي تل
أما إذا   ؛)فأعلى/ الشهادة الجامعية( كانت اإلجابةإذا  )3(، والرمز رقم )الشهادة الثانوية( كانت اإلجابةإذا  )2(

 .M06إلى السؤال  انتقليو )98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر(أنها جابة اإلكانت 

  السؤالM05bالترميز المحدد محلياً [ دد السنوات الدراسية؟ : ما هو ع[ 

في   )خيرالحالي أو األ(شريك المبحوثة / زوجالتي مكثها الغرض من هذا السؤال هو تدوين عدد السنوات 
ني عدد .التعليم ال تعرف أو ال  ( أنهاجابة اإل أما إذا كانت  .لذلك ينالمخصص ينالسنوات الدراسية في المربع دو�
دائرة حول الرمز  يضع  ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تتذكر
 . M07إلى السؤال  انتقليو )99(رقم 

  السؤالM06 قرأ ويكتب؟ ي: هل 

  الرمز المناسب دائرة حول    ي ضع   . بالقراءة والكتابة   الشريك / الزوج الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى إلمام  
يقرأ  (   كانت اإلجابة إذا    ) 2( ، والرمز رقم  ) يقرأ ويكتب (   كانت اإلجابة إذا    ) 1( الرمز رقم    : المبحوثة   قدمها إلجابة التي ت ل 

  ي ضع ف   ، ) ال تعرف أو ال تتذكر ( أنها  جابة  اإل أما إذا كانت    ؛ ) ال يقرأ وال يكتب (   كانت اإلجابة إذا    ) 3( ، والرمز رقم  ) فقط 
 . ) 99( دائرة حول الرمز رقم    ي ضع   ، ) هناك إجابة   كن ي م  رفضت اإلجابة أو ل (   إذا و   ، ) 98( حول الرمز رقم  دائرة  

  السؤالM07 ؟ )خيرالحالي أو األ(شريكك / : ما حالة النشاط المعتاد أو الحالي لزوجك 

الرمز  دائرة حول  يضع  .)خيرالحالي أو األ(شريك المبحوثة / زوجنشاط معرفة حالة ى لإيهدف هذا السؤال 
  نهبأإذا أفادت  )2(، والرمز رقم )موظف( أنهب إذا أفادت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل المناسب

يعمل لدى (نه بأإذا أفادت  )4(، والرمز رقم )يعمل لحسابه الخاص(نه بأإذا أفادت  )3(، والرمز رقم )صاحب عمل(
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إذا  )6(، والرمز رقم )) سبق له العمل(عاطل يبحث عن عمل (  نهبأإذا أفادت  )5(، والرمز رقم  )األسرة دون أجر
،  ) له إيراد وال يعمل( بأنإذا أفادت  )7(، والرمز رقم ))لم يسبق له العمل( عاطل يبحث عن عمل ( نهبأأفادت 

دائرة حول الرمز رقم   يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت بأنهاأما إذا  ؛)طالب( أنهب إذا أفادت )8(والرمز رقم 
في حالة وضع دائرة حول   .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(

 ."الشريك/ عنف الزوج"يتم االنتقال إلى القسم الثامن عن  ،)99(أو  )98(أو  )8(أو  )6(الرمز رقم 
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 الشريك/ : عنف الزوج(V)القسم الثامن 

في برنامج   تنفيذه القسم من االستبيان حساس بشكل خاص، ولهذا السبب، ستجرين تمارين كثيرة علىهذا 
أن على هذه األسئلة بدون توجيه أحكام، و الحرص على طرحالتدريب. وسيكون من الضروري أثناء المقابلة 

 . يكون الرد مناسبًا إذا ما انزعجت المبحوثة

متزوجات أو سبق لهن (على النساء الالتي أجبن في األسئلة السابقة أنهن ويتم طرح أسئلة هذا القسم فقط 
. والهدف من أسئلة هذا القسم هو استكشاف تجربة  ) وقت مضى الزواج أو مخطوبات أو لهن شركاء في أيّ 

 المرأة مع مختلف أشكال العنف التي ارتكبها الشركاء المختلفون. 

  السؤالV01 مقدمة تقرأها الباحثة : 

 ستخدم أيضاً بصوت واضح. فهذا القسم ال يقدم الموضوع فقط، بل يُ  )V01(قراءه المقدمة المكتوبة في  ينبغي
. كما ينبغي عند قراءة هذا المقطع، تذكير المبحوثة ءلتسليط الضوء على أن جميع العالقات تمر بالجيد والسي

بأن أجوبتها ستظل سرية للغاية،  لها  التأكيدو ،بأنه سيجري تغيير موضوع الحديث إذا قاطع أحدهم المقابلة
 .في اإلجابة عليهسؤال ال ترغب  إلجابة على أيّ على اجبرة وأنها ليست مُ 

المقابلة. وإذا قدمت   إنهاءإذا أعربت المبحوثة عن عدم رغبتها في مواصلة المقابلة، ينبغي شكرها على وقتها و
هذه األسباب في الجزء المخصص لتعليقات الباحثة في  سجليالمبحوثة أية أسباب لرغبتها في إنهاء المقابلة، 

 .)V02(انتقلي إلى السؤال فأما في حال موافقة المبحوثة على مواصلة المقابلة،  .نهاية االستبيان

  كان لو فحتى. " إجابة ال/ اإلجابة رفضت" الخيار  تدرج ال العنف أعمال حول  األسئلة أن إلى االنتباه يجدر
 جوهر هي المرأة  ضد العنف أعمال ألن إجابة، على الحصول محاولة المهم من اإلجابة، رفض في الحق للمبحوثة

  تكتبي أن يجب األسئلة، بعض  على اإلجابة ترفض تزال ال المبحوثة كانت إذا والشرح، التحقق بعد. االستبيان  هذا
 . السؤال جانب إلى "رفضت"

، وإذا ردت  )خيرالحالي أو األ(الشريك / الخطيب/ إلى الزوج ) V16-V02(تشير المجموعة األولى من األسئلة 
روايتها،  قبول ، ينبغي )شريك/ خطيب(المبحوثة على أحد األسئلة بأن ذلك حدث لها، ولكن ليس مع آخر زوج 

شارة إلى األزواج  إلها أيضًا أسئلة مماثلة عن شركاء سابقين قريبًا. ومن المستحسن ايلإه رد عليها بأنه ستوج� الو
 بأسمائهم لتفادي االلتباس.  "الشركاء"
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  السؤالV02 �م : سلوكيات التحك 

تقييد اتصال الزوجة مع األهل واألصدقاء، واإلصرار على   )خيرالحالي أو األ(هناك ارتباط بين محاوالت الزوج 
على خدمة صحية، والغضب إذا تحدثت   هاضرورة استئذانه لحصولفرض معرفة مكان تواجدها طوال الوقت، و

 مع رجل آخر، والشك فيها بصفة مستمرة، كما يمكن اعتبار هذه السلوكيات شكالً من أشكال العنف.

يحاول السيطرة  )الحالي أو األخير( شريك المبحوثة/ خطيب / إلى الكشف عما إذا كان زوج )V02(يهدف السؤال 
مهلة  لمبحوثة ا منحيوا )V02(السؤال في كل بند من البنود الواردة  يئاقرالعام.  هيشير إلى سلوك ، وهوعليها 

 . إلجابةلمن الوقت 

 من المهم

الماضية، ألنه قد شهرًا  12 ـفترة أطول من اللطرح هذا السؤال أيضًا على النساء اللواتي انتهت عالقتهن  •
 بتدأ بعد انتهاء العالقة.ايحدث أن السلوك الذي نبحثه قد استمر أو 

 خاللشهرًا الماضية، حيث ال يمكن أن يكون السلوك قد حدث  12 الـن تزيد ع مرأة لمدة لل افي حالة ترم�  •
 . V02Bلجميع األسئلة في العمود  "ال"الماضية، عليك وضع دائرة حول شهرًا  12 ـال

ن االنتهاء منها قبل االنتقال إلى البند ويتعيّ  ،ذلكبند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي حدث فيها  لكل
 ولكن بعض البنود تحتاج إلى تفسير وهي:  ،ال تحتاج إلى شرح )g(إلى  )a( معظم البنود المذكورة من .التالي

)b( " يعني منعها من رؤية والديها أو أبنائها."من الدرجة األولى بعائلتك يضع حدودًا التصالك ، 

)e( "مع رجل آخر عالقة إقامةيعني أنه في الكثير من األحيان يشك أو يتهمها ب، "يشك أنك غير مخلصة . 

)f( " قبل استشارة   هذنإنه عليها أخذ أيشير إلى  ،"ذنهإيمنعك من الحصول على الرعاية الصحية لنفسك بدون
للحصول على رعاية صحية. ونحن هنا مهتمون بمعرفة ما  ة/ تقليدي ة/ صحي ة/ أو عامل ة/ أو ممرض ة/ طبيب

يتوقع   )شريكها/ خطيبها(زوجها  إذا كان، وة/ إذا كانت المبحوثة مريضة للغاية وبحاجة ماسة إلى رؤية طبيب
 ج.منها الحصول على موافقته قبل ذهابها، حتى لو كان لديها المال لدفع ثمن العال

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك  ، )gإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
لطرح   V02Bواستمري على نفس الصف إلى العمود ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(: الرمز رقم V02A في العمود

 إذا كانت )2(الرمز رقم و شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة؛ 12قد حدث خالل الـ التصرف السؤال عما إذا كان 
ضعي  ، V02Bفي العمود . V02في قائمة األسئلة في العمود  انتقلي إلى البند التالي في هذه الحالة، و)ال(اإلجابة 

الرمز  وحول  ،الماضية  اً شهر 12الـ  التصرف خالل حدثإذا أي  )نعم( إذا كانت اإلجابة )1( الرمز رقم دائرة حول
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ويكرر ما  .الماضية، ثم انتقلي إلى البند التالي اً شهر 12قبل الـ  حدوثهفي حال أي  )ال( إذا كانت اإلجابة )2(رقم 
 . V03إلى  ينتقل ا ،V02Aعلى كل البنود في  )ال(بـ سبق لكل بند من بنود السؤال وهكذا. في حالة اإلجابة  

 .V02تحقق من السؤال الللباحثة: 

 . V02C، انتقلي إلى V02Aفي العمود   )مرة على األقل 1الرمز (في أّي تصرف  "نعم"عند اإلجابة 

  السؤالV02C َ؟ )الحالي أو األخير(شريكك / هل كان زوجك   ها اآلن؟ تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر: م
 شريك آخر قبله؟ أو كالهما؟/ زوج أو أيّ 

الحالي (الشريك / الخطيب/بل الزوج قِ لسلوكيات التحكمية من للسيدات الالتي تعرضن إلى اه هذا السؤال يوج� 
 قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .معرفة الشخص الذي قام بذلك إلىيهدف ، و)أو األخير
جابة  إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، ))الحالي أو األخير( الشريك/ الزوج(إذا أفادت بأنه  )1(الرمز رقم  :المبحوثة

  ،)تذكرأعرف أو ال أال (جابة اإلما إذا كانت أ ؛)كالهما( كانت اإلجابةإذا  )3(والرمز رقم ، )الشريك السابق/ الزوج(
دائرة حول الرمز رقم   ي، ضع)هناك إجابة كنيم أو ل رفضت اإلجابة ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
)99(. 

 للباحثة 

، كما في األسئلة الالحقة، ليست مدرجة في  )مرات كثيرة(، ) بعض المرات(، ) مرة واحدة(الحظي أن األسئلة عن التكرار 
وذلك ألن هذه السلوكيات تتعلق بخصائص العالقة وفي كثير من األحيان تكون من نمط  ،أسئلة سلوكيات التحكم

بدالً من أن تكون أعماالً محددة. وقد يعتمد تكرارها على عدد المرات التي تحاول المرأة أن تفعل  )مسلك(متواصل 
 هذه األشياء، بدالً من مدى السلوك المسيطر. 

  السؤالV03م بالمالكُ : التح 

في بعض  (الشريك على المرأة / الذي يمارسه الزوجمال بالالتحكم واقع  لىع  االطالعالسؤال إلى هذا  يهدف
. كما يمكن اعتبار ممارسات التحكم بالمال  )عتبر التحكم بالمال أيضًا جانبًا من جوانب السلوك المسيطراألحيان يُ 

 سيطرة اقتصادية.

 م بالمال التحكُ  حول بنودال

 )a (   الحصول على العمل أو الذهاب إلى العمل، أو التجارة، أو كسب المال، او االشتراك بمشاريع تدر المال؟ يمنعك من 

)b(  يرفض منحك ما يكفي من المال لمصاريف المنزل، حتى ولو كان يملك ماالً ينفقه على أمور أخرى) مثل
 ؟ )الكحول والسجائر

)c ( عنك؟  اً ه رغمنيأخذ ما تكسبي 
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 ذا السؤال ببنود أخرى حسب السياق. ويمكن أن تكون بعض البنود على النحو التالي: يمكن توسيع بنود ه

 ذنك. إيأخذ من حسابك دون  •
 ذنك. إيسحب من بطاقة االعتماد الخاصة بك دون  •
 يتصرف بأمالكك الخاصة.  •
 يمنعك من العمل ضد رغبتك. •
 . )ستخدم في كندايُ (يمنعك من معرفة دخل األسرة أو الحصول عليه، حتى لو طلبت ذلك  •
 .)ستخدم في تركيايُ (ال يسمح لك بالعمل   •

منحي  السؤال وا في كل بند من البنود الواردة  يئ اقر :V02سؤال الويتبع استيفاء هذا السؤال نمط استيفاء 
. هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي حدث فيها  جابةمن الوقت لإلكافية مهلة  المبحوثة
 ن االنتهاء منها قبل االنتقال إلى البند التالي.يّ ويتع التصرف

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك ، )cإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
لطرح   V03Bواستمري على نفس الصف إلى العمود ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم  :V03A في العمود

 إذا كانت )2( والرمز رقم شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة؛ 12قد حدث خالل الـ التصرف السؤال عما إذا كان 
انتقلي إلى البند   )ال أو ال ينطبق( ، وفي هاتين الحالتين)ال ينطبق(اإلجابة  إذا كانت )3( الرمز رقم، و)ال(اإلجابة 

  إذا كانت اإلجابة )1(  الرمز رقم ضعي دائرة حول، V03Bفي العمود . V03في قائمة األسئلة في العمود  التالي
في حال  أي  )ال( إذا كانت اإلجابة )2(الرمز رقم وحول  ،الماضية اً شهر 12الـ  التصرف خالل حدثإذا أي  )نعم(

ويكرر ما سبق لكل بند من بنود السؤال وهكذا. في   .الماضية، ثم انتقلي إلى البند التالي اً شهر 12 قبل الـ حدوثه
 .)V04(إلى  ينتقل ا ،)V03A(على كل البنود في  )ال ينطبق(أو  )ال( بـحالة اإلجابة  

 .V03للباحثة: التحقق من السؤال 

 . V03C، انتقلي إلى V03Aفي العمود   )مرة على األقل 1الرمز (في أّي تصرف  "نعم"عند اإلجابة 

 السؤال V03C َ؟ )الحالي أو األخير(شريكك / هل كان زوجك   ها اآلن؟ تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر: م
 شريك آخر قبله؟ أو كالهما؟/ زوج أو أيّ 

الحالي أو ( الشريك/ الخطيب/ بل الزوجمن قِ للسيطرة االقتصادية  لسيدات الالتي تعرضنإلى اه هذا السؤال يوج� 
 قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .معرفة الشخص الذي قام بذلكى لإيهدف ، و)األخير

جابة  إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، ))الحالي أو األخير( الشريك/ الزوج(إذا أفادت بأنه  )1(الرمز رقم  :المبحوثة
  ،)تذكرأعرف أو ال أال (جابة اإلما إذا كانت أ ؛)كالهما( كانت اإلجابة، إذا )3(الرمز رقم و ،)الشريك السابق/ الزوج(
دائرة حول الرمز رقم   ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
)99(. 
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  السؤالV04  :ساءة النفسيةإلا/ العنف 

الشريك  / الخطيب/ الزوج  المؤذية نفسيًا التي يقوم بهاتحديد مجموعة من السلوكيات  إلى السؤالهذا هدف ي
مع كل بند من البنود   هقراءة الجزء األول منأن تكرري هذا السؤال، يجب   ينطرحت. عندما )الحالي أو األخير(

أن و ،) من التصرفات التالية؟   خر بأيٍ آشريك  ك الحالي أو أيّ هل سبق أن قام زوجك أو شريك( هفيالواردة 
. هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي وقع فيها األذى مهلة من الوقت لإلجابةلمبحوثة ا منحيت
 ن االنتهاء منها قبل االنتقال إلى البند التالي.يتعيّ وتكراره، مدى و

 النفسيةساءة إلا/ البنود حول العنف

 )a (  َعني أن الزوج ي أو جعلك تشعرين بالسوء: ِك أهان)قال أشياء سيئة عن المبحوثة، أو  )الشريك/ الخطيب
 ها تشعر بأنها ال نفع لها، مثل أن ال قيمة لها أو أنها امرأة سيئة أو قبيحة أو غبية.تقال أشياء جعل 

 )b (  َمن الشأن، بأن قال أو فعل عن قصد شيئًا جعل   يعني التقليل أمام اآلخرين:  ِك من شأنك أو أذل�  ط� أح
، أنه قال أو فعل عن قصد شيئًا إلحراج  )إذالل( المبحوثة تبدو كما لو أنها غير مهمة أو ال قيمة لها. ونعني بـ 

 المبحوثة أو الحد من كرامتها. 

 )c (  الشخصية.  مثل أغراضها للمبحوثةيعني أنه قام بكسر أشياء مهمة ذات أهمية لك:  اً م أغراض حّط 

 )d (  عمد إلى إخافتك أو ترهيبك ) ًيعني   : )عبر طريقة النظر إليك، الصراخ أو تحطيم األغراض مثال
أنه أخاف المبحوثة بشدة، أو جعلها تخاف على سالمتها. وقد يكون ذلك، على سبيل المثال،  أي  )الترهيب(

بها إلى وجهها، أو عن طريق الصراخ وتحطيم األشياء. فقد يمارس الرجل العنف  نظربالطريقة التي ي
 . امن المغادرة أو من إخبار اآلخرين عن وضعه المنعه الزوجةلتخويف 

 )e (  ّيعني التهديد بإيذائها أو إيذاء شخص ذي شخص قريب منك: د كالميًا بإلحاق األذى بك أو بأيّ هد 
 الديها. أو و  هاأهمية عندها مثل أطفال

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك ، )eإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
لطرح   V04Bواستمري على نفس الصف إلى العمود ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم  :V04A في العمود

 إذا كانت )2(شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة؛ والرمز رقم  12حدث خالل الـ التصرف قد السؤال عما إذا كان 
  ضعي دائرة حول، V04Bفي العمود . V04 قائمة األسئلة في العمودانتقلي إلى البند التالي في و، )ال(اإلجابة 

 التي سبقت المقابلة، الماضية اً شهر 12الـ  التصرف خاللإذا حدث  أي )نعم( إذا كانت اإلجابة )1( الرمز رقم
  )نعم(وإذا كان الجواب  ؛الماضية اً شهر 12في حال حدوثه قبل الـ  أي )ال( إذا كانت اإلجابة )2(الرمز رقم وحول 

 تصرفتكرار ال حيث يطرح السؤال عن مدى، V04C عمودالاستمري على نفس الصف إلى ، V04Bعمود الفي 
التي تقدمها  إلجابةل وهنا ضعي دائرة حول الرمز المناسب ،الماضية التي سبقت المقابلة اً شهر 12 خالل الـ

الرمز رقم و ،)) قليالً (بعض المرات  (إذا حدث  )2(الرمز رقم و ،)مرة(إذا حدث التصرف  )1( الرمز رقم :المبحوثة
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لتوضيح، يمكن لن عدد معيّ  حديدت  تطلبللمبحوثة. ولكن إذا  ) كثيراً (و )قليالً (ترك شرح ، ويُ )كثيراً ( إذا حدث  )3(
عمود  الفي  )ال( الجوابإذا كان  أمامرات.  5عني أكثر من ت )كثيراً (مرات و 5-2عني حوالي ت )قليالً (القول إن 

V04B، عمود الانتقلي إلى فV04D  وإذا  ،الماضية اً شهر 12قبل الـ  حدثقد التصرف لطرح السؤال عما إذا كان
أي العنف  )ال( اإلجابة إذا كانت )1(الرمز رقم ضعي دائرة حول  :)كثيراً ( أو  )قليالً (أو  )ةمرة واحد(حدث هل كان 

في حالة اإلجابة بحدوث هذا   )2(الرمز رقم المسح، وحول  التي سبقتالماضية  اً شهر 12 ـقبل ال حدثي لم
 . )كثيراً (في حالة حدوثه  )4(الرمز رقم ، وحول )قليالً (في حالة حدوثه  )3(الرمز رقم ، وحول )مرة( تصرفال

أسئلة متابعة  )نعم(وبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من البنود السلوكية التي تجيب فيها المبحوثة بـ 
قبل المقابلة وليس  اً شهر 12الـ (الماضية  اً شهر 12خالل الـ  حدثفي الصف نفسه، حول ما إذا كان العنف قد 

عن عدد المرات. في حالة   سؤالالماضية. ويتبع ذلك  اً شهر 12أم قبل الـ  )األخيرة من العالقة اً شهر 12 الـ
 .V05إلى  ينتقل ا ،V04A العمود على كل البنود في )ال( بـاإلجابة  

وقد . V04بنود السؤال  لكل بند من، V04Dإلى  V04Aمن األعمدة وهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في 
 إكمال السؤال. سهل نسبياً يبدو هذا معقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة سيكون من األ

 .V04للباحثة: التحقق من السؤال 

 .V04E، انتقلي إلى V04Aفي العمود   )مرة على األقل 1الرمز (في أّي تصرف  "نعم"عند اإلجابة 

 . V05، انتقلي إلى V04Aلجميع البنود في العمود  )2الرمز ( "ال"عند اإلجابة 

  السؤالV04E َ؟ )الحالي أو األخير(شريكك / هل كان زوجك   ها اآلن؟ تِ ن قام بهذه التصرفات التي ذكر: م
 شريك آخر قبله؟ أو كالهما؟/ زوج أو أيّ 

الحالي أو (الشريك / الخطيب/ الزوج بللسيدات الالتي تعرضن لإليذاء النفسي من قِ إلى اه هذا السؤال يوج� 
 قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع. معرفة الشخص الذي قام بذلكى لإيهدف ، و)األخير

جابة  إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، ))الحالي أو األخير(الشريك / الزوج(إذا أفادت بأنه  )1(الرمز رقم  :المبحوثة
  ،)تذكرأعرف أو ال أال (جابة اإلما إذا كانت أ ؛)كالهما( كانت اإلجابة، إذا )3(الرمز رقم و ،)الشريك السابق/ الزوج(
دائرة حول الرمز رقم   ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
)99(. 

  السؤالV05 العنف الجسدي : 

التصرفات المؤذية  كل . وال يتم السؤال عن أالتصرفات المؤذية جسديالسؤال على طبيعة هذا نتعرف من خالل 
التعرف على النساء الالتي تعرضن لإليذاء الجسدي،  تمكن منجسديًا، بل يكفي أن نسأل عن األعمال الشائعة لن

 وتقدير شدة العنف الجسدي الذي تعرضن له. 
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هل قام ( فيهمع كل بند من البنود الواردة  همن قراءة الجزء األولتكرري   أنهذا السؤال، يجب  ينطرحتعندما 
.  مهلة من الوقت لإلجابةلمبحوثة ا منحيتأن و ،)من التصرفات التالية؟  بأيٍ  )الحالي أو األخير(شريكك / زوجك

ن االنتهاء منها قبل يتعيّ وتكراره، مدى هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي وقع فيها األذى و
 لى البند التالي.االنتقال إ

 بنود حول العنف الجسدي ال

 )a ( :ليس  هيشمل ذلك اللطم والصفع، ولكنو هاشيئًا قد يؤذي هايعني ألقى علي صفعك أو رماك بما قد يؤذيك
 أشد أشكال العنف الجسدي. 

 )b ( :على سبيل المثال، مقابل الجدار  ها يعني استخدم القوة البدنية لدفع دفعك بشدة أو بعنف أو شّد شعرك ،
 .)ولكن ذلك ليس بنفس حدة جّر المرأة من شعرها(أو على األرض أو شّد شعرها 

 )c (  ّيشير إلى األعمال الجسدية العنيفة التي تكون أكثر    غرض آخر يمكن أن يؤذيك: ضربك بقبضته أو بأي
 مثل اللكمات التي من المرجح أن تؤدي إلى إصابات خارجية أو داخلية.  ،حدة من الصفع بيد مفتوحة

 )d (  يشير إلى العنف الجسدي الشديد، بما في ذلك الركل أو الجر  :بقسوة ركلك أو سحبك أو قام بضربك
، أو الضرب، الذي من المرجح أن يؤدي إلى وقوع إصابات )مثل الجر من الشعر أو الساقين أو الذراعين(

 أو داخلية. خارجية 

 )e ( :هاأو خنق هاسيشير إلى كتم نفَ  خنقك أو عمد إلى حرقك )أو )مواد أخرى ما باليدين أو بالحبل أو بأيّ إ ،
 .)بما في ذلك بالسجائر، أو على الموقد أو في النار، أو عن طريق إشعال النار بها(عن قصد  هاحرق

 )f (  ّيشير إلى التهديد بالبندقية أو  سالح آخر تجاهك: دك أو أستخدم فعليًا مسدسًا أو سكينًا أو أيّ هد
  ،سلحة أو استخدامها بالفعلشكل آخر من أشكال األ ، أو التهديد بأيّ يها استخدامها فعليًا إلطالق النار عل 

 شيء يمكن استخدامه كسالح مثل السكاكين والمناجل والمطارق.  وتشمل األسلحة أيّ 

 )خطير(على أنه عنف جسدي  )c, d, e, f( في تصنيف شدة العنف، يصنف فعل واحد على األقل من الفئات
احدة ضحية لعدد من أعمال العنف،  أنه قد تكون حالة اضطهاد و إدراكبسبب تزايد خطر حدوث إصابة. وينبغي 

كما أنه في الحالة التي يتكرر فيها اإليذاء، قد يكون من شأن حادثة واحدة شديدة الخطورة أن ترفع درجة حدة 
 .كل األفعال

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك ، )fإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
لطرح   V05Bواستمري على نفس الصف إلى العمود ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم : V05A العمودفي 

 إذا كانت )2(والرمز رقم شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة؛  12حدث خالل الـ التصرف قد السؤال عما إذا كان 
ضعي دائرة حول  ، V05Bفي العمود  .V05 لعمودقائمة األسئلة في اانتقلي إلى البند التالي في و، )ال(اإلجابة 
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التي سبقت المقابلة، الماضية  اً شهر 12الـ  خاللالتصرف  حدثإذا أي  )نعم( إذا كانت اإلجابة )1(الرمز رقم 
  )نعم(وإذا كان الجواب  ؛الماضية اً شهر 12قبل الـ  حدوثهفي حال  أي )ال( إذا كانت اإلجابة )2(الرمز رقم وحول 

 تصرفتكرار ال حيث يطرح السؤال عن مدى ،V05Cعمود الاستمري على نفس الصف إلى ، V05Bعمود الفي 
التي تقدمها إلجابة ل التي سبقت المقابلة، وهنا ضعي دائرة حول الرمز المناسب الماضية اً شهر 12 خالل الـ

إذا  )3( الرمز رقمو ، )قليالً ( إذا حدث )2( الرمز رقمو ،)احدةمرة و(إذا حدث التصرف  )1( المبحوثة: الرمز رقم
لتوضيح، يمكن القول  لن عدد معيّ  حديدت تللمبحوثة. ولكن إذا طلب  )كثيراً (و )قليالً (ترك شرح ، ويُ )كثيراً (حدث 

  ،V05Bعمود الفي  )ال( الجوابإذا كان   أمامرات.  5عني أكثر من ت )كثيراً (مرات و 5-2عني حوالي ت )قليالً (إن 
وإذا حدث هل  ،الماضية اً شهر 12قبل الـ  حدثقد التصرف لطرح السؤال عما إذا كان  V05Dعمود الانتقلي إلى ف

  لم يحدثأي العنف  )ال( اإلجابة  إذا كانت )1( الرمز رقم ضعي دائرة حول :)كثيراً (أو  )قليالً (أو  )واحدةمرة (كان 
 مرة( تصرففي حالة اإلجابة بحدوث هذا ال )2( رقم الرمزالمسح، وحول  لتي سبقتاالماضية  اً شهر 12 ـقبل ال

 . )كثيراً (في حالة حدوثه  )4( رقم الرمز وحول ،)قليالً (في حالة حدوثه  )3( رقم الرمز، وحول )واحدة

أسئلة  )نعم(وبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من بنود العنف الجسدي التي تجيب فيها المبحوثة بـ 
قبل المقابلة  اً شهر 12الـ (الماضية  اً شهر 12خالل الـ  حدثمتابعة في الصف نفسه، حول ما إذا كان العنف قد 

عن عدد المرات. في حالة سؤال الماضية. ويتبع ذلك  اً شهر 12أم قبل الـ  )األخيرة من العالقة اً شهر 12وليس الـ 
 . V06إلى  ينتقل ا ،V05Aعلى كل البنود في  )ال(بـ اإلجابة  

وقد . V05لكل بند من بنود السؤال ، V05Dإلى  V05Aمن األعمدة وهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في 
 إكمال السؤال. سهل نسبياً يبدو هذا معقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة سيكون من األ

 .V05للباحثة: التحقق من السؤال 

 .V05E، انتقلي إلى V05Aفي العمود   )مرة على األقل 1الرمز (في أّي تصرف  "نعم"عند اإلجابة 

 . V06، انتقلي إلى V05Aلجميع البنود في العمود  )2الرمز ( "ال"عند اإلجابة 

  السؤالV05E َ؟ )الحالي أو األخير(شريكك / هل كان زوجك   ها اآلن؟ تِ التصرفات التي ذكرن قام بهذه  : م
 شريك آخر قبله؟ أو كالهما؟ زوج أو أيّ 

الحالي أو (الشريك / الخطيب/ الزوج بللإليذاء الجسدي من قِ  لسيدات الالتي تعرضنإلى اه هذا السؤال يوج� 
 قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .معرفة الشخص الذي قام بذلكى لإيهدف ، و)األخير

جابة  إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، ))الحالي أو األخير(الشريك / الزوج(إذا أفادت بأنه  )1(الرمز رقم  :المبحوثة
عرف أو ال أال (جابة اإلما إذا كانت أ ؛)كالهما( كانت اإلجابةإذا  )3(الرمز رقم و ،)الشريك السابق/ الزوج(
دائرة حول   ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تذكرأ

 .)99(رقم  الرمز
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  السؤالV06العنف الجنسي : 

تشمل هذه وال   ،السؤال على مجموعة سلوكيات تتعلق بالممارسة الجنسية المؤذيةهذا نتعرف من خالل 
والسؤال عن مدى  ثالثة أشكال متطرفة من هذه السلوكياتبإدراج في تكنت المؤذية، بل السلوكيا  المجموعة كل

مع كل بند من   وتكرري قراءة هذا الجزء هالجزء األول من يئ أن تقرهذا السؤال، يجب  ينطرحتعندما  .حدوثها
  ،)؟من التصرفات التالية زوج بأيٍ  أو أيّ  )الحالي أو األخير( كشريك/ هل قام زوجك(السؤال في البنود الواردة 

. هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي وقع فيها مهلة من الوقت لإلجابةلمبحوثة  ا منحيتأن و
 ن االنتهاء منها قبل االنتقال إلى البند التالي.يتعيّ وتكراره، مدى األذى و

 بنود حول العنف الجنسيال

 )a ( يشير   :عنك  مسكك بقوة رغماً أدك أو هدّ  الً إقامة عالقة جنسية رغمًا عنك عندما ال ترغبين بذلك؟ مث
للمبحوثة قد استخدم القوة أو التهديد   )الحالي أو األخير(الشريك / الخطيب / كان الزوجإذا إلى ما 

 على الجماع الجنسي عندما لم تكن راغبة في ذلك. إلرغامها

 )b (  الشريك / الزوج هعالقة جنسية ال ترغبين فيها بسبب خوفك مما قد يفعل  هل سبق أن أقمِت) الحالي أو
وقت مضى بجماع جنسي عندما لم تكن راغبة في ذلك  قامت في أيّ ما إذا يشير إلى  زوج: أو أيّ  )األخير

أو اتخاذ   ، أو الذهاب إلى عاهرة ،ضربها، أو تركها(الشريك، مثل / يفعله الزوج ألنها كانت خائفة مما قد
 .)صديقة له

 )c (  ك كشري/ هل أجبرك زوجك)زوج على القيام بأعمال جنسية لم ترغبي فيها أو  أو أيّ  )الحالي أو األخير
مثل التهديدات  ( قد تكون القوة المستخدمة جسدية أو غير جسدية  ك:من شأنك أو تذلّ  رأيت أنها تحّط 

ن تجده المسألة الرئيسية هي أنه أجبرها على القيام بفعل جنسي معيّ و. ) أو جعلها تخاف من أن يتركها
 هينًا. رًا أو مُ منف� 

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك ، )cإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
لطرح   V06Bواستمري على نفس الصف إلى العمود ، )نعم( كانت اإلجابةإذا  )1(الرمز رقم  :V06A في العمود

 إذا كانت )2( شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة؛ والرمز رقم 12قد حدث خالل الـ التصرف السؤال عما إذا كان 
  ضعي دائرة حول، V06Bالعمود  في. V06 قائمة األسئلة في العمودانتقلي إلى البند التالي في و ،)ال(اإلجابة 

التي سبقت المقابلة، الماضية  اً شهر 12الـ  التصرف خالل حدثإذا أي  )نعم( إذا كانت اإلجابة )1( الرمز رقم
  )نعم(وإذا كان الجواب  ؛الماضية اً شهر 12قبل الـ  حدوثهفي حال  أي )ال( إذا كانت اإلجابة )2(الرمز رقم وحول 

تكرار الحدث خالل   طرح السؤال عن مدىحيث يُ  V06C عمودالاستمري على نفس الصف إلى ، V06Bعمود الفي 
التي تقدمها المبحوثة:  إلجابة ل التي سبقت المقابلة، وهنا ضعي دائرة حول الرمز المناسب الماضية اً شهر 12الـ 

  إذا حدث )3( الرمز رقمو ،)قليالً (إذا حدث  )2(  الرمز رقمو ،)حدةمرة وا(إذا حدث التصرف  )1( الرمز رقم
لتوضيح، يمكن القول إن  لن عدد معيّ  حديدت ت. ولكن إذا طلبللمبحوثة )كثيراً (و  )قليالً (ترك شرح ، ويُ )كثيراً (
  ،V06Bعمود الفي  )ال( جوابإذا كان الأما مرات.  5عني أكثر من ت )كثيراً (مرات و 5-2عني حوالي ت )قليالً (
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وإذا حدث هل  ،الماضية اً شهر 12قبل الـ  حدثقد التصرف لطرح السؤال عما إذا كان  V06Dعمود الانتقلي إلى ف
  لم يحدثأي العنف  )ال( اإلجابة  إذا كانت )1( الرمز رقم ضعي دائرة حول :)كثيراً (أو  )قليالً (أو  )واحدة مرة(كان 

 مرة( تصرففي حالة اإلجابة بحدوث هذا ال )2( الرمز رقم المسح، وحوللتي سبقت االماضية  اً شهر 12 ـقبل ال
 . )كثيراً (في حالة حدوثه  )4(الرمز رقم ، وحول )قليالً (في حالة حدوثه  )3(الرمز رقم وحول  ،)واحدة

أسئلة  )نعم(وبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من بنود العنف الجنسي التي تجيب فيها المبحوثة بـ 
قبل المقابلة  اً شهر 12الـ (الماضية  اً شهر 12خالل الـ  حدثمتابعة في الصف نفسه، حول ما إذا كان العنف قد 

عن عدد المرات. في حالة سؤال الماضية. ويتبع ذلك  اً شهر 12أم قبل الـ  )األخيرة من العالقة اً شهر 12وليس الـ 
 . V07إلى  ينتقل ا ،V06Aعلى كل البنود في  )ال(بـ اإلجابة  

وقد . V06لكل بند من بنود السؤال ، V06Dإلى  V06Aمن األعمدة وهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في 
 إكمال السؤال. سهل نسبياً يبدو هذا معقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة سيكون من األ

 .V06للباحثة: التحقق من السؤال 

 .V06E إلى انتقلي ،V06A العمود في  )األقل على مرة 1 الرمز( تصرف  أيّ  في "نعم" اإلجابة عند

 . V07 إلى انتقلي ،V06A العمود في التصرفات لجميع  )2 الرمز( "ال" اإلجابة عند

  السؤالV06E َالحالي أو (شريكك / هل كان زوجك   ؟ ها اآلنتِ التصرفات التي ذكرن قام بهذه  : م
 ؟؟ أو كالهماشريك آخر قبله/ زوج أو أيّ ؟ )األخير

الحالي أو (الشريك / الخطيب/ الزوج بللسيدات الالتي تعرضن لإليذاء الجنسي من قِ إلى اه هذا السؤال يوج� 
 قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .معرفة الشخص الذي قام بذلكى لإيهدف ، و)األخير

جابة  إلإذا كانت ا )2(والرمز رقم ، ))الحالي أو األخير(الشريك / الزوج(إذا أفادت بأنه  )1(الرمز رقم  :المبحوثة
  ،)رتذكأعرف أو ال أال (جابة اإلما إذا كانت أ ؛)كالهما( كانت اإلجابةإذا  )3(الرمز رقم و ،)الشريك السابق/ الزوج(
دائرة حول الرمز رقم   ي، ضع)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف
)99(. 

  السؤاالنV07 وV08  َعة إجابات المبحوثة على أسئلة العنف الجسدي والجنسي من للتحقق ومراج
 )الحالي أو األخير(الشريك / جانب الزوج

، وذلك لمعرفة  V06و V05 بنود السؤالينإجابات المبحوثة على  منلضمان التحقق  V08و V07 ُوضع السؤاالن
ها.  يل ع  )الحالي أو األخير(الشريك /ما إذا كانت قد أفادت أن هناك عنفًا جسديًا أو جنسيًا قد ارتكبه الزوج

بعض األسئلة  ستخدم هذه المعلومات في مراحل الحقة من المقابلة لتخطي بعض األسئلة بحيث يتم توجيهستُ 
 قد وقع عليهن.  أو جنسياً / غن أن عنفًا جسديًا وفقط إلى الالتي يبل� 
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  السؤالV07 

على   )نعم(لمعرفة ما إذا أجابت المبحوثة بـ  V05من السؤال  V05Aعمود الالنظر في اإلجابات الواردة في  ِك علي
ن هناك أ، فمعنى هذا )نعم(إذا كانت قد أجابت و. ))1( الرمز  دائرة حول وضعِت   وأنِك (بند من بنود السؤال  أيّ 

في إطار  )1( حول الرمزدائرة  أن تضعي ينبغيو عليها، )الحالي أو األخير(الشريك /عنفًا جسديًا قد ارتكبه الزوج
على كل بنود السؤال  )ال( هي V05من السؤال    V05Aعمود ال. وإذا كانت اإلجابات الواردة في V07السؤال 

الحالي أو (الشريك / الخطيب/ن الزوج أ، فمعنى هذا )لكل البنود الواردة  )2( الرمز ائرة حولوضعت د وأنِك (
في إطار  )2( حول الرمزدائرة  كون عليِك أن تضعييوشكل من أشكال العنف الجسدي،  لم يرتكب أيّ  )األخير

 . V07السؤال 

  السؤالV08 

لمعرفة ما إذا أجابت   V06من السؤال  V06Aعمود العة اإلجابات الواردة في كما في السؤال السابق، ينبغي مراَج 
، )نعم(إذا كانت قد أجابت و. ))1( الرمز دائرة حول وضعِت  وأنِك (بند من بنود السؤال  على أيّ  )نعم(المبحوثة بـ 
دائرة  ينبغي أن تضعيو عليها، )الحالي أو األخير(الشريك /ن هناك عنفًا جنسيًا قد ارتكبه الزوجأفمعنى هذا 
  )ال( هي V06من السؤال  V06Aعمود ال. وإذا كانت اإلجابات الواردة في V08في إطار السؤال  )1( حول الرمز

ن أ ، فمعنى هذا )لكل البنود الواردة )2( الرمز دائرة حول وضعِت  وأنِك (على كل بنود السؤال 
ويكون عليِك أن شكل من أشكال العنف الجنسي،   لم يرتكب أيّ  )الحالي أو األخير(الشريك / الخطيب/الزوج
 . V08في إطار السؤال  )2( حول الرمزدائرة  تضعي

  السؤالV08a هل يمكن  ؟ )في الوقت الحالي( )الحالي أو األخير(شريكك / زوجك نت خائفة من أ: هل
كل / بعض األحيان أو الكثير من األحيان أو معظم  دثأبدًا أو ح دثالقول إن الخوف من زوجك لم يح

 حيان؟ألا

شكل من أشكال العنف.   هن أليّ قد أبلغن عن تعرّض  النظر عما إذا كنّ  لنساء جميعًا، بغّض إلى االسؤال هذا ه يوج� 
وقت مضى   إذا كانت المرأة في أيّ ما يتناول مسألة ف ،قياس جانب آخر من شدة العنف ةحاولوهو يهدف إلى م
فترض أن العيش في  خائفة على حياتها؟ يُ  :قد يكون هناك سؤال بديلو .)شريكها/ خطيبها(خائفة من زوجها 

 خوف معظم الوقت هو مقياس لتجربتها الذاتية لشدة العنف الذي تعيشه.

؟ هل يمكن القول إن  ) في الوقت الحالي( )الحالي أو األخير(شريكك / هل أنت خائفة من زوجك (السؤال  يئاقر
. )كل األحيان؟ / ت بعض األحيان أو الكثير من األحيان أو معظمدثأو ح أبداً  دثالخوف من الزوج لم تح حالة 

عرف أو أال (جابة اإلأما إذا كانت ؛ وثةالمبح قدمهاالتي تلإلجابة  )5(إلى  )1(من ضعي دائرة حول الرمز المناسب 
، ضعي دائرة حول  )هناك إجابة  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(ضعي دائرة حول الرمز رقم ، ف)أتذكرال 

 .)99(الرمز رقم 
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  السؤالV08b مثل   دثكم مرة ح  ،إذا نعم شريكك عندما لم يقم هو بضربك؟ / بضرب زوجك  : هل قمِت
أو مرات  )قليالً (مرة واحدة أو بعض المرات  دثالتصرف ح اهل يمكن القول إن هذالتصرف؟  اهذ

 كثيرة؟ 

شريكها، وإذا قامت بذلك فهل حدث ذلك  / إذا قامت المبحوثة بضرب زوجهاما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
  :المبحوثة قدمهاالتي ت إلجابةل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .مرة واحدة أو بعض المرات أو مرات كثيرة

 إذا )3(الرمز رقم و  ،) مرة واحدة( ذلكحدث إذا  )2(والرمز رقم ، )أبداً (إذا أفادت بأنه لم يحدث  )1(الرمز رقم 
أما إذا كانت   ؛))مرات 5أكثر من (مرات كثيرة ( إذا حدث ذلك )4(الرمز رقم و ،))مرات 5- 2(  قليالً (حدث ذلك 

  ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل ( إذاو ،)98( دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تذكرأعرف أو ال  أال ( جابةاإل
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع

  السؤالV09 ؟حامالً  حامل حاليًا أو سبق أن كنِت  نِت أ: هل 

إلجابة التي ل الرمز المناسبدائرة حول  ضعي .أم ال معرفة ما إذا كانت المبحوثة حامالً ى لإهذا السؤال يهدف 
  ،)ال( أجابتأما إذا  ؛إلى ما يلي من أسئلة في هذا القسموتابعي  )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهات
 . "اإلصابات"إلى القسم التاسع عن  ثم انتقلي )2( دائرة حول الرمز رقم  يضعف

  السؤالV09a : عدد مرات الحمل؟ 

 لذلك.  ينالمخصص ينذا السؤال هو معرفة عدد مرات الحمل ويتم تدوين العدد في المربعالغرض من ه

  السؤالV10 سبق أن تم دفعك أو صفعك أو ضربك أو   هل.  مرات/ مرة ___ حامالً عدد   إنك كنِت   : قلِت
 ؟كائك شر/ جك ازوأ )من أي� ( بل من قِ أثناء الحمل ركلك 

دفع أو صفع أو ضرب أو  (يذاء جسدي أثناء الحمل إل المبحوثة عرضتإذا تما معرفة ى لإهذا السؤال  هدفي
الرمز  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  ضعي ئها.شركا/ جهاامن أزو بل أيٍ من قِ  )ركل
دائرة   يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت بأنهاأما إذا  ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( جابتإذا أ )1(رقم 

. في حالة )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(حول الرمز رقم 
 ."اإلصابات"يتم االنتقال إلى القسم التاسع عن   ،)99(أو  )98(أو  )2(وضع دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالV11كم عدد (ذلك فيها  من حاالت الحمل حدث   كم  ،أكثر من مرة امالً : إذا كانت المبحوثة ح
 ؟ )خاللها كلتربت أو رُ فعت أو ُض فعت أو ُص حاالت الحمل التي دُ 

دفعك أو ( V10في السؤال رقم  ةروذكالمفيها التصرفات  تالمبحوثة عن عدد مرات الحمل التي حدث اسألي
إذا كانت المبحوثة و .لذلك ينالمخصص ينالرقم في المربع اكتبي، و)أثناء الحمل صفعك أو ضربك أو ركلك

 . ينفي المربع "01"يتم تدوين  ،مرة واحدة حامالً 
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  السؤالV11a هل حدث هذا في الحمل األخير؟ : 

الرمز دائرة حول  ضعي  .خيرألء الحمل ايذاء الجسدي للمبحوثة أثناإلإذا حدث اما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
أما إذا   ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل المناسب

هناك  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنها
يتم   ،)99(أو  )98(أو  )2(. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )99(دائرة حول الرمز رقم  ي، ضع)إجابة

الرمز رقم   توضع الدائرة حولمرة واحدة  إذا كانت المبحوثة حامالً و ؛"اإلصابات"االنتقال إلى القسم التاسع عن  
)1(. 

  السؤالV12كل في البطن أثناء الحمل؟كم أو الرّ للّ  ن تعرضِت أ  سبق لِك  : هل 

دائرة   ضعي .أثناء الحملتحديدًا كل في البطن كم أو الرّ معرفة ما إذا تعرضت المبحوثة للّ ى لإهذا السؤال  هدفي
 أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبحول 

  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال(
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  ي، ضع)هناك إجابة

 إذا تم اإلبالغ عن العنف في مرة واحدة من الحمل، فيتم السؤال عن هذا الحمل.  •

ن الحمل، فإن األسئلة التالية تشير إلى الحمل إذا تم اإلبالغ عن العنف في أكثر من مرة واحدة م •
 األحدث الذي تم فيه العنف./ األخير

  السؤالV13 الشريك الذي قام  / فيها للضرب، هل كان الزوج  فترة الحمل األخيرة التي تعرضِت  : خالل
 بذلك هو والد الطفل؟ 

شريك المبحوثة الذي قام بضربها في البطن أثناء الحمل هو والد / معرفة ما إذا كان زوجى لإيهدف هذا السؤال 
،  )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول   ضعيالطفل أم ال. 
 إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم 

 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل(

  السؤالV14؟ )الحالي أو األخير(شريكك / زوجك هو الرجل الذي فعل هذا  : هل 

هو الذي قام بضربها في   )الحالي أو األخير(شريك المبحوثة / إذا كان زوجما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
  جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  ضعيالبطن أثناء الحمل. 

رة حول الرمز رقم  دائ يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم(
 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(
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  السؤالV15حامالً؟ يقبل أن تكون  التصرفاتالشخص بمثل هذه نفس قام  : هل 

بضربها في البطن  الذي قام  )الحالي أو األخير(شريك المبحوثة / إذا كان زوجما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول ضعي  .أثناء الحمل قد قام بذلك قبل أن تكون حامالً 

  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال ( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم 
. في )99(دائرة حول الرمز رقم  ي، ضع)هناك إجابة  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( اإذو ،)98(دائرة حول الرمز رقم 

 . "اإلصابات"يتم االنتقال إلى القسم التاسع عن   ،) 99(أو  )98(أو  )2(حالة وضع دائرة حول الرمز رقم 

 السؤال V16: لى اإلجابات السابقة  إشيري أ(الضرب / الصفع  دثبالمقارنة مع ما قبل الحمل، هل ح
على حاله، أو ازداد سوءًا أثناء الحمل؟ بالسوء أعني، أكثر   يقل من قبل، أو بقنحٍو أعلى  )للمبحوثة

 تكرارًا أو أكثر شدة؟ 

الحالي أو (شريك المبحوثة / زوجالذي يمارسه الصفع أو الضرب بين ما هو عليه مقارنة الى لإيهدف هذا السؤال 
  )ازداد سوءاً أو  ،على حاله يبق أو  ،أقل( أصبحأي إذا  قبل الحمل،وما كان عليه  ء الحمل في البطن أثنا )خيرألا

أقل من  ( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول أثناء الحمل. ضعي 
ال ( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ازداد سوءاً ( أجابتإذا  )3(الرمز رقم و ،)على حاله يبق( أجابتإذا  )2(والرمز ، )قبل

دائرة   يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تعرف أو ال تتذكر
  . )99(حول الرمز رقم 
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 : اإلصابات(I)القسم التاسع 

 )من أيٍ (اإلصابات التي كانت نتيجة تصرفات معرفة المزيد عن ى لإهذا القسم من االستبيان يهدف 
تصرفات محددة ذكرت في القسم إلى يمكن اإلشارة ( ناولها االستبيان في القسم الثامنالشريك والتي ت/ الزوج

إصابة جسدية، مثل جرح أو حرق أو   باإلصابة أيّ ونعني  .)أو التذكير بها "الشريك/ عنف الزوج"الثامن عن 
ام أو كسر في األسنان أو ما شابه ذلك، ويتم طرح أسئلة هذا القسم فقط على النساء التواء أو كسر في العظ

 الالتي أجبن في األسئلة السابقة أنهن عانين من عنف جسدي أو جنسي. 

 للباحثة 

أيٍ  (أود اآلن أن أعرف المزيد عن اإلصابات التي كانت نتيجة تصرفات " ينبغي قراءة المقدمة المكتوبة بصوت واضح: 
يمكن اإلشارة إلى أو التذكير بتصرفات محددة ذكرت في القسم الثامن  (شريكك والتي سبق وتحدثنا عنها / زوجك )من

. وأعني باإلصابة أّي إصابة جسدية، مثل جرح أو حرق أو التواء أو كسر في العظام أو كسر  ") الشريك/ عنف الزوج "عن 
 . "في األسنان أو ما شابه ذلك 

  السؤالI01 َشريكك / زوجك  )من أيٍ (هذه التصرفات بأذى نتيجة معاملة  أحدلك   ب: هل تسب
 ؟ الرجاء التفكير بالتصرفات التي تكلمنا عنها سابقًا. )ك شركائ/ أزواجك (

مثل جرح أو حرق أو التواء أو كسر في العظام أو  ( للمبحوثةإذا حدث إيذاء ما معرفة هو  السؤال الهدف من هذا 
أو ركل، أو سحب، أو ضرب   ،مثل صفع(شريكها / نتيجة لتصرفات زوجها )كسر في األسنان أو ما شابه ذلك

، )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  ضعي .)لخ، إبقسوة
 إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تتذكر أو  ال تعرف( أجابت أنهاأما إذا  ؛)ال( أجابت ذاإ )2(والرمز رقم 

. في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل(
 . I04يتم االنتقال إلى السؤال   ،) 99(أو  )98(أو  )2(

  السؤالI02aهل  ؟ )شركائك / أزواجك (شريكك / زوجك  )من أيٍ (بل من قِ  الل حياتك، كم مرة أصبِت : خ
 أو مرات كثيرة؟  )قليالً ( ت مرة واحدة أو بعض المراتدثيمكن القول إن هذه التصرفات ح

مثل جرح أو حرق أو التواء أو كسر ( صابة التي حدثت للمبحوثةإلعدد مرات امعرفة هو  السؤال الهدف من هذا 
 ،صفع مثل( )خيرألالحالي أو ا(شريكها / نتيجة لتصرفات زوجها )في العظام أو كسر في األسنان أو ما شابه ذلك

الرمز  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  ضعي .)لخ، إأو ركل، أو سحب، أو ضرب بقسوة
مرات  ( إذا أجابت )3(الرمز رقم و ،))مرات 5-2(قليالً ( أجابت إذا )2(والرمز ، )واحدة مرة( جابتإذا أ )1(رقم 

  إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ، )ال تتذكر أو ال تعرف( أجابت أنهاأما إذا  ؛))مرات 5أكثر من (كثيرة 
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل(
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 ل السؤاI02b الماضية؟شهرًا  12 الـ خالل: هل حدث ذلك 

دائرة  يضع .)لمسحل السابقة(الماضية شهرًا  12 الـ  خاللصابات إلإذا حدثت هذه اعما يستفسر هذا السؤال 
ال تعرف أو ال  ( أجابت أنهاإذا أما  ؛)ال( أجابتإذا  )2( والرمز رقم ، )نعم(المبحوثة  جابت إذا أ )1(حول الرمز رقم 

دائرة حول الرمز  يضع  ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تتذكر
 .)99(رقم 

  السؤالI03شريكك  / زوجك  )من أيٍ (إصابة نتيجة تصرفات  الرجاء ذكر أيّ نوع اإلصابات؟  : ما
 . ن طول فترة حدوثهاالنظر ع بغّض  )شركائك / أزواجك (

غن عن حدوث عنف تي بلّ لالإلى اه هذا السؤال اإلصابات مهمة بوصفها جانبًا من جوانب شدة العنف. يوج� 
دون التفريق بين هذين الشكلين  )الحالي أو األخير(الشريك / الخطيب / جسدي أو جنسي أو كالهما ارتكبه الزوج

متعددة األقطار أن السؤال فقط عن  الن من تجربة دراسة منظمة الصحة العالمية بيّ من أشكال العنف. فقد تَ 
 ت ذكر بعض اإلصابات. العنف الجسدي سيفو� 

بطريقة مختلفة عن أسئلة استبيان منظمة الصحة العالمية. ففي هذا  في هذا االستبيان يغت األسئلة ِص 
وذلك للتأكد من عدم تفويت حوادث عنف شديدة لن االستبيان، هناك أسئلة مباشرة تعطي أمثلة عن اإلصابات، 

تذكرها المبحوثة إذا لم يتم إعطاء أمثلة لها، وذلك بدالً من السؤال عما إذا كانت المبحوثة قد تعرضت إلصابة  
 .)ت ذكر بعض اإلصاباتوهو سؤال يمكن أن يفو� (وقت مضى  في أيّ 

عما إذا كانت كل واحدة من اإلصابات التي  I03A عن أنواع اإلصابات، ويستفسر الجزء I03السؤال يستفسر 
 المسح. قبلالماضية   اً شهر 12خالل الـ  حدثتأفادت عنها المبحوثة قد 

مهلة من   منحي المبحوثةوا، I03السؤال في الجزء األول من السؤال كل مرة مع كل بند من البنود الواردة  يئاقر
 . جابةالوقت لإل

 الناتجة عن العنفحول اإلصابات بنود ال

 )a (  جرح أو عضة 
 )b (  خدش أو احتكاك الجلد أو كدمة 
 )c (  التواء أو خلع 
 )d (  حرق 
 )e (  جرح عميق أو إصابة داخلّية 
 )f (  إصابة في العين أو األذن 
 )g (  كسر في العظام 
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 )h ( كسر في األسنان 
 )i ( إصابات داخلية 
 )j (  أخرى) �يدحد(  ------------ 

 فيدالتي ت لنوع اإلصابةالمناسب  حرفالحول دائرة  يوضع، بندًا بنداً عن أنواع اإلصابة  بنود السؤال يئقرا
  ت اإلصابةلطرح السؤال عما إذا كان I03Aعمود الثم استمري على نفس الصف إلى  ، بأنها تعرضت لها المبحوثة

 )نعم( إذا أجابت )1( الرمز رقم ضعي دائرة حولوهنا الماضية التي سبقت المقابلة،  اً شهر 12خالل الـ  تحدثقد 
  اً شهر 12قبل الـ  احدوثهوذلك في حال  )ال( إذا أجابت )2(الرمز رقم وحول  ،الماضية اً شهر 12 في الـ حدثت

 .)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال أعرف( أجابتأما إذا  ؛الماضية التي سبقت المقابلة

  السؤالI04  شريكك / زوجك  )من أيٍ (بل بشكل كبير من قِ  تعرضِت لألذية: في حياتك، هل سبق أن
 ؟ )لم تحصلي عليها ن كنِت إحتى و( لى الرعاية الصحية إ بحيث احتجِت  )شركائك / أزواجك (

ضها نتيجة  قد احتاجت إلى رعاية صحية  لمبحوثة  ا   ت إذا كان عما  يستفسر هذا السؤال  بل ذى من قِ لأل  تعر�
المبحوثة   جابت إذا أ   ) 1(دائرة حول الرمز رقم    ي ضع   . على مثل هذه الرعاية   لو لم تحصل حتى   ، الشريك / الزوج 

لم (   أجابت إذا    ) 3( حول الرمز رقم  ، و ) حصل عليها أ نعم ولم  (  أجابت إذا    )2( وحول الرمز رقم ،  ) عليها  نعم وحصلُت ( 
في حالة وضع   . ) 99(دائرة حول الرمز رقم    ي ضع ف  ، )هناك إجابة   كن ي م  رفضت اإلجابة أو ل (  أما إذا   ؛ )إليها   حتج أ 

غير / غير الزوج (   الذي يرتكبه آخرون العنف  " يتم االنتقال إلى القسم العاشر عن    ،) 99(  أو   ) 3( دائرة حول الرمز رقم 
 .)" الشريك

  السؤالI04a فيها إلى الرعاية الصحية؟  : عدد المرات التي احتجِت 

ضهاالرعاية الصحية نتيجة  إلىمعرفة عدد المرات التي احتاجت فيها المبحوثة هو  الهدف من هذا السؤال    تعر�
 ذلك. ل ينالمخصص ينالرقم في المربع يضع  .الشريك/ بل الزوجذى من قِ لأل

  السؤالI05 :  الماضية؟شهرًا  12 الـ خاللهل حدث ذلك 

الماضية شهرًا  12 خالل الـالرعاية الصحية  ت المبحوثة قد احتاجت إلىإذا كانعما يستفسر هذا السؤال 
إذا  أما  ؛)ال( أجابتإذا  )2(وحول الرمز رقم ، )نعم( جابت إذا أ )1(دائرة حول الرمز رقم  يضع .)لمسحل السابقة(

هناك  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنها
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)إجابة
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  السؤالI06 هل يمكن القول  ؟ )اإلصابات(الرعاية الصحية لهذه اإلصابة  : في حياتك، هل سبق أن تلقيِت
 أبدًا؟  دثلم يحفي بعض األحيان أو دائمًا أو  دثإن هذا قد ح

صابات ناتجة عن  إصابة أو إنتيجة حدوث  إذا حصلت المبحوثة على الرعاية الصحيةعما هذا السؤال يستفسر 
المبحوثة   جابتإذا أ )1(دائرة حول الرمز رقم  يضع  .ومعدل حصولها على هذه الرعاية الشريك/ عنف الزوج

 ؛)بداً أال، ( إذا أجابت )3(حول الرمز رقم و ،)نعم، دائماً ( أجابتإذا  )2(وحول الرمز رقم ، )حيانألنعم، في بعض ا(
  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاإذا أما 

 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة

  السؤالI07 في مستشفى بسبب هذه اإلصابة  )أو أكثر (ليلة  : في حياتك، هل سبق أن قضيِت
 ؟ )اإلصابات(

ليلة أو أكثر في المستشفى للحصول على  كان قد سبق للمبحوثة أن قضتإذا ما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
عدد ليالي المبيت في  تحديدو ،الشريك/ ناتجة عن عنف الزوجأو إصابات صابة  إالرعاية الصحية بسبب 

لم (بأنها إذا أفادت المبحوثة  .لذلك ينالمخصص ينالرقم الذي تذكره المبحوثة في المربع يضع .المستشفى
دائرة حول الرمز  يضع ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاإذا و ،)1(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)إلى ذلك حتجت

 .)99(ز رقم دائرة حول الرم يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(رقم 

  السؤالI08 ّبالسبب الحقيقي إلصابتك؟ ة/ الصحي ة/ للموظف حِت : هل صر 

، ة/ الصحي ة/ صابتها للموظفإ حت عن سبب إذا كانت المبحوثة قد صرّ ما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
والقطاع الخاص والرعاية   يالحكوم يالصح في القطاعرعاية صحية بما في ذلك  ة/ عامل هنا أيّ  المقصودو

أما إذا   ؛)ال( إذا أجابت )2(حول الرمز رقم و، )نعم( جابتإذا أ )1(دائرة حول الرمز رقم  يضع .الصحية التقليدية
هناك  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنها

 .)99(رقم  دائرة حول الرمز يضع ،)إجابة
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 ) الشريك غير/ غير الزوج( الذي يرتكبه آخرون : العنف )N(القسم العاشر 

ويتم طرح  ،)الشريك/ الزوج(المبحوثة للعنف من أشخاص آخرين غير  تتعرضإذا  ماالقسم ع هذا يستفسر 
 ال.  أم )أو شريك(األسئلة في هذا القسم على كل مبحوثة، سواء كان لديها زوج 

  السؤالN01 

توضح أن الحديث لم والتي قسم لالصياغة الدقيقة المطبوعة في بداية هذا ابعناية قرئي ا ،قبل طرح األسئلة
على كل األشخاص اآلخرين، من الذكور هو التركيز اآلن وأن المبحوثة،  شركاء/ أو أزواج شريك/ يعد عن زوج

معلومات  من المبحوثة تفيد به سما ن أ وتؤكدواإلناث، سواء كانت المبحوثة تعرفهم أم كانوا غرباء عنها، 
 15منذ سن  المبحوثة أن األسئلة ستكون عن تجارب الصياغة المذكورةتوضح   ،وعالوة على ذلك ًا.سري يبقىس

وبالنسبة للنساء الالتي لم يكن  .الماضية التي سبقت المقابلة اً شهر 12خالل الـ لها   دثعما حوحتى اآلن سنة 
، وبالنسبة للنساء  عن العنف طرح عليهنتكون هذه األسئلة هي الوحيدة التي ستُ  ،)خطيب أو شريك(لهن زوج 

رحت عليهن أسئلة من قبل، يجب أن تضيفي أن األسئلة تتعلق وُط  شركاء/ أو أزواج شريك/ الالتي كان لهن زوج
 .)ءشركاال/ زواجاأل(شريك ال / زوجالبأشخاص آخرين غير 

. )الشريك/ الزوج(خاصة بالعنف الجسدي والجنسي الذي ارتكبه أشخاص آخرون غير  N18إلى  N02 األسئلة
وقت من األوقات إلى عنف جسدي أو جنسي من   إذا كانت المبحوثة قد تعرضت في أيّ ما وتهدف إلى تحديد 

 .) خيرالحالي أو األ(الشريك / الخطيب/ شخص آخر غير الزوج

األجوبة عليها على وسجلِت ها تِ طرح ِك نأهذه األسئلة هامة جدًا، ومن المهم أن تأخذي الوقت الكافي لتضمني 
 نحو كاف. 

ركز بشكل رئيسي على  وت ،أنواع العنف الجنسي العنف الجسدي، ثم االغتصاب وغيره منأوالً ألسئلة اتتناول 
غير أن   .))أو الشريك(مع بالنسبة لعنف الزوج على عكس ما ُج (جمع بيانات عن أعمال محددة تم ناة ولن يالُج 

طرح جميع األسئلة المتعلقة بالعنف الذي ارتكبه تُ و .هناك أسئلة عن اإلصابات لتحديد شدة العنف الجسدي
الماضية، لتساعد على   اً شهر 12عن الـ أسئلة تليها سنة و 15عن الفترة منذ سن  )شريكال/ الزوج(آخرون غير 

 . بشكل صحيح احتساب مؤشرات العنف ضد المرأة

  السؤالN02؟ تيةآل: منذ عمر الخامسة عشرة إلى الوقت الحاضر، هل قام أحد باألعمال ا 

 وتحديدسنة  15منذ سن قد تعرضت للعنف الجسدي المبحوثة ما إذا كانت معرفة ى لإالسؤال هذا  يهدف
عن كافة التصرفات   نسأل. وال  وتقدير مدى تكرارها وشدتها التي عانت منها طبيعة التصرفات المؤذية جسدياً 

 الجسدي.لألذى النساء ض عرّ تُ التي الشائعة التصرفات عن  بالسؤالفي تكنالمؤذية جسديًا، بل 
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منذ عمر الخامسة عشرة إلى الوقت الحاضر، هل قام ( هقراءة الجزء األول منهذا السؤال، يجب  ينطرحتعندما 
مهلة من الوقت   المبحوثة منحو ،السؤالفي مع كل بند من البنود الواردة  وتكرار قراءته )تية؟ آلأحد باألعمال ا

ن االنتهاء منها يتعيّ وتكراره، مدى . هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي وقع فيها األذى وجابةلإل
 قبل االنتقال إلى البند التالي.

 بنود حول العنف الجسدي ال

 )a (  عمل ألذيتك جسدّيًا؟ بأيّ قام أو   أو رفسِك  أو ضربِك  صفعِك 
 )b (  ّشعرك؟ رماك بما قد يؤذيك؟ دفعك أو شد 
 )c ( خنقك، أو حرقك عمدًا؟ 
 )d ( سالح آخر تجاهك؟  سكينًا أو أيّ ستخدم فعليًا مسدسًا أو اد أو دّ ه 

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك في  ،  ) dإلى    aمن  ( اطرحي األسئلة بندًا بندًا  
انتقلي إلى البند    ) ال ( . إذا كان الجواب  ) ال (   إذا أجابت   ) 2(   والرمز رقم ،  ) نعم ( إذا أجابت    ) 1( الرمز رقم    : N02A  العمود 

لطرح    N02Bعمود  ال استمري على نفس الصف إلى  ف ،  ) نعم ( إذا كان الجواب  أما  ،  ) b(   أي البند   N02التالي في السؤال  
ضعي دائرة حول  و   ، الماضية التي سبقت المقابلة   اً شهر   12خالل الـ    حدث قد  نوع العنف المذكور  السؤال عما إذا كان  

وذلك    ) ال (   إذا أجابت   ) 2( الرمز  وحول    التي سبقت المقابلة،   الماضية   اً شهر   12في الـ    حدث   ) نعم (   إذا أجابت   ) 1( ز  الرم 
 . ) ال أتذكر / ال أعرف (   أجابت إذا    ) 98( الرمز  وحول    الماضية،   اً شهر   12قبل الـ    حدوثه في حال  

أسئلة  )نعم(وبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من بنود العنف الجسدي التي تجيب فيها المبحوثة بـ 
. )قبل المقابلة اً شهر 12الـ (الماضية  اً شهر 12خالل الـ  حدثمتابعة في الصف نفسه، حول ما إذا كان العنف قد 

 . N04لى إ ينتقل ا ،N02Aعلى كل البنود في  )ال(بـ في حالة اإلجابة 

وقد يبدو . N02لكل بند من بنود السؤال ، N02Bو N02Aوهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في العمودين 
 سهل نسبيًا إكمال السؤال.هذا معقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة سيكون من األ

 السؤال N03:  مرتكبو العنف الجسدي 

اطرحي عليها  ،  N02Aعمود  في ال   ) على األقل إشارة واحدة ( تصرف    أيّ في    ) نعم ( إذا كانت المبحوثة قد أجابت بـ  
لهذا  المبحوثة بوضع دائرة حول الحرف المقابل    ه سجلي الشخص الذي تذكر و   " ن قام بذلك؟ مَ "   : N03السؤال  

عمود  ال لمعرفة جنس الشخص، ثم إلى    N03Aعمود  ال ثم انتقلي إلى  ،  N03عمود  ال في  في القائمة المدرجة  لشخص  ا 
N03B    :ضعي    . " ، أو كثيرًا؟ ) قليًال ( بعض المرات    أو   ؟ مرة، 15في سن    كم مرة حدث ذلك منذ كنِت " لطرح السؤال

إذا أجابت    ) 2( ، والرمز رقم  ) مرة ( إذا أجابت    ) 1( : الرمز رقم  المبحوثة   قدمها إلجابة التي ت ل   الرمز المناسب دائرة حول  
  ت ولكن إذا طلب   . للمبحوثة   ) كثيراً ( و   ) قليًال ( ترك شرح  ويُ   ، ) كثيراً ( أجابت  إذا    ) 3( ، والرمز رقم  )) قليًال ( بعض المرات  ( 

 مرات.   5عني أكثر من  ت   ) كثيراً ( مرات و   5-2عني حوالي  ت   ) قليًال ( لتوضيح، يمكن القول إن  ل ن  عدد معيّ تحديد  
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  اً شهر 12ذلك خالل الـ  دثكم مرة ح" :N03Cهي إليها السؤال وج� ، N03Bعمود ال في  ة المبحوثةإجاب أيًا كانت
ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي   ."أو كثيرًا؟ ،)قليالً (أو بعض المرات  ،مرةوال مرة، أو الماضية؟ 

 شهراً  12 الـ من قبل أكثرحدث ذلك  وهذا يعني أن )وال مرة( إذا أجابت )0( تقدمها المبحوثة: الرمز رقم
إذا  )3( الرمز رقمو ،)قليالً (إذا أجابت  )2( الرمز رقمو ،)مرة(ت أنه حدث إذا أجاب )1(والرمز رقم الماضية، 

 .)كثيراً (أجابت 

 للباحثة 

شهرًا  12ذلك خالل الـ  دثحول كم مرة ح  N03C، يكون طرح السؤال 15في حال كانت المبحوثة في سن الـ 
سنة بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابتها على  15قد أتمت   الماضية السابقة للمقابلة متعلقًا بفترة لم تكن المبحوثة 

ضع دائرة حول نفس رمز اإلجابة السابق ذكرها في و ن عليِك ، فيتعيّ N03Cهي نفسها على السؤال  N03Bالسؤال 
 . )15منذ أن كنت في سن ( N03Bالسؤال 

عما إذا كان هناك شخص آخر،  اسألي ، والً الذي تذكره المبحوثة ألجاني المتعلقة بابعد إتمام جميع األسئلة 
  شخاصأوتحققي إذا كان الشخص من األقرباء وما إلى ذلك. من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالسؤال عن 

قائمة كاملة  تكوين، لضمان )شخص آخر أيّ  مثل األصدقاء أو الجيران أو الغرباء أو(لم تذكرهم المبحوثة  آخرين
الماضية  اً شهر 12وخالل الـ  15لتسجيل التكرار منذ سن  N03Cو N03B ينناة. ويكرر طرح السؤال من الُج 

 .من الُجناةوهكذا لكل 

 N03 ناة في السؤالللجُ الرموز 

 )a ( والدة / والد 

 )b ( زوجة األب / زوج األم 

 )c ( والدة الزوج/ والد 

 )d ( أخت / أخ 

 )e (  فرد آخر من العائلة 

 )f ( شخص في مكان العمل 

 )g ( من المعارف/صديق 

 )h (  من المعارف الجدد 

 )i (  غريب 

 )j ( مدّرس 

 )k ( عامل في الرعاية الصحية / طبيب 
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 )l ( يزعيم دين/ رجل دين 

 )m ( جندي / شرطي 

 )n ( زوج بعقد قران فقط / خطيب )اً ال يعيشان مع ( 

 )o (  شخص آخر أبلغ عنه، أو عندما يوجد جانٍ آخر   الرمز إلعطاء تفاصيل عن أيّ شخص آخر: استخدمي هذا
أو إذا لم تكوني   )على سبيل المثال فرد ثانٍ من أفراد األسرة الذكور(في فئة وضعت عليها عالمة من قبل 

 ما. متأكدة من كيفية ترميز ردٍ 

 ) االغتصاب (العنف الجنسي 

  السؤالN04 سنة  15: االغتصاب منذ سن 

مرغوب فيه نتيجة قوة أو  الالجماع الجنسي غير (االغتصاب مدى حدوث عمليات هدف هذا السؤال إلى تحديد ي
 ،مكان في هذا السؤال لم يرد ذكرها في أيّ  )اغتصاب(سنة. الحظي أن كلمة  15منذ سن للمبحوثات  )خوف

ستخدم هذا  دث لها عندما يُ وذلك ألنه مصطلح يحمل احتماالت كثيرة وقد ال تستطيع المبحوثة تحديد ما ح
 المصطلح.

شخص، رجالً كان  بشأن أيّ السؤال هو أن بهذا السؤال، اقرئي أوالً المقدمة لتذكير المبحوثة  تصلين إلىعندما 
يحدد  .حالي أو سابق، ثم اقرئي بقية السؤال )شريك(زوج  للمبحوثة، إذا كان )شريكك / زوجك(غير  ،أم امرأة

السؤال المطروح أن األمر يتعلق بالجماع الجنسي الذي لم ترغب به، ويصف حاالت عدة: على سبيل المثال من 
ريها بأنه في هذه ذكّ   .أو وضعها في حالة ال تستطيع فيها أن تقول ال  ،، أو استمرار الضغط عليهااخالل تهديده

 ،. وإذا لزم األمر)اً المحاوالت الحقهذه هناك سؤال آخر عن (المرحلة ينبغي لها أن تستبعد المحاوالت التي لم تتم 
 ف بأنه الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو اختراق المهبل.عرّ يمكنك أن تضيفي أن االتصال الجنسي يُ 

 تمنحيو ،هفيمع كل بند من البنود الواردة  هقراءة الجزء األول منأن تكرري هذا السؤال، يجب  ينطرحتعندما 
ن يتعيّ وحول الفترة التي وقع فيها األذى، سؤال . هناك لكل بند خط أفقي فيه جابةلإل مهلة من الوقت  المبحوثة

 قبل االنتقال إلى البند التالي. إلجابة عليها

 بنود حول العنف الجنسيال

 )a (  أحدهم  منذ عمر الخامسة عشرة، هل سبق أن أرغمِك)على الجماع الجنسي من غير  )باستثناء شريكك
موافقتك، عبر ترهيبك مثالً، أو تثبيتك أرضًا، أو وضعك في موقع لم تستطيعي فيه الرفض. ُيرجى أن  

 . )ستثنى المحاوالت التي لم تتمتُ (غرباء كذلك التعرفينهم و الذين شخاصاألتذكري 
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 )b (  أحدهم  أرغمِك منذ عمر الخامسة عشرة، هل سبق أن)على الجماع الجنسي حين كنِت  )باستثناء شريكك 
 تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة ولم تستطيعي الرفض؟ 

 )c (  �على الجماع الجنسي مع أكثر من شخص في نفس الوقت؟  رغمِت هل ا 

التي تقدمها المبحوثة، وذلك وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة ، )cإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
انتقلي   )ال(. إذا كان الجواب )ال(إذا أجابت  )2(، والرمز رقم )نعم(إذا أجابت  )1(الرمز رقم  :N04A في العمود

، فاستمري على نفس الصف إلى العمود  )نعم(، أما إذا كان الجواب )b(أي البند  N04إلى البند التالي في السؤال 
N04B  شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة،  12إذا كان نوع العنف المذكور قد حدث خالل الـ لطرح السؤال عما

شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة، وحول الرمز   12الـ  لخالحدث  )نعم(إذا أجابت  )1(وضعي دائرة حول الرمز 
ال  / عرفتال ( أنها إذا أجابت )98(وحول الرمز  شهرًا الماضية، 12وذلك في حال حدوثه قبل الـ  )ال(إذا أجابت  )2(
 .)تذكرت

أسئلة  )نعم(التي تجيب فيها المبحوثة بـ  لجنسيوبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من بنود العنف ا
. )شهر قبل المقابلة 12الـ (شهر الماضية  12خالل الـ  حدثمتابعة في الصف نفسه، حول ما إذا كان العنف قد 

 . N06إلى  ينتقل ا ،N04Aعلى كل البنود في  )ال(بـ في حالة اإلجابة 

وقد يبدو . N04لكل بند من بنود السؤال ، N04Bو N04Aوهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في العمودين 
 إكمال السؤال. اً سهل نسبيهذا معقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة سيكون من األ

  السؤالN04C كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك للمرة األولى؟ : 

يتم تدوين العمر    .غتصاب جنسيال عندما تعرضتعمر المبحوثة كم كان معرفة هو  الهدف من هذا السؤال 
ال (أنها المبحوثة  أجابتأما إذا  .لذلك ينالمخصص ينفي المربع )حذف كسور السنة مع(بالسنوات الكاملة 

 . )98(يتم وضع دائرة حول الرمز رقم ف ،)ال تتذكر/ تعرف

  السؤالN05 مرتكب االغتصاب : 

سجلي و "ن قام بذلك؟ مَ " :N05اطرحي عليها السؤال ، N04السؤال  لىع  )نعم(إذا كانت المبحوثة أجابت 
عمود ال ثم انتقلي إلى، N05عمود الفي  هالشخص الذي تذكره المبحوثة بوضع دائرة حول الحرف المقابل ل

N05A  عمود اللمعرفة جنس الشخص، ثم إلىN05B ؟  15في سن  ذلك منذ كنِت  دثكم مرة ح" :لطرح السؤال
: الرمز  المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبضعي دائرة حول  ."أو كثيرًا؟  ،) قليالً (بعض المرات أو مرة، 
إذا  )3(رقم ، والرمز )) قليالً (بعض المرات (إذا أجابت  )2(، والرمز رقم )مرة(إذا أجابت أن ذلك حدث  )1(رقم 

لتوضيح، يمكن القول  لن عدد معيّ تحديد  تولكن إذا طلب .للمبحوثة )كثيراً ( و )قليالً (ترك شرح ويُ  ،)كثيراً (أجابت 
 مرات.  5عني أكثر من ت )كثيراً (مرات و 5-2عني حوالي ت )قليالً (إن 
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الماضية؟   اً شهر 12ذلك خالل الـ  دثكم مرة ح" :N05Cهي إليها السؤال وج�  ،N05Bعمود الإجابتها في  أيًا كانت
: الرمز  المبحوثة تقدمها تياللإلجابة المناسب  رمزضعي دائرة حول ال  ."أو كثيرًا؟  ،) قليالً (أو بعض المرات  ،مرة

، والرمز رقم  )قليالً (إذا أجابت  )2(، والرمز رقم )مرة(إذا أجابت  )1(، والرمز رقم )وال مرة(إذا أجابت  )0(رقم 
 .)كثيراً (إذا أجابت  )3(

 للباحثة 

شهرًا  12ذلك خالل الـ  دثحول كم مرة ح  N05C، يكون طرح السؤال 15في حال كانت المبحوثة في سن الـ 
ها على سنة بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابت 15قد أتمت   الماضية السابقة للمقابلة متعلقًا بفترة لم تكن المبحوثة 

ضع دائرة حول نفس رمز اإلجابة السابق ذكرها في و ، فيتعّين عليِك N05Cهي نفسها على السؤال  N05Bالسؤال 
 . )15منذ أن كنت في سن ( N05Bالسؤال 

بعد إتمام جميع األسئلة المتعلقة بالجاني الذي تذكره المبحوثة أوالً، اسألي عما إذا كان هناك شخص آخر،  
شخاص  أوتحققي إذا كان الشخص من األقرباء وما إلى ذلك. من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالسؤال عن 

قائمة كاملة  تكوين، لضمان )أي شخص آخر مثل األصدقاء أو الجيران أو الغرباء أو(لم تذكرهم المبحوثة آخرين 
شهرًا الماضية  12وخالل الـ  15لتسجيل التكرار منذ سن  N05Cو N05Bمن الُجناة. ويكرر طرح السؤالين 

 . من الُجناةوهكذا لكل 

 N05ناة في السؤال للجُ الرموز 

 )a ( والدة / والد 

 )b ( زوجة األب / زوج األم 

 )c ( والدة الزوج/ والد 

 )d ( أخت / أخ 

 )e (  فرد آخر من العائلة 

 )f ( شخص في مكان العمل 

 )g ( من المعارف / صديق 

 )h (  من المعارف الجدد 

 )i (  غريب 

 )j ( مدّرس 

 )k ( عامل في الرعاية الصحية / طبيب 
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 )l ( يزعيم دين/ رجل دين 

 )m ( جندي / شرطي 

 )n ( زوج بعقد قران فقط / خطيب )اً ال يعيشان مع ( 

 )o ( آخر: استخدمي هذا الرمز إلعطاء تفاصيل عن أي شخص آخر أبلغ عنه، أو عندما يوجد جانٍ آخر   شخص
أو إذا لم تكوني   )على سبيل المثال فرد ثانٍ من أفراد األسرة الذكور(في فئة وضعت عليها عالمة من قبل 

 ما. متأكدة من كيفية ترميز ردٍ 

  السؤالN05a �على الجماع الجنسي؟ فيها رغمِت : متى كانت آخر حادثة ا 

دائرة حول  يضع .رغمت فيه المبحوثة على الجماع الجنسيمعرفة التوقيت الذي ا� هو  الهدف من هذا السؤال 
  )3(الرمز رقم و ،)بين سنة وخمس سنوات( أجابتإذا  )2(والرمز ، )منذ أقل من سنة( إذا أجابت )1(الرمز رقم 

دائرة حول   يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل(وفي حال  ؛)أكثر من خمس سنواتمنذ ( أجابتإذا 
 .)99(الرمز رقم 

  السؤالN05b أين وقعت الحادثة األخيرة؟ : 

وتم صياغة إجابات رغمت فيه المبحوثة على الجماع الجنسي،  معرفة المكان الذي ا� هو  الهدف من هذا السؤال 
اتخاذ على السياسات وواضعات واضعي  مات التي تساعدلجمع أكبر قدر من المعلواألسئلة بطريقة مفصلة 

  N05bوتندرج في السؤال  .المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .المناسبة قراراتال
منزله أو  (  للبند )2(والرمز رقم ، )منزلك الخاص أو باحة منزلك(للبند  )1(الرمز رقم  الخيارات والرموز التالية:

،  ) شارع أو الزقاقال(  للبند  )4(الرمز رقم و ،)خر أو باحة منزلهآمنزل شخص (للبند  )3(الرمز رقم و ،)باحة منزله
الرمز رقم  و ،)العمل( للبند ) 7(الرمز رقم و ،)السيارة( للبند  )6(الرمز رقم و ،)موقف سيارات( للبند )5(الرمز رقم و
الرمز رقم و ،)المناطق الريفية، غابة، حديقة عمومية(للبند  )9(الرمز رقم و ،)حملهى ليلي، نادي، مسب(  للبند )8(
،  ةالمدرس( للبند )11(الرمز رقم و ، )المباني العامة األخرى، المباني التجارية أو العامة غير السكنية(للبند   )10(

النقل  ( للبند  )13(الرمز رقم و ، ))بما في ذلك السجن، مؤسسة الرعاية(المؤسسات (  للبند )12(الرمز رقم و ،)الكلية
  هما تذكر يكتباو )14(دائرة حول الرمز رقم  يضعجابات المذكورة،  إلإجابة المبحوثة عن ا فتاختل وإذا  ؛)العام

رفضت اإلجابة أو  ( إذاو، )98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاإذا أما  ؛بالتفصيل
 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم ل

  السؤالN05c بالتبليغ عن الحادثة للشرطة؟  : هل قمِت 

  ) اغتصاب(خر حادثة آإذا كانت المبحوثة قد قامت بإبالغ الشرطة عن ما معرفة هو  الهدف من هذا السؤال 
،  )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول   يضع .لها تعرضت
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  .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم 
 . N05fيتم االنتقال إلى السؤال  ،)99(أو  )2(في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالN05d كيف كانت استجابة الشرطة؟ : 

ويهدف إلى   ،اله نتعرض )اغتصاب(خر حادثة آ بلغن الشرطة عن ألنساء الالتي إلى ايتم توجيه هذا السؤال 
  :لمبحوثةا قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .بالغإلالشرطة نتيجة ا  تمعرفة ما إذا استجاب

طلبوا منها ( اإلجابةإذا كانت  )2(والرمز رقم ، )بالقضية اً فتحت الشرطة ملف( إذا كانت اإلجابة )1(الرمز رقم 
دائرة حول   يضع  ،المذكورة اإلجاباتإجابة المبحوثة عن  فتاختل  إذاو ؛)الذهاب ورفضوا فتح ملف بالقضية

دائرة حول الرمز   يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاوبالتفصيل،  ما تذكره يكتباو )3(الرمز رقم 
 . N05fيتم االنتقال إلى السؤال  ،)99(أو  )2(في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم  .)99(رقم 

  السؤالN05eهل تم اعتقال الشخص الذي أرغمك على ذلك وإدانته؟ : 

دائرة  يضع  وإدانته. اعتقال الشخص الذي أرغمها على الجماع الجنسيإذا تم ما معرفة ى لإيهدف هذا السؤال 
إذا   )2(والرمز رقم ، )عتقللم يُ ( إذا أجابت أنه )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبحول 

رفضت ( إذاو ؛)ه دانتإقل وتمت  اعتُ ( أجابت أنهإذا  )3(الرمز رقم و ،)دانتهإقل ولكن لم تتم اعتُ ( أجابت أنه
 .)99( دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم اإلجابة أو ل

  السؤالN05f ؟ )ة/ أو ممرض ة/ طبيب(الخدمات الصحية  أحد العاملين في إبالغب : هل قمِت 

خر حادثة آة عن / أو ممرض ة/ إذا كانت المبحوثة قد قامت بإبالغ طبيبما معرفة   هو الهدف من هذا السؤال
  إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول   يضع .لها تعرضت )اغتصاب(
دائرة حول الرمز رقم    يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم(
 . N05jيتم االنتقال إلى السؤال   ،)99(أو  )2(في حالة وضع دائرة حول الرمز رقم  .)99(

  السؤالN05g ّعالج لمنع الحمل؟ / أدوية : هل تم إعطاؤك أي 

  ا،له تعرضن )اغتصاب(خر حادثة آة عن / أو الممرض ة/ لنساء الالتي أبلغن الطبيبإلى ايتم توجيه هذا السؤال 
إلجابة ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .عالج لمنع الحمل/ دويةأ أيّ  ؤهنعطاإ إذا تم ما ويهدف إلى معرفة 

ال  ( أجابت أنهاإذا  ؛ أما)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاالتي ت
دائرة   يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( اإذو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تعرف أو ال تتذكر
 . )99(حول الرمز رقم 
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  السؤالN05h ّ؟ )اإليدز(س نقص المناعة البشرية وعالج لمنع انتقال فير/ أدوية : هل تم إعطاؤك أي 

  ا،له تعرضن )اغتصاب(خر حادثة آة عن / أو الممرض ة/ بلغن الطبيبألنساء الالتي إلى ايتم توجيه هذا السؤال 
 يضع .)يدزإلا(س نقص المناعة البشرية وعالج لمنع انتقال فير/ يةدوأ أيّ  وهنعطاإ ويهدف إلى معرفة ما إذا تم 

إذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول 
رفضت اإلجابة أو  ( إذاو ،)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاإذا أما  ؛)ال( أجابت

 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم ل

  السؤالN05i له؟  ما يتعلق بالحادث الذي تعرضِت  مشورة رسمية في : هل تلقيِت 

  ا،له تعرضن )اغتصاب(خر حادثة آة عن / أو الممرض ة/ لنساء الالتي أبلغن الطبيبإلى ايتم توجيه هذا السؤال 
الرمز  دائرة حول  يضع .الحادثهذا ما يتعلق ب ويهدف إلى معرفة ما إذا تم تقديم المشورة الرسمية لهن في

وفي   ؛)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل المناسب
 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة نك يم رفضت اإلجابة أو ل(حال 

  السؤالN05j ة  / شخص آخر كصديق أيّ من أفراد عائلتك حول هذه الحادثة؟ أو  أحداً  : هل أخبرِت
 ؟ ة/ أوجار

أو أّي شخص آخر  معرفة ما إذا كانت المبحوثة قد قامت بإبالغ أحد من أفراد عائلتها هو  الهدف من هذا السؤال 
  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .لها أم ال تعرضت )اغتصاب(خر حادثة آعن 

  حرف، والرمز )ية، أنثىفرد من العائلة األساس(إذا أجابت  )B( حرفالرمز و ،)حدأال  ( إذا أجابت )A( حرفالرمز 
)C( إذا أجابت ) َ( حرفالرمز و، )ركَ فرد من العائلة األساسية، ذD(  إذا أجابت)الرمز  و، )فرد من عائلة الزوج، أنثى

، والرمز ))أوالدك(بنتك ا/ بنكا( إذا أجابت )F( حرف، والرمز )ر كَ فرد من عائلة الزوج، ذَ ( إذا أجابت )E( حرف
 يضعغير مدرج في القائمة، فخر آ اً أما إذا ذكرت المبحوثة شخص ؛)ة/ ة أو جار/ صديق( إذا أجابت )G( حرف

يتم   ،)A( حرففي حالة وضع دائرة حول الرمز  .اسم الشخص الذي تذكره يكتبا و )H( حرفدائرة حول الرمز  
 سمح بتعدد اإلجابات.. يُ N06االنتقال إلى السؤال  

  السؤالN05k كيف كانت استجابتهم؟ : 

  )االغتصاب(عن حادثة أو أّي شخص آخر فراد عائلتهن أمن  اً بلغن أحدألنساء الالتي إلى ايتم توجيه هذا السؤال 
إلجابة التي  ل الرمز المناسبدائرة حول  يضع ة.ستجاباالكيف كانت معرفة  ه هووالهدف من ،اله تعرضنالتي 

، والرمز  )ساندوني(إذا أجابت  )B( حرفالرمز و، )ّي اللوم عللقوا أ( إذا أجابت )A(  حرفالرمز   :المبحوثة قدمهات
، )طلبوا مني أن ال أخبر أحداً (إذا أجابت  )D( حرفالرمز و، )مهتمينغير / غير مكترثين( إذا أجابت )C( حرف

جابات إلوفي حالة اختالف إجابة المبحوثة عن ا ؛)نصحوني بإبالغ الشرطة( إذا أجابت )E( حرفوالرمز 
 سمح بتعدد اإلجابات.بالتفصيل. يُ  ما تذكره يكتباو )F( حرفدائرة حول الرمز  يضع ،المذكورة
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  السؤالN06 :أو حاول أخذه منك بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة؟ ئاً هل سرق منك أحد شي 

  إذا أجابت )1(دائرة حول الرمز رقم  يد تعرضت للسرقة. ضعستفسر هذا السؤال عما إذا كانت المبحوثة قي
 N06Bعمود ال، تابعي على نفس الصف إلى )نعم(. إذا كانت اإلجابة  )ال( إذا أجابت )2(وحول الرمز رقم  ،)نعم(

، انتقلي )ال(الماضية قبل المقابلة، ولكن إذا كانت اإلجابة  شهراً  12 الـ خالل دثقد حذلك عما إذا كان  يهالتسأل
 ذلك خالل دثكم مّرة ح" N06Cالسؤال  ي عليهااطرح، N06Bفي  )نعم(إذا أجابت المبحوثة . N07إلى السؤال 

 إذا )1(خيارات هي وال وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، "الماضية؟  اً شهر 12 الـ
 .)ثالث مرات على األقل(إذا حدثت  )3(و ،)مرتين(إذا حدثت  )2(و،  )مرة واحدة(حدثت السرقة 

  السؤالN07 ّ؟سنة 15تحّرش منذ سن  : أي 

سنة. الحظي أن السؤال يصف   15منذ سن المبحوثة تعرضت لها التي عن أعمال التحّرش  هذا السؤاليستفسر 
من  والحوادث التي ُتعتبر محاوالت اغتصاب.  تسجيلا، وذلك بهدف تعرض لهالبدقة أشكال التحّرش التي يمكن 

هل حاول أحدهم إجبارك على الجماع الجنسي، أو حاول أن يرغمك على  (السؤال أشكال التحرش المدرجة في 
مكالمات  أجرى عمل جنسي آخر رغمًا عنك، أو  سيًا، أو قام بأيّ ، أو لمسك جن)دثلم تح(إقامة عالقة جنسّية 

قام بطريقة جنسية، أو فيِك خدمات جنسية، أو حدق منك تعليقات جنسية، أو طلب وّجه إليك  ، أو معك جنسية
. عندما  )؟ رسائل إلكترونية شخصية ذات محتوى جنسيلك رسل أأو  ،كشف أعضائه الجنسيةبأو  بمطاردتك

 تمنحيو فيه،مع كل بند من البنود الواردة  هقراءة الجزء األول من  أن تكرريلسؤال، يجب هذا ا نيطرحت
مدى األذى و ا. هناك لكل بند خط أفقي فيه أسئلة حول الفترة التي وقع فيهجابةمهلة من الوقت لإل  المبحوثة

 ن االنتهاء منها قبل االنتقال إلى البند التالي.يتعيّ وتكراره، 

 التحرشحول البنود 

 )a (  ّعلى سبيل المثال  ولكن لم ينجح؟  ال تريدين، رجل إجبارك على الجماع الجنسي عندما كنِت  هل حاول أي
 أن ترفضي؟  فيه عن طريق إمساكك أو وضعك في موقف ال تستطيعين

 )b (  وهذا يشمل على سبيل المثال لمس الثدي أو األجزاء الخاصة   ؟ لمسك جنسيًا أو قّبلك ضد إرادتكهل
 سمك؟ بج

 )c (  جعلك تلمسين األجزاء الخاصة بجسمه ضد إرادتك؟ هل 

 )d (  ّمنك  تعليقات جنسية عن جسدك أو مظهرك، أو طلب توجيه شخص بإجراء مكالمات أو  هل قام أي
 كشف أعضائه الجنسية؟ بأو  تكق فيك بطريقة جنسية، أو قام بمطاردخدمات جنسية، أو حدّ 
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 )e (  ذات محتوى جنسي  شخصية لكترونيةإرسائل   أن تلقيِت  هل سبق لِك)المثال، مالحظات، على سبيل 
  على سبيل المثال، عبر( االرتياح؟  جعلتك تشعرين بعدم كانت مؤذية لك أو )أفالم صور، ،دعوات

 .))spam( التطُفلية الرسائل الهاتف النقال، البريد اإللكتروني، باستثناء ،الفايسبوك

وضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة، وذلك ، )eإلى  aمن (اطرحي األسئلة بندًا بندًا 
انتقلي   )ال(. إذا كان الجواب )ال(إذا أجابت  )2(، والرمز رقم )نعم(إذا أجابت  )1(الرمز رقم  :N07A في العمود

، فاستمري على نفس الصف إلى العمود  )نعم(ا إذا كان الجواب ، أم)b(أي البند  N07إلى البند التالي في السؤال 
N07B  شهرًا الماضية التي سبقت   12المذكور قد حدث خالل الـ  التحرشلطرح السؤال عما إذا كان نوع

شهرًا الماضية التي سبقت المقابلة،  12الـ  لحدث خال )نعم(إذا أجابت  )1(المقابلة، وضعي دائرة حول الرمز 
إذا أجابت   )98(وحول الرمز  شهرًا الماضية، 12وذلك في حال حدوثه قبل الـ  )ال (إذا أجابت  )2(مز وحول الر 

 .)ال تتذكر/ ال تعرف(أنها 

أسئلة   )نعم(الجنسي التي تجيب فيها المبحوثة بـ   تحرشوبشكل أكثر تحديدًا، سوف يكون لكل بند من بنود ال
. )قبل المقابلة اً شهر  12الـ (الماضية  اً شهر 12خالل الـ  حدثد ق ذلكمتابعة في الصف نفسه، حول ما إذا كان 

 .N08cانتقلي إلى  ،N07Aعلى كل البنود في  )ال(بـ في حالة اإلجابة 

وقد يبدو هذا . N07لكل بند من بنود السؤال  N07Bو N07A مودينوهكذا، تنتقلين بين األسئلة المختلفة في الع
 إكمال السؤال. سهل نسبياً الممارسة سيكون من األمعقدًا في البداية، ولكن مع 

 .N07التحقق من السؤال للباحثة: 

 . أكملي ،N07Aفي العمود   )مرة على األقل 1الرمز ( "نعم"عند اإلجابة 

 .N08c ، انتقلي إلىN07Aلجميع البنود في العمود  )2الرمز ( "ال"عند اإلجابة 

  السؤالN07C ذلك لك للمرة األولى؟ : كم كان عمرك عندما حدث 

يتم تدوين العمر  .جنسيال تحرشعند تعرضها لل عمر المبحوثة كم كان معرفة هو  الهدف من هذا السؤال 
ال ( أنها المبحوثة تجابأ أما إذا  .لذلك صينخصمال ينفي المربع )حذف كسور السنة مع(بالسنوات الكاملة 

 . )98(يتم وضع دائرة حول الرمز رقم ف ،)ال تتذكر/ تعرف

  السؤالN08: التحرش مرتكب 

،  )سنة 15عن التعرض للتحرش منذ عمر ( N07السؤال د أيٍ من بنوعلى  )نعم(إذا كانت المبحوثة أجابت 
سجلي الشخص الذي تذكره المبحوثة بوضع دائرة حول الحرف  و "َمن قام بذلك؟ ": N08اطرحي عليها السؤال 
لطرح   N08Bلمعرفة جنس الشخص، ثم إلى العمود  N08Aثم انتقلي إلى العمود ، N08المقابل له في العمود 
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ضعي دائرة حول   ."أو كثيرًا؟ ،)قليالً (بعض المرات ؟ مرة، أو 15في سن  ذلك منذ كنِت  دثكم مرة ح"السؤال: 
إذا  )2(، والرمز رقم )مرة(إذا أجابت أن ذلك حدث  )1(سب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة: الرمز رقم الرمز المنا

ولكن   .للمبحوثة )كثيراً ( و )قليالً (ترك شرح ، ويُ )كثيراً (إذا أجابت  )3(رقم ، والرمز ))قليالً (بعض المرات (أجابت 
 5تعني أكثر من  )كثيراً (مرات و 5-2تعني حوالي  )قليالً (ن للتوضيح، يمكن القول إن إذا طلبت تحديد عدد معيّ 

 مرات. 

  اً شهر 12ذلك خالل الـ  دثكم مرة ح" :N08Cهي إليها السؤال وج� ، N08Bعمود ال في  ة المبحوثةإجاب أيًا كانت
 تقدمهالإلجابة التي المناسب الرمز ضعي دائرة حول  ."أو كثيرًا؟  ،) قليالً (أو بعض المرات  ،الماضية؟ مرة

إذا أجابت   )2(، والرمز رقم )مرة(إذا أجابت  )1(، والرمز رقم )وال مرة(إذا أجابت  )0(: الرمز رقم المبحوثة
 .)كثيراً (إذا أجابت  )3(، والرمز رقم )قليالً (

 للباحثة 

شهرًا  12ذلك خالل الـ  دثحول كم مرة ح  N08C، يكون طرح السؤال 15في حال كانت المبحوثة في سن الـ 
سنة بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابتها على  15قد أتمت   الماضية السابقة للمقابلة متعلقًا بفترة لم تكن المبحوثة 

ضع دائرة حول نفس رمز اإلجابة السابق ذكرها في و ، فيتعّين عليِك N08Cهي نفسها على السؤال  N08Bالسؤال 
 . )15سن منذ أن كنِت في  ( N08Bالسؤال 

بعد إتمام جميع األسئلة المتعلقة بالجاني الذي تذكره المبحوثة أوالً، اسألي عما إذا كان هناك شخص آخر،  
شخاص  أوتحققي إذا كان الشخص من األقرباء وما إلى ذلك. من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالسؤال عن 

قائمة كاملة  تكوين، لضمان )شخص آخر أيّ  مثل األصدقاء أو الجيران أو الغرباء أو(لم تذكرهم المبحوثة آخرين 
شهرًا الماضية  12وخالل الـ  15لتسجيل التكرار منذ سن  N08Cو N08Bمن الُجناة. ويكرر طرح السؤالين 

 وهكذا لكل من الُجناة. 

 N08في السؤال ناة الرموز للجُ 

 )a ( والدة / والد 

 )b ( زوجة األب / زوج األم 

 )c ( والدة الزوج/ والد 

 )d ( أخت / أخ 

 )e (  فرد آخر من العائلة 

 )f ( شخص في مكان العمل 

 )g ( من المعارف / صديق 
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 )h (  من المعارف الجدد 

 )i (  غريب 

 )j ( مدّرس 

 )k ( عامل في الرعاية الصحية / طبيب 

 )l ( يزعيم دين/ رجل دين 

 )m ( جندي / شرطي 

 )n ( زوج بعقد قران فقط / خطيب )اً ال يعيشان مع ( 

 )o (  الرمز إلعطاء تفاصيل عن أي شخص آخر أبلغ عنه، أو عندما يوجد جانٍ آخر  شخص آخر: استخدمي هذا
أو إذا لم تكوني   )على سبيل المثال فرد ثانٍ من أفراد األسرة الذكور( في فئة وضعت عليها عالمة من قبل

 ما. متأكدة من كيفية ترميز ردٍ 

  السؤالN08a �؟فيها على الجماع الجنسي رغمِت : متى كانت آخر حادثة ا 

دائرة حول  يضع .رغمت فيه المبحوثة على الجماع الجنسيمعرفة التوقيت الذي ا� هو  الهدف من هذا السؤال 
الرمز رقم و ،)بين سنة وخمس سنوات( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )منذ أقل من سنة( إذا أجابت )1(الرمز رقم 

دائرة حول   يضع  ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ؛)أكثر من خمس سنواتمنذ ( إذا أجابت )3(
 .)99(الرمز رقم 

  السؤالN08b أين وقعت الحادثة األخيرة؟ : 

ضعي دائرة حول   .الجنسي ا�رغمت فيه المبحوثة على الجماعالهدف من هذا السؤال هو معرفة المكان الذي 
الخيارات والرموز التالية: الرمز رقم  N08bلسؤال الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة. وتندرج في ا

للبند   )3(، والرمز رقم )منزله أو باحة منزله(للبند  )2(، والرمز رقم )منزلك الخاص أو باحة منزلك(للبند   )1(
موقف  (للبند  )5(، والرمز رقم )شارع أو الزقاقال (للبند   )4(، والرمز رقم )منزل شخص آخر أو باحة منزله(

ملهى ليلي، نادي،  (للبند  ) 8(، والرمز رقم )العمل(للبند  ) 7(، والرمز رقم )السيارة(للبند  )6(، والرمز رقم )سيارات
المباني العامة (للبند  )10(، والرمز رقم )المناطق الريفية، غابة، حديقة عمومية( للبند   )9(، والرمز رقم )مسبح

  )12(، والرمز رقم ) ، الكليةةالمدرس(للبند   )11(، والرمز رقم )سكنيةاألخرى، المباني التجارية أو العامة غير ال
وإذا اختلفت  ؛ )النقل العام(للبند   )13(، والرمز رقم ))بما في ذلك السجن، مؤسسة الرعاية(المؤسسات (للبند 

؛ أما إذا بالتفصيل ه واكتبي ما تذكر )14(دائرة حول الرمز رقم  ضعيإجابة المبحوثة عن اإلجابات المذكورة، 
رفضت اإلجابة أو لم يكن هناك (وإذا ، )98(، فضعي دائرة حول الرمز رقم )ال تعرف أو ال تتذكر(أجابت أنها 

 .)99(، ضعي دائرة حول الرمز رقم )إجابة
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  السؤالN08c لب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك من أجل الحصول على وظيفة أو الحفاظ : هل ُط
 ية؟ على عملك، أو للحصول على ترق

لب من المبحوثة ممارسة الجنس رغمًا عنها من أجل  معرفة ما إذا ُط االختياري هو الهدف من هذا السؤال 
دائرة   يضع .)في حال حدوث الحادثة أم ال(الحصول على وظيفة أو الحفاظ على عملها أو الحصول على ترقية 

 أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبحول 
  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذا و ؛)ال ينطبق، لم أعمل أبداً (أجابت إذا  )3(الرمز رقم و ،)ال(

 . )99(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالN08dن أو الحصول على : هل ُطلب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك من أجل اجتياز االمتحا
 درجات جيدة في المدرسة؟ 

لب من المبحوثة ممارسة الجنس رغمًا عنها من أجل اجتياز  معرفة ما إذا ُط االختياري هو الهدف من هذا السؤال 
الرمز  دائرة حول  يضع .)في حال حدوث الحادثة أم ال(االمتحان أو الحصول على درجات جيدة في المدرسة 

الرمز  و ،)ال( أجابتإذا  )2(والرمز رقم ، )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل المناسب
  يضع ،)هناك إجابة  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو ؛)ال ينطبق، لم أذهب إلى المدرسة أبداً ( أجابتإذا  )3(رقم 

 . )99(دائرة حول الرمز رقم 

  السؤالN09 سنة، هل تتذكرين إذا كان شخص في عائلتك  18فتاة، قبل أن يكون عمرك  : عندما كنِت
 خر قد لمسك جنسيًا ضد إرادتك، أو جعلك تفعلين شيئًا جنسيًا لم ترغبي به؟ آشخص  أو أيّ 

  18عمر تبلغ ذا تم حدوث أفعال جنسية مع المبحوثة ضد إرادتها قبل أن إمعرفة ما هو  الهدف من هذا السؤال 
صور جنسية   عرضأو  ،إبداء مالحظات جنسيةأو على سبيل المثال: لمس الثديين أو األجزاء الخاصة، (سنة 

 )ممارسة الجنس أو محاولة ممارسة الجنس معهاأو جعلها تلمس أجزاء خاصة به،  أو  ضد إرادتها، عليها صريحة 
  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .خرآ شخص  بل شخص في العائلة أو أيّ من قِ 

دائرة حول الرمز رقم   يضعف ،)ال( أجابتأما إذا  واطرحي األسئلة التالية تباعًا؛ )نعم( إذا أجابت )1(الرمز رقم 
 . N12إلى السؤال  انتقليو )2(

  السؤالN10 َ؟ ن قام بذلك : م 

َمن قام بذلك؟ سجلي الشخص : N10اطرحي عليها السؤال ، N09على السؤال  )نعم(إذا كانت المبحوثة أجابت 
لمعرفة   N10Aثم انتقلي إلى العمود ، N10الذي تذكره المبحوثة بوضع دائرة حول الحرف المقابل له في العمود 

كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك مع هذا الجاني للمرة  "لطرح السؤال:  N10Bجنس الشخص، ثم إلى العمود 
نيو "األولى؟   . ، في المربعين المخصصين لذلك)حذف كسور السنة (العمر بالسنوات الكاملة  دو�
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هي إليها السؤال ، N10Bأيًا كانت إجابة المبحوثة في العمود  نيو "كم كان عمر هذا الجاني؟ ": N10Cوج�   دو�
  ."ذلك؟ مرة، قليالً، أو كثيرًا؟  دثكم مرة ح"لطرح السؤال  N10Dثم انتقلي إلى العمود  السنوات الكاملةالعمر ب

  )2(، والرمز رقم )مرة( دثإذا ح )1(ضعي دائرة حول الرمز المناسب لإلجابة التي تقدمها المبحوثة: الرمز رقم 
ولكن إذا طلبت  .للمبحوثة )كثيراً (و )قليالً (شرح  ترك، ويُ ) كثيراً ( دثإذا ح )3( ، والرمز رقم )قليالً ( دثإذا ح

 مرات.  5تعني أكثر من  )كثيراً (مرات و 5-2تعني حوالي  )قليالً (تحديد عدد معّين للتوضيح، يمكن القول إن 

بعد إتمام جميع األسئلة المتعلقة بالجاني الذي تذكره المبحوثة أوالً، اسألي عما إذا كان هناك شخص آخر،  
من األقرباء وما إلى ذلك. من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالسؤال عن اآلخر إذا كان الشخص  مما وتحققي 

 تكوين، لضمان )شخص آخر الغرباء أو أيّ مثل األصدقاء أو الجيران أو (المبحوثة لم تذكرهم آخرين شخاص أ
 قائمة كاملة من الُجناة.

 N10ناة في السؤال الرموز للجُ 

 )a ( والدة / والد 

 )b ( زوجة األب / زوج األم 

 )c ( والدة الزوج/ والد 

 )d ( أخت / أخ 

 )e (  فرد آخر من العائلة 

 )f ( شخص في مكان العمل 

 )g ( من المعارف / صديق 

 )h (  من المعارف الجدد 

 )i (  غريب 

 )j ( مدّرس 

 )k ( عامل في الرعاية الصحية / طبيب 

 )l ( يزعيم دين/ رجل دين 

 )m ( جندي / شرطي 

 )n ( زوج بعقد قران فقط / خطيب )اً ال يعيشان مع ( 

 )o (   شخص آخر: استخدمي هذا الرمز إلعطاء تفاصيل عن أي شخص آخر أبلغ عنه، أو عندما يوجد جانٍ آخر
أو إذا لم تكوني   )على سبيل المثال فرد ثانٍ من أفراد األسرة الذكور(في فئة وضعت عليها عالمة من قبل 

 ما. كيفية ترميز ردٍ  متأكدة من
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  السؤالN11 : ِسنة،  18حول األفعال الجنسية التي حدثت قبل عمر  هافي جميع الحاالت التي قد ذكرت
 ، أو الفم؟ )الشرج فتحة( المؤخر ،شيء آخر في المهبل الخاص بك  هل وضع هذا الشخص قضيبه أو أيّ 

مثل:  ( لم يتم ذكرهسنة  18قبل عمر خر للمبحوثة آحدث فعل جنسي ما إذا معرفة هو  الهدف من هذا السؤال 
 يضع .)؟ ، أو الفم)فتحة الشرج( المؤخر ،شيء آخر في المهبل الخاص بك وضع هذا الشخص قضيبه أو أيّ هل 

إذا  )2(والرمز رقم  ،)نعم( أجابتإذا  )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي ت ل الرمز المناسبدائرة حول 
رفضت اإلجابة أو  ( إذاو، )98(حول الرمز رقم  دائرة يضعف ،)ال تتذكر أو ال تعرف( أجابت أنهاإذا أما  ؛)ال( أجابت

 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم ل

  السؤالN12 الجنس للمرة األولى؟  مارسِت : كم كان عمرك عندما 

يتم تدوين العمر الذي  ومعرفة عمر المبحوثة عندما مارست الجنس للمرة األولى، هو  الهدف من هذا السؤال 
لم أمارس (جابة اإل أما إذا كانت  .لذلك صينخصمال ينفي المربع )حذف كسور السنة مع(تذكره بالسنوات الكاملة 

يتم وضع دائرة  ،)هناك إجابة  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاو، )1(رقم  يتم وضع دائرة حول الرمزف ،)الجنس
 .N17يتم االنتقال إلى السؤال   ،)1(وفي حالة وضع دائرة حول الرمز رقم  . )99(حول الرمز رقم 

  السؤالN13 بممارسة   الجنس؟ هل ممكن أن تقولي إنك رغبِت  ابه : كيف تصفين أول مرة مارسِت
على ممارسة  جبرِت حال، أو ا�  الجنس، أو لم ترغبي في ممارسة الجنس ولكن حدث ذلك على أيّ 

 الجنس؟ 

 يضع .جبرت على ذلكفي ممارسة الجنس أو ا�  تما إذا كانت المبحوثة رغبمعرفة هو  الهدف من هذا السؤال 
،  )رغبت بممارسة الجنس( أجابت أنهاإذا  )1(الرمز رقم  :المبحوثة قدمهابة التي ت إلجال الرمز المناسبدائرة حول 
جبرت على ممارسة  ا� ( أجابت أنهاإذا  )3(الرمز رقم و ،)رغب ولكن حدث ذلكألم  ( أجابتإذا  )2(والرمز رقم 

م رفضت اإلجابة أو ل( إذاو، )98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تعرف أو ال تتذكر( أجابت أنهاإذا أما  ؛)الجنس
 . )99(دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كني

  السؤالN14:  الجنس؟  كم من الرجال مارسِت مع  ، في حياتك 

شريك جنسي  نأنه كان لديهيبّلغ . بعض النساء ىخر امرأة ألعدد الشركاء الجنسيين للنساء كثيرًا من يختلف 
معرفة عدد  هو  لهدف من هذا السؤال ر، واأو أكث 50عن يبل�غن خريات أأو أكثر، و  شريكان اثنانالبعض واحد، و

ني .معهم الجنسالمبحوثة شركاء الذين مارست ال جابة  اإلإذا كانت أما  .لذلك ينالمخصص ينعدد في المربعال دو�
 ،)هناك إجابة كني م رفضت اإلجابة أو ل( إذا، و)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تتذكر أو ال تعرف( أنها
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضع
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  السؤالN15:  الماضية؟ شهراً  12الجنس معهم خالل الـ  مارسِت عدد الشركاء الذين 

شهرًا الماضية  12الجنس معهم خالل الـ المبحوثة معرفة عدد الشركاء الذين مارست هو  لهدف من هذا السؤال ا
ني .المقابلة قبل إلى وجود شريك واحد قد أشارت المبحوثة  كانتإذا  .لذلك ينالمخصص ينعدد في المربعال دو�

إذا كانت اإلجابة   ."شهرًا الماضية؟  12 ـهل مارست الجنس خالل ال" :سؤالال اطرحي عليها، N14 ي السؤالف
ني )ال(وإذا كانت  ،"01" دّوني )نعم( كان هناك أكثر من شريك في  أجابت أنه كانت المبحوثة قد . إذا "00" دو�

  "شهرًا الماضية؟  12 الـ مع كم من هؤالء الرجال قمت بممارسة الجنس في" :سؤالال اطرحي عليها ،N14 السؤال
نيو  ال تعرف( أنها المبحوثة  أجابتإذا أما  ؛)يشمل المجموع الشريك الحالي( ينالمخصص ينعدد في المربعال دو�

دائرة حول   يضع، )هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذا، و)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)ال تتذكر أو
 .)99(الرمز رقم 

  السؤالN16 المستقبلي(شريكك / ا مع زوجك فيها الجماع، هل كان هذ : في المرة األولى التي مارسِت(  ،
 خر؟ آأو كان مع شخص 

شريكها  / مع زوجها في المرة األولىالمبحوثة  تهمارس ما إذا كان الجماع الذي معرفةهو  الهدف من هذا السؤال 
الرمز رقم  :المبحوثة قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .خرآ، أو كان مع شخص ) المستقبلي(
، )من نفس عمري شخص آخر تقريباً ( أجابتإذا  )2( والرمز رقم ، )) المستقبلي(شريكي / زوجي( جابتإذا أ )1(
دائرة حول  يضعف ،)ال تتذكر  أو ال تعرف( أجابت أنهاإذا أما  ؛)شخص آخر أكبر عمراً ( أجابتإذا  )3(الرمز رقم و

 .)99( دائرة حول الرمز رقم  يضع ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذا، و)98(الرمز رقم 

  السؤالN17 بل األب ربت من قِ ك ُض بأن أمّ  أو سمعِت  ، هل رأيِت )سنة 18 عمرقبل (طفلة  : عندما كنِت
 ؟ )أو زوجها أو صديقها أو حبيبها(

أو   ،)سنة 18 عمرقبل  (، عندما كانت طفلة رأت عما إذااالستفسار من المبحوثة هو الهدف من هذا السؤال 
ممارسة العنف  تتمإذا عما أي  ،)م أو حبيبها أو صديقهاألأو زوج ا(بل األب من قِ قد ُضربت  سمعت بأن والدتها 

والرمز  ، )نعم( جابتإذا أ )1(الرمز رقم  :المبحوثة  قدمهاإلجابة التي تل الرمز المناسبدائرة حول  يضع .أمامها
ال  أو ال تعرف( أجابت أنهاإذا أما  ؛)اً لم يعش الوالدان مع( أجابتإذا  )3(الرمز رقم و ،)ال( أجابتإذا  )2(رقم 

دائرة حول الرمز  يضع  ،)هناك إجابة كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذا، و)98(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)تتذكر
 .)99(رقم 

  السؤالN18للطفلة هج� جسدي مو : عنف 

 .)سنة 18 عمرقبل (كانت طفلة عندما  لسؤال إلى تحديد العنف الجسدي الذي تعرضت له المبحوثة يهدف هذا ا
، هل  )سنة  18قبل عمر (عندما كنِت طفلة  "الجزء األول منه وهو هذا السؤال، يجب قراءة  ين عليهاطرحتعندما 
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مهلة   المبحوثة منحو ،السؤالفي مع كل بند من البنود الواردة  ذا الجزءهقراءة  وتكرار ،"بـ...سبق أن قام أحد 
 . جابةلإلمن الوقت 

 ه للطفلةالموج�  بنود حول العنف الجسديال

 )a (  صفعك أو رشقك)باليد(. 
 )b (  قبضتهضربك أو ركلك أو ضربك ب. 
 )c (  .ضربك بحزام أو عصا أو مكنسة أو شيء آخر 
 )d (  .ربطك بحبل 
 )e (  ّشيء آخر أي) �يدحد(  ___________ 

 إذا أجابت )2( الرمز رقم، و)نعم(إذا أجابت  )1(وضعي دائرة حول الرمز رقم  بندًا بندًا، N18  بنود السؤال يئقرا
 . )ال تعرف( إذا أجابت أنها )98( الرمز رقم، و)ال(

  السؤالN19 شخص ما في عائلتك؟بل من قِ  هنِت ا� بشكل مستمر، أو  تمِت سنة، هل ُش  18 عمر: قبل 

  18 عمرقبل (عندما كانت طفلة بشكل مستمر  تتمُش  عما إذااالستفسار من المبحوثة هو الهدف من هذا السؤال 
  )2(والرمز رقم ، )نعم( جابتإذا أ )1(دائرة حول الرمز رقم  يضع .ما في عائلتها بل شخٍص من قِ  ا�هينتأو  )سنة
 .)99(دائرة حول الرمز رقم  يضعف ،)هناك إجابة  كنيم رفضت اإلجابة أو ل( إذاأما  ؛)ال( أجابتإذا 
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 المقابلة واختتام استكمال  .جيم

 :أسئلة ة عد ويشمل المقابلة من االنتهاء كيفية القسم هذا يتناول

 السؤال Z01 تعليقات أو إضافات المبحوثة : 

 ةناقشمبأية تعليقات أو إضافات عن المقابلة أو   اإلدالءفرصة لمبحوثة ا هو إعطاءالغرض من هذا الجزء 
على تدوين كل ما ترويه المبحوثة قدر   يالمواضيع التي تعتقد أن المقابلة قد أغفلتها. وينبغي أن تحرص

 . )كلما أمكن ذلك(بالضبط ستخدمها والنقاط الرئيسية التي تبديها تالمستطاع، وتسجيل الكلمات التي 

 السؤال Z02المبحوثة بعد المقابلة  : شعور 

ني يستفسر هذا السؤال عن شعور المبحوثة بعد أن أتيحت لها الفرصة للحديث عن هذه األمور.    ما تدلي بهدو�
المتاحة   كن المساحةتوإذا لم  .إجابة تعطيها المبحوثة المساحة المتوفرة في االستبيان لتسجيل أيَ   يستخدماو

زها  يوإذا لم تفهم المبحوثة السؤال، يمكنك تحف ؛بقية في نهاية االستبيانم المساحة المتاستخدا، يمكنك كافية
أن   إذا أجابت )1(الرمز رقم  :إلجابةل الرمز المناسبووضع دائرة حول  ،ّمزت مسبقاً باألجوبة اآلتية التي رُ 

مما كان قبل   )أسوأ/ سيء( إذا أجابت أن شعورها )2(الرمز رقم مما كان قبل المقابلة، و )أفضل/ جيد(شعورها 
 . عما كانت عليه قبل المقابلة )ال فرق/ األمر سيان( ها ال تشعر بأي اختالفإذا أجابت أن )3(والرمز رقم المقابلة، 

  السؤالZ03: مقابلة ال  اختتام 

المقابلة على النحو المناسب وبشكل إيجابي، فقد تكون المبحوثة تحدثت خالل المقابلة عن   اختتاممن المهم 
  ولهذا السبب، .المقابلة ختتامدد من القضايا الصعبة والمؤلمة، ولذا من المهم أن تبدي تفهمك لذلك عند إع 

 :األخير من االستبيان صيغتين مقترحتين الختتام المقابلة يتضمن الجزء

 : في حال كشفت المبحوثة عن مشاكل أو عنف1االختتام 

 :وفي هذه الحالة من المهم أن   ،أنها عانت من شكل من أشكال األذى   أفادت خاص بالمبحوثة التي    ا االختتام هذ 

 تشكريها على الوقت الذي أمضته معك.  •

 تؤكدي لها أن المعلومات التي قدمتها كانت في غاية األهمية. •
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 من الصعوبات. لديها عدداً  ني لها أنك تدركين أنّ تبيّ  •

 ل بهذه الطريقة.أن يعامَ  يستحق اً ن ال أحدإتقولي لها  •

 . تعيش رغم األوقات الصعبة التي مرت بها/ تؤكدي لها أنك تعتقدين أنها قوية لكونها على قيد الحياة •

ما إذا كانت ترغب في الحصول على قائمة بالخدمات والمنظمات التي قد تكون مفيدة لها أو عتسأليها  •
 . لقريباتهاأو  لصديقاتها

 : في حال لم تكشف المبحوثة عن مشاكل أو عنف2االختتام 

 م أن: وفي هذه الحالة من المه   ،شكل من أشكال األذى  أنها عانت من أيّ   تفد لم خاص بالمبحوثة التي    ا االختتام هذ 

 تشكريها على الوقت الذي أمضته معك.  •

 .تؤكدي لها أن المعلومات التي قدمتها كانت في غاية األهمية  •

خدمات التي قد تكون مفيدة لها أو  المنظمات والما إذا كانت ترغب في الحصول على قائمة بعتسأليها  •
 . لقريباتهاأو  لصديقاتها

هما دون الحاجة إلى  أيًا من  ، بحيث تستطيعين أن تقوليالمقابلةالصيغتين الختتام من المفيد حفظ هاتين 
الرجوع عن كثب إلى االستبيان. فسوف يساعد ذلك على ضمان أن تشعر المبحوثة أن ما تقولينه حقيقي وأنه 

 استجابة لحالتها، وليس نصًا واحدًا ترددينه للجميع. 

 نهاء المقابلةإ

 ساعة. 24 ـيجب تسجيل الوقت بنظام الو، تهستغرقالوقت الذي ايتم تدوين وقت انتهاء المقابلة لمعرفة 

 السؤال Z04مالحظات الباحثة الميدانية : 

االنتقاالت بين األسئلة بكل دقة  بعِت حققي من استبيانك بعناية. تأكدي من أنك اتّ ما أن تغادري المقابلة، تَ 
المقابلة معها مرة أخرى في حال  وإذا لزم األمر، عودي إلى األسرة التي أجريِت  وعناية، وأن خطك مقروء،

 قسمًا أو إذا كانت بعض اإلجابات غير واضحة لك.  أغفلِت وجدِت أنك 

عن ومعها المقابلة،  عن المرأة التي أجريِت  كمن االستبيان مالحظات المخصصةسجلي على الصفحة  ،بعد ذلك
وفي حال   المقابلة فيشيء غير اعتيادي  بدا لك أي� إذا   .االستبيان، أو عن أية جوانب أخرى من المقابلةأسئلة 

ويجب   .ى ذلكإل ةشرفالمُ  أو ةعراِج المُ لفت انتباه   تطّلب أٌي من األسئلة تعديالً ما أو مزيدًا من التوضيح، يجب
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الذين يتعاملون مع البيانات في  لجميعأيضًا و ةشرف والمُ  ةعراِج المُ نها مفيدة لكل من ألاالهتمام بالمالحظات 
 تفسير المعلومات الواردة في االستبيان. 

  السؤالZ05:  ُخر؟ آشخص  هل حضر المقابلة مع المبحوثة أي 

 . أو أكثر خرآشخص  أيضاً  هاكانت المقابلة قد اقتصرت على المبحوثة فقط أم حضرإذا للباحثة تحديد ما  •
 . تك إلجابالرمز المناسب ضعي دائرة حول  •

  هن/ لتهميجب تدوين عدد األشخاص وِص  ،شخص آخر أو أكثرأيضًا  أي حضر المقابلة ،)نعم(  تِك جابإإذا كانت 
 التقريبية. هن/ وأعمارهم مبحوثةبال

  السؤالZ06:  كانت صادقة؟ المبحوثة جوبة أهل تعتقدين أن 

 مصداقية إجابات المبحوثة.ب الباحثة قتناعمدى ا تناولهذا السؤال ي •
 . تك إلجاب الرمز المناسبضعي دائرة حول  •

الذي يجعلك تعتقدين أن جواب المبحوثة   مع ذكر السببأو أسئلة سؤال  دي في أيّ حد�  ،)ال( إجابتِك إذا كانت 
 .غير صادق

  السؤالZ07:  ّأو الترجمة؟األسئلة صياغة  فهم نة في هل واجهتك مشاكل معي 

 . أو الترجمة صياغة األسئلة  فهم يف الباحثةا المشاكل التي واجهته تناولالسؤال يهذا  •
 . تِك إلجاب الرمز المناسبضعي دائرة حول  •

 . التي واجهِت فيها صعوبة ي السؤال أو األسئلةد حد�  ،)نعم(  إجابتِك إذا كانت 

  السؤالZ08:  هل كان من الصعب الحصول على أجوبة ألسئلة وتيرة العنف؟ 

 جوبة حول العنف. أي الحصول على ف لباحثةاالصعوبات التي واجهتها  تناولهذا السؤال ي •
 . تِك إلجاب الرمز المناسبضعي دائرة حول  •

 . التي كان من الصعب فيها الحصول على إجابة  السؤال أو األسئلة ديحد�  ،)نعم(  تِك جابإإذا كانت 
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  السؤالZ09: هل تشعرين بوجود نقص في األسئلة؟ 

 الستبيان. ى الإ ضافتها إفضل  ألسئلة ناقصة كان من اأ بأن هناك الباحثة مدى اعتقاد تناولهذا السؤال ي •
 . تِك إلجاب الرمز المناسبضعي دائرة حول  •

 ضافتها. إسئلة التي يجب أل السؤال أو ا ديحد�  ،)نعم(  تِك جابإإذا كانت 

 السؤال Z10 ّ؟ للباحثةرى تعليقات أخ  : أي 

المواضيع  ةناقشلمخرى عن المقابلة أو أبأية تعليقات  دالءلإل فرصة الباحثة إعطاءو ه  الؤسالغرض من هذا ال
 بالتفصيل.  ِك تعليقات نيالتي تعتقد أن المقابلة قد أغفلتها. دو� 
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 المرفق األول: عمر المبحوثة 

 . في بداية المقابلة )وغيرها من البيانات االجتماعية والديمغرافية(عن العمر  طرح السؤال ينبغي التأكد من

من المبحوثة إحضار أية   يطلبتما يكون من المفيد، قبل البدء بالمقابلة الفردية، أن  العمر، غالباً بما يتعلق  في
. من )سيما في البلدان حيث ال تعرف المرأة في كثير من األحيان تاريخ ميالدها ال(ن تاريخ ميالدها وثيقة تبيّ 

نتظار بينما تقوم هي بالبحث  المهم أن تفحصي هذه الوثيقة، لذلك أكدي للمبحوثة أن لديك متسعًا من الوقت لال
 طالع عليها.العنها وإحضارها ل

 م النص أدناه كمثال:استخداب األمر إدراج أسئلة عن تاريخ الميالد والعمر، يمكن إذا تطل� 

 سؤال عن يوم وشهر وسنة الميالد 

نموذج اختيار المرأة المعلومات عن تاريخ الميالد بشكل مستقل عن المعلومات الواردة في  طلبييجب أن ت
والمسجلة  وينبغي أن تتحققي في وقت الحق مما إذا كانت المعلومات التي تم جمعها عن تاريخ الميالد  ،المؤهلة

 .المؤهلة نموذج اختيار المرأةاالستبيان تتوافق مع المعلومات الواردة عن العمر في في 

 سؤال عن العمر

هذا واحد من أهم األسئلة التي تطرح في المقابلة، ألن تحليل الكثير من البيانات يعتمد على عمر المبحوثة،  
العنف العنف الجسدي وكلٍ من ل أهم نتيجتين للمسح، وهما معاناة النساء من يحل م تتيفعلى سبيل المثال، س

 الجنسي، وفقًا لعمر المرأة. 

مثل الزوج  (حساب عمر المبحوثة، وكذلك عمر األشخاص اآلخرين بغية فيه المقابلة  ىجراليوم الذي تُ ستخدم يُ 
خالل المقابلة.  المبحوثة  همذكرتالذين  )أو األطفال، إذا كان ذلك ينطبق/ أو الخطيب أو الشريك أو الشركاء و

ستخدم في هذه لى للمقابلة هو الذي يُ وإذا أجريت المقابلة من خالل أكثر من جلسة واحدة، فيوم الجلسة األو
 الحسابات.

يوم ميالدها، وطبقًا لنوع  ذكرى لينبغي الحصول على عمر المبحوثة بالسنوات الكاملة، أي عمرها في آخر 
 اآلتية:  األربع طرقالالمعلومات التي نحصل عليها من المبحوثة يتم تسجيل عمر المرأة بواحدة من 

 امرأة تعرف عمرها (أ) 

ن وثائق بي� في بعض البلدان قد تُ (إذا أخبرتك المرأة بعمرها، بكل بساطة اكتبي ذلك في المكان المخصص 
تم تسجيل الطفل بعد عدة سنوات  ي حينمثالً  ،التسجيل تاريخًا يختلف عن تاريخ الوالدة البيولوجية الحقيقية
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وثيقة التسجيل تظهر عمرًا مختلفًا، استخدمي  . في تلك الحالة، إذا كانت المرأة تعرف عمرها، لكن )من الوالدة
عمرها البيولوجي، ولكن يجب كتابة مالحظة توضح سبب اختالف التاريخ المذكور بالوثيقة عن التاريخ  

 االستبيان.  تحليلالبيولوجي، بحيث يمكنك شرح عدم التجانس عندما يتم 

 امرأة ال تعرف عمرها، لكنها تعرف سنة الوالدة (ب) 

إذا كان  :لمرأة ال تعرف عمرها، لكنها تعرف سنة والدتها، عندئذ يمكنك حساب عمرها على النحو التاليإذا كانت ا
وإذا لم يحن يوم ميالد  ؛في السنة الحالية، اطرحي سنة الوالدة من العام الحاليقد حل ميالد المرأة ذكرى يوم 

. وإذا كانت المرأة ال تعرف يوم ميالدها،  ةضيالما  سنةالحالي، اطرحي سنة الوالدة من ال سنةالمرأة بعد في ال
 .ةالحالي سنةيكفي طرح سنة الوالدة من ال 

 امرأة ال تعرف عمرها وال تعرف سنة الوالدة )ج(

ن عليك طرح أسئلة فرعية في محاولة  إذا كانت المرأة ال تعرف عمرها وال تستطيع إبالغك بسنة الوالدة، سيتعيّ 
فمن المهم أن تأخذي الوقت الكافي لمحاولة  ،أحيانًا، يستغرق التحقق من العمر وقتًا طويالً لتقدير عمرها. 

 الحصول على أفضل المعلومات الممكنة.

 العمر  قّصي من أجل معرفةهناك عدة طرق للت

ت اسألي كم كان عمر المبحوثة عندما تزوجت أو عندما أنجبت طفلها األول، وحاولي عندئذ تقدير كم من الوق
سنة عندما أنجبت طفلها األول،  19إذا قالت إن عمرها كان  . مثالً مضى على زواجها أو على إنجابها طفلها األول

 سنة. 31على األرجح عمرها فسنة،  12وعمر هذا الطفل اآلن 

ً یمكنك ربط عمرھا بعمر شخص آخر في األسرة یكون موثوق  في عمره. ا

وأضيفي عمرها  ]ر في النظام السياسيحرب أو فيضان أو زلزال أو تغي� [حاولي تحديد عمرها أثناء حدث مهم 
 في ذلك الوقت إلى عدد السنوات التي انقضت على ذلك الحدث.

نموذج اختيار المرأة المؤهلة وحاولي معرفة كيف تم الحصول على هذا الرقم  فيأنظري إلى عمرها المسجل 
 .)سرة يعرف عمرهاقد يكون هناك عضو آخر من أعضاء األ(لعمرها 

 على معرفته التقّصيسئلة أامرأة ال تعرف عمرها ولم تساعد  ) د(

ن تقدير عمرها  ، فيتعيّ مسجالً  تاريخ والدتها إذا لم يكنعلى تحديد عمر المبحوثة، و التقّصيسئلة أإذا لم تساعد 
كون جهودك قد باءت ستخدم فقط عندما تهو المالذ األخير الذي يُ  هذاولكن يجب أن تتذكري أن  حينذاك.
 بالفشل.
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 التحقق من التطابق ما بين تاريخ الميالد والعمر 

وبين العمر. ويمكن القيام بذلك عن طريق   هيجب عليك التحقق من التطابق بين تاريخ الميالد المبلغ عن 
والدتها يجب أن يساوي السنة التي كان فيها آخر عيد ميالد لها.  سنةاستخدام حقيقة أن عمر المرأة مضافًا إلى 

من هاتين الطريقتين:    ن ويمكن استخدام أيٍ يوهناك طريقتان للتحقق مما إذا كان العمر وتاريخ الميالد متوافق
 بية وطريقة استخدام جدول لحساب ذلك.الطريقة الحسا



 

 

 

 دليل الباحثة إلجراء المقابالت ثالثًا.
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 العنف ضد المرأة حول معلومات أساسية  . ألف

 مدى العنف ضد المرأة .1

تعاني منه في المقام األول النساء  و نسان،إلاى النوع االجتماعي انتهاكًا لحقوق ل تعد� ظاهرة العنف القائم ع 
منها ما يصيب الضحية على الفور  وجنسية ونفسية عديدة،  جسديةلهذا النوع من العنف عواقب . والفتيات

ضالعنف هذا فومنها ما يدوم أثره على األمد الطويل،   دون مشاركتهن الً رفاه النساء بوجه عام، ويقف حائ يقو�
نما ي يخل�فها ذلك العنف على ضحاياه من النساء، وإتر اآلثار السلبية الصالكاملة والفعالة في المجتمع. وال تقت

باهظة، بدءًا من اإلنفاق على الرعاية  المادية التكلفة الألسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك ى الإتمتد 
 الصحية ومرورًا بالنفقات القانونية وانتهاًء بخسائر اإلنتاجية. 

االقتصادية. العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتعدى الحدود الثقافية، والجغرافية، والدينية، واالجتماعية، و
ويتضّمن العنف الجسدي  الجنسي.العنف و ،النفسيالعنف العنف الجسدي، ووهناك أشكال عديدة للعنف منها 

العدوانية الجسدية مثل اللطم والصفع والرفس والضرب والتسبب بالحروق واستخدام   ألعمالمن ا نطاقاً 
السمعة وفرض العزلة الشديدة والمعاملة  تشويهو باستمرار. أّما العنف النفسي فيشمل التقليل من الشأن السالح

، والحمل  المرغوبالجنسي، واللمس الجنسي غير   والتحرش ،اإلكراه الجنسي ويتضمن العنف الجنسيالمهينة. 
 باإلكراه. 

تقتصر على مجتمعات أو مناطق  و المجتمع،بعادات وتقاليد نة من العنف، مرتبطة أشكال معيّ كذلك  وهناك
والقتل بسبب  ،ميراث الزوجة في جنوب أفريقيا، وختان اإلناث في شرق وغرب أفريقيامثل نة ية معيّ جغراف

 المهر في شبه القارة الهندية. 

 تلك ذات الدخلذات الدخل المنخفض وأي البلدان وينتشر العنف ضد المرأة على نطاق واسع في جميع البلدان، 
الت االنتشار على الصعيد  ظمة الصحة العالمية، بحسب من. و على السواء المتوسط أو المرتفع تشير آخر معد�
  )المائةفي  30نسبة ما يقارب أي (في جميع أنحاء العالم تعرضت واحدة ثالث نساء كل  بينالعالمي إلى أن� من 

 . 8يد شخص آخر  علىى يد شريك حميم أو ل معًا ع  إلثنيني أو لسالجنللعنف أو  جسديللعنف ال إما

 
8 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women . 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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من شكل من أشكال    أنهن عانين ذكرن  و النساء اللواتي عشن مع رجل  نسب  أن  إلى  وتشير البحوث على نطاق عالمي  
من البلدان، يبقى    الكثير . وفي  في المائة   71في المائة و   15ما بين  تتراوح    الزوج بل  العنف الجسدي أو الجنسي من قِ 

أن األغلبية    المسوح   بّينت لعنف المنزلي مكتومًا وغير موثق، ويرجع ذلك ألسباب كثيرة. وقد  ل مدى تعّرض المرأة  
  البيانات   فإن جهات أخرى؛ لذلك    الساحقة من النساء اللواتي يتعّرضن لسوء معاملة ال يلجأن أبدًا إلى الشرطة أو أيّ 

بل  رتكب من قِ لمشكلة. فالعنف غالبًا ما يُ من المؤسسات الرسمية تقلل بشدة من تقدير الحجم الحقيقي ل   المتوفرة 
وليس موضوعًا قابالً للمناقشة أو البحث أو التخاذ    " مسألة شخصية "   عتبر ما يُ   كما أّنه عادةً منزل،  ال داخل  و   الزوج 

 اإلجراءات بشأنه. 

 تبعات العنف ضد المرأة .2

أّن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي تبعات غير  .في كثير من البلدان موضوعًا قانونياً عتبر العنف ضد المرأة يُ 
 مرتبطة بالصحة اإلنجابية.  جسدية ونفسّية

، الحروق، والكدمات حول العين، ووالجروحالكدمات، التبعات الجسدية المرتبطة بالعنف ضد المرأة  وتشمل
أخرى، باإلضافة إلى   وأدواتكما تشمل اإلصابات من جّراء استخدام السكاكين  .والكسور ،االرتجاجاتو

النساء اللواتي وتشتكي  .أو استخدام األسلحة ،العضأو اإلصابات الدائمة مثل التشوه الجسدي بسبب الحروق، 
 ضالت.ما تساء معاملتهّن من أمور أخرى، بما فيها الصداع المزمن، وآالم البطن والحوض والع اً غالب 

مشكالت النوم   عدّ كما تُ   .واالكتئابوتشمل التبعات النفسية المرتبطة بالعنف ضد المرأة الخوف، والقلق، والتعب، 
تم توثيق روابط بين سوء المعاملة الجسدية والمعدالت العالية  كما  .مدطويلة األالواألكل من المشاكل الشائعة و

  خاصة بالصحةلعنف ضد المرأة هناك تبعات ل كذلكومان الكحول.  االنتحار وإد ومحاوالت من المشكالت النفسية
التهديد بالعنف والعنف الفعلي لفرض السيطرة على قدرة المرأة على   ون إلىأيلجاإلنجابية. فكثير من الرجال 

الزوجية،   حياتهاجد أنها تعيد النظر في وُ  ةقد تتعّرض المرأة للعنف في حالف ،اإلنجاب وعلى العالقات الجنسية
جدال مرتبط بالحمل وإنجاب األطفال، أو لالرتياب بالخيانة. وقد سجلت دراسات في العالم المتقدم  أثناء أيّ  وأ

 ه إلى المعدة. تعّرض المرأة للعنف أثناء الحمل، بضربات عادة ما توج� 

النتقال  عرضة  يصبحن  الغتصاب  ل النساء اللواتي تعّرضن  االعتداء الجنسي له تبعات جسدية ونفسية. ف لوحظ أن  و 
وقد تعاني الناجيات من االغتصاب    . المرغوب ، أو الحمل غير  ) اإليدز ( مرض نقص المناعة    هن مثل ي ل إ جنسية    أمراض 

 هانة ولوم النفس. النوم واألكل، ومشاعر الغضب والمَ في  واضطرابات    ، من االكتئاب وعدم القدرة على التركيز 

أن  الخاصة ببعض البلدانبّين البيانات وتُ  ،قد يؤّدي إلى الموت بعض األسر، فإن العنف ضد المرأة في وأخيراً 
تتسم بسوء  حاليين أو سابقين، غالبًا في سياق عالقة  أزواجأغلبّية النساء اللواتي تعّرضن للقتل وقعن ضحايا 

يحد   ،من جهة أخرى .االنتحار كملجأ نهائي لوضع حّد للعنفم النساء على دِ قد تقْ  ،باإلضافة إلى ذلك .المعاملة
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العنف من مشاركة المرأة في المجتمع، كما يكون له تأثير هام على أوالدها فقد تضطر المرأة التي تعاني من سوء  
للحصول على خدمات صحية  وألتسديد ثمن ما يرفض زوجها شراءه،  بعض الممتلكاتالمعاملة إلى بيع 

ل  ، أو إلعانة أسرتها. كما يمكن أن يتوّقف عملها بسبب اإلصابات التي تتعرض لها أو كنتيجة لتدخ� وخدمات أخرى
 .ر هي وأوالدها على ترك المنزل إذا اشتّد العنف كثيراً باإلضافة إلى ذلك، قد تجبَ  الزوج.

، أو من المشاركة  دقائهنأصالشركاء الذين يسيئون المعاملة إلى منع زوجاتهم من رؤية أسرهن ويعمد وغالبًا ما  
قد يتأثر األوالد بهذه المعاملة بطرق كثيرة. فقد ينتج من و في األنشطة الدينية أو التنموية أو أنشطة المجتمع.

جدًا على المرأة أن توفر  يصعبأو والدة طفل وزنه ضئيل أو مصاب. وقد  جنينالعنف أثناء الحمل إسقاط ال
العنف   يماَرس فيهااألوالد الذين يكبرون في أسر ويعيش  .لخدمات الصحيةالحاجات األساسية ألوالدها، مثل ا

إذا حاولوا أن يتدّخلوا  يتعّرضون بدورهم لألذى وقدهدون سوء معاملة والدتهم ايش فهمفي خوف دائم، 
 تأثير سلبي على نمو األوالد وأدائهم في المدرسة.  كذلكلصالحها. وللعنف المنزلي 

 فهم أسباب العنف المنزلي  .3

حتمل أن تكون  من الم ولكن لكحول،أو إدمانه ابطالة الزوج  غالبًا ما يظن الناس أن العنف المنزلي هو نتيجة 
لي أن يتسم الرجال التي تمومجتمع الالسائدة في األعراف الثقافية  منهاو ،أكثر تعقيداً هناك عوامل أخرى 

 ومن واجبهم معاقبتها وتأديبها. الزوجة  "يمتلكون"أن األزواج  أو االعتقاد ،بالعنف إلثبات رجولتهم

للعنف المنزلي، ونقص الخدمات المقّدمة  ل المجتمعتقب�  ، ومنهاي العنف في مجتمع ماكما أن هناك عوامل قد تنمّ 
تساهم وامل ع  ولكن هناك .الرجالضّد معّدالت الجرائم وعنف الرجال أو ارتفاع ساء معاملتها، إلى المرأة التي تُ 

إلى الجمعيات الخاصة بدعم  نسائية أوجمعية المرأة إلى  انضماموتشمل النساء للعنف، في الحد من تعّرض 
ون النساء أكثر عرضًة لسوء ، قد تكوفي نطاق األسرة الصغيرة .أو كسبها أمواالً  يأو امتالكها أراض المرأة،

ومن   .زلت المرأة في األسرةمشكالت زوجية، أو إذا عُ  ت المرأةإذا واجه أو المعاملة إذا تحكّم الرجل في األموال،
  وأ الناس،ض والدته للتعنيف من قبل زوجها أمام تعر�  ،بالرجل إلى ارتكاب أعمال العنف قد تدفع األسباب التي

 .لوظيفةخسارة ا وأ ،الكحول أو المخدراتاإلفراط في تعاطي 

ضها للعنف .4  رّدة فعل المرأة في حال تعر�

لتخفيف من حّدة  ل أو ل العنف، إلى الكثير من األساليب لتحم� اللجوء المرأة التي تعاني من العنف بإمكان 
مواجهة العنف،  األساليب،تشمل هذه و .هي ل، أو للحصول على الدعم، أو لوضع حّد نهائنتج عنهاإلصابات التي ت
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  االستعانةأو أو طلب مساعدة األصدقاء أو األقارب، أو اللجوء إلى الشرطة،  الزوجية، إنهاء العالقةأو 
هناك يكون ومن المحتمل أن  .خدمات الدعم األخرى تقديم فيفي مجال الرعاية الصحية أو  ات/ عاملينالب

المعلومات   من المفيد توفيرو .همدعمطلب ترغب في قد أشخاص  أواالستفادة منها توّد المرأة نة معيّ  خدمات
 استخداميمكن و ،الستجابة لمطالب المرأة لمساعدة نساء أخريات يتعّرضن للعنفلالخاصة باإلجراءات المتخذة 

وجه التي تتطّلب تدريبًا إضافيًا  الرسمية التي تقّدم الدعم للتعرف إلى األالرسمية وغير  جهاتال حولالمعلومات 
 طرق دعم المرأة التي تعاني من سوء المعاملة.  تعزيزبهدف 
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 لمسحالتعريف با . باء

 أهداف المسح  .1

ض النساء لمختلف أنواع العنف معلومات تتعلق بتعر�  إلى جمع )البلد سما( في استبيان العنف ضد المرأةيهدف 
 . )سم البلدا(في 

 :هيمجموعة المؤشرات اإلحصائية لقياس العنف ضّد المرأة  نإ

أو جنسي / ونسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي  5.2.1
شكل العنف وعدد ، حسب بل شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة أو نفسي من قِ / و

 مر. مرات تكرار العنف والع

أو جنسي / نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي و 
شكل العنف وعدد مرات تكرار العنف حسب  ل حياتهن، ابل شريك حالي أو سابق، طو أو نفسي من قِ / و

 والعمر. 

لعنف جسدي من أشخاص غير نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن 
 الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب عالقتهن بالجاني وعدد مرات تكرار العنف والعمر. 

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي من أشخاص غير 
 سنة، حسب عالقتهن بالجاني وعدد مرات تكرار العنف والعمر.  15الشريك، منذ عمر 

من أشخاص  )اغتصاب(نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جنسي  5.2.2
عدد وعالقتهن بالجاني، وغير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب مكان حدوث العنف، 

 والعمر.  ،مرات تكرار العنف

عرضن لعنف جنسي من أشخاص غير  نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي ت 
 ،عدد مرات تكرار العنفوعالقتهن بالجاني، وسنة، حسب مكان حدوث العنف،  15الشريك، منذ عمر 

 والعمر. 

بل األزواج، خالل نسبة النساء في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسيطرة االقتصادية من قِ 
 حياتهن.ل ا االثني عشر شهرًا السابقة وطو
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و ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن  أسنة، والالتي تزّوجن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.1
 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة. 

بتر / سنة، والالتي خضعن لعملية تشويه  49و 15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.2
 األعضاء التناسلية، حسب العمر. 

سنة وما  15النساء اللواتي يبلغن من العمر الفتيات ومقابلة مجموعة مختارة عشوائيًا من على  مسحل ا يعتمدو
ستخدم . وستُ في حال عانين من العنف وسوء المعاملة تجاربهنّ وتتطرق األسئلة التي ستطرح عليهّن إلى  ،فوق

النساء  الفتيات ولفهم مدى العنف الذي تتعرض له  ،جانب بيانات أخرى إلى  ،عليها التي نحصل المعلومات 
 طرق لمنع حدوث مثل هذا العنف في المستقبل.أفضل اللهّن وتحديد المقدمة ولمحاولة تحسين الخدمات 

والتي   )اسم المنظمة(  ـالعنف ضد المرأة ل عنى إجراء المقابالت في إطار المسح كباحثات عل  نّ يتم تدريبك
 بنذهترق العمل، ومقابالت مختارة في فِ  ينسوف تجر ،. وبعد انتهاء الدورة التدريبيةيوماً  )عدد ( ستمتد لمدة 

 . وهذا ما يسمى بالعمل الميداني. نإلى مناطق مختلفة من البالد لمقابلة النساء في منازله

إجراء   ستمارسنو المختلفة بشكل صحيح،  االستبيان كيفية تعبئة أقسام ستتعلمنخالل الدورة التدريبية، 
الها ودقتها. يجب دراسة . وسيتم التحقق من االستبيانات حين االنتهاء منها للتأكد من اكتمتجريبية مقابالت

 هذا الدليل بعناية.

نة  .2  العي�

غير   ،االتصال بكل شخص تقريبًا وطرح األسئلة المطلوبة، ومنها ثّمة طرق مختلفة لجمع المعلومات عن الناس
ومن   .للتحّدث مع الجميع ات/ الميدانيين ات/ الباحثينمن  كبيراً أّن هذه الطريقة مكلفة جّدًا إذ أّنها تتطلب عددًا 

يجب أن نكون  الحالة وفي هذه  ،من المجتمع "نةعي� " يشملإجراء مسح  ،لجمع المعلوماتالطرق األخرى 
ذلك لكي و، نة ممثلة للمجتمعالعي�  التأكد من أنّ و حريصين في اختيار األشخاص الذين سيشملهم المسح

 استنتاجات تنطبق على كامل المنطقة. خالصنة الستن هذه العي� مالمعلومات المجموعة  ماستخدا نستطيع

يتم وصف الخطوات [. بشكل علميمن مواقع الدراسة  ]العناقيدعدد [، تم اختيار مسحالهذا إلى بالنسبة و
تّم اختيار   عنقود. داخل كل ]مة على النص التالي كما هو مناسبءالموا  وإجراء باختصارنة العي�  الختيارالمتبعة 

ستخدم  وسيُ  .أسر معيشية بشكل عشوائي لتشكّل موضوع الدراسة، وستتم زيارة كل من هذه األسر ]عدد[
سيتّم شرح معايير اختيار أفراد (إلعداد قائمة بالنساء والفتيات في كل أسرة  المرأة المؤهلةنموذج اختيار 

ومن ثم من بين نساء األسرة المعيشية،  إلى النساء المؤهالت للمقابلة ، من أجل التعرف)الحقاً األسرة المعيشية 
ستخدم  ت[سنة وما فوق بشكل عشوائي من أجل إجراء المقابلة  15يتم اختيار امرأة واحدة تبلغ من العمر 
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ا كانت ما إذع . ويتم سؤال المرأة التي تم اختيارها ]األسرة المعيشية لجمع معلومات عامة بشأن األسرة تمارةاس
 قة على المشاركة في الدراسة، وإذا وافقت، تتم مقابلتها على انفراد.موافِ 

 : يعتمد نجاح الدراسة على عوامل كثيرة، منها

تقوم ومن المهم جّدًا أن  ،العدد الالزم  لمسحل ةمنظمالجهة الحدد ت  :مقابلتهن الالتي تتمالنساء الفتيات وعدد  •
استكمال كل المقابالت المطلوبة للتأكد من أن الدراسة غّطت العدد الصحيح من  ب الباحثات الميدانيات

 النساء.الفتيات و

 15من المهم جدًا أن تحظى كل امرأة تبلغ من العمر  :ستتم مقابلتهنالالتي  النساء الفتيات وكيفية اختيار  •
تّم انتقاء األسر المعيشية  ولذلك ي ،سنة وما فوق في كّل مجموعة بالفرصة عينها للمشاركة في الدراسة

وبهذه  .يكّن في المنزل عند الزيارة األولى الالتي لمالنساء الفتيات وعاد زيارة عشوائيًا إلجراء المقابلة، وتُ 
على سبيل المثال، من المحتمل جّدًا أال نجد   .مجموعة خالل إجراء الدراسة الطريقة نضمن عدم تهميش أيّ 

إلجراء المقابلة، قد ال نسّجل  النساء العامالت في المنزل خالل وقت الزيارات. وإذا لم نقم باالتصال مجدداً 
 .بدّقة منظور هذه الفئة من النساء

 المسح  استبيان .3

 : أقسام 10من  مسحيتكّون االستبيان المستخدم في ال

 رة المعيشية استمارة األس

 ألسرة المعيشيةخصائص االقسم األول: 

 القسم الثاني: خصائص المسكن وممتلكات األسرة المعيشية 

 استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة 

 عن المبحوثة  القسم الثالث: معلومات 

 ) الشريك/ العالقة بالزوج (القسم الرابع: الحالة الزواجية 

 الوضع المالي والعملالقسم الخامس: 

 القسم السادس: الصحة 

 ) الحالي أو األخير(القسم السابع: معلومات عن الزوج 

 الشريك/ القسم الثامن: عنف الزوج 
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 القسم التاسع: اإلصابات 

 )غير الشريك / غير الزوج ( الذي يرتكبه آخرونالقسم العاشر: العنف 

عّدت الوثائق التالية  "مجموعة أدوات تنفيذ مسح العنف ضد المرأة"تتضمن   لتترافق مع هذا االستبيان: التي ا�

 ) الفصل الثاني( دليل تعليمات استيفاء األسئلة.  1

 ) الفصل الثالث( دليل الباحثة إلجراء المقابالت.  2

 ) الفصل الرابع( دليل المنسقة لتدريب الباحثات الميدانيات.  3

 ) الفصل الخامس (العنف ضد المرأة دليل خطة التحليل إلنتاج مؤشرات .  4
 

 دور الباحثة .4

جمع  ولة عنؤالمسإنها  الدراسة حيثموقعًا مركزيًا هامًا في هذه المقابالت  بإجراءتقوم  الباحثة التيتحتل 
توضيح مهمتك  . وسيتّم باحثةلذلك فإن نجاح الدراسة يعتمد على نوعية عمل كل  .البيانات بكفاءة ودقة وأمانة 

 التدريب.فترة  جراء المقابالت بالتفصيل في هذا الدليل وخاللكباحثة إلودورك 

 تدريب الباحثات الميدانيات .5

عن طريق  جحةباحثة نا قد يتمتع بعض الناس بمهارات خاصة إلجراء المقابالت غير أّنه يمكنك أن تصبحي  
بل جريت من قِ ستتعلمين أكثر عن العنف المنزلي وتشاهدين مقابالت ا�  خالل التدريبمن  و .والتدريب الممارسة

تناقش أجزاء االستبيان سوف تدريب، الوفي أثناء هذه المرحلة من  .ةالفعليّ  كمثال للمقابالت ات/ بينمدر� 
على قراءة االستبيان بصوت مرتفع عدة مرات حتى تعتادي  تتدربيأن  ويجب واألسئلة والتعليمات بالتفصيل. 

الباحثة  كما يشمل التدريب لعب األدوار حيث تجرين المقابلة مع متدربة أخرى، فتؤدي إحداكما دور  .األمر
مبحوثات تأتي الممارسة الميدانية للمقابلة حيث تجرين مقابلة فعلّية مع  ،. وأخيراً المبحوثة والثانية دور

عتها كما لو كانت  االستبيان ومراَج اإلجابات على التحّقق من  منكطلب . وسيُ ولكن خارج إطار المسح ؤهالتم
 عملّية مسح حقيقية. 
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 اإلشراف الميداني  .6

ألن فترة التدريب تعطي   التدريبي،تنتهي بانتهاء فترة البرنامج  نتفق جميعًا على أن التدريب عملية مستمرة ال
شراف الميداني الجيد المالحظة واإل شكلوت ،واستيفاء االستبيان المسحية الخاصة بعملية المعلومات األساس

دور هام في استمرار التدريب  ب شرفةالمُ  تقومو .الميدانيللتدريب حتى بعد أن يبدأ العمل  ومكمالً  اً أساسي اً جزء
   .والتأكد من جودة البيانات

 : ] كما يجبمة ء المال[ اآلتية  بالمهام شرفةالمُ وتقوم 

 .تبالدراسة وفريق المقابال في إطارها المسحفي المجتمعات التي يتّم  ات/ ولينؤتعريف المس •
 جرى معها المقابلة. تحديد األسر المعيشّية التي تُ  •
  في استيعاب وإيجاد األسر المعيشية المطلوبة، أ فيالميدانية الباحثة مشاكل قد تتعرض لها   حل أيّ  •

 متعاونة.الأو في التعامل مع بعض األسر غير  ،في االستبيانالمفاهيم المستخدمة 
األسر للتحّقق من حسن سير عملّية االنتقاء  لبعضالميدانية الباحثة إعادة بعض المقابالت التي سبق وأجرتها  •

 والمقابلة. 
 ساقه.عة كل استبيان لضمان استكماله واتّ مراَج  •
 صعوبات.  في حال مواجهة أيّ  اتخاذ اإلجراءات الضرورية •
 يوميًا لمناقشة األداء والمسائل الطارئة، وتحديد المهام المستقبلية. الفريق عضواتمن  ةمقابلة كل عضو •
 ضمان انضباط العمل وحسن سيره وفقًا للخطة الموضوعة.  بهدف الميدان في  اتلباحثاو اتعراِج المُ متابعة  •
أثناء بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التي واجهت الفريق  مسحعقد اجتماعات منتظمة مع فريق ال •

 اليوم وحلها بأسلوب ديمقراطي ومناقشة خطة عمل اليوم التالي.
 الخدمات. منذلك غير مواصالت ومن إيجاد مسكن مالئم وتوفير وسيلة  ،العمل على راحة الفريق •
 ذلكقوم بتفريغ هذه االستبيانات في نموذج خاص بت ،الميدانية الباحثةاالستبيانات من  ةشرفلمُ ابعد استالم  •

 وتبليغ هذا اإلنجاز إلى إدارة المشروع يوميًا. 
 امرأة تطلب المساعدة.  المساعدة في إحالة أيّ  •
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 مقابلةالإجراء  .جيم

هي مصدر جيد للمعلومات ولذلك يجب جعلها أمرًا ف . فن من مجّرد عملية ميكانيكيةأقرب إلى الالمقابلة الناجحة 
ساسية أمبادئ  علمًا بأن هناك، ويتطّور عبر الممارسة ويتم اكتساب فن إجراء المقابلة بالخبرة، .سارًا ومسلياً 

من اإلرشادات العامة عن كيفية   عدداً  الجزء. ويشمل هذا ناجحة إجراء مقابلة   تعتمد عليها الباحثة فييجب أن 
 مقابلة ناجحة.  المبحوثة وإجراءبناء االتصال مع 

 المالبس  .1

في  ]اسم المنظمة[الوقت، فأنت تمثلين  الئق طوال الباحثة بمظهرى عند إجراء المقابلة، من المهم أن تتحلّ 
تجّنبي المالبس   .وبالتالي يجب أن تكون مالبسك مناسبة ومريحة وليس بالضرورة أفضل ما لديك .المجتمع

  ، كمامريحاً  حذاءً  ضعي و ،وارتدي مالبس مرّتبة ونظيفة )الرسمية عملاللة دمثل ب(التي تمّيزك في محيطك 
هذه االعتبارات   .ن تقابلين الغالية التي تبرز الفجوة المادية بينك وبين مَ  المجوهرات وضع تتجّنبي يجب أن

 خالل المقابلة.  لكلهم وتقب�  هاّمة، ولها تأثير على مدى ارتياح الناس

 كيفية بناء االتصال مع المبحوثة .2

ففي بداية المقابلة،   .المبحوثة  من أهّم مسؤولّياتك بناء االتصال معف، جراء المقابلةإولة عن ؤباحثة مسكونك 
واإلدالء بالمعلومات أم ال في التعاون  رغبتهاغريبتان كلّيًا، وسوف يؤثر انطباعها األول عنك في  المبحوثةأنت و

شرفة  قبل الشروع في العمل في منطقة معّينة، تكون المُ [ تقديم نفسك عندودودة  فكوني مسح.الفي إطار 
وسيتم تزويدك  ،]المسحوقد تعود لزيارتهم عند وصولك إلى موقع  بالمسح،الميدانية قد أعلمت القادة المحليين 

 . ] المسحجري المنظمة التي تُ  اسم[يؤكّد أنك تعملين مع   ]بطاقة تعريف[بخطاب 

 وقت ممكن  أقصروتعاونها في  المبحوثةالعمل على كسب ثقة  •

بعض  طريق استخداموذلك عن  ،شعريها باالرتياح، ابذلي ما في وسعك لتُ المبحوثةبينك وبين  بدء التعارف عند
واشرحي أهداف   ثم قدمي نفسك "صباح الخير" المقابلة بابتسامة وتحية مثل يئ ابد .بعنايةالكلمات المختارة 

 باختصار. المسح
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 أن تكون المقّدمة كالتالي: ويمكن

حول   بحثاً نحن نجري و  ،]المسحجري اسم المنظمة التي تُ [. أنا أمثل ___________________ اسمي "
نساء من  فتيات وجري مقابالت مع ، ونُ ]المرأةالعنف ضد   لمسح من دون ذكر عبارةل آمنة تسميةستخدم تُ [

 . "وأطرح عليك بعض األسئلة معكوأود أن أتحدث ، مختلف أنحاء البالد

 المبحوثةعند الحديث مع  يجابياإل سلوب دائمًا األاستخدمي  •

هل يمكن أن "أو  "هل أنت مشغولة جدًا؟ "العتذاري، وال تستخدمي كلمات مثل ااألسلوب  مدي أبداً تال تع
فمثل هذه األسئلة تمّهد الطريق للرفض   ،"هل تمانعين اإلجابة عن بعض األسئلة؟ "أو  "تمنحيني بضع دقائق؟ 

لبعض   معكأود أن أتحدث "أو  "أود أن أطرح عليك بعض األسئلة" :يمكنك باألحرى اعتماد التاليو ،المباشر
 . "الوقت

 المسحستخدم إال في أغراض التأكيد على سرية البيانات التي سيتم جمعها وأنها لن تُ  •

حي أن المعلومات ابلة أو سألتك عن الغرض من البيانات المجموعة، وض� ترددًا بشأن المق المبحوثةفي حال أبدت 
عليك أن تتجّنبي ذكر المقابالت و .جمع لكتابة تقريرسبب كان، بل ستُ  أسماء أليّ  ستخدم أي� تبقى سرية، ولن تُ 

أمام  ة،شرفمُ الأو  الميدانيةعلى الُمراِجعة استبيانات مكتملة  تحرصي على عدم عرضوالتي تجرينها األخرى 
 شخص آخر.  أو أيّ  المبحوثة

 بصراحة  المبحوثةسؤال قد تطرحه  أجيبي على أيّ  •

  اختيارها للمقابلة، أو كيف تم مسحالسئلة بشأن بعض األ المبحوثةقد تطرح ، المقابلةقبل الموافقة على إجراء 
 المسحأسلوب جمع بيانات  يشرحوافلتكن إجابتك مباشرة  .عنوانها أو إلى أسرتها بالذات حضورك إلىأو سبب 

المنطقة، في  قيمةمن بين عدد من األسر المبطريقة عشوائية نة الذي بمقتضاه تم اختيار األسرة أسلوب العي�  أي
ل تنظيم  بُ أسئلة حول ُس   ولكن في حال طرحت .ليس أكثر من صدفة بحتة المبحوثةن اختيار أسرة إومن هنا ف

استكمال المقابلة هذه األسئلة بعد  اإلجابة عنخبريها أنك ستحاولين أاألسرة، أو األدوية أو مصادر الدعم، 
بعض األسئلة التي قد تطرأ، إلى جانب اإلجابات  )الفصل الثاني( "سئلةاألاستيفاء تعليمات  دليل"  يشمل(

عّبري عن رغبتك في العودة   على أسئلتك، المبحوثةفي حال لم تتوّفر الظروف المالئمة لترّد  .)عليها المناسبة
 في وقت الحق. 

 العثور على مكان آمن إلجراء المقابلة  .3

على المرأة التي تّم اختيارها، في جّو من   االستبيانأسئلة طرح أي  من المهّم جّدًا أن تجري المقابلة،
 المبحوثةيجب على الباحثة إجراء المقابلة مع ( بالرّد على كّل األسئلة وحدها المبحوثةالخصوصية، وأن تقوم 
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حول وجود شخص ثالث في قد يَ  .)ذاتها المبحوثةجميع األسئلة من على على إجابات  الحصولوعلى انفراد 
 .المسحموضوع لحساسية ومسألة الصراحة هاّمة جّدًا نظرًا  ،المقابلة دون حصولك على إجابات صريحةأثناء 

ستخدم  شف موضوع المقابلة، قد يَ ف المائلة إلى فرض السيطرة، وفي حال اكتُ وبسبب طبيعة الشريك المعن� 
 .المبحوثةعلى يقوم به ذلك لتبرير هجوم عنيف 

أكّدي  و ،اً ما إذا كان الوقت الحالي مناسبع اسأليها  المقابلة،جراء على إتم اختيارها  التيالمرأة في حالة موافقة 
فقد   ،تختارهآخر مكان   على ضرورة التحّدث على انفراد واسأليها عّما إذا كانت تفّضل إجراء المقابلة في أيّ 

وإذا صعب عليها إيجاد مكان خاص،  .مكان آخر خارج المنزل، أو أيّ  اً تفّضل غرفة معّينة في المنزل، أو مكان
على سبيل المثال، يمكن أن تسأليها عّما إذا كان بمقدوركما الخروج للتكّلم، أو  ،قومي باقتراح بعض األمكنة

 السير بعيدًا عن المنزل عّلكما تجدان مكانًا يمكنكما أن تتكّلما فيه على انفراد.

العناية باألوالد   نسبيل المثال، يمكنه على. الخصوصيةلضمان وإذا لزم األمر، يمكنك أن تستعيني بأفراد فريقك 
 حتمل أن يقاطع المقابلة. مقابلة، أو صرف انتباه شخص يُ لافي أثناء إجرائك 

كان من األفضل لك أن تعودي في وقت  المبحوثة إذاإذا استحال إيجاد مكان خاص إلجراء المقابلة، اسألي 
منطقة، إذ سيصعب عليك العودة بعد مغادرة  لهذه ال خصصحاولي ترتيب موعد للمقابلة خالل الوقت الم .الحق

.  واسأليها كذلك عّما إذا كانت ترغب في أن تعودي إلى المنزل أو تفّضل أن تقابليها في مكان آخر  ،المنطقة
شي مع  ناقَ إذا لزم األمر تَ و ،بحوثةمكّدي عودتك لل ؤشرفتك، قبل أن تين مع مُ وناقشي الوقت والمكان المقترَح 

 قرر.تعديل على ما تَ   قبل إجراء أيّ  المبحوثة

أشخاص بمقدورهم سماع المقابلة  حضورتذكّري: ال تباشري بطرح أسئلة استبيان العنف ضد المرأة في حال 
 . )فوق السنتين من العمر(سواء أكانوا رجاالً، أو نساًء، أو أوالدًا 

 

 للباحثة بشأن إجراء المقابلة نصائح  .4

 الحياد التام خالل المقابلة تجاه الموضوعات التي يتضمنها االستبيان يالتزم )1(

  ،يتمّتع معظم الناس بقدر كبير من التهذيب فيميلون إلى إعطاء اإلجابات التي يعتقدون أنك ترغبين في سماعها
وجهك أو نبرة لتعبير فال تسمحي ، د طرحك األسئلةوبالتالي من المهم جدًا أن تحافظي على موقف محايد عن

موافقة أو   تبدي إطالقًا أيّ وال  ،"خاطئة"أو  "صحيحة"إجابة  المبحوثة أعطتصوتك أن تترك انطباعًا بأن 
 . المبحوثةإجابات  على اعتراض
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خبريها أنك مهتمة بآرائها  أ ،بعض األسئلة أثناء المقابلة بشأن مسائل متعّلقة باالستبيان المبحوثةقد تطرح 
الخاصة وأنه يتعّذر عليك اإلجابة على أسئلتها في الوقت الحالي خوفًا من إبطاء إيقاع سير المقابلة، غير أّنه  

 سؤال في نهاية المقابلة.  بمقدورك مناقشة أيّ 

 مثل:  غامضة، حاولي االستفسار بطريقة محايدة عبر طرح أسئلة المبحوثةإجابة كانت في حال 

 "هل يمكن أن توضحي أكثر؟ "

 "لم أسمعك جيدًا، هل يمكن أن تخبريني مجّددًا؟ "

 . "بعض الوقت لتفكير في األمرفي ااستغرقي  ،داعي لالستعجال ال"

 إطالقًا على المبحوثة إجابات يقترحال ت )2(

أعتقد أنك  " ي لها مثالً:قولت  بأنمرتبطة بالسؤال المطروح، ال تدفعيها إلى اإلجابة  المبحوثة غيرإذا كانت إجابة  
ففي معظم األحيان، قد توافق على تفسيرك إلجابتها، حتى ولو لم يكن ذلك  ،"تعنين... هل هذا صحيح؟ 

ن تقرئي لها اإلجابات  بل يفترض بك أن تدفعيها إلى إيجاد اإلجابة المالئمة بنفسها. وال يجدر بك أبدًا أ  ،صحيحاً 
 المرّمزة حّتى ولو صعبت عليها اإلجابة. 

 صياغة األسئلة وتسلسلها يرتغيّ  ال )3(

عيدي أالسؤال،  المبحوثةوفي حال لم تفهم  ،االستبيان وترتيبهاأسئلة يتوّجب عليك أن تحافظي على صياغة 
وإذا لم يساعدها ذلك على فهم المطلوب، يمكنك أن تعيدي صياغة السؤال مع الحرص   ،طرحه ببطء ووضوح

الشديد على عدم تغيير المقصود من السؤال األصلي. قدمي فقط الحد األدنى من المعلومات للحصول على 
 إجابة مناسبة. 

 بلباقة المترددات بحوثاتالم عاملي مع ت )4(

، أو تعطي إجابة غير مرتبطة بالسؤال، أو تتصرف  "ال أعرف" ببساطةالمبحوثة ستواجهين مواقف حيث تقول 
يتوّجب عليك أن   ،في مثل هذه الحاالت .ناقض ما سبق وقالته، أو ترفض اإلجابة بملل شديد أو بانعزال، أو تُ 

أنها خجولة أو خائفة، حاولي أن   ِت الحظعلى سبيل المثال، إذا ف  ،لحديثلاهتمامها  جذبتسعي إلى إعادة 
تحّدثي لدقائق عن أمور ال ترتبط بالمقابلة  ،دفعيها إلى تخّطي خجلها أو خوفها قبل أن تطرحي السؤال التاليت
 .)أو أوالدها ،أو أنشطتها اليومية ،مثل مدينتها أو قريتها، أو الطقس(

ما تقوله، ثم  بل استمعي إلى بفظاظة  فجأة أوال تقاطعيها  بالسؤال،ال عالقة لها إجابات  المبحوثةإذا أعطت 
أن تحافظي على جو جيد ب جكما ي ،بلباقة إلى السؤال األصلي في أول فرصة المبحوثةحاولي أن تعيدي 
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  ينومتعاطفة ومستجيبة وال تثير ودودة كأن  المبحوثة  رىطوال فترة المقابلة، وأفضل جو للمقابلة هو حين ت
تبقى  ،وكما سبق وذكرنا .كل شيء من دون أن تشعر بالخجل أو باإلحراج  كبمقدورها أن تقول ل أن قلقها و

أكبر مشكلة للتحكّم بالمقابلة، غير أّنه يمكن تفاديها عبر إيجاد مكان خاص  هي المحافظة على الخصوصية 
 إلجراء المقابلة. 

إلى تخّطي ترددها عبر   ترّددًا أو بدت غير راغبة في اإلجابة على سؤال، حاولي دفعها المبحوثةفي حال أبدت 
وإذا استمّرت   ،دمج معاً نساء من مختلف أنحاء البلد وأن اإلجابات ستُ فتيات وطرح على تكرار أّن السؤال عينه يُ 
من استكمال   وإذا تمكّنِت ، بجانب السؤال وتابعي كأن شيئًا لم يحدث "رفضت"بالرفض، دّوني ببساطة 

 ،لبلوغ اإلجابة اً معلومات الناقصة في النهاية، ولكن ال تصّري كثيراالستبيان، يمكن أن تحاولي الحصول على ال
 على إعطاء إجابة.  المبحوثةري أنه ال يمكن أبدًا إجبار تذكّ و

 بحوثةال تحكمي على الم )5(

كما يجب أن تحرصي على عدم  ،ني قدرتها أو مدى معرفتهاتحاولي أن تخم�  المبحوثة أويجب أال تحكمي على 
على خبراتك السابقة   سؤال بناءً  اإلجابة على أيّ أن تأتي وال تفترضي  ،االستنتاج انطالقًا من معلومات سابقة

 . "طريقة تفكير الناس أو تصرفهم"حول 

بهذا  حوثةالمبوإذا شعرت  ،أن تؤثر على المقابلة المبحوثةومن جهة أخرى، تذكّري أنه يمكن للفوارق بينك وبين 
 يجب أن يشعرها تصرفك وحديثك دائمًا بالراحة للتحّدث إليك. و ،الفرق، قد تشعر بالخوف أو التشكيك

تعليقات حول كون  وال تبدي أيّ  ،ضها للعنفكوني حريصة كذلك على أال تحكمي على المرأة على أساس تعر� 
 . "ليست ضحية"أو  "ضحية" أنهاأو  "سأ معاملتهالم تُ "أو  "قد أسيئت معاملتها " المبحوثة

ل صياغة بمعنى أال تختصر أو تعد�  ،ن تؤثر على سير المقابلةأيجب على الباحثة أال تسمح لتوقعاتها الشخصية ب
ن من الفهم والعلم، كما يجب على الباحثة أال تقترح  على قدر معيّ  المبحوثةأن كلمات األسئلة لمجرد أنها وجدت 

 على قدر محدود من التعليم.  المبحوثةن  ألأو تفترض إجابات 

 األسئلة من اً أيّ  يتجاوزتأو  ال تهملي )6(

معاملة   سوء  أيّ من  المبحوثة على سبيل المثال، إذا لم تعانِ  ،أن اإلجابة جلّية سؤال حتى لو اعتبرِت  ال تهملي أيّ 
ال تفترضي أنها لم تتعرض ألشكال مباشرة من العنف، مثل العنف   الزوج،بل قِ مي من أو سلوك تحك� / نفسية و

أشكال أكثر (وبالمثل ال تفترضي أنها لم تتعرض للتهديد أو األذية باستخدام السالح  ،العنف الجنسي وأالجسدي 
 .)مثل الصفع أو الرفس(من أشكال أقل خطورة من العنف  لمجرد كونها لم تعانِ  )خطورة من العنف
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 ستعجلي المقابلةال ت )7(

وبعد أن تنتهي من إلقاء السؤال، توقفي   ،أن تفهم ما تعنيه المبحوثةيجب توجيه السؤال ببطء حتى تستطيع 
تفهمها  المبحوثةاطرحي األسئلة ببطء لتتأكدي من أن  .بعض الوقت للتفكير والرد المبحوثةبهدف إعطاء  قليالً 
بأنه يتوّجب عليها الرد   المبحوثةفإذا شعرت  ،الوقت للتفكير وبعد طرح السؤال، توقفي وامنحيها بعض ،جيداً 

أن   وإذا شعرِت  .أو تعطي إجابة غير دقيقة "ال أعرف"فقد تقول ببساطة  ،بسرعة أو ال وقت للتعبير عن رأيها
فكري في ك مهم جدًا، ال داعي لالستعجال، فرأيُ "ترّد من دون تفكير الستعجال المقابلة، قولي لها  المبحوثة

 . "اإلجابات بهدوء

 االستبيان على ، يّطلع المبحوثةعي أحدًا، وال حتى تدَ  ال )8(

على سبيل المثال، قد ترغب  ف ،شرفةاالستبيان إال بناًء على طلب من المُ على عي أحدًا يّطلع يجب أال تدَ 
 المبحوثة ذلكوإذا طلبت  ،االستبيانترى أحيانًا في قراءة سؤال بنفسها، لكن من المهم أال تدعيها  المبحوثة

 مباشرة، كوني لطيفة ولكن حازمة في رفضك. 

 ) فقط في حال المسح المتعدد اللغات(لغة المقابلة  .5

لكن في بعض األحيان، قد تحتاجين إلى تعديل  ،المقابالت بهاإلى اللغة الرئيسية التي سُتجرى  ُترجم االستبيان
من المهم جّدًا عدم تحريف معنى السؤال عند إعادة  و ،صياغة األسئلة لتتناسب مع اللهجة والثقافة المحلية

 .المحلية سيجري تدريبك على إجراء مقابالت باللغاتو ،صياغته أو ترجمته إلى لغة أخرى

أسرة  مع أيّ ية هو من أولى الخطوات الالزمة قبل إجراء المقابلة ل ال شّك أّن التعّرف إلى اللغة أو اللغات المح
رق بحيث تعملين في منطقة يتم التحدث فيها بلغتك، وبالتالي لن تواجهي سوى  معيشية. وسوف تتوّزع الفِ 

ك  ه الحالة، قد تتمكّنين من إيجاد لغة أخرى تناسبوفي هذ ،لغتك ةالمبحوثنادرًا حاالت حيث ال تتحدث 
 فتكون هي لغة المقابلة. وتناسبها

حاولي عندئذ أن تعرفي ما إذا  ف المبحوثة،لكن في بعض الحاالت، قد يستحيل عليك إيجاد لغة مشتركة مع 
شرفة المُ  أخبريشرفة، وفي هذه الحالة فرد آخر من الفريق أو مع المُ  تتحدث لغة مشتركة مع أيّ  المبحوثةكانت 

فرد من أفراد الفريق،   مشتركة مع أيّ  المبحوثةأما إذا لم تكن لغة  لمقابلة.ا لكي تعّين شخصًا آخر إلجراء 
 امتنعي عن إجراء المقابلة، ودّوني بوضوح على الورقة اإلدارّية سبب إلغائها.ف
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 لميدانيةا اإلجراءات .دال 

 وتحدد األقسامُ  .على فهم كل فرد من أفراد الفريق اإلجراءات الميدانية الصحيحة وتطبيقها المسحيعتمد نجاح 
 . اختيارهامع األسر المعيشية التي جرى  المسحستالم مهام العمل ومتابعة تقدم ال التالية اإلجراءات الصحيحة 

 رية يأنشطة تحض .1

أسلوب العمل وكيفية السير المكاني للوصول إلى   نفي التدريب قد فهم ات المشاركأن جميع من يجب التأكد 
 . قبل البدء بالعمل الميداني، االستبيان وكيفية استيفائهاأسئلة أيضًا جميع  نوفهم المعيشية،األسر 

 طلب منك القيام بالمهام التالية:وقبل إجراء المقابلة كل يوم يُ 

شرفة، والتأكد من حصولك على نسخ إضافية االستبيانات الجديدة من المُ  من نماذجالحصول على عدد كاف  •
 البديلة. نماذج االستبيانات  اإلضافة إلىاألسرة المعيشية باستمارة من 

 . االستبيان واستكمالهاغالف التأكد من بيانات التعريف على ورقة  •

 .ي حال احتياجك إليهااستبيانات إضافية ف على نماذجالحصول  •

شرفة تعليمات خاصة من المُ  بها، بما في ذلك أيّ  لفِت فهم المعلومات بشأن تحديد األسرة المعيشية التي كُ  •
 . حول إيجاد األسرة المعيشية التي تم اختيارها واالتصال بها

 ذكرها. السابق الحصول على المستلزمات الضرورية إلجراء المقابلة  •

 . بحوثةللم التي يمكن أن تعطيها  ،للدعم األماكن المحليةالمعلومات عن  لالحصول على ورقة تشم •

 في حال بكائها أثناء المقابلة. المبحوثةالحصول على المناديل لتقديمها إلى  •
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 االتصال باألسر المعيشية .2

خل خاص دالكل بلد طريقة محددة لترقيم المباني واألسر المعيشية بحيث يكون لكل أسرة رقم  :مالحظة[
وتعتمد التعليمات في هذه الحالة على نموذج محدد يقوم على تخصيص أرقام  .المجموعة التي تم اختيارها

سرة المعيشية. ويحدد  نة وقائمة باألسر المعيشية معّرفة باسم رّب األالمباني داخل وحدات العيّ  محددة لكل
 .]نة النهائية واالتصال بهالكل أسرة معيشية. ويجري اختيار أرقام األسر التي تشكّل العي� رقم 

ف إلى المبحوثات المؤهالت  .3 باستخدام نموذج اختيار [التعر�
 ]المرأة المؤهلة

  ،بة لهذه الدراسةعتبر مناِس المؤهلة هي التي تُ  المبحوثةو. "مناسبة"يعني أن تكون  "مؤهلة"ن تكون المرأة أ
  في إطار إجراءالنساء المؤهالت للمقابلة الفتيات وللتعرف إلى  المرأة المؤهلةوسوف تستخدمين نموذج اختيار 

 استبيان العنف ضد المرأة.

الفصل في  "سئلةاأل استيفاءدليل تعليمات "بالتفصيل في المرأة المؤهلة اختيار استخدام نموذج  شرح يرد(
 .)الثاني من هذا الدليل

 تقديم الدراسة  .4

، مثل  آمن سما[ باستخدامفي مختلف االتصاالت والمناقشات المتعلقة بالدراسة، تجدر اإلشارة إلى الدراسة 
كذلك على   االسمذكر هذا . وسيُ ]"حول العنف ضد المرأةالمسح "وليس  "المسح حول خبرات المرأة الحياتية"

 وثائق التعريف وكل المراسالت واالتصاالت المتعلقة بالدراسة. 

 ، وذلكاآلمن بهذا االسم المسحالمهم جدًا أن تشيري إلى إجراء المقابالت، من في كباحثة عندما تقومين بدورك 
ذا تمت اإلشارة إلى العنف المنزلي أو العنف ضد المرأة، قد  فإ .في الدراسة المرأة المشتركةهدف ضمان سالمة ب

ض قد يعر� مما  ،اإلى أشخاص آخرين عن حالته تقد تحدث اأنهفي سم بالعنف ك الذي يت� يالشر/ الزوجيشك 
 لخطر متزايد من العنف. )لةجراء المقابإ ب التي تقومالباحثة وحتى ( المبحوثة
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األسئلة التي يطرحها ف ،أفراد آخرين أو أيّ  المحتمالت بحوثاتالمخداع  إلى )من آاسم (استخدام وال يهدف 
 الحياتية.  تجاربهاووعالقاتها  المبحوثةحول مختلف جوانب حياة  تدور فعالً االستبيان 

 االتصال بالمبحوثات المختارات  .5

 مع النساء المؤهالت إجراء المقابالت في الباحثة تواجهها  التي قدالصعوبات 

  في حال استخدام الورقة[ إجراء المقابالت فيالباحثة ما يلي أمثلة عن الصعوبات التي قد تواجهها  في
 : ]القسم التالي كما يجب مةءمالو ،إدخال أرقام الرموزينبغي اإلدارية مع رموز لإلجابات الناقصة، 

في المنزل عند زيارتك، قومي   المبحوثة حضورعدم  حال في  :تم اختيارها ليست في المنزل المرأة التي •
كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية واسألي الجيران أو أفراد األسرة متى   )ليست في المنزل( ]الرمز[بإدخال 

ت في أوقات مختلفة من  األقل ثالث مرات، وحاولي أن تقومي بالزيارا بالزيارة علىتقومي يجب أن   .تعود
عن محاولة االتصال  نتوقفيتبعد ذلك و واحد في وقتوال يجدر بك القيام بالزيارات الثالث  ،اليوم

 . )المنزل في كون حاضرةفي وقت مناسب بحيث ت المبحوثةزيارة  يحاولبل ( المبحوثةب

يوجد  ال ( ]الرمز[في األسرة المعيشية، قومي بإدخال  مؤهلة امرأةلم تكن هناك  إذامؤهلة:  امرأةعدم وجود  •
كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية. ثّم انتقلي إلى األسرة التالية   )في األسرة المعيشية مؤهلةامرأة 

 أخرى.  بأسرة معيشية األسرة المعيشيةيجب أال تستبدلي هذه  .المخصصة لك

في إجراء المقابلة إلى حد  المبحوثةيعتمد مدى رغبة  :ابلةالتي تم اختيارها ترفض إجراء المق المبحوثة •
ن ال يغريبت المبحوثةأنت و نبداية المقابلة تكوني فيفتقابلينها، كبير على االنطباع األول الذي تتركينه عندما 

رحب  تبالراحة و المبحوثةلذلك من المهم أن تنشأ عالقة طيبة بينكما حتى تشعر  إحداكما األخرى،تعرف 
في بداية   .أم ال له تأثير على استعدادها للتعاون معك للمبحوثةحيث إن أول انطباع يصل منك  معك،كالم بال

خبريها أن أو باختصار المسحوأهداف  الغرض من الزيارة،لها واشرحي جيد المقابلة قدمي نفسك بأسلوب  
تزال   ال المبحوثةوإذا كانت  .وإذا لزم األمر أكّدي مرارًا على سرّية المعلومات ،دقائق ]عدد[المقابلة ستستغرق 

ما إذا كانت تفّضل تأجيل المقابلة إلى وقت عاسأليها  ،غير راغبة في إجراء المقابلة قد يكون الوقت غير مالئم
كنتيجة للزيارة على   )رفضت( ]الرمز[دخلي أعلى رفضها،  المبحوثةوفي حال استمّرت  .دي موعداً آخر وحد� 

شرفتك بكل حاالت الرفض، وهي تتخذ قرارًا بشأن قّدمي تقريرًا لمُ و ،الورقة اإلدارية، واذكري سبب الرفض
 .خاذهت ا يجباإلجراء الذي 

إجراء المقابلة   المبحوثة فيال ترغب  قدالحق: المقابلة إلى وقت تأجيل تم اختيارها تفّضل  المبحوثة التي •
 ،الءمة لهافي الوقت والمكان األكثر م المبحوثةيجب أن تحاولي ترتيب موعد لمقابلة ف ،في وقت زيارتك
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التي تم  المرأة( ]الرمز[دخلي أتأكدي من تسجيل أن المقابلة غير مكتملة على الورقة اإلدارية لالستبيان وو
وإذا   ،شرفتك باألمرمُ  أخبريو ، القادمة والمكان المتفق عليهودّوني تاريخ الزيارة  )المقابلةلت أّج اختيارها 

 . المبحوثةتم إعادة تحديد موعد جديد مع يأّن الوقت غير مناسب،  توجد

التي تم اختيارها تعاني من الصمم، أو التخلف العقلي أو من   المرأةكانت  إذا: جٍز معّينتعاني من ع المبحوثة •
  )تم اختيارها عاجزة المرأة التي( ]الرمز[ دخليأ ،معهاالمقابلة يستحيل إجراء بحيث مرض خطير،  أيّ 

 .المبحوثةال تستبدلي و ،كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية

المقابلة أو قد ال ترغب في اإلجابة على كل األسئلة خالل  إنهاءإلى  المبحوثةتضطر  قدالمقابلة: عدم اكتمال  •
سبب من األسباب، يجب أن تحاولي ترتيب موعد آخر في أقرب وقت  إذا لم تكتمل المقابلة أليّ ف  ،زيارتك لها

تأكدي من تسجيل أن المقابلة غير مكتملة على الورقة  وممكن للحصول على باقي المعلومات الناقصة. 
استكمال المقابلة إلى زيارة  تأجيل تم ( ]الرمز[أو  ) ال ترغب في االستمرار( ]الرمز[دخلي أو ،ياناإلدارية لالستب

 شرفتك عن المشكلة.واذكري الوقت المتفق عليه للزيارة التالية. في الحالتين، أخبري مُ  )أخرى

 تذكّري: ال تستبدلي أّي أسرة معيشية أو أّي مبحوثة. 

 

 إعادة زيارة األسر المعيشية  .6

نظرًا إلى اختيار كل أسرة معيشية بعناية، يجب أن تبذلي كل جهد ممكن إلجراء المقابالت في األسر المعيشية 
  حاضراً وفي بعض األحيان قد ال يكون فرد من األسرة المعيشية  ،المحددةالمؤهلة  المرأةالمخصصة لك، ومع  
كما  ،]األسرة معلمحاولة إجراء المقابلة  يجب أن تقومي بثالث زيارات مختلفة على األقل[خالل وقت زيارتك 

 التي تم اختيارها.  المبحوثةيجدر بك أن تقومي بثالث زيارات متفّرقة على األقل لمحاولة إجراء مقابلة مع 

مواعيد  ما إذا كان لديك أيّ ماستبياناتك لتتأكدي لنماذج  في بداية كل يوم، يجب أن تراجعي األوراق اإلدارية 
وإذا لم يكن ثّمة مواعيد متفق عليها، قومي بالزيارة   ،مؤهلة بحوثةمإلعادة زيارة أسرة معيشية محددة أو 

على سبيل المثال، إذا جرت  ؛في وقت مختلف عن الزيارات السابقة المبحوثةالتالية إلى األسرة المعيشية أو 
ترتيب مواعيد الزيارات التالية في الصباح أو في نهاية الزيارات السابقة في بداية فترة ما بعد الظهر، حاولي 

أن تخّططي للزيارة في المساء أو في يجب التي تم اختيارها امرأة عاملة،  المرأةوإذا كانت  ،فترة ما بعد الظهر
إّن ترتيب مواعيد الزيارات التالية في أوقات مختلفة مهم جدًا للحّد من معدل عدم  .عطلة نهاية األسبوع

 .)عن االتصال باألسرة المعيشية أو عن استكمال االستبيانفيها تعجزين التي عدد الحاالت  وهو (ستجابة اال
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 استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة .7

 ،توافق على إجراء المقابلة امرأةكل  اأن تمأله يجبي تال ،الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة استمارةعتبر ت
يفترض أن تنبثق من إرادة حّرة من دون   المسح النساء فيالفتيات وفمشاركة كّل  ،جزءًا هامًا جدًا من الدراسة

بشأن   المعلوماتالموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة  استمارةوفر  وت .شكل من أشكال اإلجبار أو الضغط أيّ 
ب جبالتالي يو ،كانت ترغب في إجراء المقابلة أم الأسئلة لتقّرر ما إذا  مدها بفرصة طرح أيّ تمواضيع الدراسة، و

 وذلك بتوقيعها بالموافقة على استكمال المقابلة. رأة المؤهلةالم موافقة التأكد من

 ويشمل بيان الموافقة المواضيع التالية:

 البيانات.سرية  •
 .االستبيان/ الغرض العام من الدراسة •
 .بعض المواضيع التي قد تصعب مناقشتها •
 وقت.  سؤال، أو وقف المقابلة في أيّ   المبحوثة أيّ تخطي إمكانية   •

معرفة  التفاصيل المتعّلقة بهذا الجزء، وستتمكّنين من  )الفصل الثاني( "سئلةاألاستيفاء تعليمات  دليل"  يشمل(
 . )التدريبفترة خالل  كيفّية ملء هذا االستبيان

 المقابالت  .8

  دليل"ويحتوي  .باعهاتّ احب  ويشمل الجزء التالي اإلجراءات العاّمة التي يسوف تجرين مقابالت وجهًا لوجه. 
 التفاصيل المتعّلقة بكل سؤال.  )الفصل الثاني( "سئلةاألاستيفاء تعليمات 

 التحّقق من استيفاء االستبيانات .9

لمنزل   عة قبل مغادرتكويجب أن تتم هذه المراَج  ،انتهاء المقابلةكل استبيان عند   عةباحثة مراَج من واجب كل 
  .كّل األسئلة المناسبة وأن اإلجابات واضحة ومعقولة وأن خطك مقروء ِت طرح ِك ، حتى تتأكدي من أن المبحوثة
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خطا� فادحًا،   إذا ارتكبِت   ولكن ،صحيحة األسئلة بطريقةتعليمات االنتقال بين  بعِت تّ اتأكدي كذلك من أنك قد 
، وتُ   أنك ارتكبِت  للمبحوثة ببساطةيجب أن تشرحي   عيدي طرح السؤال. خطا�

 ،ال تعيدي نسخ االستبيانات، فطالما أن اإلجابات واضحة ومقروءة، من غير الضروري أن يكون االستبيان منمقاً 
ي كل المعلومات على  ففي كل مرة تنقلين اإلجابات على استبيان جديد، تزيد فرص ارتكاب األخطاء. دّون

 حسابات تقومين بها في الهامش أو على الجهة الخلفّية من االستبيان.  االستبيانات التي قدمت إليك، واكتبي أيّ 

كما يجب تفسير كل ما هو  ،على االستبيان المبحوثةفي حال لم تكوني واثقة من الجواب، دّوني كل ما تقوله 
تعليقات عن   ودّوني أيّ  ،في النهاية "التعليقات"سب، أو في قسم غير عادي في الهوامش قرب السؤال المنا

شكوك   في حال ساورتك أيّ  .شرفةالمقابلة تشعرين أنها قد توضح اإلجابات المدّونة أو أنها قد تثير اهتمام المُ 
هذه   تساعدفقد  ،شرفتكحول كيفّية تدوين جواب معّين، اكتبي مالحظة على االستبيان، ثم راجعي األمر مع مُ 

المالحظات في هذه  ةيتم قراءكما  ،عة االستبياناتكثيرًا عند مراَج عة الميدانية راِج والمُ شرفة المالحظات المُ 
 ستخدم في حل المشكالت التي قد تطرأ عند إدخال البيانات.المكتب وتُ 

 ُمشرفتك الحقًا. وراجعي األمر مع  تذكّري: إذا ساورتك الشكوك حول أّي إجابة، دّوني اإلجابة بالكامل

 

 تسليم االستبيانات المستوفاة .10

شرفة  تقوم المُ [شرفتك. مُ  المستوفاة إلى، قومي بتسليم االستبيانات الميداني كل يومعند االنتهاء من العمل 
يجب أن   .]عة الميدانيةراِج وتعطي االستبيانات للمُ  بتسجيل رمز النتيجة النهائية والتاريخ على ورقة المراقبة

والبحث عن حلول لها من   المؤهلة المبحوثةمشكالت واجهتك أثناء إجراء المقابلة مع   شرفتك عن أيّ تخبري مُ 
 .ب تكرارها في األيام المقبلةأجل تجن� 

 دقة البيانات .11

في (االستبيانات عة شرفة في مراَج تساهم المُ  وقد ،ىمستوفكل استبيان ل عة الميدانيةراَج مالإجراء واجب المن 
وإذا   الباحثة.مع  األخطاء مناقشة  يتم ،ذلكبعد  .)عةي اإلشراف والمراَج بعض األحيان يقوم الشخص عينه بمهمتَ 

 تصحح بعض األخطاء في البيانات. المبحوثة لكيبزيارة أخرى  لباحثة مرةقوم الزم األمر، ت
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إجراءات عامة الستكمال استبيان العنف  .هاء
 المرأة ضد

هدف جمع المعلومات الالزمة للدراسة، يجب أن تدركي جّيدًا طريقة طرح كل سؤال، وما هي المعلومات التي  ب
من التأكد كما يجب  ،يهدف السؤال إلى جمعها وكيفّية التعامل مع المشاكل التي قد تبرز في أثناء المقابلة

الستبيان. ويغّطي هذا الجزء من التدريب كيفية ابالخاصة باع التعليمات تّ ااإلجابات بطريقة صحيحة و تسجيل
 وتتضمن الوثيقة المرفقة توصيفًا ألسئلة االستبيان.  ،استكمال االستبيان

 الشكل العام لالستبيان حول العنف ضد المرأة  .1

وبشكل عام فإن األسئلة   ،السكانية والصحية في المسوحستبيانات المستخدمة اال عناالستبيان ال يختلف شكل 
في العمود الرابع فاإلجابات  رموزأما  ،اإلجابات في العمود الثالث، وفي العمود الثاني من االستبيان مكتوبة

 . واالنتقاالت إلى أسئلة الحقة في العمود الخامس

 مثل: تم استخدام عدد من الصيغ لمساعدتك 

.  ")منصوص عليه"هذا (بصوت مرتفع  ): أين ذهبت المرة الماضية؟ مثل(قرأ النص المكتوب بحروف صغيرة يُ  •
 التقصي. وأسئلة  وهذا يتضمن المقدمات واألسئلة

ستخدم هذا الخط للداللة ويُ  ،بصوت مرتفع )مثل: ضعي عالمة واحد(قرأ النص المكتوب بحروف كبيرة  ال يُ  •
 اإلجابة. على التعليمات ولكتابة رموز 

 سمح بإجابة محتملة واحدة فحسب. يُ   ،) لخإ ،3 ،2 ،1مثل (في األسئلة حيث يتم تعداد أرقام الرموز  •

يمكن أن تدّوني أكثر من   ،) ، إلخA  ,B  ,C ,Dمثل (في األسئلة حيث يتم تعداد الرموز وفق حروف األبجدية  •
 إجابة. 
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 : شرح تفصيلي يلي ما فيو

 طرح األسئلة .2

 السؤال كما هو مكتوب بالضبط  اقرئي )1(

وعند طرح السؤال تكّلمي ببطء   ،من المهم جدًا أن تطرحي السؤال كما هو مكتوب بالضبط في االستبيان
وفي بعض األحيان قد تحتاجين إلى تكرار   ،في سماع السؤال أو فهمه المبحوثة صعوبةووضوح حتى ال تجد 

ئذ ال تقومي بإعادة صياغة السؤال ولكن كرريه كما هو مكتوب ، عندالمبحوثة تفهمهالسؤال حتى تتأكدي من أن 
ولكن عند تغيير الصياغة، احرصي  ،السؤال بعد تكراره، يمكنك أن تعيدي صياغته  تفهم المبحوثةلم إذا  بالضبط.

ن غير على سؤال معيّ   المبحوثةكانت إجابة  إذا(الحاالت في بعض  على عدم المساس بمعنى السؤال األصلي.
 . المبحوثة، للحصول على إجابة كاملة من )يالتقّص (تضطرين إلى طرح أسئلة إضافية  قد ،)ةكامل 

 أفضل من غيرها  معّينة هيإجابات اإليحاء بأن كوني حريصة على عدم  )2(

فمن المهم أن   المبحوثة،سلوك يمكن أن يؤثر على إجابة  ب أيّ عند قراءة السؤال يجب أن تحرصي على تجن� 
تقرئي  يجب أن   ،أن تطرحي سؤاالً  إذا أردِت  باإلضافة إلى ذلك،  .المبحوثةبتكون الحقائق واآلراء المعطاة خاصة 

وهذا منصوص عليه في  آخر،خيار على  ترجيح أيّ  وعدمجابة اإللتوضيح  في السؤال  درجةكل الخيارات الم 
 السؤال. 

 األسئلة بالترتيب  اقرئي )3(

تغيير في ترتيب   أيّ و ،عن رّدة فعلها تجاه ما عانته المبحوثةيهدف ترتيب األسئلة إلى تمهيد السبيل لتعّبر 
المحدد   بنفس التسلسللذلك يجب أن يتم توجيه األسئلة  ،إلى تغيير إجابتها المبحوثة ويدفعهااألسئلة قد يربك 

 االستبيان. في 

 ول كيفية قراءة كل سؤالتبعي التعليمات حا )4(

من المهم أن   .كيفية قراءة كل سؤاللوصفًا مفصالً  )الفصل الثاني( "سئلةاألاستيفاء تعليمات  دليل" يشمل 
لم تتبعي التعليمات بشكل  ففي حال  .المبحوثةقراءة السؤال كامالً بصوت مرتفع قبل أن تجيب تقومي ب

استمعت للسؤال  كانتطرح السؤال كامالً، قد تأتي إجابتها مختلفة عما لو  المبحوثة قبلصحيح، أو إذا أجابت 
أود أن تستمعي إلى السؤال كامالً "يجب أن تقولي السؤال   تقرئينوأنت   المبحوثةقاطعتك وفي حال  .بالكامل

 . "قبل اإلجابة
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 تشديد على إجابة بدالً من أخرى احرصي على عدم ال )5(

 المبحوثةفعلى سبيل المثال، إذا توّجب عليك أن تذكّري  ،احرصي على عدم التشديد على إجابة بدالً من أخرى
بخياراتها، تأكدي من قراءة اإلجابات الممكنة كافة، بدالً من اختيار إجابة أو أكثر تعتقدين أنها قد تناسب وضعها 

 أكثر.

 يالتقّص  )6(

  .للوصول إلى إجابة صحيحةي تتقّص من الخيارات المطروحة، عليك أن   مع أيٍ  المبحوثةعندما ال تتناسب إجابة 
إجابة ، ولكن يجب الحرص على عدم التأثير على حاً إجابة أكثر وضو الحصول على  ي إلىالتقّص يهدف 

 ي: التقّص فئات من  وهناك ثالث .المبحوثة

 . الصحة ي لبلوغالتقّص  •
 . لبلوغ الوضوح يالتقّص  •
 .لبلوغ الكمالي التقّص  •

 الصحة ي لبلوغالتقّص 

عندما تكون اإلجابة غير   ،المثال فعلى سبيل ،الصحة للتأكد من اإلجابة المعطاة ي لبلوغالتقّص ستخدم يُ 
قراءة  يجب ،بحوثةللم ينهائالتي تقر خياراتمن ال واضحة أو تتعارض مع إجابة سابقة أو ال تتوافق مع أيٍ 

 :هاسؤالثم كما يمكنك التوقف للحظات  ،أن إجابتها غير صحيحة المبحوثةالسؤال مجددًا لكي تعرف 
 . "إجابتك هي...؟ "

في حال لم  ،عليها  اً المذكورة في تلك األسئلة عندما يكون منصوصالخيارات من المهم أن تقومي بقراءة كّل 
التقصي  من أسئلة  يمكن طرح أيّ  .لها ينهائباختيار إجابة واضحة من بين الخيارات التي تقر المبحوثةتقم 

 التالية:

 "خيار ينطبق أكثر على وضعك؟  أيّ "
 "نها برأيك؟ و� أن أد يجبإجابة  أيّ "
تناسب وضعك أكثر؟ اإلجابات  منها  أيّ  وأخبرينيبإعطائي أربع إجابات. دعيني أقرأها لك مجددًا  قمِت "

 " هي...
 " إجابة ينبغي أن أدّون. هل يمكن أن تكون إجابتك...؟  لست متأكدة تمامًا أيّ "
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 لبلوغ الوضوح  يالتقّص 

إلجابة أو في حال أعطت  اتفسير لالوضوح للحصول على إجابة أكثر استيفاًء أو  ي لبلوغالتقّص ستخدم يُ 
 لبلوغ الوضوح التالي: ي التقّص سمح فيه بإجابة واحدة فقط. تشمل أسئلة أكثر من إجابة لسؤال يُ  المبحوثة

 "ماذا تقصدين؟ "
 "هل يمكنك توضيح ذلك؟ "
 "لست متأكدة مّما إذا فهمت؟"

 لبلوغ الكمال  يالتقّص 

للتحقق من تغطية   ،اإلجابات بتعدد التي ُيسمح فيهابالنسبة لألسئلة  ،الكمال ي لبلوغالتقّص ستخدم يُ 
 هذه وقد تشمل التالي:التقصي االستبيان بوضوح على أسئلة  وينّص  .اإلجابات التي تنطبق كافة

 " ؟ وماذا أيضاً "
 "مكان آخر؟ أين؟  في أيّ "
 " شخص آخر؟  هل هناك أيّ "

 سؤال تتخّطي أيّ ال  )7(

بلغ األمر طرح سؤال يتعّلق بهذا الموقف بالذات، قومي بطرح  يعن أحد المواقف، و تتحدث المبحوثةعندما 
اإلجابة لها مرة ثانية  تقرئيوإذا أتت اإلجابة مختلفة عما سبق وأعلنته، يمكنك أن  ،السؤال وتسجيل إجابتها

 . "هل هذا صحيح؟ . ن أنه لم يكن لديك مشاكلحسنًا سأدو� "كالتالي 

 " أتذكر ال/ أعرفال " )8(

فقد يشّجع   ،صراحةً  هعدم ذكريجب ولكن  ،"ال أتذكر/ ال أعرف"في بعض الحاالت، تشمل خيارات اإلجابات خيار 
ال  "المبحوثة أجابت حال  المستطاع فيي قدر التقّص كما عليك دومًا  على اختيار هذه اإلجابة. المبحوثةذلك 

في  "أتذكر ال/ أعرفال "فبعض األشخاص يترددون في التعبير عن أفكارهم، ودائمًا يقولون  ،"ال أتذكر/ أعرف
 ي فيتم تدوينهالتقّص بعد  "أعرفال "قول  المبحوثة فيوفي حال استمرت  ،بادئ األمر ثم يوّسعون إجابتهم

 .)98(بالرمز 
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 رفض اإلجابة على أحد األسئلة )9(

يجب  وفي حال رفضت اإلجابة على سؤال ما،  ،سؤال ال ترغب في اإلجابة عليه  أن تتخّطى أيّ  للمبحوثةيحق 
 . أّنك لم تتخّطي السؤال سهواً من عة الميدانية راِج والمُ شرفة المُ  السؤال لتتأكّدفي  "رفضت"تدّوني  أن

الحق  حوثةللمبحتى لو كان  ،"ةبال إجا/ ت اإلجابةرفض"ن األسئلة حول أعمال العنف ليس فيها خيار اإلجابة إ
عن العنف ضد   مسحجوهر ال  يألن أعمال العنف ه  إجابة،فمن المهم محاولة الحصول على  اإلجابة،في رفض 

رفضت  " يبعض األسئلة بعد بعض التحقق والشرح، يجب أن تكتب اإلجابة علىبرفض  استمرتفإذا  المرأة،
 .)99 بالرقمذلك يتم ترميز  وسوف(مقابل السؤال ذات الصلة   "اإلجابة

 ع أسباب الرفض. السؤال م  اإلجابة علىرفضت  المبحوثةمالحظة توضح أن  نيوفي نهاية المقابلة، إذا أمكن، دو� 

 تسجيل اإلجابات  .3

عات  راِج والمُ  شرفاتالمُ  ستخدمما تنيب ،االستبيانات نماذجالستيفاء  أزرقحبر  الباحثات أقالمتستخدم 
 خضر. أفي المكتب أقالم حبر  اتعراِج المُ وحمر أأقالم حبر الميدانيات 

 : من األسئلة  ثالثة أنواعاالستبيان  يشمل

 .أسئلة مع إجابات برموز محّددة ) 1(
 . "األسئلة المفتوحة"أسئلة مع إجابات من دون رموز محّددة، على مثال  ) 2(
 . انتقاالتأسئلة بها  ) 3(

مثل وفي بعض األسئلة،  ،)مع إجابات برموز محددة أسئلة( )1(رقم  النوعوفي أغلب األسئلة تّم اعتماد 
(F01/F08/V04E) ، مثلخيارات اإلجابة، وفي بعضها اآلخر،  تقرئيينبغي أن (V13/V1) ،تقرئيال أن  ينبغي  

 . اإلجابة خيارات 

أما  .عددياً وفي هذه الحالة تّتبع الرموز ترقيمًا  ،إجابة واحدة فقطأسئلة ال تحتمل سوى هناك باإلضافة إلى ذلك، 
من  رابعستخدم العمود اليُ و بع الرموز ترتيبًا أبجدياً فتتّ  ،بالنسبة إلى األسئلة التي تحتمل أكثر من إجابة

 .الرموز لتسريع العمليةاعتماد تّم  في المجملو عليها. المبحوثةاالستبيان لتدوين ردود 
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 ال تحتمل سوى إجابة واحدة وأسئلة مع إجابات برموز محّددة  •

 تدرج إجابات تلك األسئلة في المبحوثة وبالتاليفي بعض األسئلة، يمكننا أن نتوّقع اإلجابات التي قد تعطيها 
من أن كل دائرة  تأكديوالمناسب،  )الرمز(ولتسجيل اإلجابة يكفي أن تضعي دائرة حول الرقم  .االستبيان

 رقم واحد فقط. نها تحيط بتضعي

 سؤال مع إجابات برموز محددة وال يحتمل سوى إجابة واحدة لل امث

 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  الرقم

M07  ما حالة النشاط المعتاد أو الحالي
 ؟)خيرالحالي أو األ(شريكك / لزوجك

 1 موظف 

 2 صاحب عمل 

 3 يعمل لحسابه الخاص 

 4 أجريعمل لدى األسرة دون 

 5 )سبق له العمل(عاطل يبحث عن عمل 

 6 ) لم يسبق له العمل(عاطل يبحث عن عمل 

 7 له إيراد وال يعمل 

 8 طالب 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

في حال  "أخرى"وينبغي وضع دائرة حول رمز  ،"أخرى"وفي بعض األحيان، تضّم اإلجابات برموز محددة خيار 
في سؤال   "أخرى"وعندما تضعين دائرة حول الرمز  .اإلجابات المدرجة للسؤال كلكانت اإلجابة مختلفة عن 

إلى مساحة أكبر،  وإذا احتجِت  المتاحة،في المساحة  المبحوثةن، يجب أن تقومي دائمًا بتدوين رّد معيّ 
المالحظة في   يانظر "إلى جانب السؤال في الجزء األخير، واكتبي  "عليقاتالت"استخدمي الهامش أو قسم 

 . "قسم التعليقات
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 وال يحتمل سوى إجابة واحدة  "أخرى "سؤال مع إجابات برموز محددة تشمل خيار لل امث

 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  مالرق

R09 
 ن الذي اختار لك زوجك  مَ 
 ؟ )األخير أو الحالي(

 1 ) والزوج  المبحوثة( سوياً 

 2 المبحوثة اختيار 

 3 المبحوثة اختيار عائلة 

 4 اختيار الزوج 

 5 اختيار عائلة الزوج 

 6 _____________ : ) يدحد� (أخرى 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

 أسئلة مع إجابات برموز محّددة وتحتمل إجابات متعّددة 

لهذه   الرموز بأحرف األبجدية ُتعتمد ،لتذكيرل .برموز محددة متعددةفي بعض الحاالت، تحتمل األسئلة إجابات 
لى ع  حصوللل  اينبغي استخدامهو، امنصوص عليه  يتقّص أسئلٌة أخرى لل وغالبًا ما يرافق هذه األسئلة  ،اإلجابات

 اإلجابات.كل 

 يسمح بتعدد اإلجابات و   اً مكتوب اً يضم نصإجابات برموز محددة سؤال مع ل لامث

 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  مالرق

N05j 

من أفراد عائلتك  أحداً  هل أخبرِت 
 حول هذه الحادثة؟ 

ة أو  / صديقك  ؟شخص آخر أيّ أو 
 ؟ة/ جار

 )جاباتإلبتعدد ا  سمحيُ (

 A ال أحد 

 B فرد من العائلة األساسية، أنثى 

 C ر كَ من العائلة األساسية، ذَ فرد 

 D فرد من عائلة الزوج، أنثى 

 E ر كَ فرد من عائلة الزوج، ذَ 

 F بنتك ا/ بنكا

 G ة/ ة أو جار/ صديق

 H )____________ يد حد� (شخص آخر 
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  تسجيل اإلجابات من دون رموز محددة 

في  المبحوثةوفي هذه الحالة يجب أن تكتبي رّد  ،حتوي بعض األسئلة على إجابات من دون رموز محددةت
 في المجمل، سيتوّجب عليك أن تدّوني رقمًا أو تاريخًا في المرّبعات المتاحة.  .المساحة المتاحة

 سؤال مع إجابات من دون رموز محددةل لامث

 اإلجابة  رمز اإلجابة  األسئلة  مالرق

I07 
في حياتك، هل سبق أن قضيت 

في مستشفى   )أكثرأو (ليلة 
 ؟)اإلصابات(بسبب هذه اإلصابة 

 عدد الليالي في المستشفى   
 

 1 أحتج إلى ذلك لم 

 98 ال تتذكر / ال تعرف

 99 ال إجابة / رفضت اإلجابة

على  .في حال كانت األرقام في اإلجابات أقل من عدد المربعات المتاحة، تمأل الفراغات بعدد صفر سابق للرقم
وفي بعض األحيان، ينبغي أن  .ثالثة مربعاتفي  "002"في مربعين، و "02" "2" سبيل المثال، تسجل اإلجابة 

أن تسّجلي تلك اإلجابات بدقة تامة   حاوليف ،المبحوثةعّبرت بها تدّوني اإلجابة باستخدام الكلمات عينها التي 
اكتبي  إلى اختصار، احرصي على المحافظة على دّقة المعنى، وعند الضرورة،  وإذا احتجِت  ،ت لككما أعطيَ 

 جانبها للشرح.في مالحظة في آخر الصفحة أو 

 تصحيح األخطاء  .4

وبالنسبة إلى اإلجابات بالرموز المحّددة، تأكدي من وضع دائرة    ، أن تقومي بتسجيل كّل األسئلة بإتقان   اً من المهم جد 
  ، بوضوح لتسهل قراءتها   ها ينبغي أن تكتبي ف أّما اإلجابات المفتوحة،    . جابة الصحيحة بعناية حول الرمز الخاص باإل 

ها، تأكدي من إلغاء اإلجابة الخاطئة  إجابت أو إذا قامت هي بتغيير    المبحوثة وإذا ارتكبت خطأ في تدوين إجابة  
ري أنه  تذكّ   . طب اإلجابة الخاطئة بخطين إجابة بل اكتفي بش   ال تحاولي أبدًا أن تمحي أيّ   . وإدخال اإلجابة الصحيحة 

إذا    : مثال   رموز البيانات. تجميع  إجابتين ألحد األسئلة، قد يستحيل تحديد اإلجابة الصحيحة عند    وضعِت في حال  
  ، يتم الشطب 5المفروض أن توضع حول الرقم  بينما    3حدث خطأ في تسجيل اإلجابة وتم وضع دائرة حول الرقم  

 . التالي   ، كما هو موضح بالشكل اإلجابة الصحيحة   دائرة حول توضع    بخطين ثم على اإلجابة الخطأ  

 

 حي اإلجابة. سؤال سابق وتصّح  طرح أيّ تعيدي تناقض في إجابات المبحوثة، يمكنك أن  أيّ  إذا الحظِت 

3 5 
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 اّتباع التعليمات  .5

 لاالنتقا )1(

عما إذا  سبيل المثال، ال يمكن سؤال امرأة  على ،المبحوثةمن المهم جدًا تجّنب طرح أسئلة غير متّصلة بوضع 
إلى   نة تدفعكمعيّ ات في أسئلة إلجابوهناك بعض ا  ،لم تبّلغ عن تعّرضها للعنف إذا لحق بها أّي أذى نتيجة للعنف

إلى السؤال   السؤالهذا االنتقال من تعليمات في االستبيان توّجهك إلى هناك ولذلك عدم طرح األسئلة الالحقة، 
 بعناية. االنتقالومن المهّم جّدًا أن تّتبعي تعليمات  ،المناسب التالي

 تعليمات االنتقال  مثال عن

 ؤال سالإلى  يانتقل  اإلجابة  رمز ة اإلجاب األسئلة  الرقم

H27 
ال   أنك كنِت  دثبالعكس بصفة عامة، هل ح 

ذلك   يريدكان نجاب ولكن زوجك إلتريدين ا
 ؟ منك

  1 نعم

 H29 2 ال 

أما إذا   ،H28أي  التاليإلى السؤال  أن تنتقلييمكنك  )1(دائرة حول الرمز  وضعِت  إذا ،H27في حالة السؤال 
 . H29تنتقلي مباشرة إلى طرح السؤال و H28تتخطي السؤال أن   يجبف )2(دائرة حول الرمز  وضعِت 

 اإلحاالت  )2(

على سؤال سابق،  المبحوثةعة إجابة أعطتها بهدف ضمان انسياب االستبيان سيتم توجيهك أحيانًا لمراَج 
ىهذه  .التخطي المطبقة باع تعليماتتّ اواإلشارة إلى اإلجابة من خالل وضع عالمة في مرّبع، ثم    التعليمات تسم�

  .أو تكون مقلقة أو محّيرة  المبحوثةب طرح أسئلة ال ترتبط بوضع تجن� هو والغرض من استخدامها  "اإلحاالت"
عي  بل تأكّدي من اإلجابة وَض  ،تذكّري أّنك لست بحاجة إلى تكرار السؤال نفسه .ال تعتمدي على ذاكرتكيجب أن 

 . تعليمات التخطياتبعي  ، ثماإلحالةفي المرّبع المناسب في  "x"عالمة 

 سابق سؤالإلى  ةحالاإل عن مثال

لتحقق من  ا
 R01السؤال 

شريك  حاليًا لديها أو  ))2(أو  )1( الرمز( حالياً  ةمتزوج المرأة 
 ))3( الرمز( )صديق/ عقد قران/ خطيب(

 ي أكمل

ليس  حاليًا أو ةغير متزوج  مرأةال
 ) )4( الرمز(شريك لديها 

عن  القسم السادس إلى يانتقل
 " الصحة"
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 المسائل األخالقية وقضايا السالمة  .واو

 حساسية موضوع المسح  .1

  مسحفي بداية الدراسة قد تشعرين أن العنف ضد المرأة موضوع غاية في الحساسية لكي يتم استعراضه في 
جريت في آسيا وأفريقيا مشابهة ا�  اً إال أن أبحاث ،لعنفمدى تعرضها للن تكشف لك عن  المبحوثةكهذا، وأن 

مدى تعرضهن  العديد من النساء يناقشن  كا الشمالية بّينت أنّ يكا الالتينية والشرق األوسط وأمريوأوروبا وأمر
 في الواقع، تجد نساء عديدات أن مشاركة خبراتهّن قد تكون مفيدة. و .عندما تتّم المقابلة على انفرادللعنف  

،  النوع االجتماعيمواضيع تتعّلق بالمرأة، وقضايا  عديدة حولوخالل التدريب، ستشاركين في مناقشات 
بين على إجراء االستبيان، وهو يشتمل على عدد من األسئلة التي قد تكون  كما ستتدرّ   ،والعنف ضد المرأة

ومن المهم جّدًا أن تعتادي التحّدث عن هذه القضايا بارتياح، فإذا   .حساسة نظرًا إلى طبيعة موضوع الدراسة
ياد على جل االعتأومن  .أنك تشعرين بالخجل أو عدم االرتياح، قد تمتنع عن مناقشة وضعها المبحوثة الحظت

فاستخدمي الكلمات المكتوبة كما هي وتنّبهي إلى نبرة صوتك   ،طرح هذه األسئلة يجب أن تتدّربي على قراءتها
 . وتعبير وجهك

فكّري   ،التدريب خالل .المبحوثةالعنف الشخصية التي واجهتها  تجاربتطّرق بعض األسئلة مباشرة إلى ي
هل تميلين إلى االعتقاد بأن العديد من النساء قد ارتكبن خطأ ما  :بموقفك تجاه النساء اللواتي يتعّرضن للعنف

كانت الظروف؟ هل تعتقدين أن العنف المنزلي    أياً ليتكّبدن مثل هذا األمر؟ هل تعتقدين أن عليهن التحمل 
قع في خانة االعتقادات الخاطئة والشائعة عن تإنما  قفهذه الموايقتصر على النساء اللواتي يعشن في الفقر؟ 

األحكام في تفكيرك على امرأة قامت مثالً بترك عالقة كانت  مقتنعة بذلك، وأصدرِت  فإذا كنِت  ،العنف المنزلي
 بموقفك هذا.  المبحوثةلعنف، ستشعر لتتعّرض فيها 

فإن اللواتي يبدو أّن مواقفهن غير مناسبة أو يجدن   جراء المقابالت،الباحثات إلولهذا السبب، أثناء عملية اختيار 
 .صعوبة في طرح األسئلة الحساسة لن يتم تعيينهنّ 
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 الموافقة الفردية والمشاركة الطوعية .2

شكل  في الدراسة من رغبتهن الحرة من دون أيّ  بحوثاتالمجميع  تنطلق مشاركةكما سبق وأشرنا، من المهم أن 
، يجب أن تستكملي ]في استبيان العنف ضد المرأة[مقابلة   أيّ إجراء قبل  ،ولهذا السبب ،من أشكال الضغط
حتى لو  ،أيضاً  كر سابقاً كما ذُ و .]الجزء هذا أكملِت  نِك أمن  أكّدتل لع على المبحوثة ان توق� و[إجراءات الموافقة 

سؤال ال   وقت أو أن تتخّطى أيّ  المشاركة في الدراسة، يمكنها أن توقف المقابلة في أيّ  المبحوثة علىوافقت 
 ترغب في اإلجابة عليه.

المبحوثة أموال حيث يمكن أن يؤثر ذلك على مشاركة  ولن يتّم دفع أيّ  ،وتكون المشاركة في الدراسة طوعّية
وورقة تحوي معلومات تتعلق بخدمات   ]شراب منعش[تقديم وكتعبير رمزي عن التقدير، يتم  ،دراسةال في

 الدعم المحلي للمشتركات في الدراسة. 

 السرية  .3

يؤّدي كشف التفاصيل المؤلمة  وقد ،كات بالطابع الشخصييّتسم جزء كبير من المعلومات التي تقدمها المشترِ 
تم جمعها في  يولذلك، فإن سرية المعلومات التي  المرأة،إلى تعنيف عائلة لسوء المعاملة إلى شخص من خارج ال

 مهّمة للغاية.  المسحأثناء عملية 

 ولهذا السبب: 

ك أو ؤمعلومات تم جمعها خالل هذه الدراسة بما في ذلك أفراد أسرتك وأصدقا  أيّ على  طلعي أحداً تُ يجب أال  •
 . أخرى بحوثةم أيّ 

 مقابلة داخل مجتمعها أو مع أشخاص تعرفهم.  باحثة أيّ  لن تجري أيّ  •

 د كل أسرة معيشية باستخدام أرقام رمزّية. أسماء على االستبيانات، بل تحد�  أيّ  ُتكَتبلن  •

وثائق أو   التحقق دائمًا من عدم ترك أيّ  ِك ن عليالمعيشية أو مكان إجراء المقابلة، يتعيّ  األسرة تِك عند مغادر •
 استبيانات.

 فرد. مجتمع أو أيّ  لضمان عدم تحديد هوية أيّ  مسحي الحذر الشديد في أثناء تقديم نتائج الّخ توَ  •

 . على المعلومات التي نجمعها إلزاميفِحرُصنا   تذك�ري: نحن نعد بالسرية، وهذا ما يكسبنا ثقة المرأة. 
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 السالمة الجسدية للمبحوثات وللباحثات ولفريق المقابلة  .4

ن لعنف انتقامي  اتعرضتقد والباحثة  أمرًا فائق األهمية. فالمبحوثةوالباحثات  بحوثاتللم السالمة الجسدية  ُتعدّ 
معروفًا على نطاق واسع داخل األسرة   المسحفإذا أصبح محور  إذا علم بمضمون المسح.ك بل المنتهِ من قِ 

إلى المرأة التي تتعّرض  وبالنسبة ،المنزليب العنف كشف موضوع المقابلة لمرتكِ يُ   قد ،المعيشية أو في المجتمع
لعنف  أو مرتِكب ا الزوجبل ؤدي إلى مزيد من التعنيف من قِ يللعنف المنزلي، فإن مجرد مشاركتها في الدراسة قد 

 أو فريق المقابلة لخطر التعنيف إما قبل المقابلة أو خاللها أو بعد انتهائها.الباحثات كما قد يعّرض ذلك  ،المنزلي

 لي: ما يااللتزام التام ب طلب إليِك ولهذا السبب يُ 

 .]المسحق على طلَ اسم آمن يُ  أو أيّ  "مسح حول خبرات المرأة الحياتية"[ إلى الدراسة على أنها اإلشارة •

 .ح سوى لألوالد دون سّن السنتين بالتواجد في هذا المكاناسمال عدمو ،إجراء المقابالت في مكان خاص جداً  •
في الحقول المجاورة، مثالً (جراء المقابلة على انفراد إليتّم تحديد مواقع خارج الوحدة السكنية  ،وعند اللزوم

شرفة أن  مُ من  أو باحثة أخرى م األمر، يمكن أن تطلبي من وإذا لز .)مسجدأو في عيادة محلية، أو كنيسة، أو 
أو المبحوثة يعتني بأوالد َمن فعلى سبيل المثال، قد تحتاجين إلى  ،تساعدك في المحافظة على الخصوصية

 . عند إجراء المقابلة يصرف انتباه أفراد األسرة المعيشية

ويتضمن ذلك عدم   ،مقابلةالحتى قبل إجراء   ،شخص ليلقي نظرة عليه أليّ إطالقًا االستبيان  عدم إعطاء •
أو  ،أو والدة الزوج ،أو الزوج ، أو رب األسرة المعيشية ،أو رجل شرطة ،زعيم محليلإعطائه للسائق، أو 

 . المبحوثة

علم جيدًا ما ري أّنها توتذك�  ،والزمان الذي تحددهالذي تختاره  من حيث مكان المقابلة  المبحوثةرغبة  احترام •
تستكملها عندما لالمقابلة أو  لتبدأ عليها تحاولي الضغط ولهذا السبب يجب أّال  ،أن تفعله لتضمن حمايتها يجب

غير  ينبغي االستجابة لطلبها حتى لو كان الوقت  ،المقابلة في وقت آخر إجراءطلبت  إذاو .ال ترغب في ذلك
 . جدول الدراسةلمالئم 

أن  هذه الحالة، عليِك  وفي ،األسرةفرد من أفراد  مقاطعتها من قبل أيّ مقابلة إذا تمت  ل أيّ استكما عدم •
وفي بعض الحاالت، قد تحتاجين   ،تسعي إلى الحفاظ على الخصوصية أو تقومي بتغيير موضوع المناقشة

 إلى إنهاء المقابلة. 

 اللواتي اتبحوثملل  إالإليها  اللجوءالتي يمكن  دعم مة لخدمات المقد� الجهات الالمعلومات بشأن  عدم إعطاء •
ضها للعنف، يجب أال تضغطي عليها  عن تعر�  ةالمبحوثحّتى لو أبلغت و .يشعرن باالمتنان والسالمة ألخذها

 ها.ة نفسأن تفعله لتضمن حماي يجبري دومًا أّنها تعلم جيدًا ما وتذك�  ،لتأخذ تلك المعلومات 
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 وثائق متعّلقة بالدراسة. المقابلة، على عدم ترك أيّ عند االنتهاء من الحرص،  •

 كان، حتى بعد تركك موقع الدراسة.  مناقشة الدراسة مع أيٍ  عدم •

بل أّي فرد من كيفّية التصّرف في حال مقاطعة المقابلة من قِ  .5
 أفراد األسرة

إلى   تلجئيمقابلة، يجب أن  الفإذا تمت مقاطعة  ،خالل التدريب ستمارسين كيفية التصّرف في حال المقاطعة 
بلغ من العمر أقل من سنتين  ت/ ـي ة/ طفلإذا قام  .حكمك الخاص لتقّرري ما إذا كنت ستستكملين المقابلة أم ال

ما إذا كان بمقدور ع اسألي ف بالمقاطعة،  سنًا بقليلأكبر  ة/ طفل ت/ إذا قامأما  ، هابمقاطعة المقابلة يمكنك استكمال
وإذا لزم األمر، قد تحتاجين إلى مساعدة فرد آخر من أفراد الفريق لالعتناء   .تنتهي  إلى أن بها/ هأحد االعتناء ب

إطعام  مثل(إيقاف المقابلة ألسباب أخرى  المبحوثة إلىحتاجت ا وإذابينما تستكملين المقابلة.  ة/ طفلبال
إذا تمت مقاطعة المقابلة من   .مة ثم استكملي المقابلةحتى تنتهي من هذه المه وانتظريي بالصبر، حلّ ، تَ )أطفالها

 شخص بالغ، فأمامك عدد من الخيارات تشمل ما يلي:من ِقبل أو  تينسنمن ر ثأكتبلغ من العمر / يـ ة/ طفلبل قِ 

 ل للمحافظة على الخصوصيّة للتمكّن من استكمال المقابلةبُ السعي إلى إيجاد ُس  )1(

  أو أيّ  خبرات المرأة الحياتية[مقابلة حول   يجرإنني ا� "ن قاطع المقابلة تقولي لمَ على سبيل المثال، يمكنك أن 
ولذلك أحتاج إلى   ،تطرق بعض األسئلة إلى مسائل حساسة خاصة بالمرأةي، و]المسحاسم آمن يطلق على 

البقاء على انفراد أن نذهب إلى مكان آخر الستكمالها، أم يمكننا  تريديننا/ هل تريدنا ،الخصوصية إلجراء المقابلة
 . "هنا لبعض الوقت؟ 

 ى من المقابلة إعادة تحديد موعد لما تبقّ  )2(

أهمّية أن تتحدثي معها على انفراد، وتسأليها عما إذا كان بمقدوركما التوّجه إلى   للمبحوثةيمكنك أن تؤكدي 
 .خرآموعد  يجب تحديدوإذا عجزت عن ذلك،  ،مكان آخر الستكمال المقابلة

 ، إلى أن يغادر الشخص الذي قاطع المقابلة"األسئلة البديلة "االنتقال إلى  )3(

في بعض الحاالت قد يغادر الشخص الذي  ؛]التي يتّم إعدادها على حدة[يمكنك أن تنتقلي إلى األسئلة البديلة 
 يمكنك العودة إلى استبيان العنف ضد المرأة. ت/ وإذا غادر  ،قاطع المقابلة قبل أن تنتهي من طرح تلك األسئلة
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 تجن�ب إصدار األحكام واحترام قرارات المرأة  .6

إن العنف ضد المرأة في مختلف األسر قضية حساسة جدًا، وقد تخشى المرأة تحّمل اللوم في حال قامت  
ة بالعنف ونتائجه بأسلوب باإلبالغ عن العنف. وبالتالي، من الضروري أن تقومي بقراءة كّل األسئلة المتعلق

 حساس ومؤيد وبعيد عن إصدار األحكام. 

بأسلوب  يتم الستعالم عن تجارب النساء مع العنف جعل اي الحذر الشديد عند تصميم االستبيان لوقد تم توّخ 
فعلى سبيل المثال، في مقّدمة القسم حول تجارب العنف، يتّم إلقاء الضوء على مدى  ،حريص وحساس

  :نتين للمقابلةاالستبيان خاتمتين مدوّ  قدمالمناقشة. وبالمثل تنتهي المقابلة بنهج إيجابي إذ ي حساسية موضوع
عنف.  األولى موّجهة إلى المرأة التي بّلغت عن تعّرضها للعنف، والثانية إلى المرأة التي لم تعلن عن تعّرضها أليّ 

الضوء على نقاط قّوتها، وتعلن أن   حوثة وتسّلطالمب وتؤكد الخاتمة األولى على أهمية المعلومات التي قدمتها 
 ها بمعلومات عن الخدمات المتاحة.العنف غير مقبول كما تمد� 

وبدالً من إلقاء اللوم على  ،وفي أثناء الدراسة، من المهم أن تتجّنبي تمامًا المواقف التي تّتسم بإصدار األحكام
تعليق  . وخالل المقابلة، ال تقومي بأيّ تجاربهاأو تصنيفها في فئة معّينة، عليك أن تحاولي فهم  المبحوثة

. بل على موقفك أن يبّين الغرض من إجرائك  "ليست ضحية"أو  "ضحية" المبحوثةأنك تعتبرين  ستشف منهيُ 
 . المقابلة أي التعّرف إلى تجارب العنف التي تتعرض لها المرأة

 اإلبالغ عن سوء معاملة األوالد .7

  في بعض[إال أن الدراسة  ،طّرق الدراسة بوضوح إلى تعّرض األوالد في األسرة المعيشية إلى سوء المعاملةتال ت
 اإلبالغ عن مثل هذا التصرف. فيها حالة يتّم  اعتمدت سياسة حول كيفية التعامل مع أيّ  ]البلدان

تحديد سياسة الدراسة التي تتعلق بسوء معاملة األوالد والخطوات الواجب اتخاذها في حال اإلبالغ عن حالة  [
 . ]مشابهة
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 التعامل مع األزمات .8

النساء اللواتي الفتيات ومع جهات بمقدورها تقديم الدعم إلى  مسحق الجتمع أفراد من فريي، مسحقبل إجراء ال
التعليمية   جهاتوال ،لخدمات الصحية والقانونية واالجتماعيةل ةممقد� الالحكومية الجهات يتعرضن للعنف، مثل 

ن  والمجتمع والزعماء الديني ات/ وبما في ذلك ممثل (لدعم على صعيد غير رسمي ل ةممقد� الجهات الفي المجتمع، و
لتحديد طرق الدعم التي  مع هذه الجهات مناقشات  نجرويو  ،)الخدمات الصحية ومنظمات المرأة ات/ وومزّود

 يمكن أن يقدمها كل من هذه الجهات.

بتحديد إجراءات للتعامل مع قضايا سوء المعاملة   مسحوانطالقًا من المعلومات التي تّم جمعها، قام فريق ال
 . ] وصف اإلجراءات[بالغ عن األفكار االنتحارية الحالية أو الحديثة واإل

 ،وبعده من وكاالت وأفراد المسحكما قام كل فريق عمل بوضع الئحة بالجهات التي تستطيع تقديم الدعم أثناء 
طلع وتُ  ،الم أ ضهن للعنفقد أفصحن عن تعر�  نّ النظر عما إذا ك بغّض  بحوثاتالموتقّدم هذه الالئحة إلى جميع  

 على كيفية االتصال بتلك الجهات، وتصف الخدمات التي تقدمها كل جهة.  بحوثاتالمالالئحة 

بقى  ت/ ـ، ويمسحأحد أفراد الدعم فريق ال  يرافق، مة للدعمجهات المقد� الفي حال وجود عدد قليل من [
 .]تم التعرف إليهايلتقديم الدعم لحاالت سوء المعاملة التي   مستعدة/ مستعداً 
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 غ عن تعّرضها للعنف دعم المرأة التي تبلّ  .زاي

 دور الباحثة .1

تقومين بطرح أسئلة حساسة قد تثير تساؤالت  فأنت ،المبحوثةعند إجراء المقابلة، يكون هدفك بناء عالقة مع 
 من المهم أن تبقى ردودك لطيفة ومالئمة ومحترفة. و ،أو مشاعر صعبة

  ،عندما تنزعج أثناء المقابلة المبحوثةالتعامل مع تقنيات استشارية أساسية وكيفية  تعلمينوخالل التدريب، ست
تشعر المرأة  حينمع المواقف تستطيع التعامل  باحثة ناجحةومن شأن هذا التدريب أن يساعدك لتصبحي 

 بالضيق أو تبّلغ عن موقف متأزم أو تطلب المساعدة.

 ميليننة خالل المقابلة قد تففي أوقات معيّ  ،خّولك تأدية دور المستشارةأن هذا التدريب ال يدومًا ري تذك� لكن و
وإذا طلبت المرأة   ،متنعي عن ذلكيجب أن تولكن  ، مناقشة مشاكل المرأةلإلى إعطاء النصائح أو إيقاف المقابلة 

 بمقدورها اللجوء إليها.راجع التي تحّدد لها المَ لشرفة في نهاية المقابلة المساعدة أحيليها إلى المُ 

 التعامل مع النساء اللواتي يشعرن بالضيق .2

 أن: الباحثة وفي هذه الحالة، ينبغي على  ،رف الدموعتذشديد، و بحزن ةبحوثالم قد تشعر  ،في أثناء المقابلة

 من الحساسية والعطف والصبر.  تبدي استعدادًا للتحدث بقدرٍ  •

 األشخاص غالبًا ما ينتفعون من التعبير عن مشاعرهم.ري أن تذك�  ؛تكون صبورة وهادئة •

ر لك مساعدتك في أقد� "، أو "أعرف كم يصعب هذا األمر"ر عن التعاطف، مثل تستخدم تعليقات شائعة تعب�  •
ولكن   ،. وإذا بكت المرأة، يمكنك أن تعطيها منديالً ورقياً "أشعر باألسف الشديد"أو   ،"اإلجابة على هذه األسئلة

 الحالة.  معلى هدوئك وامتنعي عن التوّرط المفرط حافظي ع 
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معلومات تتعلق بمصادر المساعدة، يجب أن تخبريها بأنك ستعطينها ورقة تحوي كّل   المبحوثةوإذا طلبت 
فترض بك أن تحيليها إلى  يُ  ،وإذا طلبت المساعدة  ؛المعلومات عن المصادر المتاحة في المنطقة في نهاية المقابلة

 شرفة.المُ 

 تحديد ما إذا كان يجدر إنهاء المقابلة أو تأجيلها .3

غير أّنه يتوّجب عليك أن تحرصي على االهتمام باحتياجات   ،فترض بك أن تسعي إلى استكمال المقابالت كافةيُ 
فرصة التحدث عن تجارب العنف التي تعّرضن في العديد من النساء يجد وكما سبق الذكر،   .وسالمتها المبحوثة

مخيفة أو مذّلة أو مؤلمة إلى حّد بعيد، مما قد   المبحوثة تجاربمن جهة أخرى، قد تتذكّر و ،أمرًا مفيداً لها 
 يتسّبب برد فعل سلبي.

، ال هذه الحالةوفي مثل  ،ستمرار المقابلةاقد تشعر المرأة بضيق شديد وتبكي إّنما تحافظ على رغبتها في 
سأليها ما إذا أن تن يمكنك بدالً من ذلك أن تعّبري عن بعض التعاطف ويتوّجب عليك بالضرورة إنهاء المقابلة ولك

 المبحوثة فترةوإذا أمكن، يجب أن تمنحي  ،خرآفي وقت  إليها تعوديأن كانت ترغب في االستمرار أم تفضل 
 المقابلة بدالً من إنهائها.  ًا آخر الستكمالموعد ديتحد�  أنمن الراحة أو 

وسالمتها للخطر، أو إذا  المبحوثةاالستمرار يعّرض صّحة  أنّ  شعرِت  لة فقط في حاليتوّجب عليك إنهاء المقاب
 وقد يتأتى ذلك عن حاالت مثل:  ،بعدم األمان أو الخطر إزاء االستمرار شعرِت 

 . برؤية االستبيان ةطالبالمعلى مغادرتك أو  اإلصرارعنيف بمقاطعة المقابلة والشخص ال قيام •
 . صراحًة أنها ال ترغب في االستمرار المبحوثةن عالإ •
 .أمرًا بالغ الخطورة هافيصبح االستمرار في المبحوثة،جدًا على  اً سلبي  اً أن للمقابلة تأثير إدراكك •
لمقابلة أو تغيير آخر الستئناف اتحديد موعد  المبحوثةعجز عن إجراء المقابلة في خصوصية ورفض ال •

 .المكان

بالباحثات  دي السبب في قسم المالحظات الخاص دّوني ذلك على غالف االستبيان، وحد�  ،مقابلةالإنهاء  في حال
 شرفة باألمر. المُ  غيوبلّ نهاية االستبيان  في
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 الباحثاتصّحة  .حاء

م إلى الباحثات  .1  الدعم المقد�

فإجراء المقابالت مع نساء تعّرضن  ، معنوي في أثناء الدراسة، قد تحتاجين إلى بعض الدعم ال  ك ينبغي أن تدركي أن 
 ، الباحثةبالنسبة إلى  أيضًا  للعنف قد يكون مربكًا للغاية، ليس فقط بالنسبة إلى المرأة التي تعّرضت للعنف ولكن  

الحزن والجزع والعجز والذنب والقلق إن مشاعر    . لعين على أحداث مثيرة لالضطراب خالل فترة الدراسة وقد تّط 
 وقد تتفاقم تلك المشاعر مع مرور الوقت.  ، واالرتباك واإلرهاق التي قد تخالجك هي مشاعر حقيقية ومهّمة 

االنسحاب من الدراسة، عليك أن تخبري أحد   أو مؤلم وقررِت  الموضوع قاٍس أن في أثناء التدريب  وإذا وجدِت 
رية، ولن يلقى عليك اللوم أبدًا كما لن يؤثر ذلك  يمكنك أن تنسحبي من الدراسة بُح  .بذلك مسحأفراد فريق ال

 كة. من المنظمات المشترِ  على فرصك للعمل مستقبالً مع أيٍ 

لتزويدك بفرصة التحدث عن مشاعرك شرفات جلسات خاصة بانتظام وخالل العمل الميداني، تعقد المُ 
مشاكل  أيّ على على شعورك أو  طالعهاإلوقت  شرفة في أيّ ال تترّددي في التحدث إلى المُ  .ومشاركتها

 ، فمن واجبها أن تساعدك وتدعمك.جهينهااتو

 شرفة ما يلي: تحتاجين فيها إلى التحّدث عن مشاعرك أو مخاوفك مع المُ  التي قدتشمل الحاالت 

 امرأة بحاجة إلى المساعدة ولكنك ال تعرفين كيف تساعدينها.  قابلِت  •
 ."بالتعب الشديد"تبدئين بالشعور  •
 نة. ال تستطيعين التوقف عن التفكير في مقابلة معيّ  •
 تعيدين النظر أو تدركين الجوانب المسيئة في عالقتك الشخصية.  •
 تعّرض لسوء معاملة.ت ةيساورك القلق تجاه فرد من العائلة أو صديق •
 تراودك أحالم عن مقابلة أو أكثر. •
 تشعرين بالخوف إزاء المقابلة التالية. •
 تعجزين عن التركيز أو ترتكبين العديد من األخطاء.  •
 . ن معيّ سبب  تشعرين بالقلق أو التوتر أو تبكين من دون أيّ  •
 تفكّرين طوال الوقت في تجاربك الخاصة من سوء معاملة أو عنف. •
 عاني من صعوبات عاطفية. تقد   لكلةً تفكّرين أن زمي •
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 . بل يجدر أن تناقشيها مع الُمشرفة تذكّري: يجب أال تتجاهلي تلك العواطف أو تحاولي تخّطيها لوحدك، 

 أنه من المهم أن يتنّبهن جّيدًا إّال  ،كباحثاتالنساء اللواتي سبق وتعّرضن لعنف منزلي أن يعملن الفتيات ونشّجع 
يناقشن مخاوفهّن في جّو   للباحثات أنوإضافة إلى الجلسات المنتظمة حيث يمكن  العاطفية.إلى حالتهّن 

ومن  ،في ذلك اتألفراد الفريق الراغب ةفرديأو استشارة / وجماعي متعاطف، من الممكن إعداد جلسات دعم 
 مواقفهّن من المقابلة الطويلة والعاطفية.الباحثات المهّم والشائع أن تناقش 

رن لباحثات ل المهممن  مالحظة: أن يخترن األشخاص واألوقات واألمكنة  عن مخاوفهن وقلقهن وأن يعب�
تناقل المعلومات الشخصية  االمتناع تمامًا عنيفترض بهّن  ، على الرغم من ذلك،لكنو ،لقيام بذلكالمناسبة ل
 .المسحبيانات شخصية ألشخاص من خارج إطار  ح عن أيّ افصاإل ن ع أو بالمبحوثات الخاصة 

 سالمة الباحثات  .2

ألسر المعيشية حول ا بحثإجراء عند المخاطر بعض قد تقابلك ك قبل كل شيء، إذ بد أن تراعي سالمتَ  ال
يلي بعض  ما وفي .مقابلة أن تعّرضي نفسك للخطر وال تستحق أيّ  .سيما بإجراء مقابالت حول العنف وال

  ،قومي بإضافة غيرها عند الضرورة[ سة وكيفية التعامل معهاخالل الدرا ظهرالمخاوف إزاء السالمة التي قد ت
 : ] مثل الهواتف المحمولة

 في المساء أو في الظالم المبحوثةلقاء  •

o  اسافر وحدهتأال  ةعلى الباحثينبغي . 

o  منة أو تبدو غير آمنة. آر مناطق غي حالة إجراء مقابلة في في )موثوق به(حارس   هايرافقينبغي أن 

o ذهب تبالمكان الذي س )شرفةعادة المُ (دائمًا بإبالغ فرد آخر من أفراد الفريق على األقل  تقومأن  ينبغي
 إليه والزمان المحّدد.

 للمّرة األولى  المبحوثةالتحّدث إلى  •

o  على أنها  للمبحوثة ولآلخرين في حال تواجد آخرين على مقربة منها قدم الدراسة تأن  ةالباحثعلى
 .]عطى للمسحاسم آمن يُ  أو أيّ  "أة الحياتيةخبرات المر[" دراسة حول 

 )من العمر، أو غيرهم  السنتينأوالد فوق (المقاطعات في أثناء المقابلة  •

o  أو تنهي المقابلة "البديل"الخصوصية أو تنتقلي إلى االستبيان  أن تستعيديحاولي. 
o  َمن الذين قد يكونون على مقربة من موقع المقابلةي الحرص ّخ تو. 
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 الذين يصعب التعامل معهم األزواج  التعامل مع •

o االطالع على   الزوجعلى الفور إذا طلب   )شرفةعة في حال غياب المُ راِج أو المُ (شرفة ستشيري المُ ا
 االستبيان أو البقاء خالل المقابلة. 

o روري.  األمر آمن وض أبدت المبحوثة أنإال إذا  "التوضيح"أو  "للشرح"األزواج التحّدث إلى  يحاولت ال
 . المبحوثةب ذكر كل ما يتعلق بالعنف أو بإجابات تجن�  عليكيجب  ،مع الزوج ِت تحدثوفي حال 

o دعم من فريقك، لضمان إجراء المقابلة بشكل آمن.  طلبي أيّ ا 

o بعدم األمان.  نهي المقابلة إذا شعرِت اعتمدي على حكمك الشخصي وا 

 احتياطات أخرى  •

o فرد من  ّي أل للمبحوثة أومعلومات شخصية  أو أيّ  وانكبالكامل أو عن اسمكعدم إعطاء  على يحرصا
 أفراد األسرة. 

o على االستبيان.  امعلومات أخرى عنه أيّ   أو ةبحوثالمسم اوضع  تفادي 

o يجب أنخطط الطوارئ، بما في ذلك كيفية إنهاء المقابلة بسرعة وهدوء، وبمن بجّيد  كوني على إدراك  
 . ، وكيفية التحدث مع مرتكب العنفالمبحوثة للخطرض تعر�   أو ِك ضفي حال تعر�  يتصل ت

o ة منآال تكون مساعدة قد  تقديم أيّ  عن يمتنعا . 

 العمل ضمن فريق  .3

ولذلك   ،جسدية ونفسيةودًا وسببًا النبثاق مخاطر شخصية يمكن أن يكون العمل في مجال العنف المنزلي مجهِ 
 .اآلخرالبعض بعضهم يتعاونون ويدعم من المهم أن تعتبري نفسك فردًا من أفراد فريق 

 من خالل ما يلي: بعضًا يستطيع أفراد الفريق مساندة بعضهم 

ه  •  لكيفّية تأثير المقابالت نفسيًا على أفراد الفريق. التنب�

تكّلم  ينبغي ال، الحزنمظهر آخر من مظاهر  ة، أو أيّ فردًا من الفريق قد تأثر سلبيًا جّراء مقابل  أن عند المالحظة •
 شرفة. ، وإذا لزم األمر، استشارة المُ بحساسية معها

حول الخطوات النافعة في أثناء المقابالت، وحول كيفية طرح األسئلة مع أفراد الفريق معلومات الل تبادُ  •
 الطارئة.كيفية التعامل مع المشكالت بشأن المقترحات تقديم الحساسة و

 علم بأماكن تواجد أفراد الفريق في الميدان.ال أخذ •
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ستراتيجية أخرى قد تكون أفضل في مواقف معّينة، ا أّن هناك وإذا ارتأيِت  للبحث، ع اإلجراءات المحددةااتب •
 شرفة قبل اعتمادها.استشارة الفريق والمُ  ينبغي

 لفريق للخطر.فرد آخر في ا أيّ ض يعرّ عمل قد يعّرضك أو  بأيّ  عدم القيام •

 نة قد تسببت في انزعاجك. مقابلة معيّ  موضوع يخصك، أو أيّ  من اجتماعات الفريق لمناقشة أيّ  ادةستفاال •
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 والتوقعات التعيين شروط  .طاء

 توقعات الباحثات  .1

لتقومي بجمع   عليك ونعتمد .في هذا المشروع ونحثك على أن تعي أهمية مكانتك كباحثة نحن نرّحب بك 
ومن المهّم جّدًا الحفاظ على  ،الخاصة بالمشروع مسحمم االستبيان ليحقق أهداف الفقد ُص  ،معلومات نوعية

 معايير ثابتة في جمع البيانات.

 لذلك، يجب أن تحرصي على ما يلي: 

 العمل باحترافية وجمع بيانات نوعّية.  •

األسئلة شخصية، من المهم أن يتم إجراء  نظرًا إلى كون بعض : إجراء المقابالت في جّو من الخصوصية  •
 المقابلة على انفراد.

 حتى تشعر المبحوثةتنشأ عالقة طيبة بينك وبين من المهم جدًا أن  :على الشعور بالراحة معك  المبحوثة حث •
 والحرية للتحدث عن حياتها. المبحوثة بالراحة

والتأكد من  ات على أسئلة االستبيان كافةمن المهم أن تسجلي بحرص اإلجاب :تسجيل البيانات المقدمة بدقة •
 . استيفاء جميع بيانات االستبيان

وال تخبري اآلخرين   ،وصحتها المبحوثةيجب أن تحرصي على ضمان سالمة  : احترام الخصوصية والسالمة •
 . المبحوثةعما تدلي به 

 آليات ضمان الجودة .2

 الباحثات اللواتيمعاقبة  وسيتم ،المشروع تقرير إلدارة  عملك، وتقديمشرفة برصد تقدمك ونوعّية ستقوم المُ 
وفقًا   ،يقّدمن عمالً يفتقر إلى الجودة، أو يختلقن اإلجابات أو ال يتحّلين بالدعم أو االحترافية في تصرفهنّ 

 االنسحاب من الدراسة. الباحثات  من هؤالءطلب قد يُ وفي هذه الحالة للظروف، 
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 شروط التعيين .3

وسنحاول أن   ،ع القليلة القادمة، سيكون حضورك واهتمامك ومشاركتك وتعاونك غايًة في األهميةخالل األسابي
األدوات والدعم الستكمال هذه المهمة  بالتدريب، والخاصة بنبذل ما في وسعنا لتزويدك بالمعلومات الالزمة 

وسيتّم تطبيقها  المسحتالية إلجراء ولضمان توزيع العمل والدعم بشكل متساٍو، تّم وضع التعليمات ال .الهامة جداً 
 بحزم: 

من الفريق، من الضروري   فإذا تم اختيارك لتكوني فرداً  المسح.أساسية لنجاح عملية  المسحفي كل وظيفة  •
 أن تكوني حاضرة في كل يوم من أيام العمل الميداني.

 )سواء ليوم كامل أو جزء من اليوم(تغّيب عن العمل خالل التدريب أو العمل الميداني ت باحثة تعّرض أيّ ت •
 .المسحشرفة، باستثناء حالة المرض، إلى الفصل من عملية دون موافقة مسبقة من المُ 

ر في حضور الجلسات التدريبية أو في سمح بالتأُخ يجب إنجاز الكثير خالل األسابيع القليلة القادمة ولن يُ  •
 الوصول إلى مقر العمل المحدد.

، ولذلك، على تصّرفك أن  ]المسحباسم المنظمة التي تقوم  [خالل فترة التدريب والعمل الميداني، أنت تمثلين  •
أهمّية القيام بعملنا انطالقًا من شعور بالعزيمة وتعاون األشخاص   تدركي دوماً أن ويجب  ،يّتسم باالحترافية

ّرف بعدوانّية أو حّدة طباع أو عدم احترام مع  تصتالفريق  عضوة من أعضاء أيّ فإن وبالتالي  ،الذين نقابلهم
 .المسحمن فريق  ااألشخاص في الميدان بشكل مستمر ومن دون مبّرر قد يتم فصله

 نالصعاب ويتعاون نيتشاركأن وعن كثب، و معاً  ن الفريق أن يعمل  عضوات، على المسحمن أجل ضمان نجاح  •
ولكن في   .أن ندعم الفريق ونوّزع المهام بشكل متساوٍ جانبنا  وسنحاول من ،اآلخر البعض نبعُضهويدعم 

االنتقال إلى فريق آخر أو قد يتم  إليهاطلب سيُ   ، تأثير سلبي على الفريق العضواتمن  عضوة يّ أل كان حال
 .المسحمن عملية  افصله

لتحّقق من البيانات ول ،تم جمعها خالل العمل الميداني دقيقة وصحيحةيمن الضروري أن تكون البيانات التي  •
الباحثة وقد يتم فصل  ،غير الدقيقة أو الخاطئة سيتم إجراء مقابالت تهدف إلى التأكّد من صّحة المعلومات

 جد عملها غير مناسب.وقت خالل العمل الميداني في حال وُ  في أيّ 

  باحثة أيّ و  ،المسحلالستخدام الرسمي فقط خالل عملية  )إلخ ،والهواتف(النقل وسائل  سيتم توفير •
 .المسحمن عملية  اح بها يتم فصلهألغراض شخصّية غير مصر� ستخدمها ت
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وال يمكن  ،بما في ذلك الزميالت في الفريق ،شخص البيانات المجموعة سرية، ويجب عدم مناقشتها مع أيّ  •
خالف هذه القواعد، وبالتالي  تن مَ  كّل  .ظرف من الظروف الكشف عن تلك المعلومات لطرف ثالث في أيّ 

 . افصله يتم ،المبحوثةبل من قِ  انتهك الثقة الموضوعة فيهت

 األجور وشروط العمل .4

الميزانية  اليومية، والعمل لوقت إضافي حسب  المصاريفتحديد تفاصيل األجور، وتجهيزات اإلقامة، و يتم[
 . ]المخصصة لذلك



 

 

 

الميدانياتدليل المنّسقة لتد��ب الباحثات  رابعًا. 
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 مقدمة

األمم المتحدة كُّلفت شعبة اإلحصاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، في إطار مشروع حساب 
ستبيان المسح من أجل جمع بيانات لتقييم المجموعة اضع بو ،لقضاء على العنف ضد المرأةحول التنمية ل

للجنة اإلحصائية في األمم  المؤقتة من المؤشرات عن العنف ضد المرأة التي وضعها فريق أصدقاء رئيس ا
 .9المعنيين بمؤشرات العنف ضد المرأة المتحدة

ستبيان اسكوا بتحديث استمارة إلقامت ا، 2030لعام التنمية المستدامة لخطة وفي ضوء المتطلبات الجديدة 
بما يالئم   ،2018بريل أ/نيسان 9 فيمنظمة الصحة العالمية  أجرتهقياس العنف ضد المرأة حسب آخر تحديث 

 : التالية هداف التنمية المستدامةأوتم تضمين مؤشرات ، المنظور العربي

أو / نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف جسدي و  5.2.1 •
عدد  بل شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب شكل العنف وأو نفسي من قِ / جنسي و

 مرات تكرار العنف والعمر.

من  )اغتصاب(نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف جنسي   5.2.2 •
عدد وعالقتهن بالجاني، وأشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، حسب مكان حدوث العنف، 

 والعمر. ،مرات تكرار العنف

و ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن أسنة، والالتي تزّوجن  24و 20التي تتراوح أعمارهن بين نسبة النساء ال  5.3.1 •
 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

بتر / سنة، والالتي خضعن لعملية تشويه 49و 15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين   5.3.2 •
 األعضاء التناسلية، حسب العمر.

سنة، والالتي يّتخذن قراراتهن بأنفسهن بشأن  49و 15لنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة ا  5.6.1 •
 العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية. 

يوصى باستخدام استبيان العنف ضد المرأة كبحث مستقل أو جزٍء من بحث مخصص للعنف ضد المرأة. 
ح مخصص للعنف ضد المرأة، يجب أن تسبق االستبيان أسئلة للحصول على معلومات أساسية عن وإلجراء مس

 
مرأة، المقدم إلى اللجنة اإلحصائية  بمؤشرات العنف ضد ال النظر إلى تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة المعنيين يمكن 9

-http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats، على الرابط: ) 2009فبراير / شباط 27-24(في دورتها األربعين 
E.pdfعلى الرابط:  اإلحصائية عن دورتها األربعين،  وتقرير اللجنة ؛https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-

session/documents/statcom-2009-40th-report-A.pdf . 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf%D8%9B
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf%D8%9B
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf%D8%9B
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf%D8%9B
https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-session/documents/statcom-2009-40th-report-A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-session/documents/statcom-2009-40th-report-A.pdf
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المبحوثة، مع إمكانية أن يتضمن أسئلة أخرى عن أسرتها المعيشية وشريكها ومعلومات أخرى عن صحتها  
 ركز عليه المسح.يوأوالدها ولجوئها إلى الخدمات، إلخ، وذلك حسب المجال الذي 

إلجراء دراسة خاصة بالعنف ضد المرأة، يمكن اقتباس أسئلة إضافية من استبيانات متوفرة جرى  طيطعند التخ 
 اختبارها في مجال العنف ضد المرأة، على غرار:

 المتعدد األقطار حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة.  العالمية الصحة منظمة استبيان •

 . المرأة ضد العنف عن  العالمي المسح •

 . ) اإلناث ختان  استبيان( الصحي الديمغرافي المسح •

ما، مثل النقص في القدرات اإلحصائية أو التمويل أو كليهما، يمكن  عند استحالة إجراء بحث متخصص لظروٍف 
 . 10استبداله باستبيان مقرون بمسح صحي أو ديمغرافي

  

 
رأة  يمكن النظر إلى االستنتاجات والتوصيات في تقرير اجتماع أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المعنيين بمؤشرات العنف ضد الم 10

 .18، ص. )باإلنكليزية(  )ESA/STAT/AC.193/L.3( في الوثيقة  ) 2009ديسمبر / كانون األول 11-9أغواسالينتس، المكسيك، (

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/IssuesFocus/Report-of-the-Meeting-of-the-Friends-of-the-Chair-February-2010.pdf
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 االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة  ألف. 

مراعاة االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة في إجراء بحث عن العنف ضد المرأة وفقًا لمعايير  ينبغي دومًا 
اإلشارة  مهم. وتعالج هذه التوصيات أيضًا المسوح التي تتناول مواضيع أخرى، ومن ال11عالميةمنظمة الصحة ال

كإضافة استبيان ما إلى بحث [لنهج إلى أن هذه المبادئ التوجيهية تدل على حصول عمليات تبادل ضمن هذا ا
تكون أكبر في   المبحوثة أو إلى أن التحديات التي تواجه عملية ضمان نوعية البيانات وسالمة ]في موضوع آخر

 منها في الدراسات المتخصصة حول العنف. ،ظروف مماثلة

 " التوصيات األخالقية والمتعلقة بالسالمة"من 

كطول المقابلة ونوع األسئلة وعددها، والعالقة التي  ( التعرض للعنف بعوامل متعددة نظرًا إلى تأثر معدالت الكشف عن 
، فإن زج بعض األسئلة عن العنف بين األسئلة غير المتصلة بالموضوع من شأنه إضعاف  ) تنشأ بين الباحثة والمبحوثة

غم من أهمية توفير بعض التدابير  نية المرأة في الكشف عن مشاكلها، والتأثير سلبًا على معدالت انتشار ذلك. وبالر
بالنسبة إلى أّي بحث يعالج مسألة العنف ضد المرأة، يصعب في الكثير من الحاالت  اتكالتدريب المتخصص للباحث

 ضمان اّتباع هذه الخطوط التوجيهية عندما ال يشكل العنف إال جزءًا صغيرًا من هدف الدراسة. 

لة عن العنف في الدراسات مجديًا إال عندما يرغب فريق المسح األولي في وبسبب هذه العقبات، ال يكون إدراج األسئ 
 معالجة المبادئ األساسية األخالقية والمنهجية المذكورة هنا أو يكون قادرًا على ذلك. 

، المرأة أوالً: توصيات تتعلق باألخالقيات والسالمة عند إجراء بحوث عن 2001المصدر: منظمة الصحة العالمية،  
 .)WHO/FCH/GWH/01.1( )باإلنكليزية(العنف العائلي ضد المرأة 

 اتفاق السرية

جميع   وقعتأن نصح بشدة ، ويُ بأهمية قصوى تنفيذ المسح الحفاظ على السرية خالل جميع مراحليتسم 
البيانات،   تالدِخ ، ومُ ات الفوري ات والمترجم اتشرفوالمُ  المقابالت( ينيجر اللواتيأي  ،في المشروع اتكشارِ الم

 .الثانيالمرفق مثل هذا االتفاق في ل نموذجويرد  .، على اتفاق السرية)لخإ

  

 
، المرأة أوالً: توصيات تتعلق باألخالقيات والسالمة عند إجراء بحوث عن العنف العائلي ضد المرأة  2001منظمة الصحة العالمية،  11

 .(WHO/FCH/GWH/01.1))باإلنكليزية(

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65893/WHO_FCH_GWH_01.1.pdf;jsessionid=351719913914743494CE0581927EE899?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65893/WHO_FCH_GWH_01.1.pdf;jsessionid=351719913914743494CE0581927EE899?sequence=1
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 إلجراء المقابلةتدريب الباحثات  .باء

 أهداف تدريب الباحثات إلجراء المقابلة 

 كات بقضايا النوع االجتماعي على المستويين الشخصي والمجتمعي. زيادة وعي المشارِ  •
 التوصل إلى مفهوم مشترك للعنف ضد المرأة وخصائصه وأسبابه وتأثيره على صحة المرأة والطفل.  •
 العنف ضد المرأة. االستبيان في مجال / فهم أهداف المسح •
 اكتساب مهارات فن إجراء المقابالت مع مراعاة المبادئ التوجيهية في مجالي السالمة واألخالق.  •
 االستبيان./ استيفاء أسئلة المسح •

 تدريب الباحثات إلجراء المقابالت

 :ات عما يليتزويدهن بمعلوميتضمن تدريب الباحثات إلجراء المقابالت المتعلقة بالمسح حول العنف ضد المرأة 

 وقضايا النوع االجتماعي.ضد المرأة العنف  •
 االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة.  •
 كيفية استيفاء أسئلة المسح.  •
 ليات الدعم.آ •

المسح الذي يستخدم استبيان العنف ضد المرأة.  على تنفيذ يقدم هذا الدليل خيارين لبرامج تدريب الباحثات  
 ًا مع سياق المسح واالحتياجات.ويمكن تعديل الخيارين تماشي 

 عندما يكون االستبيان جزءًا من مسح متخصص: •

مع اإلشارة إلى إعداد برنامج تدريبي من  (من المفضل أن يمتد التدريب لفترة أسبوعين وفقًا لطول االستبيان 
ي إضافة يومين . ويمكن النظر ف)ما يتعلق بدراسة منظمة الصحة العالمية المتعددة األقطار ثالثة أسابيع في

 شرفات. لتدريب المُ 
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 برنامج تدريبي خاص به:  يتوفرعندما يكون االستبيان مضافًا إلى مسحٍ  •

على األقل إلى التدريب األساسي شرط أن يكون التدريب التجريبي جزءًا من التدريب  قترح إضافة يومينيُ 
شرفات على المسح الرئيسي خاصًة عندما وينبغي إضافة نصف يوم إلى مدة تدريب المُ  ،على المسح الرئيسي

  .12يتعلق باستبيان العنف ضد المرأة

 وفي الخيارين المطروحين، يجب أن يغطي تدريب الباحثات ما يلي: 

 معلومات أساسية عن العنف وقضايا النوع االجتماعي. ) 1(
 ها بالدعم.د� ة المرأة ومَ اعتبارات أخالقية: السرية وسالم ) 2(
 تقنيات عن كيفية إجراء المقابالت لبناء الثقة وتشجيع اإلفصاح عن المعلومات. ) 3(
 ي األسئلة الالزمة. كيفية طرح األسئلة والحث على اإلجابة وتخّط  ) 4(
 والمضايقات. تمارين تطبيقية عبر لعب األدوار لمعالجة مختلف الحاالت كالمقاطعات  ) 5(
 تقديم الدعم للباحثات، بما في ذلك الرعاية الذاتية.  ) 6(

ما يتعلق بالخيارين، يوصى بأن يتضمن التدريب تجربة ميدانية وأن يوفر فرصًة للسماح باختبار   وفي
 االستبيان في الواقع. 

 
، كان اإلجماع على التوصية لتدريب  2010مايو / جريت في بيروت في أياربين حول االستبيان، التي ا� خالل ورشة العمل التدريبية األولى للمدر�  12

األشخاص الذين يجرون المقابالت الستبيان العنف ضد المرأة بما ال يقل عن أسبوع واحد، والحفاظ على خيار التدريب لمدة يومين في هذا  
لديهن  / ذوات الخبرة والذين لديهم / الدليل ألن التدريب الموسع ليس دائمًا ممكنًا. يومان من التدريب هما الحد األدنى وينبغي إجراؤه مع ذوي

 معرفة بالموضوع. 
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 البرنامج الزمني المقترح للتدريب  .جيم

 )لمحة عن الخيارين المتوفرين(

  التدريب لمدة أسبوعين عند إجراء مسح متخصص عن العنف ضد المرأة :)1(الخيار 

 األسبوع 
 األسبوع  أيام

 األحد  السبت الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

  األسبوع
 الميداني  والعمل للتدريب  المفّصلة والتحضيرات التخطيط ) 0(

  األسبوع
)1 ( 

  أساسية   معلومات 
  النوع   قضايا   عن 

  االجتماعي 
 المرأة   ضد   والعنف 

  عن شاملة لمحة
  وعن المسح
  إجراء تقنيات
 المقابلة 

  الخاص   االستبيان 
 بالنساء 

  أساسية   معلومات 
  األقسام   تتضمن 

(F/H/R/W) 

  أقسام باقي
 االستبيان 

(M/V/I/N) 

  مع العمل
 شرفات المُ 

 اجتماع
 الفريق 

 
  عن استبيان

  المعيشية األسرة
 المبحوثات  انتقاء/ 

  الشرح 
 والممارسة 

  ممارسات
 اآلخرين 

  

     والممارسة  الشرح  
  البيانات إدخال حول متوازية تدريبية دورات  المقابالت؛ إجراء على بالتدريب البيانات تالدِخ مُ  مشاركة
 وإدارتها

  األسبوع
)2 ( 

  القسم
 (Z) األخير

 االختبار
 التجريبي 

 استخالص
 المعلومات 

 االختبار
 التجريبي 

 استخالص
 المعلومات 

  مع العمل
 شرفات المُ 

 طباعة
 االستبيان 

 الممارسة
 حاالت في

 خاصة
 

 الممارسة
 العامة 

 
  التحضيرات

  للعمل
 الميداني

  

  
 أخذ(

 ) ناتالعيّ 
 

 تصحيح
 االستبيان

 النهائي 
  

 تجربة
 تحضيرية 

  
  األولية البيانات إدخال بدء

 إدخال نظام واختبار
 البيانات
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 األسبوع 
 األسبوع  أيام

 األحد  السبت الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

  األسبوع
)3 ( 

  العمل بدء
 الميداني

 

  البدء: البيانات تاللُمدِخ 
 المسح بيانات بإدخال

 البيانات إدخال نظام إتمام(
  على االطالع ،)األمر لزم إذا

 وعلى البيانات إدارة كيفية
 كاّفة  اإلجراءات

   

  تعلق بموضوع آخر يالتدريب لمدة يومين على الوحدة المضافة إلى مسح  :)2(الخيار 

ن كيفّية إضافتها إلى التدريب العام على وتبيّ  )المظّللة(تظهر الوحدة التدريبية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (
 . )المسح الرئيسي

 األسبوع 
 أيام األسبوع 

 األحد  السبت الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  ثنين األ

األسبوع  
)0( 

 مفّصلة للتدريب والعمل الميداني الالتخطيط والتحضيرات 

األسبوع  
 التدريب على المسح الرئيسي  ) 1(

األسبوع  
)2 ( 

  المرأة
 نف عوال

  استبيان
  ضد العنف
 المرأة 

  الشرح 
 والممارسة 

 الممارسة
 العامة 

 تدابير
 السالمة 

 الممارسة
 الحاالت في

 الخاصة 

يجري مع المسح (االختبار التجريبي 
 ) الرئيسي

 استخالص المعلومات 
 التحضيرات للعمل الميداني 

البدء بإدخال البيانات األولية واختبار  
 نظام إدخال البيانات 

  مع لعملا
  مع شرفاتالمُ 

  استبيان إيالء
 المرأة ضد العنف
 خاصة أهمية

تصحيح 
 االستبيان النهائي 

طباعة 
 االستبيان 

األسبوع  
)3 ( 

بداية  
العمل  

 الميداني
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 )تفاصيل الخيارين(البرنامج الزمني المقترح للتدريب 

  تدريب لمدة أسبوعين على إجراء بحث متخصص عن العنف ضد المرأة :)1(الخيار 

 المدة  النشاط  الموضوع  الوقت والموعد 

قبل   )1(اليوم 
 الظهر 

 مدخل إلى ورشة العمل  •
 ات كلمشارِ تقديم ا  •
 مفهوم نوع الجنس  •

 عرض البرنامج الزمني وبرنامج العمل، إلخ. 
 القواعد األساسّية 

 دقيقة  15

 دقيقة  15 كسر الجليد  )1(النشاط  

 ساعة ونصف  الذكريات األولى للمرأة عن أنوثتها )2(النشاط  

 
نوع تحديد العالقات بين ال )3(النشاط 

 االجتماعي
 دقيقة  30

 
وراق تتضمن آراء نمطية عن أسحب   )4(النشاط 

 المرأة 
 دقيقة  30

 بعد الظهر 

لمحة شاملة عن العنف 
 ضّد المرأة 

 التعريف  •
 االنتشار •
 الخصائص  •

التأثيرات النمطية على اآلراء  )5(النشاط 
 النمطية حول العالقة بين النوع االجتماعي

 ساعة واحدة 

 ونصف ساعة  ما هو العنف ضّد المرأة؟ )6(النشاط 

 دقيقة  45 عرض فيلم فيديو عن العنف العائلي  )7(النشاط 

 دقيقة  15 تمرين لالسترخاء 

 ) 2(اليوم 

 قبل الظهر 

أسباب العنف ضّد المرأة 
 وعواقبه 

 البيئة  •
 تأثير العنف  •

 ممارسات سوء المعاملة 

 دقيقة  15 تمارين تمهيدية 

 دقيقة  45 الخرافات والحقائق حول العنف  )8(النشاط 

 ساعة ونصف  أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه  )9(النشاط 

النساء مع   تجربة كيف تختبر )10(ط النشا
 العنف؟ 

 دقيقة  45

 بعد الظهر 

إلى أين يمكن أن تتوّجه 
النساء اللواتي يتعّرضن  

لسوء المعاملة في 
 مجتمعنا؟

شهادة امرأة تعّرضت لسوء   )11(النشاط 
 المعاملة 

 دقيقة  45

ما هي الخيارات المتوفرة في   )12(النشاط 
 مجتمعنا للنساء اللواتي يتعّرضن للعنف؟ 

 دقيقة  45

عرض تقّدمه مجموعة نسائية   )13(النشاط 
 محلّية 

 ساعات 2-3
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 المدة  النشاط  الموضوع  الوقت والموعد 

 ) 3(اليوم 
 قبل الظهر 

لمحة شاملة عن بحث 
 العنف ضد المرأة 

 أهداف الدراسة  •
المجاالت األساسية   •

 تغطيتها التي يجب 
 تنظيم العمل الميداني •
المواعيد وتوقعات  •

في الميدان،  تالعامال
 إلخ 

 ساعة عرض تقّدمه المنسقة  •

 ساعة ونصف  تقنيات إجراء المقابلة  )14(النشاط 

 ساعات 3 عرض تقّدمه المنّسقة  •

 بعد الظهر 

لمحة شاملة عن االستبيان  
 بما فيه من مؤشرات 

تقنيات إجراء   •
 المقابالت األساسية 

o  تقديم الدراسة 
o   اإلجراءات

 الميدانية
o  إجراء المقابلة 
o  تحديد األسئلة 
o  تدابير السالمة 

 عرض تقّدمه المنّسقة  •
المزيد من العروض القائمة على تبادل األدوار   •

والتي تتضمن كيفية التعاطي مع األسر  
 المعيشية يليها نقاش 

 

 

 التقنيات  الموضوع  اليوم

 ) 4(اليوم 

االستبيان المتعلق باألسرة المعيشية وانتقاء  •
 المبحوثات 

ساسية  أل استبيان العنف ضد المرأة، المعلومات ا •
 ) W/R/F/H/M( قسامأل تتضّمن ا

رق من  الشرح والنقاش والممارسة ضمن فِ 
 اثنين أو ضمن مجموعات صغيرة 

 الشرح والنقاش والممارسة  ) V/I/N(أقسام العنف  ) 5(اليوم 

 ) إضافي يوم (
تقوم القائمات على إجراء المقابلة  (شرفات العمل مع المُ 

 ) بالعمل بكامله
العمل مع الفريق، وآليات الفريق ومعالجة  

 نّ الفريق ودعمه عضواتمسألة سالمة 

 ) 6(اليوم 
 Zالقسم  •
 الممارسة في حاالت خاصة •
 تجربة تحضيرية  •

 الشرح والنقاش والممارسة 

 •   
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 التقنيات  الموضوع  اليوم

  اختبار ) 7(اليوم 

استخالص المعلومات ومناقشة المشاكل وتكييف  • ) 8(اليوم 
 األسئلة 

 الممارسة العامة  •
 نات إجراءات أخذ العيّ  •

 

  اختبار ) 9(اليوم 

 استخالص المعلومات  • )10(اليوم 
 التعديالت األخيرة لالستبيان  •
 التحضيرات للعمل الميداني والمسائل اللوجستية  •

 

واالتصال بالمكتب الرئيسي،  شرفات العمل مع المُ  ) يوم إضافي (
واإلشراف على عمل القائمة على إجراء المقابالت،  

 والمسائل اللوجستية، والمسائل المالية 
 تنظيم العمل

  آخر اً موضوع يتناولتدريب لمدة يومين على استبيان العنف ضد المرأة المضاف إلى مسح  :)2(الخيار 

 المدة  النشاط  الموضوع  اليوم والموعد 

 ) 1(اليوم 
 قبل الظهر 

 مدخل إلى ورشة العمل 
لمحة شاملة عن مفهوم  

 العنف ضّد المرأة 
 التعريف  •
 االنتشار •
 الخصائص  •

أسباب العنف ضّد المرأة 
 وعواقبه 

 عرض البرنامج الزمني وبرنامج العمل، إلخ. 
 القواعد األساسية 

 دقيقة  15

تحديد العالقات بين النوع  )3(النشاط 
 االجتماعي

 دقيقة  30

 دقيقة  30 ما هو العنف ضّد المرأة؟ )4(النشاط 

 دقيقة  30 الخرافات والحقائق المتعلقة بالعنف  )8(النشاط 

 ساعة ونصف  أسباب العنف ضّد المرأة وعواقبه  )9(النشاط 
    



207 

 

 المدة  النشاط  الموضوع  اليوم والموعد 

 ) 1(اليوم 
 بعد الظهر 

إلى أين يمكن أن تتوّجه 
النساء اللواتي يتعّرضن  

المعاملة في لسوء 
 مجتمعنا؟

لمحة شاملة عن المسح  
واالستبيان المتعلقين  

 بالعنف ضد المرأة 
 أهداف الدراسة  •
 المؤشرات  •
 أسئلة االستبيان  •

ما هي الخيارات المتوفرة للنساء   )12(النشاط 
 اللواتي يتعّرضن للعنف؟ 

 حسان إقصة  )1-12(النشاط 
؟ ماريامن يستطيع مساعدة  )2-12(النشاط 

 )البياني؟ )Venn(رسم فان (

 ساعة ونصف 

مجموعة نسائية   هعرض تقدم  )13(النشاط 
 محلية 

 ساعة

 دقيقة  30 دوار ألتبادل ا

 ) 2(اليوم 
 قبل الظهر 

 التعرف على االستبيان 
 تقديم الدراسة  •
 إجراء المقابلة  •

المزيد من عروض تبادل األدوار التي تتضمن  
حاالت كيفية التعامل مع األسر المعيشية ومع 

 مع الختام بنقاش  ،إلخ ،المقاطعات والمضايقات 
 ساعات 3

 بعد الظهر 

 تحديد األسئلة  •
 السرية والسالمة والدعم 

 دقيقة  30 عرض تقّدمه المنّسقة 

 ساعة عرض قائم على تبادل األدوار 

رق من شخصين أو  نقاش وممارسات في فِ 
 رق صغيرة ضمن فِ 

 ساعتان
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 المقترحةاألنشطة  .دال 

 )هذه بعض األفكار، يمكن استبدالها باقتراحات أخرى(

  دقيقة 15(كسر الجليد   :)1(النشاط رقم ( 

اسمي  " :على المرأة التالية أن تقولو .بلد هي وما هي هوايتها المفضلة كة باسمها وتقول من أيّ ف كل مشارِ عر� تُ 
  :مثالً تقول فثم تذكر اسم زميلتها السابقة  ،"الموسيقىيتي المفضلة هي سماع امنال، أنا من األردن، وهو

كة  ، وهكذا دواليك إلى أن يأتي دور المشارِ "لتي تدعى بشرى من المغرب، وهوايتها المفضلة هي الرسميزم"
 كات كلهن. األخيرة التي عليها أن تكرر أسماء المشارِ 

  صفساعة ون (الذكريات األولى للمرأة عن أنوثتها   :)2(النشاط رقم( 

 )1(الخطوة 

كات اتخاذ وضعية تصّور النظرة إلى الرجل والمرأة من  على سبيل التحضير والتمهيد للجلسة، اطلبي من المشارِ 
جميعًا تصوير وضعية الرجل  منهن/ منهم ُيطلبفي حال كان المشاركون من الجنس نفسه، (بل مجتمعهما. قِ 

 .)تصوير وضعية المرأة  منهن/ طلب منهميُ ومن ثم 

 )2(وة الخط

هذا الموقف أو  هما يعكس اطلبي منهن التفكير فيو تهن، كات أن يصفن موقفهن أو وضعيّ طلبي من كل المشارِ ا
 هذه الوضعية من نظرة المجتمع إلى الرجل والمرأة. 

 )3(الخطوة 

وتحديدًا األولى منها، كات على امتداد أيام ورشة العمل  قّدمي القسم الرئيسي من الجلسة مفسرًة أن على المشارِ 
، وهي ذكريات  ضد المرأة هن البعض ذكرياتهن وتجاربهن الشخصية المتعلقة بنوع الجنس والعنفأن يخبر بعُض 

ركزي على أهمية اإلصغاء إلى اآلخرين بشكلٍ داعم ودون  .وتجارب قد تكون أليمة أحيانًا أو يصعب التصريح بها
طلب من أي� من  لن يُ أكدي أنه التجارب التي قيلت ضمن المجموعة، وإصدار أحكام، وعدم إفشاء المعلومات عن 

 كات رواية تجربتها رغمًا عنها. المشارِ 
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 )4(الخطوة 

هن بأنفسهن للتأكد من أنهن  نكات يختركات تشكيل فرق من ثالثة أو أربعة أشخاص، من مشارِ اطلبي من المشارِ 
 مرتاحات في مشاركة بعضهن تجاربهن الشخصية. 

 ) دقيقة 35( )1(قّدمي المهمة رقم  :)5(الخطوة 

استرجعي بشكلٍ فردي الذكرى األولى واألكثر داللة وأهمية التي تعود إلى تجربة من التجارب التي اكتشفِت فيها   •
 أنك أنثى وأنك مختلفة بالتالي عن الجنس اآلخر. 

 بعد أن تفكري في هذه الذكرى لدقائق معدودة، اذكريها ألفراد الفريق.  •

ضمن الفريق مسرحيًة أو قصيدًة أو قصًة أو رقصًة أو ارسمي صورًة أو اصنعي ملصقًا يعكس الذكريات  أل�في •
 المتبادلة. 

 )6(الخطوة 

 أسئلة اطرحيو رقصته، أو أغنيته أو قصيدته أو ملصقه أو رسمه أو مسرحيتهاطلبي من كل فريق أن يعرض 
 : مثل ،للنقاش زخماً  ستعطي والتي الفريق تبادلها التي الفردية الذكريات عن

 خالل هذه التجربة؟  كيف شعرِت  •
 الحياة؟ )كونك امرأة؟ (التجربة عن  متِك ماذا عل�  •
 ما كانت توقعات عائلتك منك؟ وتوقعات مجتمعك؟ •
 ؟من نفسك؟ وبماذا حلمِت  نتتوقعي ماذا كنِت  •
 ها من التجربة؟ ما هي االستنتاجات والدروس التي استخلصتِ  •

  دقيقة 30(تحديد العالقات بين النوع االجتماعي   :)3(رقم النشاط ( 

 )1(الخطوة 

ضعي صورة رجل وامرأة على دفتر العرض الكبير أو على جهاز عرض الصور واطرحي على الفريق السؤال 
إلى  لو جاء شخص ما فجأة من كوكب المريخ وأردنا أن نشرح له الفرق بين الرجل والمرأة، فما سبيلنا "التالي 
قد تتضمن األجوبة   .ني المقترحات بالقرب من صورة الرجلبما يمكن اقتراحه لوصف الرجل ودو�  ئيابد ."ذلك؟ 

نوع من األوصاف كالخصائص الجسدية والميزات االجتماعية واألنشطة، إلخ. ومن ثم اطرحي السؤال التالي   أيّ 
 ي المقترحات قرب صورة المرأة.نودو�  "كيف يمكننا وصف المرأة لصديقنا القادم من المريخ؟ "
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 )2(الخطوة 

 تولد معنااسألي الفريق عن الفوارق المذكورة التي تستند إلى التركيبة البيولوجية، أي إلى الخصائص التي 
 يندو�  .)معنا ويمكن تغييرها لم تولدأي بمعنى آخر التي (يمكننا تغييرها، وعن الفوارق التي ابتكرها المجتمع  وال

أي  (قرب الخصائص التي يحددها المجتمع  "م"وحرف  )أي نوع الجنس(رب الخصائص البيولوجية ق "ج"حرف 
 .)النوع االجتماعي

 )3(الخطوة 

اطلبي من   .لي جهاز عرض الصوروشغ�  ،"الجنس والنوع االجتماعي"التي تحمل عنوان  )2(رقم  عي النشرة وز� 
احرصي على أن يفهم الجميع تحديد الجنس والعالقات بين النوع  وكات قراءة التحديدات بصوٍت مرتفع، المشارِ 

 االجتماعي.

 نسان والنوع االجتماعي إلالفرق بين جنس ا

 النوع االجتماعي  نسان إل جنس ا

 مفهوم اجتماعي وثقافي  مفهوم بيولوجي 

الكروموسومات  يعتمد على عوامل جسمانية مثل 
والتكوين الهرموني والتركيبة التناسلية لكل من األنثى  

 ر كَ والذَ 
 ينتج عن عملية التنشئة االجتماعية

 يتحدد بالوالدة 
خر ومن زمن  آيحدده المجتمع ويختلف من مجتمع إلى 

 خر آإلى 

 يواكب التطور المجتمعي  ثابت ال يتغير بمرور الزمن 

  دقيقة 30( تتضمن آراء نمطية عن المرأةوراق أسحب  :)4(النشاط رقم( 

 )1(الخطوة 

ني عليها العديد من األقاويل أو األمثال أو األغاني الشعبية التي تعكس آراًء نمطية في  اقتطعي أوراقًا ودو� 
كل  اطلبي منفي إناء و راتالككل عي ذات لون مختلف وَض  ةداخل كر كل ورقة عيَض والفرق بين الجنسين، 

 منها. واحدة "يختار" أن فريق
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 )2(الخطوة 

 اطلبي من كل فريق مناقشة األسئلة التالية:

 من أين يأتي هذا القول؟  •
 أنه صائب؟  ينهل تظن •
 ما يتعلق بالرجل والمرأة؟ ما هي الفكرة التي يعطيها في •
 كيف يؤثر على شعورك تجاه نفسك؟  •
 كيف يؤثر على شعورك تجاه النساء والرجال؟  •
 ما هي بعض نتائج الحواجز االجتماعية والثقافية التي تتسبب بها اآلراء النمطية؟  •
 والمرأة هذه الحواجز بشكل مماثل أم مختلف؟ وكيف تؤثر على عالقتهما؟ هل يجتاز الرجل  •

 )3(الخطوة 

 يعرض كل فريق على المجموعة خالصة ما توصل إليه بإيجاز.

  والفرق بين الجنسين التأثيرات على اآلراء النمطية حول النوع االجتماعي   :)5(النشاط رقم
 ) واحدة ساعة(

 ) 1(الخطوة 

 وضع الئحة بالمؤسسات واألنظمة التي تصدر آراًء وتحافظ عليها. كاتاطلبي من المشارِ 

 األسرة والجامعات ووسائل اإلعالم والدين والحكومات والقانون وأنظمة التعليم. :األجوبة المحتملة

 )2(الخطوة 

.  )1(الخطوة في كل فريق بمهمة تمثيل إحدى المؤسسات المذكورة في كل� ورق صغيرة، كات إلى فِ وزعي المشارِ 
 اطلبي من كل فريق مناقشة ما يلي:

أو النظام الرأي النمطي حول الفرق بين الجنسين وتحافظ عليه؟ أعطي أمثلة عن / كيف تؤلف المؤسسة و •
 ضمن هذه المؤسسات. تعكس اآلراء النمطيةتصرفات وممارسات وسياسات 

ه تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين عكس تقدمًا باتجاتتغييرات في المؤسسة أو النظام  أيّ  هل لمسِت  •
 الجنسين؟ 
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 )3(الخطوة 

 ل إليه.دعي كل فريق يعرض ما توّص 

 )4(الخطوة 

 من الدورة.  هنَ مْ عل� تلخيص ما تَ  اتكاطلبي من المشارِ 

  ساعة ونصف(ما هو العنف ضد المرأة؟   :)6(النشاط رقم( 

تشجيع المشاِركات على التفكير في أنواع مختلفة من األفعال التي يمكن أن تشكل أعمال عنف والتسليم بأن  الهدف:
 العنف قد يكون جسديًا ونفسيًا وجنسيًا واقتصاديًا. 

 )1(الخطوة 

 كات التفكير في مختلف أنواع العنف الشائعة في مجتمعهن وتدوينها على الدفتر الكبير أواطلبي من المشارِ 
 كات لكتابة أجوبتهن ومن ثم إلصاقها على الحائط. يمكن أيضًا توزيع بطاقات على المشارِ  .اللوح

 )2(الخطوة 

 سئلة التالية:ألاطرحي على المجموعة ا

 هل تتشابه أعمال العنف هذه كلها؟ •

 ما هو الفرق بينها؟  •

 ر كلها بالدرجة نفسها من الخطورة؟ عتبَ هل تُ  •

 منها برأيك هو األكثر خطورة؟ أيٌ  •

نفسي أو شفهي أو اقتصادي أو جنسي أو  (في حال استعمال البطاقات، يمكن ترتيبها وفقًا ألنواع العنف  •
 أو وفقًا لخطورته.  )جسدي

 )3(الخطوة 

ب على أساس النوع  لعنف المرتكَ اخصائص لعي منشورات تتضمن تحديدات رة ووزّ اعرضي الصفحات المصوّ 
 ولسوء معاملة الزوجة ولإلكراه الجنسي. االجتماعي 
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  دقيقة  45( 13عرض فيلم فيديو عن العنف العائلي تختاره المنسقات :)7(النشاط رقم( 

 :المواضيع المحتملة التي يمكن أن تناقشها المجموعة الحقاً 

 مدى تتشابه الحالة المعروضة في الفيلم بالحاالت المتوفرة في بلدنا؟ إلى أيّ  •
 هل من مسائل لم تفكري فيها من قبل؟  •
 هل يتضمن الفيلم أجزاًء لم توافقي عليها؟ •

 تية: آلن تناقش المواضيع اأكما يجب 

 طفال. ألتأثير العنف المنزلي على ا •
 ع. سري الذي يحدث في أسر ذات وضع اجتماعي رفيألالعنف ا •

  دقيقة  45(الخرافات والحقائق حول العنف   :)8(النشاط رقم( 

رفض المعتقدات السائدة في ما يتعلق بالعنف وتحديد المجاالت التي تتفق فيها آراء المجموعة وتختلف. قد  الهدف: 
 يهن خاللها. يكون من المفيد تكرار هذا التمرين في نهاية حلقة العمل لمعرفة ما إذا كانت المشاِركات قد غّيرن رأ

 )1(الخطوة 

وعلى   "ال أوافق"الثانية عبارة على و "أوافق"ضعي أربع الفتات في جهات أربع من القاعة واحدة عليها عبارة 
 ."أرفض اإلجابة "وعلى الرابعة عبارة "ال أعرف"الثالثة عبارة 

 )2(الخطوة 

في  نر عن رأيهالتوجه نحو الالفتة التي تعبّ  اتك مل التالي ذكرها بصوٍت عالٍ واطلبي من المشارِ اقرئي الُج 
قد تطرح المنسقة بعض  ن.وجهة نظره  نشرحيكات من كل جهة أن اطلبي من عدد من المشارِ ومل المقروءة، الُج 

إذ ستناقش األجوبة بشكل متعمق  ،"صحيحة"لكن من غير الضروري إعطاء إجابات واألسئلة إلثارة النقاش، 
اللواتي يوافقن على كل جملة أو يعترضن المشاِركات تدّون على الدفتر الكبير عدد  الحقًا. يمكن للمنسقة أن

 عليها. 

 الرجال عنيفون بطبيعتهم.  •

 
. ومن المسائل المحددة التي يمكن مناقشتها: تأثير العنف  Daniel Rebner، للُمخرج Las Mofas Mágicasمن األفالم المقترح عرضها فيلم  13

 . )تابو( وإخفاء العنف المنزلي ؛  "العائالت المحترمة" المنزلي على األطفال؛ والعنف المنزلي الذي يحدث ضمن 
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 العنف سببه الكحول أو المخدرات. •

 يكون العنف أحيانًا طريقًة إلظهار العاطفة. •

 ين عندما يكبرون.بية الذين يشاهدون والدهم يمارس العنف ضد والدتهم سيصبحون على األرجح عنيف الِص  •

 بقي أسرتها مجتمعًة. على المرأة أن تتحمل العنف لتُ  •

 التعرض للضرب.يحب بعض النساء  •

 س العنف ضد المرأة في مجتمعات العالم كلها.يمارَ  •

 ال يمكن قط تبرير العنف. •

األرجح عندما البنات اللواتي يتعرضن لالعتداء الجنسي في الطفولة سيتعاطين الكحول والمخدرات على  •
 يكبرن.

 ولية العنف دائمًا على الشخص الذي يمارسه. ؤتقع مسوال أحد يستحق الضرب،  •

 رجل.من قد يمارس العنف ضد المرأة أحيانًا من امرأة وليس  •

  ساعة ونصف(أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه   :)9(النشاط رقم ( 

تحديد العوامل على المستويين الفردي والمجتمعي التي تكرس العنف ضد النساء والنظر في عواقب العنف  الهدف:
 على كلٍ من الضحايا واألسر والمجتمعات.

 )1(الخطوة 

ثم اطلبي من  "العنف ضد النساء"ارسمي دائرة أو مربعًا في وسط اللوح أو على ورقة كبيرة واكتبي في الوسط 
  ومنهارة قد تكون هذه األسباب مباِش ورن عما يرد في ذهنهن من األسباب الممكنة للعنف، يعب�  كات أنالمشارِ 

 "المواقف الثقافية"نسب إلى مشاكل أكبر على غرار  أو تُ  ،"المشاكل االقتصادية"أو   "المخدرات"أو  "الكحول"
يمكنك تدوين األجوبة على اللوح أو الطلب من كل  .، إلخ"النظام التعليمي"و  "البطالة"و "سيطرة الذكور"و

كتابة األسباب على البطاقات وإلصاقها بالشريط الالصق على اللوح، وينبغي وضع جميع المشاكل التي   ةكمشارِ 
 من جهة واحدة من الدائرة سواء في أعالها أو إلى جانبها. "أسبابًا للعنف"عتبر تُ 

 )2(الخطوة 

مشكلة أخرى سبق أن   بأيّ  )كسبب أو نتيجة(اسألي المجموعة ما إذا كانت مرتبطة  لكل من المشاكل المحددة،
 العالقة. )اتجاهات(نًا اتجاه في هذه الحالة، ارسمي خطًا يصل بين الخانتين مبي�  .كرتذُ 
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 )3(الخطوة 

  يمكن تعداد أيّ  .بعد إتمام هذه المرحلة من الشبكة، اطلبي من المجموعة أن تعدد آثار أو عواقب العنف الهامة
الناتجة عن العنف، ومن المفيد مناقشة اآلثار المترتبة   )الصحية أو االقتصادية أو االجتماعية(نوع من المشاكل 

وفي إطار كل مشكلة من المشاكل، اطلبي من  .على المرأة وحدها أوالً ومن ثم على األسرة والمجتمع بكامله
ما بينها بواسطة خطوط تظهر اتجاه    ربط فياللف المشاكل ورق النظر في العالقات الممكنة بين مختالفِ 

 العالقة. )اتجاهات(

 )4(الخطوة 

 صي النقاش.ثاره الصحية ولخ� آيكولوجي للعنف وبإلاعرضي الصفحات المصورة المتعلقة باإلطار ا

  دقيقة  45(كيف تختبر النساء العنف؟  : )10(النشاط رقم ( 

 )1(الخطوة 

بداخله امرأة تعاني من   لن أنّ كات أن يتخي� المجموعة قفص عصفور صغير واطلبي من المشارِ عرضي على ا
 تمثل قضبان القفص مختلف الحواجز التي تواجه المرأة عندما تحاول مقاومة سوء المعاملة.والعنف، 

 )2(الخطوة 

ني األجوبة  دو� ومعاملة، سباب بقاء المرأة في عالقة تتعرض فيها لسوء الأاسألي المجموعة أن تعدد بعض 
 المختلفة على الدفتر الكبير. 

  دقيقة 45(شهادة امرأة تعّرضت لسوء المعاملة  : )11(النشاط رقم ( 

حاولي العثور على امرأة نجت من العنف العائلي لتعرض تجربتها على المجموعة ولتناقش، في حال سئلت عن 
 ل بها.عامَ حياتها، الطريقة التي تود أن تُ 

  دقيقة  45(لعنف؟ يتعّرضن لما هي الخيارات المتوفرة في مجتمعنا للنساء اللواتي  : )12(رقم النشاط ( 

 القيام بكليهما في حال توفر الوقت الكافي.  أو معروضين أدناه،من النشاطين ال واحدقترح القيام بيُ 

  حسانإ قصة  :)1-12(النشاط رقم 

 )1(الخطوة 

 . حسانإكات قصة فرق وتقرأ المشارِ توزع المنّسقة المجموعة إلى أربعة 
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 قصة إحسان 

تعيش إحسان مع زوجها رمزي وولديهما، ابن في الثالثة من عمره وابنة في الخامسة. لم تكمل إحسان دراستها فقد  
أنهت الصف الخامس من المرحلة االبتدائية وحسب، وهي حاليًا ربة منزل. غير أنها تريد منذ بعض الوقت أن تترك  

فهو ال يعطيها ما يكفي من المال إلدارة شؤون المنزل، ويمنعها من العمل ألنه يغار عليها. عندما يعود إلى البيت  رمزي، 
وهو تحت تأثير الكحول والمخدرات يضربها ويوجه إليها كلمات نابية ويرغمها أحيانًا على ممارسة الجنس معه حتى 

معه في هذا الموضوع لكن محاوالتها باءت بالفشل. واستطاعت أن  عندما ال ترغب فيه. حاولت إحسان مرارًا أن تتكلم 
 تصبر على هذا الوضع خالل السنوات األربع األخيرة دون أن تخبر أحدًا، لكنها اآلن ال تعرف ماذا تفعل.

 )2(الخطوة 

حسان وتتضمن سلسلًة إيعطى كل فريق بطاقة مختلفة، تشرح كل بطاقة احتماالً من االحتماالت المتوفرة لدى 
 كات اإلجابة عليها إلتمام القصة. من األسئلة التي على المشارِ 

 الفريق الثاني  ولألالفريق ا

 حسان من أحٍد ما التكلم مع رمزيإ  تطلب حسان أن تطلب المساعدة إت قرر

 من هو الشخص الذي يتأثر رمزي بكالمه؟ • أين تذهب لطلب المساعدة؟ إلى  •

 هل سيوافق على مساعدتها؟  • هل سيتم مساعدتها؟ •

 ماذا على هذا الشخص أن يقول؟  • ماذا يقولون لها؟  •

 ماذا تقرر أن تفعل؟  •

ما يمكن أن يكون رد فعل رمزي في حال حاول  •
 آخرون التدخل؟

ما هي األسباب التي يبرر بها رمزي طريقة معاملته   •
 حسان؟ إل

 الفريق الرابع الفريق الثالث 

 حسان أن تترك رمزي إ تقرر
إليه بعد   تحسان أن تترك رمزي لكنها رجعإقررت 

 أسبوعين 

 ما الذي جعلها ترجع إليه؟  • ما هي المسألة التي ستكون األصعب عليها؟ •

 أصدقائها؟/ ما هي ردة فعل عائلتها • ؟ابنها وابنتهاكيف سيؤثر ذلك على  •

 حسان لتنجح في االعتماد على نفسها؟ إتحتاج ى ماذا إل •
أن  البنها وابنتهاهل تظنين أنه من األفضل لها و •

 تعود إليه؟ 
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 )3(الخطوة 

 كلها. عرض االستنتاجات الرئيسية التي أدى إليها النقاش على المجموعة تُ 

  رسم فان(؟ ماريامن يستطيع مساعدة   :)2-12(النشاط رقم )Venn(  البياني ( 

 )1(الخطوة 

شارحًة وضع هذه المرأة التي  "ماريا"واكتبي فيها اسم  )أو في وسط ورقة كبيرة(ارسمي دائرة في وسط اللوح  
يستطيع في مجتمعنا أن   نمَ " اتكلعنف في حياتها اليومية وتحتاج إلى المساعدة. اسألي المشارِ لتتعرض 
 . "؟ ماريايساعد 

 )2(الخطوة 

شكل آخر وتختلف أحجام هذه الدوائر   يدرج اسم األشخاص أو المؤسسات التي تتم تسميتها ضمن دائرة أو أيّ 
في حين يشير موقعها على الورقة إلى مدى سهولة أو صعوبة   ،واألشكال باختالف أهمية ما دّون داخلها

  ماريالي على المنسقة أن تسأل عن مدى أهمية كل من األشخاص أو المؤسسات بالنسبة إلى الوصول إليها، وبالتا
األهمية  )قليلة (األهمية أو قليل  )شديدة (شديد   )هل تعتبر هذه المؤسسة(هل يعتبر هذا الشخص "فتقول 

 ."؟ماريابالنسبة إلى 

 )3(الخطوة 

الوصول بسهولة أو بصعوبة إلى   ماريالهل يمكن "قبل وضع الدائرة على اللوح أو الورقة، اطرحي السؤال التالي 
الوصول إليهم ماريا  ليسهل  )التي(الذين  )المؤسسات(يوضع األشخاص  ."هذا الشخص أو هذه المؤسسة؟ 

  )إليها(الوصول إليهم   ماريا عب على يص )التي(الذين  )المؤسسات(، ويوضع األشخاص ماريابالقرب من  )إليها(
 بعيدًا عنها. 

 )4(الخطوة 

حصيلة النشاط  يعرضاتحديد مواقع األشخاص والمؤسسات حتى تنفد االقتراحات، وبعد ذلك  ي فيستمرا
 بإيجاز.

إطار دراسة مشتركة أجرتها   في نيكاراغوامن البياني الذي وضعته سيدة  ) Venn(ما يلي مثال عن رسم فان  في
ن الرسم البياني األفراد أو  يبي�  .ة النساء ضد العنف لمعرفة رأي العامة بقانون العنف العائلي المقترحشبك

، وهي امرأة يضربها زوجها. يدل حجم الدوائر وقربها من  "ماريا"المؤسسات الذين قد يستطيعون مساعدة 
إليها. ويشير النص المرافق للدائرة إلى   مارياعلى درجة المساعدة التي يمكن تقديمها ومدى سهولة وصول  ماريا

 اآلراء التي عبرت عنها نساء المجموعة.



218 

 

  

 األسرة

تقّدم لك عائلتك الدعم أحيانًا، مما 
يخّفف الحمل عن كاهلك عندما 

تستطيعين االعتماد على مساعدة 
 عائلتك.

 لمسيحيالمجتمع ا

للكنيسة دور هام، فهي تسدي النصح 
وتزورنا، وإذا ما طرد رجل زوجته من 

المنزل، تؤّمن لها الكنيسة الملجأ والطعام 
 حّتى تسّوي وضعها.

 الجيران

يساعدون أحيانًا لكّنهم يؤّججون 
 الوضع في أحيان أخرى.

األصدقاء 
 الصالحون

الصديق الصالح شخص 
 به.يمكنك أن تثقي 

 السّيدة منزل

من الضروري الوصول 
إليه لكن ذلك صعب 
بالنسبة إلى بعض 

 األشخاص.

 القاضي

 الشرطة

قال لي القاضي: 
اعذريني فأنا ال "

أتوّرط قّط في 
 "الشجارات العائلية

كان هذا الشخص 
 على وشك أن يقتلني.

إذا لم تتوّقفي عن "قالت لي الشرطة: 
 ."فسنزّجك أنت أيضًا في السجنالتذمر 

 البياني (Venn)رسم فان 
 آراء النساء الريفيات بالخدمات المتوفرة للنساء اللواتي يتعّرضن للضرب

 يامار



219 

 

  ساعات 3-2(عرض تقدمه مجموعة نسائية محلية  : )13(النشاط رقم ( 

تستفيد منها النساء اللواتي يعانين من العنف كات بالخدمات التي يمكن أن يهدف هذا النشاط إلى تعريف المشارِ 
طالعهن على المشاكل التي تواجه النساء الالتي يطلبن إنقاذهن من العنف، إو ،الدراسة اتتناوله نطقة التيفي الم

 في حال أمكن ذلك. المحلية وينبغي التخطيط لزيارة المنظمة 

  ساعة ونصف(تقنيات إجراء المقابالت  : )14(النشاط رقم ( 

 )1(خطوة ال

إلى  الباحثة المرأة تدعو .)المبحوثة(المرأة التي تستقبلها في بيتها دور دور الباحثة و المدرباتان من تمثل اثنت
كإطالع المرأة على الدراسة أمام  تمثيلية،أخطاء متعمدة كثيرة في هذه ال ارتكابالمشاركة في الدراسة، ويتم 

زوجها وحماتها، وعدم ارتداء مالبس مالئمة، ومضغ علكة أثناء الزيارة، واستخدام األسلوب االعتذاري وعدم  
النظر في عيني المرأة عند التكلم معها، وعدم محاولة إراحتها، إلخ، فيزداد توترها وتقرر في النهاية عدم  

 المشاركة في الدراسة.

 )2( الخطوة

 :في التدريب اتكاطرحي األسئلة التالية على المشارِ 

 جري المقابلة مع األسرة المعيشية؟ تُ ي تال باحثةها التما رأيك بالطريقة التي اعتمد •
 لماذا برأيك لم تقبل ربة البيت المشاركة في الدراسة؟ •
 المقابلة؟ لماذا؟ولة عن ؤهل تظنين أنها تعرضت لمشاكل في منزلها بعد مغادرة المس  •
 أن تفعل لجعل ربة البيت تشعر بارتياح أكبر؟ ى الباحثةماذا كان عل  •
 ما هي االقتراحات األخرى التي تقدمينها إليها لتحسين تقنياتها في إجراء المقابلة؟  •

 )3(الخطوة 

 كات ويتم مناقشتها.جابات على لوح مقترحات المشارِ إلن اتدوّ 

 )4(الخطوة 

دور دور الباحثة التي تسعى إلى إجراء مقابلة والثانية رق من سيدتين، واحدة تؤدي فِ  إلىالمجموعة  يع وز� 
الباحثة رق المؤلفة من شخصين أمام باقي المجموعة فتقدم تقف بعض الفِ  .ح عليها األسئلةطرَ المرأة التي تُ 

 اتخريأمن  يفي بعض الحاالت، اطلب .هدف الدراسةلها وتشرح  رأة المطلوب أن تشارك في المسحنفسها إلى الم
  اوحدهم اعلى طلب تركهم اتمرنتن أن يخريأين تكمن مشارِ  يون التواجد واطلبتأدية دور أفراد من العائلة يودّ 

 إلجراء المقابلة. 
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 ) 5و 4اليومان (االطالع على االستبيان 

عن كثب خالل عدة أيام على استبيان الدراسة من خالل االطالع على كل قسم من أقسامه   اتكتعرف المشارِ تس
نصح  يُ  ،إلجراء هذا الجزء من التدريب .عن طريق الشروحات والمناقشة، والتمرن على أداء األدوار المختلفة

 لكافة أسئلة االستبيان، الذي يتضمن شرحًا مفصالً  )الفصل الثاني( "دليل تعليمات استيفاء األسئلة"بالرجوع إلى 
 . )الثالثالفصل ( "تدليل الباحثة إلجراء المقابال "و

في آخر هذا الدليل أمثلة عن قصص يمكن تكييفها الستخدامها في بعض   الُمدرجة )3(رقم تتوفر في النشرة 
 جلسات تمثيل األدوار.

 : ، ومنها مثالً لعب أدوار مختلفة في حاالت صعبة  نعلى االستبيان، يمكنه اتكعتاد المشارِ توبعد أن 

 الدخول إلى منزل ال يريد حارسه استدعاء رب األسرة. •

 الدخول إلى منزل ال يريد استقبالك. •

 عليه األسئلة بالرغم من أنه ال يهتم للتعاون معك. يالوصول إلى أول شخص يمكن أن تطرح •

 .حاضراتعلى األسئلة من بين النساء الالمرأة التي تجيب  انتقاء •

 فترض قيامها باألعمال المنزلية وليس بالرد على األسئلة.في البيت والتي يُ  حاضرةالعاملة المنزل سؤال  •

 ها وحيدة. ها تركَ طرح األسئلة على امرأة شابة ال تريد والدتُ  •

 على سيدة يأتي زوجها بشكل متواصل ليعرف ماذا يجري.  ةسئل األطرح  •

 على سيدة تبدأ بالبكاء. ةسئل األطرح  •

على سيدة ال تتطرق قط إلى العنف خالل المقابلة، لكن ما إن تنهي الجلسة بمالحظاتك   ةسئل األطرح  •
 الختامية حتى تشعر بالثقة وتبدأ برواية تجربتها مع العنف. 

لى إتقديم المسح  على غرار حضورها المطلوب عادًة لدىيمكن أن تكون الُمشرفة حاضرة خالل الدورين األولين، 
 . سرةألا

 تعليمات عامة

تجيب على األسئلة، والثانية دور الباحثة  التيالمبحوثة واحدة منهن تمثل دور المرأة  ،كاتثالث مشارِ  يراختا
على استبيان مماثل،   المبحوثةن إجابات والثالثة دور المتفرجة التي في الوقت نفسه تدو� جري المقابلة، التي تُ 

 .للتحقق من تطابق المعلومات بين ما دّونته الباحثة وما دّونته المشاِركة األخرى  من أجل إجراء مقارنةذلك و
ر عن شعورها تجاه هذه أن تعب� ب )نةالمدو� و المبحوثةوالباحثة (كات الثالث  سمح لكل من المشارِ بعد ذلك يُ 
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 يقارن ،بعد ذلك .بةراقِ ن طرحت األسئلة، وأخيرًا المُ التجربة مع البدء بالمرأة التي أجابت على األسئلة، ثم مَ 
فيها اختالفًا بين الردود،  يناألجوبة على االستبيانين مع التركيز على كل سؤال على حدة، وفي كل مرة تجد

اختالف في تفسير األجوبة ويمكن إذا لزم األمر وضع قواعد جديدة   السبب. يجب توضيح أيّ  يأن تعرف يحاول
 لتفادي االختالف في التفسير. 

الهدف من إجراء هذه التمارين هو التوصل إلى فهم   ات.دور المراقب  تأدية ن، يمكنهاتشرففي حال تم اختيار مُ 
 عطاء معلومات أساسية بطريقة مالئمة.إل ةشرفللمُ  هذه التمارين تتيح فرصة .مشترك لألجوبة 
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 الثاني: اتفاق السريةالمرفق 

 ....................... .................................................  سم المسح: مسح حولا

. أعلن لّي إأدناه، أعلن أني وافقت على المشاركة في الدراسة المذكورة أعاله وبالمسؤوليات المسندة  ةأنا الموقع
 .ةأنفذ مسؤولياتي بإخالص وبكل ما أوتيت به من قدرس نيكذلك أن

ف لي. ال يجوز استخدام هذه  كَش معلومات شفوية أو كتابية أو وثائق تُ  واالطمئنان أليّ أوافق على عقد الثقة 
 طرف ثالث. عطيت لي، ويجب أال يتم الكشف عنها أليّ ا� المعلومات إال لألغراض التي 

عطيت لي، وال يجوز لي االحتفاظ بنسخ جع فورًا جميع المعلومات والمواد التي ا� اعند االنتهاء من عملي سأر
 من المعلومات المكتوبة أو الوثائق المقدمة.  مطبوعة أو إلكترونية أليٍ 

 المهمة: 

 االسم: 

 التوقيع: 

 التاريخ: 
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 نشرات ال

  قواعد أساسية مقترحة  :)1(النشرة رقم 

 شككي في افتراضاتك ومعتقداتك.  •
 لعي على أفكار ووجهات نظر جديدة. اّط  •
 تجدي. اللوم وإطالق األحكام والنقد أمور ال  •
 اطرحي األسئلة إذا لم تفهمي.  •
 ال يتوقع منك مناقشة مسائل ال تشعرك بالراحة.  •
 احترامًا للمعلومات الشخصية التي تم تبادلها خالل حلقة العمل، حافظي على سريتها. •

  الجنس والنوع االجتماعي :)2(النشرة رقم 

 والتكوين الهرموني والتركيبة الجنس مفهوم بيولوجي يعتمد على عوامل جسمانية، مثل الكروموسومات
 ر، تتحّدد بالوالدة، وهي ثابتة ال تتغير بمرور الزمن. كَ التناسلية لكل من األنثى والذَ 

ينتج بشكل رئيسي من عملية التنشئة   إذطفولة، المنذ   سم باإلنسانأما النوع االجتماعي، فهو مفهوم ثقافي يو
في الممارسات التي تعّزز الصورة النمطية في تربية األطفال،   االجتماعية التي تبدأ منذ الطفولة. وهو يتجّسد

 كإهداء لعبة العروسة للطفلة ولعبة السيارة للطفل.

ويشير هذا المفهوم إلى العالقات واألدوار والمسؤوليات االجتماعية والسلوكيات التي يحّددها المجتمع مسبقًا  
ر، في ضوء عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تضم مجموعة مركّبة من  كَ لكل من األنثى والذَ 

لى آخر ومن زمن إلى آخر، وتواكب التطور إالعادات والتقاليد والقيم السائدة، التي تختلف من مجتمع  
 المجتمعي، وتتغير حسب ظروفه.

ما بين  اجتماعيًا بين الرجال والنساء، وكذلك فيويركز مفهوم النوع االجتماعي على الفوارق التي تكونت 
مثالً الفوارق بين   )ما بين الرجال وفي( "بنال زوجة ا"مثالً الفوارق بين األم والبنت، وبين األم والكّنة ( النساء

  فاألفراد يكتسبون ميزات أنثوية أو ذكورية من خالل الثقافة .)األب واالبن، وبين االبن األكبر واالبن األصغر
والمعايير والقيم السائدة في مجتمعهم، تعلمهم كيف يجب أن يتصرفوا، وما هي المواقف التي يجب أن  

هم إلى أنفسهم كفتيات أو فتيان، أو  اينظروحتى يتخذوها، وما هو المطلوب منهم حتى ينظر إليهم اآلخرون أو 
 نساء أو رجال. 
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ال ترتبط بالتكوين البيولوجي للمرأة وبطبيعتها األنثوية، إذ فاألعمال المنزلية ورعاية األبناء على سبيل المثال، 
هذه األدوار والمسؤوليات على أنها واجبات أنثوية وليست يحدد يمكن للرجل القيام بها أيضًا، ولكن المجتمع 

،  "الضعف"ر على مواجهة المرض بقوة، ورفض صفة اعتالل الصحة أو كَ ع الذَ ذكورية. ومن المنظور نفسه، يشج� 
 . "صلب وقوي"ورفض الخدمات الصحية ألنه 

 ما يلي بعض الحاالت التي نرى فيها االختالفات بين الجنسين: في

 اجتماعياً  •

عتبر على رأس األسرة المعيشية  دوار االجتماعية التي يؤديها الرجال والنساء، فالرجل يُ ألتختلف النظرة إلى ا
 ن العناية باألسرة ورعايتها. ولة ع ؤعتبر المرأة المسوالمعيل األساسي في حين تُ 

 سياسياً  •

ولية السلطة وتبادلها حيث يكبر دور المرأة في هذا  ؤل المرأة والرجل مستتعدد االختالفات في طرق تحم� 
 المجال على مستوى المنزل في النشاطات المرتبطة بأدوارهما المنزلية.

 تربوياً  •

منهما في هذا المجال  توقع من كلٍ ما يُ  للبنات والصبيان وفيتتعدد االختالفات في الفرص التربوية المتوفرة 
حيث تصب موارد األسرة في تعليم الصبيان أكثر من البنات كما يتم توجيه البنات نحو اختصاصات أكاديمية  

 أقل صعوبًة. 

 اقتصادياً  •

لية وغيرها  تتعدد الفوارق في حصول النساء والرجال على وظائف مربحة وفي إشرافهم على الموارد الما
 كاالعتمادات والديون، وملكية األراضي. 

  أمثلة عن قصص الستعمالها في تمثيل األدوار :)3(النشرة رقم 

 )ينبغي تكييفها بحسب السياق أو سرد قصص أخرى من الواقع(

 )1(القصة رقم 

سنوات، تم   8عمر  ما كانت فيعند .، غير متعلمة وال تعملسنة 35غير متزوجة حاليًا ولها من العمر  )االسم(
 ،بسُح قد بالغ الشرطة وإبل جارها، وتم عليها جنسيًا من قِ   يدعتُ اسنة  15إجراء عملية الختان لها، وفي عمر 

 بل والدها.ن تتعرض للعنف من قِ آلوهي ا

 )2(القصة رقم 
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وتزوجت في   ، وصلت في تحصيلها العلمي حتى السنة الثانية من المرحلة الثانويةسنة 27سيدة عمرها  )االسم(
كان زوجها يضربها وهي  .سنوات 6سنوات وأنجبت منه ولدًا عمره اآلن  7من رجل بقيت معه  سنة 19سن 

حامل، ومرة ركلها على بطنها، ومرة أخرى ضربها حتى أغمي عليها فبقيت ساعة فاقدة الوعي، ومراٍت أخرى  
تركت زوجها  .ب ألنها كانت تخجل من وضعهامرًة إلى الطبيفي أّي  تعرضت لكسوٍر وكدمات. غير أنها لم تذهب 

 منذ سنة وهي حاليًا محبطة وتنهار باكيًة كلما تذكرت الوقت الذي أمضته معه.

 )3(القصة رقم 

سنة. ارتادت المدرسة حتى الصف الثالث من المرحلة االبتدائية، أهلها  16سيدة متزوجة عمرها  )االسم(
رجل عنيف يسيء معاملتها   هوربعين من عمره وهي متزوجة منذ سنة، ألأرغموها على الزواج من رجل في ا

تظن أنها حامل   .هها على ممارسة الجنس معهكرِ حتى اآلن، يوجه إليها السباب ويريد أن يعرف دومًا أين هي، ويُ 
 ال تتكلم مع أحد عما تتعرض له من عنف خوفًا من تهديداته. وهي لكنها غير متأكدة بعد، 

 )4(القصة رقم 

عندما تزوجت  سنة 14كان عمرها  .مرات وهي حاليًا متزوجة 3غير متعلمة، تزوجت  سنة 47عمرها  )االسم(
تزوجت بعد  .سنوات وأخذ معه الولدين 3تركها بعد صبيًا وبنتًا، غير أنه  زوجها األول أنجبت منوأول مرة 

أنجبت منه ثالثة أوالد وكان وكانت قد سنتين من رجلٍ آخر عاملها أسوأ معاملة لمدة عشر سنوات ثم هجرها، 
سنواٍت وحدها، تزوجت من ثالٍث كان يضربها أحيانًا وهو تحت تأثير   5 عاشتبعد أن  .يضربها حتى خالل حملها

 ه أوالدًا. منلم تنجب ورات، الكحول والمخد

 )5(القصة رقم 

من رجلٍ يكبرها كثيرًا  سنة  14جها عندما كانت في عمر يزوتفي الخامسة والعشرين من عمرها، تم  )االسم(
تها تها وتتعرض لسوء المعاملة والتعنيف من حماتها وضرّ تعيش مع أهل زوجها وضرّ  .بالسن وله زوجة غيرها

كثيرًا ما يغيب زوجها عن البيت وتظن أن لديه امرأة أخرى في   .ز عن الدفاع عنهاعلى مرأى من زوجها العاج
 لديها منه ابنتان. .مكانٍ ما

  



 

 

 

مؤشرات  إل�تاج تحليل الدليل خطة  خامسًا. 
 ضد المرأة العنف
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 المحتويات 

 229 الحد األدنى المقترح من المؤشرات اإلحصائية لقياس العنف ضّد المرأة . ألف

 الجداول التحليلية للحد األدنى المقترح من المؤشرات اإلحصائية لقياس العنف   . باء
 232 ضّد المرأة
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الستخراج مجموعة المؤشرات اإلحصائية لقياس  دنى من الجداول الموصى بها ألالحد ا دليلهذا ال تضمني
والجداول التالية هي الحد األدنى المقترح   .العنف ضد المرأة، والتي يجب أن تنتجها مسوح العنف ضد المرأة

ض النساء لمختلف أنواع العنف تعر� حول وفقًا للمعلومات التي تم جمعها  هايمكن إعداد المزيد منومن الجداول، 
 ر عن الخبرة الكاملة للعنف الذي تتعرض له المرأة.الضروري التأكد من أن الجداول تعب�  في مجتمعك ومن
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دنى المقترح من المؤشرات اإلحصائية ألالحد ا . ألف
 لقياس العنف ضّد المرأة 

قبل بلوغ سن بقرين و ارتبطن أسنة، والالتي تزّوجن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  . 1
الحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة  الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة، حسب 

 . )5.3.1المؤشر (اإلعاقة 

سنة، والالتي يّتخذن قراراتهّن بأنفسهن بشأن العالقات   49و 15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  . 2
العمر والحالة  بالصحة اإلنجابية، حسبالمتعلقة حمل والرعاية الجنسية واستخدام وسائل منع ال

 . )5.6.1المؤشر (الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة 

بتر / تشويهخضعن لعملية  الالتي، وسنة 49و 15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  . 3
المؤشر (األعضاء التناسلية، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة 

5.3.2( . 

طاعة الزوجة برأي  إو  وافقةالالتي يعتقدن بضرورة م ،نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق . 4
حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة   أو مختلفة معه، لو كانت غير مقتنعة بهذا الرأيالزوج حتى 

 والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة. 

ن يتحكم  أن يجب مَ هو الرجل ن أبالالتي يعتقدن  ،نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق . 5
 حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة.ويترأس البيت، 

كاإلهمال في شغل (السلوكيات  ن أبالالتي يعتقدن  ،النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوقنسبة  . 6
حسب نوع السلوك والعمر والحالة الزواجية  تشكل مبررًا لضرب الزوجة،  )لخ.إحراق الطعام إالبيت أو 

 واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة. 

بل  من قِ  ميةرة وما فوق، الالتي تعرضن للسلوكيات التحكُ نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عش . 7
حسب نوع السلوك والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم  ،خالل االثني عشر شهرًا السابقةاألزواج، 

 والعمل وحالة اإلعاقة.
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بل  ن قِ م ميةنسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسلوكيات التحكُ  . 8
حسب نوع السلوك والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة   ل حياتهن،ا طو ،األزواج
 اإلعاقة.

بل  نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسيطرة االقتصادية من قِ  . 9
وحالة  والعمل الزواجية واإلقامة والتعليمحسب العمر والحالة  ،خالل االثني عشر شهرًا السابقةاألزواج، 

 .اإلعاقة

بل  نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسيطرة االقتصادية من قِ  . 10
 .وحالة اإلعاقة والعمل حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم  ل حياتهن،ا طو ،األزواج

جنسي  أو / جسدي وسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف المعاشرات والفتيات في الخامنسبة النساء  . 11
، حسب شكل العنف، ونوع خالل االثني عشر شهرًا السابقةسابق، شريك حالي أو بل نفسي من قِ أو / و

حالة و والعمل والتعليمالتصرف لشكل معّين، وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة 
 . )5.2.1المؤشر (اإلعاقة 

جنسي  أو / جسدي وسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخام . 12
ل حياتهن، حسب شكل العنف، ونوع التصرف لشكل معّين، اطو ،سابقشريك حالي أو بل نفسي من قِ أو / و

 .حالة اإلعاقةوالعمل و والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم وعدد مرات تكرار العنف

 كل في البطن أثناء الحملكم أو الرّ نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للّ  . 13
 .اإلعاقة حالةوالعمل و حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم ،خيرالحالي أو األ  بل الشريكمن قِ 

خالل   ،أو جنسي/ نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي و . 14
وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة  ، تسبب بإصابة، حسب نوع اإلصابة السابقةاالثني عشر شهرًا 

 . حالة اإلعاقةوالعمل و الزواجية واإلقامة والتعليم

جسدي من أشخاص غير سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف والفتيات في الخامنسبة النساء  . 15
والعمر والحالة ، حسب عدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني خالل االثني عشر شهرًا السابقةشريك، ال

 . حالة اإلعاقةوالعمل و الزواجية واإلقامة والتعليم

جسدي من أشخاص غير سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخام . 16
والعمر والحالة الزواجية   سنة، حسب عدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني 15شريك، منذ عمر ال

 .حالة اإلعاقةوالعمل و واإلقامة والتعليم
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من أشخاص   )اغتصاب (جنسي سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخام . 17
، حسب مكان حدوث العنف وعدد مرات تكرار العنف  خالل االثني عشر شهرًا السابقةشريك، الغير 

 . )5.2.2المؤشر (حالة اإلعاقة والعمل و والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليموعالقتهن بالجاني 

جنسي من أشخاص غير تعرضن لعنف سة عشرة وما فوق، الالتي نسبة النساء والفتيات في الخام . 18
والعمر سنة، حسب مكان حدوث العنف وعدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني  15شريك، منذ عمر ال

 .حالة اإلعاقةوالعمل و والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم

خالل االثني عشر شهرًا   ،لعنف جنسية عشرة وما فوق، الالتي تعرضن نسبة النساء والفتيات في الخامس . 19
  )لخإة  / أو ممرض ة/ شرطة أو طبيب(  ةلمساعداالجهة حسب  ،، والالتي طلبن المساعدةالسابقة

 . حالة اإلعاقةوالعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل واإلجراءات المتخذة و

لخامسة عشرة وما فوق، الالتي مارسن الجنس من أجل الحصول على وظيفة نسبة النساء والفتيات في ا . 20
حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل   ،أو الحفاظ على عمل أو للحصول على ترقية

 .حالة اإلعاقةو

حان أو  نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي مارسن الجنس من أجل اجتياز امت . 21
حالة وحسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل  ،الحصول على درجات جيدة في المدرسة

 اإلعاقة.

لكترونية شخصية مؤذية ذات إنسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تلقين رسائل  . 22
  أو الفايسبوكلكتروني، إلالبريد اأو عبر الهاتف النقال،  )صور، أفالم ،مالحظات، دعوات(محتوى جنسي 

 حالة اإلعاقة. وحسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل  ،لخإ

لمس الثديين أو األجزاء الخاصة، (ن لعنف جنسي ض، الالتي تعرسنة 29- 18عمر بنسبة النساء والفتيات  . 23
والعمر والحالة الزواجية واإلقامة   حسب العالقة بالجاني وعدد مرات تكرار العنفسنة،  18قبل عمر  )لخإ

 حالة اإلعاقة. و والتعليم والعمل

قبل   )لخإصفع، ضرب، ربط بالحبل، (ن لعنف جسدي ض، الالتي تعرسنة 29- 18عمر بنسبة النساء والفتيات  . 24
 حالة اإلعاقة.و واإلقامة والتعليم والعملحسب العمر والحالة الزواجية سنة،  18عمر 

  سنة، 18قبل عمر  )لخإهانات، إشتم، (ن لعنف نفسي ض، الالتي تعرسنة 29- 18عمر بنسبة النساء والفتيات  . 25
 حالة اإلعاقة. و حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل
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المقترح من دنى ألالجداول التحليلية للحد ا باء.
 المؤشرات اإلحصائية لقياس العنف ضّد المرأة 

قبل بلوغ بقرين و ارتبطن أسنة، والالتي تزّوجن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين   .1الجدول 
سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة، حسب الحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة 

 ) 5.3.1المؤشر (اإلعاقة 

 ساسية ألالخصائص ا
  الالتي )24-20(عدد النساء 

و ارتبطن قبل بلوغ أتزّوجن 
 سن الخامسة عشرة 

الالتي   )24-20(عدد النساء 
و ارتبطن قبل بلوغ أتزّوجن 

 سن الثامنة عشرة 

إجمالي عدد النساء  
 السابق لهن الزواج 

 الحالة الزواجية 

    متزوجة

    مطلقة 

    هجر / منفصلة 

    أرملة 

 اإلقامة 

    حضر 

    ريف

 التعليم 

    ة أمي

    ) ال دراسة( تقرأ وتكتب

    ابتدائي

    ثانوي 

    فأعلى / جامعي
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 ساسية ألالخصائص ا
  الالتي )24-20(عدد النساء 

و ارتبطن قبل بلوغ أتزّوجن 
 سن الخامسة عشرة 

الالتي   )24-20(عدد النساء 
و ارتبطن قبل بلوغ أتزّوجن 

 سن الثامنة عشرة 

إجمالي عدد النساء  
 السابق لهن الزواج 

 العمل 

    تعمل بأجر 

    صاحبة عمل 

    تعمل لحسابها

    تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

   

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

   

    لها إيراد وال تعمل 

    طالبة 

    متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

    إعاقة مع 

    إعاقة دون ب
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سنة، والالتي يّتخذن قراراتهّن بأنفسهن بشأن   49و 15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين   .2الجدول 
بالصحة اإلنجابية، حسب العمر والحالة المتعلقة العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية 

 )5.6.1المؤشر (الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة 

 ساسية ألالخصائص ا

الالتي يّتخذن قراراتهّن  )49-15(عدد النساء 
 بأنفسهن بشأن  

 العالقات الجنسية  •
 واستخدام وسائل منع الحمل  •
 والرعاية بالصحة اإلنجابية  •

إجمالي عدد النساء السابق 
 لهن الزواج 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي
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 ساسية ألالخصائص ا

الالتي يّتخذن قراراتهّن  )49-15(عدد النساء 
 بأنفسهن بشأن  

 العالقات الجنسية  •
 واستخدام وسائل منع الحمل  •
 والرعاية بالصحة اإلنجابية  •

إجمالي عدد النساء السابق 
 لهن الزواج 

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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بتر  / تشويه، والالتي خضعن لعملية سنة 49و 15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين   .3الجدول 
 ) 5.3.2المؤشر (التناسلية، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة  األعضاء

 ساسية ألالخصائص ا
الالتي خضعن   )49-15(عدد الفتيات والنساء 

 بتر األعضاء التناسلية / تشويهلعملية 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 
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 ساسية ألالخصائص ا
الالتي خضعن   )49-15(عدد الفتيات والنساء 

 بتر األعضاء التناسلية / تشويهلعملية 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   لحسابهاتعمل 

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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طاعة  إنسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي يعتقدن بضرورة موافقة و  .4الجدول 
الزوجة برأي الزوج حتى لو كانت غير مقتنعة بهذا الرأي أو مختلفة معه، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة  

 والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا
الالتي يعتقدن   )+15(عدد النساء والفتيات 

طاعة الزوجة برأي الزوج حتى  إ بضرورة موافقة و
 لو كانت غير مقتنعة بهذا الرأي أو مختلفة معه 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60+   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف
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 ساسية ألالخصائص ا
الالتي يعتقدن   )+15(عدد النساء والفتيات 

طاعة الزوجة برأي الزوج حتى  إ بضرورة موافقة و
 لو كانت غير مقتنعة بهذا الرأي أو مختلفة معه 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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  نأ  يجب نمَ  هو الرجل نأب يعتقدن الالتي فوق، وما عشرة الخامسة في والفتيات النساء نسبة  .5 الجدول
 اإلعاقة  وحالة والعمل والتعليم واإلقامة الزواجية والحالة العمر حسب البيت، ويترأس يتحكم

 ساسية ألا الخصائص
 نأ ب  يعتقدن الالتي +)15( والفتيات النساء عدد

 البيت ويترأس يتحكم نأ يجب نمَ  هو الرجل
  النساء عدد إجمالي

 والفتيات 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60+   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي
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 ساسية ألا الخصائص
 نأ ب  يعتقدن الالتي +)15( والفتيات النساء عدد

 البيت ويترأس يتحكم نأ يجب نمَ  هو الرجل
  النساء عدد إجمالي

 والفتيات 

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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كاإلهمال في (ن السلوكيات أنسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي يعتقدن ب . 6لجدول ا
تشكل مبررًا لضرب الزوجة، حسب نوع السلوك والعمر والحالة الزواجية   )لخإ حراق الطعام إشغل البيت أو 

 واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

الخصائص 
 األساسية 

الالتي يعتقدن بأن السلوكيات التالية تشكل مبررًا  +)15(عدد النساء والفتيات 
 لضرب الزوجة 

إجمالي  
عدد النساء  

 a b c d e f g h i j والفتيات 

 العمر

15-19            
20-24            
25-29            
30-34            
35-39            
40-44            
45-49            
50-54            
55-59            
60+            

 الحالة الزواجية 

            متزوجة

            مطلقة 

            هجر / منفصلة 

            أرملة 

لم يسبق لها  
 الزواج 

           

 اإلقامة 

            حضر 

            ريف

 التعليم 

            ة أمي

تقرأ وتكتب 
 ) دراسة ال(
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الخصائص 
 األساسية 

الالتي يعتقدن بأن السلوكيات التالية تشكل مبررًا  +)15(عدد النساء والفتيات 
 لضرب الزوجة 

إجمالي  
عدد النساء  

 a b c d e f g h i j والفتيات 

            ابتدائي

            ثانوي 

            فأعلى / جامعي

 العمل 

            تعمل بأجر 

            صاحبة عمل 

            تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة 
 دون أجر

           

عاطلة تبحث عن 
سبق لها  (عمل 
 ) العمل

           

عاطلة تبحث عن 
لم يسبق لها  (عمل 
 ) العمل

           

            لها إيراد وال تعمل 

            طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

           

 حالة اإلعاقة 

            مع إعاقة 

            بدون إعاقة 

 

a 
أهملت في شغل  

 البيت
b   أهملت في

 رعاية أوالدها 
c   تأخرت في

 إعداد الطعام 
d حرقت الطعام أ e 

ت بزوجها  شكّ 
وتقوم بالسؤال  

عن أماكن  
 خروجه

f 
رفضت 

المعاشرة  
 الزوجية معه 

g   تختلف معه في
 الرأي

h   خرجت بدون
 ذنهإ

i  ّت عليهرد j  مسرفة 
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بل مية من قِ تعرضن للسلوكيات التحكُ نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي   .7لجدول ا
نوع السلوك والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل   ، حسبخالل االثني عشر شهرًا السابقةاألزواج، 

 وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

الحالي   الزوج بأن الالتي أفدن +)15(عدد النساء المعاشرات 
 شهرًا السابقة خالل االثني عشر ، )األخير أو(

 :ما  عادة
إجمالي عدد النساء  
 السابق لهن الزواج 

a b c d e f g 

 العمر

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60+         

 الحالة الزواجية 

         متزوجة

         مطلقة 

         هجر / منفصلة 

         أرملة 

 اإلقامة 

         حضر 

         ريف

 التعليم 

         ة أمي
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 ساسية ألالخصائص ا

الحالي   الزوج بأن الالتي أفدن +)15(عدد النساء المعاشرات 
 شهرًا السابقة خالل االثني عشر ، )األخير أو(

 :ما  عادة
إجمالي عدد النساء  
 السابق لهن الزواج 

a b c d e f g 

         ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

         ابتدائي

         ثانوي 

         فأعلى / جامعي

 العمل 

         تعمل بأجر 

         صاحبة عمل 

         تعمل لحسابها

         تعمل لدى األسرة دون أجر 

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

        

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

        

         لها إيراد وال تعمل 

         طالبة 

         متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

         مع إعاقة 

         بدون إعاقة 

 
a  منعك من رؤية األصدقاء؟  ) كان يحاول( يحاول e  ًيشك أنك غير مخلصة؟   دائما 

b 
حدودًا التصالك بعائلتك من الدرجة   ) كان يضع(يضع 

 األولى؟
f 

يمنعك من الحصول على الرعاية الصحية لنفسك بدون  
 ذنه؟ إ

c   الوقت؟ على معرفة مكان وجودك طول  )كان يصر (يصر 
g  من مكانك؟  حقق يستخدم تكنولوجيا الهاتف النقال للت 

d  يغضب حين تتكلمين مع رجل آخر؟ 
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بل مية من قِ نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسلوكيات التحكُ   .8الجدول 
 الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة، حسب نوع السلوك والعمر والحالة ل حياتهنا طو ،األزواج

 ساسية ألالخصائص ا
 الحالي الزوج بأن الالتي أفدن +)15(عدد النساء المعاشرات 

إجمالي عدد النساء   :ما عادة  )األخير أو(
 السابق لهن الزواج 

a b c d e f g 

 العمر

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60+         

 الحالة الزواجية 

         متزوجة

         مطلقة 

         هجر / منفصلة 

         أرملة 

 اإلقامة 

         حضر 

         ريف

 التعليم 

         ة أمي

         ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

         ابتدائي
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 ساسية ألالخصائص ا
 الحالي الزوج بأن الالتي أفدن +)15(عدد النساء المعاشرات 

إجمالي عدد النساء   :ما عادة  )األخير أو(
 السابق لهن الزواج 

a b c d e f g 

         ثانوي 

         فأعلى / جامعي

 العمل 

         تعمل بأجر 

         صاحبة عمل 

         تعمل لحسابها

         تعمل لدى األسرة دون أجر 

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

        

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) يسبق لها العمل لم (

        

         لها إيراد وال تعمل 

         طالبة 

         متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

         مع إعاقة 

         بدون إعاقة 

 
a  منعك من رؤية األصدقاء؟  ) كان يحاول( يحاول e  ًيشك أنك غير مخلصة؟   دائما 

b  التصالك بعائلتك من الدرجة  حدودًا  ) كان يضع(يضع
 األولى؟

f   يمنعك من الحصول على الرعاية الصحية لنفسك بدون
 ذنه؟ إ

c   على معرفة مكان وجودك طول الوقت؟  )كان يصر (يصر 
g  من مكانك؟  حقق يستخدم تكنولوجيا الهاتف النقال للت 

d  يغضب حين تتكلمين مع رجل آخر؟ 
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بل المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للسيطرة االقتصادية من قِ نسبة النساء   .9الجدول 
 ، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة خالل االثني عشر شهرًا السابقة ،األزواج

 ساسية ألالخصائص ا
الحالي   الزوج بأن أفدن  الالتي +) 15(عدد النساء المعاشرات 

إجمالي عدد النساء   :ما عادة خالل االثني عشر شهرًا السابقة  ، )األخير أو(
 السابق لهن الزواج 

a b c 

 العمر

15-19     

20-24     

25-29     

30-34     

35-39     

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60+     

 الحالة الزواجية 

     متزوجة

     مطلقة 

     هجر / منفصلة 

     أرملة 

 اإلقامة 

     حضر 

     ريف

 التعليم 

     ة أمي

     ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

     ابتدائي
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 ساسية ألالخصائص ا
الحالي   الزوج بأن أفدن  الالتي +) 15(عدد النساء المعاشرات 

إجمالي عدد النساء   :ما عادة خالل االثني عشر شهرًا السابقة  ، )األخير أو(
 السابق لهن الزواج 

a b c 

     ثانوي 

     فأعلى / جامعي

 العمل 

     تعمل بأجر 

     صاحبة عمل 

     تعمل لحسابها

     تعمل لدى األسرة دون أجر 

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) يسبق لها العمل لم (

    

     لها إيراد وال تعمل 

     طالبة 

     متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

     مع إعاقة 

     بدون إعاقة 

 
a  و االشتراك بمشاريع تدر المال؟ ألى العمل، أو التجارة، أو كسب المال، إيمنعك من الحصول على العمل أو الذهاب 

b  ؟ )مثل الكحول والسجائر(يرفض منحك ما يكفي من المال لمصاريف المنزل، حّتى لو كان يملك ماالً ينفقه على أمور أخرى 

c عنك؟  اً ه رغمنيأخذ ما تكسبي 
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بل تعرضن للسيطرة االقتصادية من قِ  الخامسة عشرة وما فوق، الالتينسبة النساء المعاشرات في   .10الجدول 
 ، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة ل حياتهنا طو ،األزواج

الحالي   الزوج  بأن أفدن  الالتي +) 15(عدد النساء المعاشرات  ساسية ألالخصائص ا
 عادة ما:   )أو األخير(

عدد النساء  إجمالي 
 السابق لهن الزواج 

a b c 

 العمر

15-19     

20-24     

25-29     

30-34     

35-39     

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60+     

 الحالة الزواجية 

     متزوجة

     مطلقة 

     هجر / منفصلة 

     أرملة 

 اإلقامة 

     حضر 

     ريف

 التعليم 

     ة أمي

     ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

     ابتدائي
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الحالي   الزوج  بأن أفدن  الالتي +) 15(عدد النساء المعاشرات  ساسية ألالخصائص ا
 عادة ما:   )أو األخير(

عدد النساء  إجمالي 
 السابق لهن الزواج 

a b c 

     ثانوي 

     فأعلى / جامعي

 العمل 

     تعمل بأجر 

     صاحبة عمل 

     تعمل لحسابها

     تعمل لدى األسرة دون أجر 

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) يسبق لها العمل لم(

    

     لها إيراد وال تعمل 

     طالبة 

     متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

     مع إعاقة 

     بدون إعاقة 

 
a  و االشتراك بمشاريع تدر المال؟ ألى العمل، أو التجارة، أو كسب المال، إيمنعك من الحصول على العمل أو الذهاب 

b  ؟ )مثل الكحول والسجائر(لمصاريف المنزل، حّتى لو كان يملك ماالً ينفقه على أمور أخرى يرفض منحك ما يكفي من المال 

c عنك؟  اً ه رغمنيأخذ ما تكسبي 
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بل شريك حالي أو نفسي من قِ / جنسي وأو / جسدي وسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف الخامنسبة النساء المعاشرات والفتيات في   .11الجدول 
حسب شكل العنف، ونوع التصرف لشكل معّين، وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة  ،خالل االثني عشر شهرًا السابقة سابق،أو 

 ) 5.2.1المؤشر ( والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي والالتي تعرضن لعنف   +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 خالل االثني عشر شهرًا السابقة سابق،  بل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 نفسي أو / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

 العمر

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-59              
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي والالتي تعرضن لعنف   +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 خالل االثني عشر شهرًا السابقة سابق،  بل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 نفسي أو / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

 الحالة الزواجية 

              متزوجة

              مطلقة 

              هجر / منفصلة 

              أرملة 

 اإلقامة 

              حضر 

              ريف

 التعليم 

              ة أمي

 تقرأ وتكتب 
 ) ال دراسة(

             

              ابتدائي
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي والالتي تعرضن لعنف   +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 خالل االثني عشر شهرًا السابقة سابق،  بل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 نفسي أو / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

              ثانوي 

              فأعلى / جامعي

 العمل 

              تعمل بأجر 

              صاحبة عمل 

              تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة 
 دون أجر

             

عاطلة تبحث عن 
 ) سبق لها العمل(عمل 

             

عاطلة تبحث عن 
لم يسبق لها  (عمل 
 ) العمل

             

              لها إيراد وال تعمل 
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي والالتي تعرضن لعنف   +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 خالل االثني عشر شهرًا السابقة سابق،  بل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 نفسي أو / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

              طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

             

 حالة اإلعاقة 

              مع إعاقة 

              بدون إعاقة 
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بل شريك حالي أو نفسي من قِ / جنسي وأو / جسدي ومسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخا  .12الجدول 
والعمل  حسب شكل العنف، ونوع التصرف لشكل معّين، وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليمل حياتهن، اطو ،سابقأو 

 حالة اإلعاقةو

الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي و، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 ل حياتهن اطو  ،سابقبل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 أو نفسي / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

 العمر

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-59              
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي و، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 ل حياتهن اطو  ،سابقبل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 أو نفسي / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

 الحالة الزواجية 

              متزوجة

              مطلقة 

              هجر / منفصلة 

              أرملة 

 اإلقامة 

              حضر 

              ريف

 التعليم 

              ة أمي

 تقرأ وتكتب 
 ) ال دراسة(

             

              ابتدائي
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي و، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 ل حياتهن اطو  ،سابقبل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 أو نفسي / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

              ثانوي 

              فأعلى / جامعي

 العمل 

              تعمل بأجر 

              صاحبة عمل 

              تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة 
 دون أجر

             

عاطلة تبحث عن 
 ) سبق لها العمل(عمل 

             

عاطلة تبحث عن 
لم يسبق لها  (عمل 
 ) العمل

             

              لها إيراد وال تعمل 
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  

النساء 
السابق  

لهن 
 الزواج

 أو نفسي / جنسي وأو  / جسدي و، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء المعاشرات والفتيات 
 ل حياتهن اطو  ،سابقبل شريك حالي أو من قِ 

 عنف نفسي  عنف جنسي  عنف جسدي 
أو جنسي  / عنف جسدي و

 أو نفسي / و

 مرة
بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 مرة كثيراً 

بعض  
المرات  

 ) قليًال ( 
 كثيراً 

              طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

             

 حالة اإلعاقة 

              مع إعاقة 

              بدون إعاقة 
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كل في البطن أثناء  كم أو الرّ نسبة النساء المعاشرات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للّ   .13الجدول 
 ، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة خيرالحالي أو األ شريكبل الالحمل من قِ 

 ساسية ألالخصائص ا
كم تعرضن للّ الالتي  +)15(المعاشرات عدد النساء 

 كل في البطن أثناء الحمل أو الرّ 
إجمالي عدد النساء السابق 

 لهن الزواج 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 



261 

 

 ساسية ألالخصائص ا
كم تعرضن للّ الالتي  +)15(المعاشرات عدد النساء 

 كل في البطن أثناء الحمل أو الرّ 
إجمالي عدد النساء السابق 

 لهن الزواج 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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، وتسبب السابقةخالل االثني عشر شهرًا  ،أو جنسي/ نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي و . 14.1الجدول 
 العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقةبإصابة، حسب عدد مرات تكرار 

 ساسية ألالخصائص ا
جمالي  إ

عدد النساء 
 والفتيات 

   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 
 وتسبب بإصابة السابقة خالل االثني عشر شهرًا 

 جنسي عنف جسدي وعنف  عنف جنسي  عنف جسدي 

 مرة
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 كثيراً 

 العمر
15-19           
20-24           
25-29           
30-34           
35-39           
40-44           
45-49           
50-59           
60+           

 الحالة الزواجية 

           متزوجة

           مطلقة 

           هجر / منفصلة 
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 ساسية ألالخصائص ا
جمالي  إ

عدد النساء 
 والفتيات 

   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 
 وتسبب بإصابة السابقة خالل االثني عشر شهرًا 

 جنسي عنف جسدي وعنف  عنف جنسي  عنف جسدي 

 مرة
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 كثيراً 

           أرملة 

           لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

           حضر 

           ريف

 التعليم 

           ة أمي

           ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

           ابتدائي

           ثانوي 

           فأعلى / جامعي

 العمل 

           تعمل بأجر 

           صاحبة عمل 

           تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر
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 ساسية ألالخصائص ا
جمالي  إ

عدد النساء 
 والفتيات 

   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 
 وتسبب بإصابة السابقة خالل االثني عشر شهرًا 

 جنسي عنف جسدي وعنف  عنف جنسي  عنف جسدي 

 مرة
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 مرة كثيراً 
بعض  

المرات 
 ) قليالً (

 كثيراً 

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

          

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

          

           لها إيراد وال تعمل 

           طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

          

 حالة اإلعاقة 

           مع إعاقة 

           بدون إعاقة 
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، وتسبب السابقةخالل االثني عشر شهرًا  ،أو جنسي/ نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف جسدي و.  14.2الجدول 
 بإصابة، حسب نوع اإلصابة والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

جمالي  إ 
عدد  

النساء  
 والفتيات 

 وتسبب بإصابة  السابقةخالل االثني عشر شهرًا   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 

 عنف جسدي وعنف جنسي  جنسي عنف  عنف جسدي 

a b c d e f g h i a b c d e f g h i a b c d e f g h i 

 العمر

15-19                             

20-24                             

25-29                             

30-34                             

35-39                             

40-44                             

45-49                             

50-59                             

60+                             

 الحالة الزواجية 

                             متزوجة

                             مطلقة 

                             هجر / منفصلة 
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 ساسية ألالخصائص ا

جمالي  إ 
عدد  

النساء  
 والفتيات 

 وتسبب بإصابة  السابقةخالل االثني عشر شهرًا   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 

 عنف جسدي وعنف جنسي  جنسي عنف  عنف جسدي 

a b c d e f g h i a b c d e f g h i a b c d e f g h i 

                             أرملة 

                             لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

                             حضر 

                             ريف

 التعليم 

                             ة أمي

 تقرأ وتكتب 
 ) ال دراسة(

                            

                             ابتدائي

                             ثانوي 

                             فأعلى / جامعي

 العمل 

                             تعمل بأجر 

                             صاحبة عمل 

                             تعمل لحسابها
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 ساسية ألالخصائص ا

جمالي  إ 
عدد  

النساء  
 والفتيات 

 وتسبب بإصابة  السابقةخالل االثني عشر شهرًا   ،أو جنسي/ الالتي تعرضن لعنف جسدي و +)15(عدد النساء والفتيات 

 عنف جسدي وعنف جنسي  جنسي عنف  عنف جسدي 

a b c d e f g h i a b c d e f g h i a b c d e f g h i 

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

                            

عاطلة تبحث عن 
 ) سبق لها العمل(عمل 

                            

عاطلة تبحث عن 
لم يسبق لها  (عمل 
 ) العمل

                            

                             لها إيراد وال تعمل 

                             طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

                            

 حالة اإلعاقة 

                             مع إعاقة 

                             بدون إعاقة 
 

a  جرح أو عضة b   خدش أو احتكاك الجلد
 أو كدمة 

c التواء أو خلع d حرق e   جرح عميق أو إصابة
 داخلّية 

f   إصابة في العين أو
 األذن

g  كسر في العظام h  األسنانكسر في i  إصابات داخلية   
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، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، جسدي من أشخاص غير شريكمسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخا  .15لجدول ا
 وحالة اإلعاقةحسب عدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل 

الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء 

 والفتيات 

 خالل االثني عشر شهرًا السابقة جسدي من أشخاص غير شريك، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
شخص في 
 مكان العمل 

 / صديق 
من  

 المعارف 
 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمر

15-19                             

20-24                             

25-29                             

30-34                             

35-39                             

40-44                             

45-49                             

50-59                             

60+                             

 الحالة الزواجية 

                             متزوجة
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء 

 والفتيات 

 خالل االثني عشر شهرًا السابقة جسدي من أشخاص غير شريك، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
شخص في 
 مكان العمل 

 / صديق 
من  

 المعارف 
 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             مطلقة 

                             هجر / منفصلة 

                             أرملة 

لم يسبق لها  
 الزواج 

                            

 اإلقامة 

                             حضر 

                             ريف

 التعليم 

                             ة أمي

 تقرأ وتكتب 
 ) ال دراسة(

                            

                             ابتدائي

                             ثانوي 
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء 

 والفتيات 

 خالل االثني عشر شهرًا السابقة جسدي من أشخاص غير شريك، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
شخص في 
 مكان العمل 

 / صديق 
من  

 المعارف 
 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             فأعلى / جامعي

 العمل 

                             تعمل بأجر 

                             صاحبة عمل 

                             تعمل لحسابها

تعمل لدى  
 األسرة دون أجر 

                            

عاطلة تبحث 
سبق (عن عمل 
 ) لها العمل

                            

عاطلة تبحث 
لم (عن عمل 

 ) يسبق لها العمل

                            

لها إيراد  
 تعمل وال

                            



271 

 

الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء 

 والفتيات 

 خالل االثني عشر شهرًا السابقة جسدي من أشخاص غير شريك، الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
شخص في 
 مكان العمل 

 / صديق 
من  

 المعارف 
 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

                            

 حالة اإلعاقة 

                             مع إعاقة 

                             بدون إعاقة 

 . ) زوج األم، أخ، أو والد الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة الذكور يشمل أّي َذكَر في العائلة غير األب  :اتمالحظ
 . )زوجة األب، أخت، أو والدة الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة اإلناث يشمل أّي أنثى في العائلة غير األم   
 . )، أو أّي شخص آخر)ال يعيشان معاً (زوج بعقد قران فقط  / جندي، خطيب/ شرطيزعيم ديني، / عامل في الرعاية الصحية، رجل دين/ طبيب(آخرون  
 كثيراً   =3                                     )قليالً (بعض المرات  = 2                                       مرة =1 
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حسب عدد   سنة، 15منذ عمر شريك، الجسدي من أشخاص غير لعنف سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن نسبة النساء والفتيات في الخام  .16الجدول 
 مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 سنة 15شريك، منذ عمر الجسدي من أشخاص غير الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
مكان  
 العمل 

   / صديق 
 معارف من ال 

 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمر

15-19                             

20-24                             

25-29                             

30-34                             

35-39                             

40-44                             

45-49                             

50-59                             

60+                             

 الحالة الزواجية 

                             متزوجة
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 سنة 15شريك، منذ عمر الجسدي من أشخاص غير الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
مكان  
 العمل 

   / صديق 
 معارف من ال 

 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             مطلقة 

                             هجر / منفصلة 

                             أرملة 

لم يسبق لها  
 الزواج 

                            

 اإلقامة 

                             حضر 

                             ريف

 التعليم 

                             ة أمي

تقرأ وتكتب 
 ) دراسة ال(

                            

                             ابتدائي

                             ثانوي 
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 سنة 15شريك، منذ عمر الجسدي من أشخاص غير الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
مكان  
 العمل 

   / صديق 
 معارف من ال 

 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             فأعلى / جامعي

 العمل 

                             تعمل بأجر 

                             صاحبة عمل 

                             تعمل لحسابها

تعمل لدى  
 األسرة دون أجر 

                            

عاطلة تبحث 
سبق (عن عمل 
 ) لها العمل

                            

عاطلة تبحث 
لم (عن عمل 

 ) يسبق لها العمل

                            

لها إيراد  
 تعمل وال
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الخصائص 
 ساسية ألا

جمالي  إ
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 سنة 15شريك، منذ عمر الجسدي من أشخاص غير الالتي تعرضن لعنف  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  خر من أفراد العائلة آفرد  ن ااألبو
مكان  
 العمل 

   / صديق 
 معارف من ال 

 إناث  ذكور  األم األب خرون آ غريب س مدر� 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

                            

 حالة اإلعاقة 

                             مع إعاقة 

                             بدون إعاقة 

 . ) زوج األم، أخ، أو والد الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة الذكور يشمل أّي َذكَر في العائلة غير األب  :اتمالحظ
 . )زوجزوجة األب، أخت، أو والدة ال(فرد آخر من أفراد العائلة اإلناث يشمل أّي أنثى في العائلة غير األم   
 . )، أو أّي شخص آخر)ال يعيشان معاً (زوج بعقد قران فقط  / جندي، خطيب/ زعيم ديني، شرطي/ عامل في الرعاية الصحية، رجل دين/ طبيب(آخرون  
 كثيراً   =3                                     )قليالً (بعض المرات  = 2                                       مرة =1 
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خالل االثني عشر شهرًا  شريك، الجنسي من أشخاص غير مسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخا.  17.1الجدول 
 )5.2.2المؤشر ( واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة، حسب عدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني والعمر والحالة الزواجية السابقة

الخصائص 
 األساسية 

إجمالي  
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  آخر من أفراد العائلة فرد  األبوان 
 مكان العمل 

 / صديق 
 من المعارف 

س   آخرون  غريب مدر�
 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمر

15-19                             

20-24                             

25-29                             

30-34                             

35-39                             

40-44                             

45-49                             

50-59                             

60+                             

 الحالة الزواجية 

                             متزوجة

                             مطلقة 
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الخصائص 
 األساسية 

إجمالي  
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  آخر من أفراد العائلة فرد  األبوان 
 مكان العمل 

 / صديق 
 من المعارف 

س   آخرون  غريب مدر�
 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             هجر / منفصلة 

                             أرملة 

لم يسبق لها  
 الزواج 

                            

 اإلقامة 

                             حضر 

                             ريف

 التعليم 

                             أمية 

 تقرأ وتكتب 
 ) ال دراسة(

 
                           

                             ابتدائي

                             ثانوي 

                             فأعلى / جامعي
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الخصائص 
 األساسية 

إجمالي  
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  آخر من أفراد العائلة فرد  األبوان 
 مكان العمل 

 / صديق 
 من المعارف 

س   آخرون  غريب مدر�
 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمل 

                             تعمل بأجر 

                             صاحبة عمل 

                             تعمل لحسابها

تعمل لدى  
 األسرة دون أجر 

                            

عاطلة تبحث 
سبق (عن عمل 
 ) لها العمل

                            

عاطلة تبحث 
لم (عن عمل 

 ) يسبق لها العمل
                            

لها إيراد  
 تعمل وال

                            

                             طالبة 
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الخصائص 
 األساسية 

إجمالي  
عدد  
 النساء

 والفتيات 

 الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهرًا السابقة  +)15(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

شخص في  آخر من أفراد العائلة فرد  األبوان 
 مكان العمل 

 / صديق 
 من المعارف 

س   آخرون  غريب مدر�
 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

                            

 حالة اإلعاقة 

                             مع إعاقة 

                             بدون إعاقة 

 . ) زوج األم، أخ، أو والد الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة الذكور يشمل أّي َذكَر في العائلة غير األب  :اتمالحظ
 . )زوجة األب، أخت، أو والدة الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة اإلناث يشمل أّي أنثى في العائلة غير األم   
 . )، أو أّي شخص آخر)ال يعيشان معاً (زوج بعقد قران فقط  / جندي، خطيب/ زعيم ديني، شرطي/ عامل في الرعاية الصحية، رجل دين/ طبيب(آخرون  
 كثيراً   =3                                     )قليالً (بعض المرات  = 2                                       مرة =1 
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  خالل االثني عشر شهراً ، شريكالجنسي من أشخاص غير مسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف ة النساء والفتيات في الخانسب  .17.2الجدول 
 ) 5.2.2المؤشر ( حسب مكان حدوث العنف وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة ،السابقة
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 السابقة  خالل االثني عشر شهراً الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك،  +)15(عدد النساء والفتيات 

ة  
اح

و ب
ص أ

خا
 ال

ك
نزل

م
ك 

نزل
م

له  
نز

 م
حة

 با
أو

ه 
نزل

م
و   

ر أ
آخ

ص 
شخ

ل 
نز

م
له

نز
 م

حة
با

 

ال
اق 

زق
 ال

أو
ع 

شار
ت  

ارا
سي

ف 
وق

م
رة 

سيا
ال

مل  
الع

ح  
سب

 م
ي،

اد
، ن

ي
ليل

ى 
مله

ة،   
غاب

ة، 
في

ري
 ال

طق
منا

ال
ية 

وم
عم

ة 
يق

حد
ى،   

خر
األ

ة 
ام

الع
ي 

بان
الم

و  
ة أ

ري
جا

الت
ي 

بان
الم

ة 
ك

 ال
ة 

ا
ال

ية  
كل

 ال
ة،

س
در

الم
 

ت 
سا

س
مؤ

ال
)

ك  
 ذل

ي
ا ف

بم
ة  

س
س

مؤ
ن، 

سج
ال

ة
ا

ال
ام  

الع
ل 

نق
ال

 

ك 
 ذل

ير
غ

)
دي

� حد
 ( 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمر

15 -19                                            
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50-59                                            

60+                                            

 الحالة الزواجية
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 السابقة  خالل االثني عشر شهراً الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك،  +)15(عدد النساء والفتيات 
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                                            متزوجة

                                            مطلقة 

  / منفصلة
                                            هجر 

                                            أرملة

لم يسبق  
لها 

 الزواج
                                           

 اإلقامة 

                                            حضر

                                            ريف 

 التعليم 

                                            أمية
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 السابقة  خالل االثني عشر شهراً الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك،  +)15(عدد النساء والفتيات 
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، حسب عدد  سنة 15منذ عمر  شريك،الجنسي من أشخاص غير ا فوق، الالتي تعرضن لعنف والفتيات في الخامسة عشرة ومنسبة النساء   .18.1الجدول 
 وحالة اإلعاقة مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجاني والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل
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حسب  سنة، 15، منذ عمر شريكالجنسي من أشخاص غير سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخام.  18.2الجدول 
 وحالة اإلعاقة مكان حدوث العنف وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل
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خالل االثني   ،لعنف جنسيمسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن نسبة النساء والفتيات في الخا  .19.1الجدول 
والعمر   )لخإة / أو ممرض ة/ شرطة أو طبيب( ةالمساعد الجهة حسب  ،والالتي طلبن المساعدة السابقةعشر شهرًا 

 والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

إجمالي عدد   الالتي أفدن بأنهن طلبن المساعدة من: +)15( والفتياتعدد النساء 
النساء السابق  

 ة / الممرض  ة / الطبيب  الشرطة  لهن الزواج 
أحد أفراد  

 أ العائلة 
 ة / جار  ة / صديق 

 العمر

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

60+        

 الحالة الزواجية 

        متزوجة

        مطلقة 

        هجر / منفصلة 

        أرملة 

 اإلقامة 

        حضر 

        ريف

 التعليم 

        ة أمي

        ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 
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 ساسية ألالخصائص ا

إجمالي عدد   الالتي أفدن بأنهن طلبن المساعدة من: +)15( والفتياتعدد النساء 
النساء السابق  

 ة / الممرض  ة / الطبيب  الشرطة  لهن الزواج 
أحد أفراد  

 أ العائلة 
 ة / جار  ة / صديق 

        ابتدائي

        ثانوي 

        فأعلى / جامعي

 العمل 

        تعمل بأجر 

        صاحبة عمل 

        تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

       

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

       

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

       

        لها إيراد وال تعمل 

        طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

       

 حالة اإلعاقة 

        مع إعاقة 

        بدون إعاقة 

 . ) أوالدك(بنتك ا/ بنكاأو  ؛ركَ ذَ / أو فرد من عائلة الزوج، أنثى؛ ركَ ذَ / فرد من العائلة األساسية، أنثى أحد أفراد العائلة أيّ  أ.
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خالل االثني   ،لعنف جنسيمسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن نسبة النساء والفتيات في الخا.  19.2جدول ال
حسب اإلجراءات المتخذة والعمر والحالة الزواجية   ،، والالتي طلبن المساعدة من الشرطةالسابقةعشر شهرًا 

 واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

طلبن المساعدة من بأنهن  أفدن  الالتي +)15( والفتياتعدد النساء 
إجمالي عدد   الشرطة وكانت استجابة الشرطة ما يلي: 

النساء 
 بالقضية  اً فتحوا ملف والفتيات 

طلبوا منها الذهاب  
ورفضوا فتح ملف  

 بالقضية 
 أخرى 

 العمر

15-19     

20-24     

25-29     

30-34     

35-39     

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60+     

 الحالة الزواجية 

     متزوجة

     مطلقة 

     هجر / منفصلة 

     أرملة 

 اإلقامة 

     حضر 

     ريف
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 ساسية ألالخصائص ا

طلبن المساعدة من بأنهن  أفدن  الالتي +)15( والفتياتعدد النساء 
إجمالي عدد   الشرطة وكانت استجابة الشرطة ما يلي: 

النساء 
 بالقضية  اً فتحوا ملف والفتيات 

طلبوا منها الذهاب  
ورفضوا فتح ملف  

 بالقضية 
 أخرى 

 التعليم 

     ة أمي

     ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

     ابتدائي

     ثانوي 

     فأعلى / جامعي

 العمل 

     تعمل بأجر 

     صاحبة عمل 

     تعمل لحسابها

لدى األسرة دون  تعمل 
 أجر

    

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

    

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

    

     لها إيراد وال تعمل 

     طالبة 

     متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

     مع إعاقة 

     بدون إعاقة 
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خالل االثني   ،عنف جنسيسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لوالفتيات في الخامنسبة النساء  . 19.3الجدول 
حسب العمر  ،و الأ دانته إ، والالتي طلبن المساعدة من الشرطة وما إذا تم اعتقال الجاني والسابقةعشر شهرًا 

 والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

إجمالي عدد   +) 15(الفتيات عدد النساء و
النساء 

 عتقللم يُ  والفتيات 
قل ولكن لم تتم  اعتُ 

 إدانته 
 قل وتمت إدانته عتُ ا

 العمر

15-19     

20-24     

25-29     

30-34     

35-39     

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60+     

 الحالة الزواجية 

     متزوجة

     مطلقة 

     هجر / منفصلة 

     أرملة 

 اإلقامة 

     حضر 

     ريف

 التعليم 

     ة أمي
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 ساسية ألالخصائص ا

إجمالي عدد   +) 15(الفتيات عدد النساء و
النساء 

 عتقللم يُ  والفتيات 
قل ولكن لم تتم  اعتُ 

 إدانته 
 قل وتمت إدانته عتُ ا

     ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

     ابتدائي

     ثانوي 

     فأعلى / جامعي

 العمل 

     تعمل بأجر 

     صاحبة عمل 

     تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) العملسبق لها (

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

    

     لها إيراد وال تعمل 

     طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

    

 حالة اإلعاقة 

     مع إعاقة 

     بدون إعاقة 
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خالل االثني   ،عنف جنسيسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لنسبة النساء والفتيات في الخام . 19.4الجدول 
 ،)ة/ أو ممرض ة/ طبيب(الخدمات الصحية  في ات/ أحد العاملين، والالتي طلبن المساعدة من السابقةعشر شهرًا 

 حسب اإلجراءات المتخذة والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا

بأنهن طلبن المساعدة من  أفدن  الالتي +)15( والفتياتعدد النساء 
إجمالي عدد   ما يلي:  ةستجاب االوكانت الخدمات الصحية  ات في/ أحد العاملين

النساء 
 والفتيات 

 أعطوا أيّ 
عالج لمنع  / أدوية

 الحمل

عالج لمنع  / أدوية أعطوا أيّ 
س نقص المناعة و انتقال فير

 ) اإليدز (البشرية 
 أخرى 

 العمر

15-19     

20-24     

25-29     

30-34     

35-39     

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60+     

 الحالة الزواجية 

     متزوجة

     مطلقة 

     هجر / منفصلة 

     أرملة 

 اإلقامة 

     حضر 

     ريف
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 ساسية ألالخصائص ا

بأنهن طلبن المساعدة من  أفدن  الالتي +)15( والفتياتعدد النساء 
إجمالي عدد   ما يلي:  ةستجاب االوكانت الخدمات الصحية  ات في/ أحد العاملين

النساء 
 والفتيات 

 أعطوا أيّ 
عالج لمنع  / أدوية

 الحمل

عالج لمنع  / أدوية أعطوا أيّ 
س نقص المناعة و انتقال فير

 ) اإليدز (البشرية 
 أخرى 

 التعليم 

     ة أمي

     ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

     ابتدائي

     ثانوي 

     فأعلى / جامعي

 العمل 

     تعمل بأجر 

     صاحبة عمل 

     تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

    

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

    

     لها إيراد وال تعمل 

     طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

    

 حالة اإلعاقة 

     مع إعاقة 

     بدون إعاقة 
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خالل االثني   ،جنسيعنف سة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لنسبة النساء والفتيات في الخام  .19.5الجدول 
حسب  ،ة/ ة أو جار/ خر كصديقآ شخص  ، والالتي طلبن المساعدة من أحد أفراد العائلة أو أيّ السابقةعشر شهرًا 

 والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة ةستجاب اال

 ساسية ألالخصائص ا

أحد أفراد  من  بأنهن طلبن المساعدة   أفدن  الالتي   +) 15(   والفتيات عدد النساء  
إجمالي   ما يلي:   ة ستجاب اال وكانت  ة  / ة أو جار / خر كصديق آ شخص    العائلة أو أيّ 

عدد  
النساء  

 والفتيات 

لقوا أ
  اللوم
 عليها 

 ا ه ساندو
غير 

 / مكترثين
 مهتمين

  طلبوا
عدم   منها

 خبار أحد إ

ا  ه نصحو
بإبالغ  
 الشرطة 

 أخرى 

 العمر

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

60+        

 الحالة الزواجية 

        متزوجة

        مطلقة 

        هجر / منفصلة 

        أرملة 

 اإلقامة 

        حضر 

        ريف
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 ساسية ألالخصائص ا

أحد أفراد  من  بأنهن طلبن المساعدة   أفدن  الالتي   +) 15(   والفتيات عدد النساء  
إجمالي   ما يلي:   ة ستجاب اال وكانت  ة  / ة أو جار / خر كصديق آ شخص    العائلة أو أيّ 

عدد  
النساء  

 والفتيات 

لقوا أ
  اللوم
 عليها 

 ا ه ساندو
غير 

 / مكترثين
 مهتمين

  طلبوا
عدم   منها

 خبار أحد إ

ا  ه نصحو
بإبالغ  
 الشرطة 

 أخرى 

 التعليم 

        ة أمي

        ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

        ابتدائي

        ثانوي 

        فأعلى / جامعي

 العمل 

        تعمل بأجر 

        صاحبة عمل 

        تعمل لحسابها

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

       

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

       

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) العمللم يسبق لها (

       

        لها إيراد وال تعمل 

        طالبة 

متفرغة لألعمال  
 المنزلية 

       

 حالة اإلعاقة 

        مع إعاقة 

        بدون إعاقة 
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نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي مارسن الجنس من أجل الحصول على   .20الجدول 
حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل   ،وظيفة أو الحفاظ على عمل أو للحصول على ترقية

 وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا
الجنس  الالتي مارسن  +)15(عدد النساء والفتيات 

من أجل الحصول على وظيفة أو الحفاظ على  
 عمل أو للحصول على ترقية 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 العمر
15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60+   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   يسبق لها الزواج لم 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 
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 ساسية ألالخصائص ا
الجنس  الالتي مارسن  +)15(عدد النساء والفتيات 

من أجل الحصول على وظيفة أو الحفاظ على  
 عمل أو للحصول على ترقية 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي مارسن الجنس من أجل اجتياز    .21الجدول 
حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل   ،امتحان أو الحصول على درجات جيدة في المدرسة

 وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا
الالتي مارسن الجنس    +) 15( عدد النساء والفتيات  

أجل اجتياز االمتحان أو الحصول على درجات  من  
 جيدة 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60+   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف
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 ساسية ألالخصائص ا
الالتي مارسن الجنس    +) 15( عدد النساء والفتيات  

أجل اجتياز االمتحان أو الحصول على درجات  من  
 جيدة 

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) العمللم يسبق لها (

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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لكترونية شخصية  إنسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تلقين رسائل   .22الجدول 
 الفايسبوك، لكتروني،إلعبر الهاتف النقال، البريد ا )صور، أفالم  ،مالحظات، دعوات(مؤذية ذات محتوى جنسي 

 حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة ،لخإ

 ساسية ألالخصائص ا

تلقين رسائل  الالتي  +)15(عدد النساء والفتيات 
لكترونية شخصية مؤذية ذات محتوى جنسي إ

عبر الهاتف   )المصور، أف ،مالحظات، دعوات(
 الفايسبوك  لكتروني،إلالنقال، البريد ا

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 العمر

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60+   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   الزواج لم يسبق لها 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف
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 ساسية ألالخصائص ا

تلقين رسائل  الالتي  +)15(عدد النساء والفتيات 
لكترونية شخصية مؤذية ذات محتوى جنسي إ

عبر الهاتف   )المصور، أف ،مالحظات، دعوات(
 الفايسبوك  لكتروني،إلالنقال، البريد ا

إجمالي عدد النساء  
 والفتيات 

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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سنة، حسب العالقة  18قبل عمر  )لخإلمس الثديين أو األجزاء الخاصة، (ن لعنف جنسي ض، الالتي تعر29-18عمر بنسبة النساء والفتيات   .23الجدول 
 بالجاني وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة

 ساسية ألالخصائص ا
جمالي عدد  إ

 النساء 

 سنة 18ن لعنف جنسي قبل عمر ضالالتي تعر )29-18(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 األبوان 
فرد آخر من أفراد  

 العائلة 
شخص 

في مكان  
 العمل 

  / صديق 
من  

 المعارف 
س   آخرون  غريب مدر�

 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 العمر

18-20                             

21-23                             

24-26                             

27-29                             

 الحالة الزواجية 

                             متزوجة

                             مطلقة 

                             هجر / منفصلة 

                             أرملة 

                             بق لها الزواج لم يس
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 ساسية ألالخصائص ا
جمالي عدد  إ

 النساء 

 سنة 18ن لعنف جنسي قبل عمر ضالالتي تعر )29-18(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 األبوان 
فرد آخر من أفراد  

 العائلة 
شخص 

في مكان  
 العمل 

  / صديق 
من  

 المعارف 
س   آخرون  غريب مدر�

 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 اإلقامة 

                             حضر 

                             ريف

 التعليم 

                             ة أمي

                             ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

                             ابتدائي

                             ثانوي 

                             فأعلى / جامعي

 العمل 

                             تعمل بأجر 

                             صاحبة عمل 

                             تعمل لحسابها
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 ساسية ألالخصائص ا
جمالي عدد  إ

 النساء 

 سنة 18ن لعنف جنسي قبل عمر ضالالتي تعر )29-18(عدد النساء والفتيات 

 من غير أفراد العائلة  أفراد العائلة 

 األبوان 
فرد آخر من أفراد  

 العائلة 
شخص 

في مكان  
 العمل 

  / صديق 
من  

 المعارف 
س   آخرون  غريب مدر�

 إناث  ذكور  األم األب

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

تعمل لدى األسرة دون  
 أجر

                            

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

                            

عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

                            

                             لها إيراد وال تعمل 

                             طالبة 

                             متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

                             مع إعاقة 

                             بدون إعاقة 

 . ) زوج األم، أخ، أو والد الزوج(فرد آخر من أفراد العائلة الذكور يشمل أّي َذكَر في العائلة غير األب  :اتمالحظ
 . )الزوجزوجة األب، أخت، أو والدة (فرد آخر من أفراد العائلة اإلناث يشمل أّي أنثى في العائلة غير األم   
 . )، أو أّي شخص آخر)ال يعيشان معاً (زوج بعقد قران فقط  / جندي، خطيب/ زعيم ديني، شرطي/ عامل في الرعاية الصحية، رجل دين/ طبيب(آخرون  
 كثيراً   =3                                     )قليالً (بعض المرات  = 2                                       مرة =1 
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  )لخإصفع، ضرب، ربط بالحبل، (ن لعنف جسدي ض، الالتي تعر29-18عمر بنسبة النساء والفتيات   .24الجدول 
 سنة، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة 18قبل عمر  

 ساسية ألئص االخصا
ن  ضالالتي تعر )29-18(عدد النساء والفتيات 

 سنة  18لعنف جسدي قبل عمر 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

 العمر

18-20   

21-23   

24-26   

27-29   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 
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 ساسية ألئص االخصا
ن  ضالالتي تعر )29-18(عدد النساء والفتيات 

 سنة  18لعنف جسدي قبل عمر 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

   تعمل لحسابها

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   إعاقة مع 

   إعاقة  بدون
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   )لخإهانات، إشتم، (ن لعنف نفسي ض، الالتي تعر29-18عمر بنسبة النساء والفتيات   .25الجدول 
 سنة، حسب العمر والحالة الزواجية واإلقامة والتعليم والعمل وحالة اإلعاقة 18قبل عمر  

 ساسية ألالخصائص ا
ن لعنف نفسي  ضتعر عدد النساء والفتيات الالتي

 سنة 81قبل عمر 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

 العمر

18-20   

21-23   

24-26   

27-29   

 الحالة الزواجية 

   متزوجة

   مطلقة 

   هجر / منفصلة 

   أرملة 

   لم يسبق لها الزواج 

 اإلقامة 

   حضر 

   ريف

 التعليم 

   ة أمي

   ) ال دراسة(تقرأ وتكتب 

   ابتدائي

   ثانوي 

   فأعلى / جامعي

 العمل 

   تعمل بأجر 

   صاحبة عمل 

   تعمل لحسابها
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 ساسية ألالخصائص ا
ن لعنف نفسي  ضتعر عدد النساء والفتيات الالتي

 سنة 81قبل عمر 
إجمالي عدد النساء  

 والفتيات 

   تعمل لدى األسرة دون أجر 

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) سبق لها العمل(

  

 عاطلة تبحث عن عمل 
 ) لم يسبق لها العمل(

  

   لها إيراد وال تعمل 

   طالبة 

   متفرغة لألعمال المنزلية 

 حالة اإلعاقة 

   مع إعاقة 

   بدون إعاقة 
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