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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة في الأمم المتحدة التي تكافح لإنهاء الظلم
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تتمثل مهمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( )OHCHRفي العمل؛ من أجل
جميعا؛ للمساعدة في تمكين الناس لإعمال حقوقهم؛ ومساعدة
حماية جميع حقوق الإنسان للناس
ً
المسؤولين عن دعم هذه الحقوق في ضمان تنفيذها.
تعرف على المزيد على  https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspxأو تابع
@UNHumanRights
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مقدمة ()INT
سجل من عينة ،لا توجه أسئلة >>
<< ِ ّ
* تسجيل .المنطقة الجغرافية
 << – 01قائمة رموز المناطق الوطنية >>
– 02
– 03
سجل من عينة ،لا توجه أسئلة >>
<< ِّ
* التحضر .مستوى التحضر
 – 01حضري
1
 – 02ريفي
مقدمة  .1صباح الخير/مساء الخير/طابت ليلتك اسمي <<اسم المستجوب>> .أعمل لصالح <<مكتب الإحصاء الوطني/
مهما .يجمع المسح معلومات عن جوانب معينة من الحوكمة والسلامة على النحو الذي
مسحا
منظمة>> ،وأنا هنا لأننا نجري
ً
ً
يواجهه السكان في <<دولة >>.
لا يحتوي هذا الاستبيان على أي معلومات يمكن أن تتيح التعرف على هويتك ،وبالتالي لن يتم الكشف عن هويتك.
<<أدخل نص الموافقة والسرية حسب الاقتضاء ووف ًقا للتشريعات الوطنية>>
بناء على معرفتك وخبرتك .لا توجد إجابات صحيحة ولا غير صحيحة.
يرجى الإجابة عن كل سؤال ً
أيضا أن تقرر عدم الإجابة عن أسئلة
ستستغرق هذه المقابلة حوالي << >>XXمن الدقائق .المشاركة في المسح طوعية ،يمكنك
ً
بناء على معرفتك وخبرتك .لا توجد إجابات صحيحة ولا غير صحيحة.
محددة في أثناء المقابلة .يرجى الإجابة عن كل سؤال ً
هل توافق على بدء المقابلة؟
 – 01نعم
 – 02لا
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أوصى مكتب الإحصاء الوطني/المعهد على استخدام متغير وطني لمستوى التحضر يمكن مطابقته مع إحصاءات السكان ،للتحقق بتقنية تصحيح التقديرات النموذجية أو التحقق اللاحق
من تكوين العينة.

( ةمدقمدقمم

المتغيرات الاجتماعية الديموغرافية
<< اسأل الجميع >>
 .D1هل لي أن أسأل ،في أي سنة ُولدت؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،السلامة ،الفساد،
الفعالية السياسية الخارجية ،الرضا عن الخدمات العامة ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< التحكم للفئة العمرية >> 105-182
اكتب سنة الميلاد____________ :
 – 9998لا أعرف
 – 9999أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  D1 = 9998أو >> 9999
 .D1_CATهل يمكنك أن تحدد الفئة التي تتوافق مع عمرك؟ هل أنت بين ...
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،السلامة ،الفساد،
الفعالية السياسية الخارجية ،الرضا عن الخدمات العامة ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
64-60 – 10
69-65 – 11
74-70 – 12
79-75 – 13
89-80 – 14
 90 – 15أو أعلى

19-18 – 01
24-20 – 02
29-25 – 03
34-30 – 04
39-35 – 05
44-40 – 06
49-45 – 07
54-50 – 08
59-55 – 09

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل الجميع >>
 .D2ما أعلى مستوى تعليمي؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الفساد ،التمييز
<< لا تقرأ ،رمز من الاستجابة >>
3

 – 00لا يوجد تعليم نظامي
 – 01تعليم غير نظامي فقط
 – 02أقل من التعليم الابتدائي
 – 03تم استكمال المرحلة الابتدائية
 – 04تم استكمال المرحلة الإعدادية
 – 05تم استكمال المرحلة الثانوية

2
3

 – 06التعليم بعد الثانوي غير المندرج في إطار التعليم العالي
 – 07تم استكمال درجة البكالوريوس/ما يعادلها
 – 08درجة الماجستير/ما يعادلها أو أعلى
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

بافتراض أن مجتمع المسح يتكون من البالغين

جيدا ،ولكنها لا
تقوم مكاتب الإحصاء الوطنية بتعيين هذه الفئات وف ًقا لأنواع مستويات التعليم ذات الصلة على المستوى الوطني وقد تستبدل بالفئات تلك التي يفهمها عامة السكان ً
تزال تسمح بالتعيين باستخدام هذه الفئات.
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<< اسأل الجميع >>
 .D3ما جنسك؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،السلامة ،الفساد،
الفعالية السياسية الخارجية ،الرضا عن الخدمات العامة ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< لا تقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01ذكر
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02أنثى
 – 03ثنائي الجنس
 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد ___________
<< اسأل إذا كان >> D3 < 98
 .D3Aهل نوع جنسك هو نفسه عند الولادة؟
إلزامي مع :التمييز
 – 01نعم
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >> D3A = 02
 .D3Bماذا كان جنسك عند الولادة؟
إلزامي مع :التمييز
<< لا تقرأ ،رمز الرد >>
 – 01ذكر
 – 02أنثى
4
 – 03ثنائي الجنس
<< اسأل الجميع >>
حاليا على أنك ...؟
 .D3Cهل تحدد هويتك
ً
إلزامي مع :التمييز
<< اقرأ>>
 – 01رجل
 – 02امرأة

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد ___________
<< اسأل الجميع >>
 .D4Aهل أنت مواطن في <<بلد الإحصاء>>؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى
القضاء ،التمييز
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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جنسا ثال ًثا في شهادات الميلاد ،ومنذ السنة الشرعية الأولى للولادة مع
ملاحظة لمكاتب الإحصاء الوطنية :يجب عدم إضافة "ثنائي الجنس" إلا إذا سمحت الدولة بثنائية الجنس باعتبارها
ً
لسن المجتمع المستهدف وسنة الإدارة ،استخدم المصطلحات الرسمية
الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى
ّ

ةيفارغوميدلا ةيعامتجالا تاريغتملا

<< اسأل إذا كان  .D4A = 02، 98رمز تلقائي لبلد الإحصاء إذا كان  .D4A = 01رمز تلقائي إلى  99إذا كان >>D4A = 99
 .D4Bما جنسيتك؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى
القضاء ،التمييز
<< لا تقرأ .الرمز وف ًقا لاسم البلد >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي – أسماء البلدان
أدرج في قائمة الرموز:
 – 77عديم الجنسية  /بلا جنسية
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  D4Bليس >> 99 ،98 ،77
 .D4Cهل لديك جنسية ثانية؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى
القضاء ،التمييز
<< لا تقرأ >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>D4C = 01
 .D4Dما جنسيتك الثانية؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى
القضاء ،التمييز
<< لا تقرأ .الرمز وف ًقا لاسم البلد >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي – أسماء البلدان
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل الجميع >>
 .D5Aهل ُولدت في (الأراضي الحالية في) <<بلد الإحصاء>>؟
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان  .D5A = 02، 98رمز تلقائي لبلد الإحصاء إذا كان  .D5A = 01رمز تلقائي إلى  99إذا كان >>D4A = 99
 .D5Bفي أي بلد ُولدت؟
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< لا تقرأ ،الرمز وف ًقا لاسم البلد .إذا كنت في ريب ،ففكِّر في الأراضي الحالية للبلدان >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي – أسماء البلدان ،ضع بلد الإحصاء في الترتيب الأول لسهولة
الاسترجاع.
 – 997ليس <<بلد الإحصاء> > ،لكني لا أعرف أي بلد

 – 998لا أعرف
 – 999أفضل ألا أذكر
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<< اسأل الجميع >>
 .D5Cفي أي بلد ُولد والدك؟
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< لا تقرأ ،الرمز وف ًقا لاسم البلد .إذا كنت في ريب ،ففكِّر في الأراضي الحالية للبلدان >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي – أسماء البلدان ،ضع بلد الإحصاء في أعلى القائمة لسهولة
التحديد
 – 97ليس <<بلد الإحصاء> > ،لكني لا أعرف أي بلد

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل الجميع >>
 .D5Dفي أي بلد ُولدت والدتك؟
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< لا تقرأ ،الرمز وف ًقا لاسم البلد .إذا كنت في ريب ،ففكِّر في الأراضي الحالية للبلدان >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي  -أسماء البلدان ،ضع بلد الإحصاء في أعلى القائمة لسهولة
التحديد
 – 97ليس <<بلد الإحصاء> > ،لكني لا أعرف أي بلد

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل إذا كان  D5Aليس بلد الإحصاء 98 ،أو >> 99
 .D5Eمتى أتيت لأول مرة للإقامة في <<بلد الإحصاء>>؟
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< حقول التاريخ للشهر والسنة.
رمز الشهر ( )MMباعتباره  98إذا كان الشهر غير معروف وأدخل السنة .رمز الشهر باعتباره  98والسنة ( )YYYYباعتبارها  9998إذا
كنت لا تعرف على الإطلاق .رمز الشهر باعتباره  99والسنة باعتبارها  9999إذا كنت تفضل ألا تذكر.
بغض النظر عن السبب والوضع القانوني؛ أو
تعريف "أتيت للإقامة" :شخص قدم إلى البلد ومكث فيها مدة عام على الأقل
ّ
يخطط للبقاء فيها مدة عام على الأقل إذا كان قد وصل لأول مرة منذ أقل من عام>>.
تاريخ التسجيلMM-YYYY :
<< اسأل إذا كان >>D5A = 02
مؤخرا لتقيم في <<بلد الإحصاء>>؟
 .D5Fما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تأتي
ً
إلزامي مع :الإبلاغ عن العنف ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز ،الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري
<< لا تقرأ .إجابة واحدة فقط>> .
 – 01العمالة (بما في ذلك الخدمة العسكرية) ،الوظيفة التي حصلت عليها قبل الهجرة
 – 02العمالة (بما في ذلك الخدمة العسكرية) ،لم يتم الحصول على وظيفة قبل الهجرة
 – 03التعليم أو الدراسة أو التدريب
لم شمل الأسرة ،أو تكوين أسرة
 – 04الزواج ،أو تكوين شراكة ،أو ّ
<< – 05بلد الإحصاء>> بلد منشأ أحد الوالدين أو كليهما
 – 06النزاع المسلح
 – 07العنف المتفشي
 – 08الاضطهاد و/أو انتهاكات حقوق الإنسان
 – 09المعاناة و/أو الخوف من الجريمة
 – 10الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري
 – 11الاتجار/الإكراه
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ةيفارغوميدلا ةيعامتجالا تاريغتملا

 – 96حالات النزوح القسري الأخرى أو حالات الإخلاء القسري الأخرى
 – 97حركات طوعية أخرى
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل الجميع >>
 .D6إلى أي مجموعة عرقية تنتمي؟
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،الإبلاغ عن العنف ،التمييز
<< اقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق >>
<< – 01المجموعة العرقية/العنصرية ذات الصلة على المستوى الوطني رقم >>1
<< – 02المجموعة العرقية/العنصرية ذات الصلة على المستوى الوطني رقم >>2
<< – 03المجموعة العرقية/العنصرية ذات الصلة على المستوى الوطني رقم >>3
<< – 04المجموعة العرقية/العنصرية ذات الصلة على المستوى الوطني رقم >>4
<< – 05المجموعة العرقية/العنصرية ذات الصلة على المستوى الوطني >>5
<< – 06المجموعات العرقية/العنصرية المختلطة المتعددة >>6
5

 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد__________________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل الجميع >>
 .D7تستفسر الأسئلة التالية عن الصعوبات التي قد تواجهها في القيام بأنشطة معينة بسبب مشكلة صحية.
إلزامي مع :الرضا عن الخدمات العامة ،الفعالية السياسية الخارجية ،إمكانية اللجوء إلى القضاء ،التمييز
<< اقرأ العناصر وفئات الإجابات ،إجابة واحدة لكل عنصر >>

5

لا – لا
توجد
صعوبة

صعوبة
إلى حد ما

صعوبة
إلى حد
كبير

لا أستطيع
أن أفعل
على
الإطلاق

لا أعرف

أفضل ألا
أذكر

أ .هل تجد صعوبة في الرؤية حتى لو كنت
ترتدي نظارة؟

01

02

03

04

98

99

ب .هل تجد صعوبة في السمع ،حتى لو كنت
تستخدم سماعة طبية؟

01

02

03

04

98

99

ج .هل تجد صعوبة في المشي أو صعود الدرج؟

01

02

03

04

98

99

د .هل تجد صعوبة في التذكر أو التركيز؟

01

02

03

04

98

99

هـ .هل تعاني من صعوبة (متعلقة بالعناية
الذاتية مثل) الاغتسال الكامل أو ارتداء الملابس؟

01

02

03

04

98

99

و .باستخدام لغتك المعتادة (العرفية) ،هل تجد
صعوبة في التواصل ،على سبيل المثال في أن
تفهم أو ُتفهم؟

01

02

03

04

98

99

يقوم مكتب الإحصاء الوطني بتعديل/إضافة الأسئلة ذات الصلة على الصعيد الوطني التي تستخدم عادة لتوضيح الخلفية العرقية/العنصرية .يجب ألا يستند السؤال إلا إلى
شيوعا على الصعيد الوطني ،راجع:
التعريف الذاتي للمجيب ،ويجب السماح بالاختيار المتعدد ،ويجب أن يوفر إمكانية مفتوحة للإجابة "أخرى"ُ ،تدخل حرفيًا ،إلى جانب الفئات الأكثر
ً
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
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<< اسأل الجميع >>
 .D8ما ديانتك؟
إلزامي مع :التمييز
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 00لا توجد ديانة
أدري
 – 01ملحد  /لا
ّ

<< – 15طائفة وطنية ذات صلة >>5
<< – 16طائفة وطنية ذات صلة >>6

<< – 11طائفة وطنية ذات صلة >>1
<< – 12طائفة وطنية ذات صلة >>2
<< – 13طائفة وطنية ذات صلة >>3
<< – 14طائفة وطنية ذات صلة >>4

 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد__________________:
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل الجميع >>
 .D9أي مما يلي يصف حالتك الاجتماعية الحالية على أفضل نحو؟
إلزامي مع :التمييز
<< اقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 06أرمل
 – 01أعزب  /لم أتزوج قط
 – 02متزوج
 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد__________________ :
 – 03أعيش مع شريك حميم
 – 98لا أعرف
 – 04منفصل
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 05مطلق
<< اسأل الجميع >>
 .D10قد يكون للأسرة مصادر دخل مختلفة ،وقد يسهم فيها أكثر من فرد من أفراد الأسرة .بالنظر إلى إجمالي الدخل الشهري
لأسرتك :هل أسرتك قادرة على تغطية النفقات الأساسية...؟
 – 98لا أعرف
 – 01بسهولة مطلقة
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02بسهولة
 – 03بسهولة إلى حد ما
 – 04بصعوبة إلى حد ما
 – 05بصعوبة
 – 06بصعوبة بالغة
<< اسأل الجميع >>
 D11ما النطاق الأفضل الذي يتوافق على أفضل نحو مع إجمالي صافي الدخل الشهري لأسرتك؟.6
إلزامي مع :العنف البدني ،العنف الجنسي ،العنف النفسي ،التحرش غير الجنسي ،التحرش الجنسي ،الفساد ،الرضا عن الخدمات العامة،
التمييز
<< – 08النطاق العشري الثامن>>
<< – 01النطاق العشري الأول>>
<< – 09النطاق العشري التاسع>>
<< – 02النطاق العشري الثاني>>
<< – 10النطاق العشري العاشر>>
<< – 03النطاق العشري الثالث>>
<< – 04النطاق العشري الرابع>>
 – 98لا أعرف
<< – 05النطاق العشري الخامس>>
 – 99أفضل ألا أذكر
<< – 06النطاق العشري السادس>>
<< – 07النطاق العشري السابع>>

6
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بناء على الإحصاءات الوطنية لدخل الأسرة
يتم تحديد النطاقات العشرية للدخل من قِبل مكتب الإحصاء الوطني/المعهدً ،

ةيفارغوميدلا ةيعامتجالا تاريغتملا

<< اسأل الجميع >>
 .D12هل تعتبر نفسك … ؟
إلزامي مع :التمييز
<< اقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 01محب للجنس الآخر أو مغاير جنسيًا
 – 02مثلي الجنس أو شاذ  /سحاقية
 – 03ثنائي الجنس

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد______________________ :
 .D13هل يجيب الشخص (نفسه) عن الأسئلة؟
ممكنا
إلزامي إذا كان الإبلاغ المفوض
ً
 – 01نعم
 – 02لا
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أسئلة المسح العامة ()SCR
شهرا الماضية (منذ شهر سنة)؟
علما إذا كنت قد عشت بشكل دائم <<بلد>> خلال الاثني عشر
*  .SCR1يرجى إحاطتي
ً
ً
 – 01نعم
 – 02لا
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
*  .SCR2أسئلة مسح الحالة الأسرية

أ

حاليا مع زوج أو شريك؟
هل تعيش
ً

ب

هل أنت مرتبط 7بشخص لا تعيش معه؟

نعم

لا

لا أعرف

أفضل
ألا أذكر

1

2

8

9

إذا كان ( SCR2_A = 2ليس لديك شريك حميمي تعيش معه) اسأل:
1

2

8

9

اسأل الجميع
ج

هل سبق لك أن كنت في علاقة ،مع أو دون العيش مع شريكك أو زوجك (دون
احتساب علاقتك الحالية)؟

1

2

8

9

د

حاليا؟ يرجى تضمين
عاما تعيش معهم
ً
هل لديك أطفال تقل أعمارهم عن ً 18
أطفالك ،وكذلك أطفال الزوجة أو أطفال مكفولون ،أو أي أطفال تكون أنت
مقدم الرعاية الأساسي لهم.

1

2

8

9

<< احسب/سجل مرشح حالة الشريك الحميم الأسرية  IPS = 1إذا كان أي >> SCR2 A–C = 1
حاليا أو عملت في آخر  3سنوات (منذ شهر سنة)؟
*  .SCR3هل تعمل
ً
إلزامي مع :تلميح
 – 01نعم ،أعمل حاليًا
 – 02لا أعمل حاليًا ،ولكن كنت أعمل خلال السنوات الثلاث الماضية
 – 03لا
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

7
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تعليمات للمستجوب :سجل "نعم" إذا كان لدى المجيب صديق أو صديقة.

( ةماعلا حسملا ةلئسأئسأأ

اﻟﻐﺎﻳﺔ

السلامة ()SA

 16.1.4نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند التجول بمفردهم
في المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

<<اسأل الجميع>>
*  .SA1ما مدى شعورك بالأمان عند المشي بمفردك في منطقتك بعد حلول الظلام؟
إذا كان المجيب لم يخرج بمفرده بعد حلول الظلام مطل ًقا ،فتحقق مما يأتي :ماذا سيكون مدى شعورك بالأمان؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
جدا
 – 01آمن ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02آمن
 – 03غير آمن
 – 04غير آمن على الإطلاق
<<اسأل الجميع>>
 .SA2ما مدى شعورك بالأمان في المنزل بعد حلول الظلام؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
جدا
 – 01آمن ً
 – 02آمن
 – 03غير آمن
 – 04غير آمن على الإطلاق

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<<اسأل الجميع>>
 .SA3يقلق بعض منا في وقت أو آخر من الوقوع ضحية للجريمة .هل يمكن أن تخبرني عن مدى شعورك بالقلق بشأن ما يأتي:
أ( .ما مدى شعورك بالقلق بشأن)  ...التعرض للاعتداء الجسدي من قِبل الغرباء ،بما في ذلك التعرض للسرقة بالتهديد أو السرقة
بالإكراه؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
جدا
 – 01قلق ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02قلق إلى حد ما
جدا
 – 03لست ً
قلقا ً
قلقا على الإطلاق
 – 04لست ً
ب( .ما مدى شعورك بالقلق بشأن)  ...اقتحام منزلك وسرقة شيء ما؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
جدا
 – 01قلق ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02قلق إلى حد ما
جدا
 – 03لست ً
قلقا ً
قلقا على الإطلاق
 – 04لست ً
ج( .ما مدى شعورك بالقلق بشأن)  ...تعرض أشيائك الثمينة الأخرى للسرقة أو التخريب؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
جدا
 – 01قلق ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02قلق إلى حد ما
جدا
 – 03لست ً
قلقا ً
قلقا على الإطلاق
 – 04لست ً
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اﻟﻐﺎﻳﺔ

 16.7.2نسبة السكان الذين يعتقدون بأن صنع القرار يتميز
بالشمولية وسرعة الاستجابة – الفعالية السياسية الخارجية
()EPE

ﺿﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ
وﺷﺎﻣﻞ وﺗﻤﺜﻴﻠﻲ

<<اسأل الجميع>>
*  .EPE1إلى أي مدى تفترض أن النظام السياسي في [بلد] يسمح لأناس مثلك أن يكون لهم رأي فيما تفعله الحكومة؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01لا على الإطلاق
 – 99أفضل ألا أذكر
جدا
 – 02قليل ً
نوعا ما
ً – 03
كثيرا
ً – 04
 – 05بقدر كبير
<<اسأل الجميع>>
*  .EPE2وإلى أي مدى ستفترض أن النظام السياسي في [بلد] يسمح لأناس مثلك أن يكون لهم تأثير على السياسة؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01لا على الإطلاق
 – 99أفضل ألا أذكر
جدا
 – 02قليل ً
نوعا ما
ً – 03
كثيرا
ً – 04
 – 05بقدر كبير
<< اسأل الجميع >>
حاليا التصويت في الانتخابات الوطنية* في [بلد]؟
 .CV3aهل يحق لك
ً
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>CV3a = 01
 .CV4aمتى كانت آخر مرة قمت فيها بالتصويت في الانتخابات الوطنية* في [بلد]؟
<< لا تقرأ>>
مسموحا لي أو لم أكن في سن التصويت
 – 97لم يكن
 – 01خلال السنوات الأربع الماضية  /الانتخابات الماضية
ً
 – 98لا أعرف
 – 02قبل ذلك
 – 99أفضل ألا أذكر
مطلقا
أصوت
 – 03لم
ً
ّ
<<اسأل الجميع>>
حاليا التصويت في انتخابات البلدية  /المجالس المحلية** هنا في هذه المدينة أو القرية؟
 .CV3bهل يحق لك
ً
 – 97لا توجد انتخابات بلدية
 – 01نعم
 – 98لا أعرف
 – 02لا
 – 99أفضل ألا أذكر

*

**
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غامضا
يقوم مكتب الإحصاء الوطني بتعديل "الانتخابات الوطنية التشريعية والرئاسية" حيثما يكون ذلك
ً
يقوم مكتب الإحصاء الوطني بالتكييف مع المصطلح المستخدم وطنيًا لانتخابات البلدية في الترجمة المحلية

( ةمالسلالاا

<<اسأل إذا كان >>01 = CV3b
 .CV4bمتى كانت آخر مرة قمت فيها بالتصويت في انتخابات البلدية  /المجالس المحلية** هنا في هذه المدينة أو القرية؟
<< لا تقرأ>>
مسموحا لي أو لم أكن في سن التصويت
 – 97لم يكن
 – 01خلال السنوات الأربع الماضية  /الانتخابات الماضية
ً
 – 98لا أعرف
 – 02قبل ذلك
 – 99أفضل ألا أذكر
مطلقا
أصوت
 – 03لم
ً
ّ
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اﻟﻐﺎﻳﺔ

 16.6.2نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في
الخدمات العامة ()SPS

إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ

<<اسأل الجميع>>
أود أن أوجه لك بعض الأسئلة عن تجربتك مع خدمات الرعاية الصحية الأولية .يرجى استبعاد تجاربك مع الجراحة والعناية بالأسنان
وفحوصات الأسنان ،والتركيز فقط على خدمات الصحة الأولية ،مثل تلك المتعلقة بعيادة صحة عامة 8أو طبيب أو ممرض في
عاما تحت رعايتك.
القطاع الحكومي .قد تكون هذه التجارب شخصية أو متعلقة بطفل أقل من ً 18
<<اسأل الجميع>>
إصدار إذا كان 2 >< SCR2_D
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) احتجت فيها أو طفل تحت رعايتك ،ح ًقا لفحص
 .SPS_H1Aهل كان هناك مرة خلال الاثني عشر
ً
طبي أو علاج؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 01نعم ،أنت
 – 02نعم ،أنت وطفل
 – 03نعم ،طفل ،ولكن ليس أنت
 – 04لا ،لم تحتج أنت ولا طفل في رعايتك إلى فحص طبي أو علاج
—> تخطي إلى .SPS_H4

 – 98لا أعرف —> تخطي إلى .SPS_H4
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى .SPS_H4

إصدار إذا كان 2 = SCR2_D
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) احتجت فيها ح ًقا لفحص طبي أو علاج؟
عشر
الاثني
خلال
مرة
 .SPS_H1Bهل كان هناك
ً
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى .SPS_H4
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى .SPS_H4
 – 04لا —> تخطي إلى .SPS_H4
<<اسأل إذا كان  SPS_H1Aأو >>SPS_H1B < 4
 .SPS_H2Aهل ُأجري لك فحص طبي أو ُقدم لك علاج بواسطة خدمات الصحة العامة في كل مرة كنت بحاجة لذلك ح ًقا (مثل
العيادات العامة أو من الأطباء والممرضين في الرعاية الأولية)؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم ،في كل مرة
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا ،ليس في كل مرة ،ولكن مرة واحدة على الأقل
 – 03لا ،على الإطلاق
<<اسأل إذا كان >>3 = SPS_H1
 .SPS_H2Bهل خضع الطفل/الأطفال المشمولون برعايتك لفحص طبي أو ُقدم لهم علاج بواسطة خدمات الصحة العامة (مثل:
من العيادات العامة أو من الأطباء والممرضين في الرعاية الأولية) كل مرة احتاج/احتاجوا فيها ح ًقا لذلك؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم ،في كل مرة
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا ،ليس في كل مرة ،ولكن مرة واحدة على الأقل
 – 03لا ،على الإطلاق

8
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استخدم الاسم المحدد لمرافق الصحة العامة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في البلد

( ةمالسلالاا

<<اسأل إذا كان  2,3 = SPS_H2Aأو >>2,3 = SPS_H2B
 .SPS_H3ماذا كان السبب الرئيسي وراء عدم الخضوع للفحص الطبي أو العلاج من خدمات الصحة العامة آخر مرة حدث ذلك؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
لا أستطيع تحمل تكلفته (مكلف للغاية)
– 01
جدا
– 02
قائمة انتظار أو وقت انتظار طويل ً
جدا أو لا توجد وسيلة مواصلات للوصول إلى هناك
– 03
مسافة بعيدة ً
لم أكن أعلم أي طبيب أو أخصائي صحي جيد
– 04
وقتا بسبب العمل أو رعاية الأطفال أو لأسباب أخرى
– 05
لا يمكن أن أقتطع ً
أردت الانتظار ومعرفة ما إذا كانت المشكلة قد تحسنت من تلقاء نفسها
– 06
الخوف من الأطباء المعالجين أو المستشفيات أو الفحص أو العلاج
– 07
مرافق الرعاية الصحية غير نظيفة
– 08
مرافق الرعاية الصحية غير مجهزة بشكل كافٍ أو تفتقر إلى الأدوية
– 09
أسباب أخرى_______________ :
– 77
– 88
– 98
– 99

لا أستخدم خدمات الصحة العامة للرعاية الأولية (أستخدم الرعاية الصحية الخاصة والطب البديل وما إلى ذلك)
لا أعرف
أفضل ألا أذكر

<< اسأل الجميع >>
إصدار إذا كان 2 >< SCR2_D
* ( .SPS_H4إذا ُطلب منك القسم الاختياري  ،H1–H3فأضف :اسمح لي أن أؤكد ما يأتي ):هل تلقيت أنت أو أي طفل تحت
علاجا من خدمات الصحة العامة الأولية (مثل من العيادات العامة أو من الأطباء والممرضين في الرعاية
طبيا أو
فحصا
رعايتك
ً
ً
ً
شهرا الماضية ،أي منذ <<شهر سنة>>؟
عشر
الاثني
خلال
الأقل
على
واحدة
مرة
<بلد>
في
الأولية)
ً
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 01نعم ،أنت
 – 02نعم ،أنت وطفل
 – 03نعم ،طفل ،ولكن ليس أنت
شهرا الماضية —> تخطي إلى
علاجا من هذه الأماكن على مدار الاثني عشر
فحصا طبيًا أو
تتلق أنت أو أي طفل تحت رعايتك
 – 04لا ،لم
ّ
ً
ً
ً
SPS_E1
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى SPS_E1
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى SPS_E1
إصدار إذا كان 2 = SCR2_D
علاجا من
طبيا أو
فحصا
* ( .SPS_H4إذا ُطلب منك القسم الاختياري  ،H1–H3فأضف :اسمح لي أن أؤكد ما يأتي ) :هل تلقيت
ً
ً
ً
خدمات الصحة العامة الأولية (مثل من العيادات العامة أو من الأطباء والممرضين في الرعاية الأولية) في <بلد> مرة واحدة على
شهرا الماضية ،أي منذ <<شهر سنة>>؟
الأقل خلال الاثني عشر
ً
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى SPS_E1
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى SPS_E1
 – 04لا —> تخطي إلى SPS_E1
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* .SPS_H5
<< اسأل إذا كان >> SPS_H4<3
أريد الآن أن أوجه لك بعض الأسئلة عن آخر مرة كان لديك فحص طبي أو علاج مقدم من خدمات الصحة العامة ،خلال الاثني عشر
شهرا الماضية.
ً
<< اسأل إذا كان >> 3=SPS_H4
أريد الآن أن أوجه لك بعض الأسئلة عن آخر مرة كان لدى طفلك فحص طبي أو علاج مقدم من خدمات الصحة العامة ،خلال
شهرا الماضية.
الاثني عشر
ً
<< اسأل إذا كان >> 4<SPS_H4
بالنظر إلى هذه التجربة الأخيرة ،ما مدى موافقتك على العبارات الآتية:
<<اقرأ العناصر وفئات الإجابات ،إجابة واحدة لكل سطر>>
أوافق
بشدة

أوافق

لا أوافق

لا أوافق
بشدة

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ

الوصول إلى المكان الذي تلقيت فيه خدمات
الرعاية الصحية كان سهلًا.

3

2

1

0

98

99

ب

كانت نفقات خدمات الرعاية الصحية في
متناولك أنت/في متناول أسرتك.

3

2

1

0

98

99

ج

كانت مرافق الرعاية الصحية نظيفة وبحالة
جيدة.

3

2

1

0

98

99

د

يتم التعامل مع جميع الأشخاص على قدم
المساواة في تلقي خدمات الرعاية الصحية
في منطقتك.

3

2

1

0

98

99

هـ

قضى الطبيب أو طاقم الرعاية الصحية الآخر
كافيا معك [أو طفلك] في
الذي رأيته وق ًتا
ً
أثناء الاستشارة.

3

2

1

0

98

99

* .SPS_H6
<< اسأل إذا كان >> 3<SPS_H4
ب .بشكل عام ،ما مدى رضائك أو استيائك تجاه جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تلقيتها في الاستشارة الأخيرة هذه؟
<< اسأل إذا كان >> 3=SPS_H 4
ب .بشكل عام ،ما مدى رضائك أو استيائك تجاه جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية التي يتلقاها الطفل المشمول برعايتك في
الاستشارة الأخيرة هذه؟
 – 98لا أعرف
جدا
ٍ – 03
راض ً
 – 99أفضل ألا أذكر
راض
ٍ – 02
 – 01مستاء
جدا
 – 00مستاء ً

18
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( ةمالسلالاا

<< اسأل إذا كان  ،1 = SCR2_Dأو تخطى إلى >>SPS_G1
*  .SPS_E1تركز الأسئلة القليلة التالية على تجربتك مع نظام المدارس العامة الابتدائية والثانوية .أقصد بذلك المدارس التي
عاما9؟
تمولها الحكومة .هل يوجد أطفال مشمولون برعايتك تتراوح أعمارهم بين  5وً 18
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى SPS_G1
 – 01نعم ،أكثر من طفل
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى SPS_G1
 – 02نعم ،طفل فقط
 – 03لا —> تخطي إلى .SPS_G1
<< اسأل إذا كان >>2 = SPS_E1
 .SPS_E2Aهل يرتاد هذا الطفل أحد المدارس الابتدائية أو الثانوية العامة بانتظام؟
10
 – 98لا أعرف —> انتقل إلى الجزء التالي
 – 01نعم ،مدرسة ابتدائية
11
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الجزء التالي
 – 02نعم ،مدرسة ثانوية
 – 04لا —> انتقل إلى الجزء التالي
<< اسأل إذا كان >>01 = SPS_E1
 .SPS_E2Bهل يرتاد كل هؤلاء الأطفال أحد المدارس الابتدائية أو الثانوية العامة بانتظام؟
 – 01نعم ،مدرسة ابتدائية
 – 98لا أعرف —> انتقل إلى الجزء التالي
 – 02نعم ،مدرسة ثانوية
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الجزء التالي
 – 03نعم ،يرتاد بعضهم المدارس الابتدائية ،بينما يرتاد بعضهم
المدارس الثانوية
 – 04لا
<< اسأل إذا كان  04 = SPS_E2Aأو >> 04 = SPS_E2B
 .SPS_E3Aما السبب الرئيسي لعدم ارتياد هذا الطفل/بعض الأطفال المشمولين برعايتك إلى مدرسة عامة بانتظام؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 01عدم القدرة على تحمل المصاريف المدرسية (مصاريف إدارية ،كتب ،أزياء موحدة ،مواصلات ،وما إلى ذلك)
جدا و/أو وسائل النقل غير متوفرة
 – 02أقرب مدرسة بعيدة ً
 – 03المرافق المدرسية في حالة سيئة
 – 04المدرسة ومجمعها غير آمنين
 – 05المعلمون وموظفو المدرسة لا يعاملون الأطفال باحترام
 – 06المعلمون غير فعالين/غير مدربين تدريبًا كافيًا
 – 07غالبًا ما يتغيب المعلمون
 – 08يحتاج الطفل/الأطفال إلى البقاء في المنزل للمساعدة في الأعمال المنزلية/المزرعة/عمال آخر
 – 09لا توجد برامج تعليمية مناسبة ثقافيًا أو دينيًا
 – 10مدرسة غير مجهزة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة
 – 77أسباب أخرى_______________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

9

10
11

راجع الفئة العمرية ( 18–5سنة) مع الفئة العمرية المناسبة التي تشمل التعليم الابتدائي والثانوي في البلد.
منهجا معادلًا لـ ISCED 1
يجب أن توفر المدرسة الابتدائية
ً

منهجا معادلًا لـ  ISCED 2و3
يجب أن تقدم المدرسة الثانوية على الأقل
ً
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<< اسأل إذا كان  04 = SPS_E2Aأو >> 04 = SPS_E2B
 .SPS_E3Bما نوع التعليم الذي يتلقاه الطفل/الأطفال المشمولين برعايتك الذين لا يرتادون المدارس العامة بانتظام؟
<<اقرأ ،مسموح بإجابات متعددة>>
 – 01يرتادون مدرسة خاصة
 – 02يتعلمون في المنزل
 – 03يتلقون التعليم ولكن ليس في هيكل رسمي (يحضرون محو أمية الشباب والتعليم الخاص بالأطفال الذين لا يرتادون المدارس أو برامج
أخرى).
 – 04لا يتلقون أي تعليم رسمي (يعملون في المنزل أو في أي مكان آخر ،لديهم أطفال ،وما إلى ذلك)
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 04 = SPS_E2B
*  .SPS_E4لقد ذكرت أنه ليس كل الأطفال يرتادون المدارس العامة .هل هناك أي أطفال تحت رعايتك يرتادون المدارس الابتدائية
أو الثانوية العامة بصورة منتظمة؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف —> انتقل إلى الجزء التالي
 – 01نعم ،مدرسة ابتدائية
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الجزء التالي
 – 02نعم ،مدرسة ثانوية
 – 03نعم ،كلاهما
 – 04لا —> انتقل إلى الجزء التالي
بناء على >> SPS_E2A–B, SPS_E4
<< اسأل إذا كان هناك أي أطفال في المدرسة الابتدائية العامةً ،
*  .SPS_E5_1بالنظر إلى المدرسة الابتدائية العامة الخاصة بالأطفال الذين ترعاهم (الطفل الأكبر ،إذا كان الأطفال يرتادون
مدارس ابتدائية عامة مختلفة) ،ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟
<<اقرأ العناصر وفئات الإجابات ،إجابة واحدة لكل سطر>>
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أوافق
بشدة

أوافق

لا أوافق

لا أوافق
بشدة

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ

يمكن الوصول إلى المدرسة بوسائل النقل
سيرا على الأقدام ،في أقل
العام أو الخاصة ،أو
ً
من  30دقيقة ودون صعوبات.

3

2

1

0

98

99

ب

المصاريف المتعلقة بالمدرسة (بما في ذلك
الرسوم الإدارية والكتب والأزياء الموحدة
والنقل) في متناولك أنت/في متناول أسرتك.

3

2

1

0

98

99

ج

المرافق المدرسية في حالة جيدة.

3

2

1

0

98

99

د

يتم التعامل مع جميع الأطفال على قدم
المساواة في المدرسة التي يرتادها الطفل/
الأطفال في أسرتك ،بما في ذلك القبول في
هذه المدارس.

3

2

1

0

98

99

هـ

جودة التعليم جيدة.

3

2

1

0

98

99

( ةمالسلالاا

بناء على >> SPS_E2A–B, SPS_E4
<< اسأل إذا كان هناك أي أطفال في المدرسة الثانوية العامةً ،
* ( .SPS_E5_2وكذلك) بالنظر إلى المدرسة الثانوية العامة الخاصة بالأطفال الذين ترعاهم (الطفل الأكبر ،إذا كان الأطفال
يرتادون مدارس ثانوية عامة مختلفة) ،ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟
<<اقرأ العناصر وفئات الإجابات ،إجابة واحدة لكل سطر>>
أوافق
بشدة

أوافق

لا أوافق

لا أوافق
بشدة

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ

يمكن الوصول إلى المدرسة بوسائل النقل
سيرا على الأقدام ،في أقل
العام أو الخاصة ،أو
ً
من  30دقيقة ودون صعوبات.

3

2

1

0

98

99

ب

المصاريف المتعلقة بالمدرسة (بما في ذلك
الرسوم الإدارية والكتب والأزياء الموحدة
والنقل) في متناولك أنت/في متناول أسرتك.

3

2

1

0

98

99

ج

المرافق المدرسية في حالة جيدة.

3

2

1

0

98

99

د

يتم التعامل مع جميع الأطفال على قدم
المساواة في المدرسة التي يرتادها الطفل/
الأطفال في أسرتك ،بما في ذلك القبول في
هذه المدارس.

3

2

1

0

98

99

هـ

جودة التعليم جيدة.

3

2

1

0

98

99

بناء على >> SPS_E2A–B, SPS_E4
<< اسأل إذا كان هناك أي أطفال في المدرسة الابتدائية العامةً ،
*  .SPS_E6_1بشكل عام ،ما مدى رضائك أو استيائك تجاه جودة خدمات التعليم التي تقدمها المدرسة الابتدائية العامة التي
يرتادها الطفل/الأطفال المشمولين برعايتك (الطفل الأكبر ،إذا كان الأطفال يرتادون مدارس ابتدائية عامة مختلفة)؟
 – 98لا أعرف
جدا
ٍ – 03
راض ً
 – 99أفضل ألا أذكر
راض
ٍ – 02
 – 01مستاء
جدا
 – 00مستاء ً
بناء على >> SPS_E2A–B, SPS_E4
<< اسأل إذا كان هناك أي أطفال في المدرسة الثانوية العامةً ،
*  .SPS_E6_2بشكل عام ،ما مدى رضائك أو استيائك تجاه جودة خدمات التعليم التي تقدمها المدرسة الثانوية العامة التي
يرتادها الطفل/الأطفال المشمولين برعايتك (الطفل الأكبر ،إذا كان الأطفال يرتادون مدارس ابتدائية عامة مختلفة)؟
 – 98لا أعرف
جدا
ٍ – 03
راض ً
 – 99أفضل ألا أذكر
راض
ٍ – 02
 – 01مستاء
جدا
 – 00مستاء ً
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<< اسأل الجميع >>
شهرا الماضية ،هل احتجت إلى
*  .SPS_G1سأوجه لك الآن بعض الأسئلة عن الخدمات الحكومية في [اسم البلد] .في الاثني عشر
ً
الحصول على هوية صادرة عن الحكومة أو تجديدها ،مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الناخب
أو شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق12؟
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى الوحدة التالية
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الوحدة التالية
 – 02لا —> تخطي إلى الوحدة التالية.
<< اسأل إذا كان >>01 = SPS_G1
 .SPS_G2هل حاولت الحصول على جميع الوثائق المطلوبة من خدمات التسجيل المدني أو الوكالات الأخرى ذات الصلة13؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم ،جميعها
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا ،ليس جميعها
<< اسأل إذا كان >>02 = SPS_G2
 .SPS_G3يرجى تحديد الوثيقة (الوثائق) التي تحتاجها ولكنك لم تحاول الحصول عليها
<< اقرأ القائمة ،واطلب "أخرى" ،إذا رفض المجيب ،فأخل "غير مذكور" >>
مذكورة

غير مذكورة

أ.

بطاقة الهوية الوطنية

1

0

ب.

جواز السفر

1

0

ج.

رخصة القيادة

1

0

د.

بطاقة الناخب

1

0

هـ.

شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق

1

0

ط.

أخرى ،اكتب____________________________ :

1

0

<< اسأل إذا كان >>02 = SPS_G2
 .SPS_G4ما السبب الرئيسي لعدم محاولتك الحصول على مثل هذه الوثيقة (الوثائق) من خدمات التسجيل المدني أو الوكالات
الأخرى ذات الصلة؟
<<اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 01لا تستطيع تحمل النفقات (الرسوم الإدارية مكلفة للغاية)
 – 02يصعب الوصول إلى "نقطة الخدمة" (المكتب ،رقم الهاتف ،الموقع الإلكتروني)
 – 03الموظفون لا يعاملون الناس باحترام
 – 04عملية التقديم والحصول على هذه الوثائق معقدة للغاية
وقتا طويلًا للحصول على ما تحتاجه
 – 05يستغرق الأمر ً
 – 77أسباب أخرى_______________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

12

13
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يعمل مكتب الإحصاء الوطني على تكييف قائمة وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة في هذا السؤال مع سياقها الوطني ولا يتضمن إلا تلك المستخدمة في الدولة ،والتي يحتاج
المواطنون فعليًا إلى تقديم طلب بشأنها .على سبيل المثال ،قد لا توجد بطاقات الهوية الوطنية ،أو قد يتم ببساطة إرسال بطاقات الناخبين بالبريد إلى شخص ما قبل التصويت ،وما
واعتمادا على السياق الوطني ،تشمل وثائق الهوية الأخرى ذات الصلة التي يمكن إضافتها بطاقات الإقامة الدائمة وبطاقات الجنسية .في حالة وجود مجموعة سكانية فرعية
إلى ذلك.
ً
من المهاجرين ذات صلة ،يجب أن تتضمن قائمة الوثائق تلك الخاصة بهذه المجموعة (مثل تصريح الإقامة ،وما إلى ذلك)
يستخدم مكتب الإحصاء الوطني اسم الوكالة (الوكالات) المعينة المسؤولة عن إصدار وثائق الهوية هذه في البلد بدلًا من "خدمات التسجيل المدني أو الوكالات الأخرى ذات الصلة".

( ةمالسلالاا

<< اسأل إذا كان >>01 = SPS_G1
*  .SPS_G5اسمح لي أن أؤكد؛ هل حاولت الحصول على هوية صادرة عن جهة حكومية أو تجديدها ،مثل بطاقة الهوية الوطنية
شهرا الماضية،
أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الناخب أو شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق 14خلال الاثني عشر
ً
منذ <<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط>>
 – 01نعم
 – 02لا —> تخطي إلى الوحدة التالية.

 – 98لا أعرف —> تخطي إلى الوحدة التالية
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الوحدة التالية

<< اسأل إذا كان >> 1 = SPS_G5
شهرا
*  .SPS_G6أريد الآن أن أوجه لك بعض الأسئلة عن آخر مرة حاولت الحصول فيها على مثل هذا الوثيقة خلال الاثني عشر
ً
الماضية .من فضلك أخبرني ماذا كانت الوثيقة الأخيرة التي حاولت الحصول عليه:
<< اقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 77وثيقة أخرى
 – 01بطاقة الهوية الوطنية
 – 02جواز السفر
 – 98لا أعرف —> تخطي إلى الوحدة التالية
 – 03رخصة القيادة
 – 99أفضل ألا أذكر —> تخطي إلى الوحدة التالية
 – 04بطاقة الناخب
 – 05شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق
<< اسأل إذا كان >> SPS_G6 < 98
 .SPS_G7هل تقدمت بطلب للحصول على هذه الوثيقة عبر الإنترنت؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
15

14

15

يجب أن تعمل مكاتب الإحصاء الوطنية على تكييف قائمة وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة في هذا السؤال مع سياقها الوطني ولا يتضمن إلا تلك المستخدمة في الدولة ،والتي يحتاج
المواطنون فعليًا إلى تقديم طلب بشأنها .على سبيل المثال ،قد لا توجد بطاقات الهوية الوطنية ،أو قد يتم ببساطة إرسال بطاقات الناخبين بالبريد إلى شخص ما قبل التصويت ،وما
واعتمادا على السياق الوطني ،تشمل وثائق الهوية الأخرى ذات الصلة التي يمكن إضافتها بطاقات الإقامة الدائمة وبطاقات الجنسية .في حالة وجود مجموعة سكانية فرعية
إلى ذلك.
ً
من المهاجرين ذات صلة ،يجب أن تتضمن قائمة الوثائق تلك الخاصة بهذه المجموعة (مثل تصريح الإقامة ،وما إلى ذلك)
يمكن لمكاتب الإحصاء الوطنية تخطي هذا السؤال إذا كان الحصول على مثل هذه الوثائق لا يمكن أن يتم عبر الإنترنت في بلدهم.
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<< اسأل إذا كان >> SPS_G6 < 98
*  .SPS_G8بالتفكير في هذه المرة الأخيرة التي حاولت الحصول عليها << اسم الوثيقة التي حددها المستجيب في ،>> SPS_G6
ما مدى موافقتك على العبارات الآتية؟
<<اقرأ العناصر وفئات الإجابات ،إجابة واحدة لكل سطر>>
أوافق
بشدة

أوافق

لا أوافق

لا أوافق
بشدة

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ

الوصول إلى المكتب أو الموقع الإلكتروني أو
رقم الهاتف كان سهلًا.

3

2

1

0

98

99

ب

كانت الرسوم التي تحتاجها لدفع ثمن الوثيقة
أو الشهادة في متناولك أنت/في متناول
أسرتك<< .الرمز  3إذا كانت مجانية>>

3

2

1

0

98

99

ج

كانت عملية التقديم والحصول على الوثيقة أو
الشهادة بسيطة وبديهية.

3

2

1

0

98

99

د

يتم التعامل مع جميع الأشخاص على
قدم المساواة فيما يتعلق بتلقي الخدمات
الحكومية في منطقتك.

3

2

1

0

98

99

هـ

كان مقدار الوقت المستغرق للحصول على
المستند أو الشهادة معقولًا.

3

2

1

0

98

99

<< اسأل إذا كان >> 1 = SPS_G5
*  .SPS_G8بشكل عام ،ما مدى رضائك أو استيائك تجاه جودة الخدمات الحكومية التي تلقيتها في تلك المناسبة ،أي عندما
شهرا الماضية؟
حاولت الحصول على << اسم الوثيقة التي حددها المستجيب في  >> SPS_G6في الاثني عشر
ً
جدا
ٍ – 03
راض ً
 – 98لا أعرف
راض
ٍ – 02
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 01مستاء
جدا
 – 00مستاء ً
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الفساد ()CR

 16.5.1نسبة الأشخاص الذين تواصلوا مرة واحدة على الأقل مع
موظف عمومي ودفعوا رشوة لموظف عمومي ،أو طلب منهم
شهرا السابقة
الموظف العمومي دفع رشوة ،خلال الاثني عشر
ً

أ

اﻟﻐﺎﻳﺔ

اﻟﺤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة

شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اتصلت ،إما بنفسك وإما من خلال شخص آخر ،بأي من الأنواع التالية
*  .CR1في الاثني عشر
ً
من المسؤولين؟ أعني بالاتصال التواصل الرسمي وليس الخاص مع هؤلاء المسؤولين.
نعم

لا

لا أعرف

أفضل ألا
أذكر

أ

مسؤولو البلديات أو المقاطعات

01

02

98

99

ب

ممثلو الحكومة المحلية المنتخبون على مستوى المقاطعات والبلديات
والأقاليم وما إلى ذلك

01

02

98

99

ج

ممثلو الحكومة الوطنية أو الفيدرالية المنتخبون

01

02

98

99

د

مسؤولو الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية

01

02

98

99

هـ

المعلمون أو المحاضرون أو الأساتذة في المدارس أو الجامعات العامة

01

02

98

99

و

الأطباء والممرضون أو غيرهم من مسؤولي الرعاية الصحية في عيادة
عامة أو مستشفى عام

01

02

98

99

ز

ضباط الشرطة ،بما في ذلك الشرطة المحلية

01

02

98

99

ح

المدعون العامون أو القضاة أو قضاة الصلح

01

02

98

99

ط

موظفو الضرائب أو الإيرادات

01

02

98

99

ي

موظفو الجمارك

01

02

98

99

ك

مسؤولو المرافق العامة أو المفتشون (الكهرباء ،المياه ،الصرف
الصحي ،وما إلى ذلك)

01

02

98

99

ل

مسؤولو وكالات الجوازات

01

02

98

99

م

مسؤولو وكالات تسجيل السيارات أو رخص القيادة

01

02

98

99

ن

أفراد القوات المسلحة

01

02

98

99

س

مسؤولو السجل العقاري (المسح العقاري)

01

02

98

99

01

02

98

99

ع–ض أنواع إضافية من الموظفين العموميين يمكن تضمينها في استبيانات
16
المسح ،وف ًقا للسياق الوطني

16

على سبيل المثال :أعضاء البرلمان/الهيئة التشريعية على المستويين الوطني والمحلي؛ مسؤولو هيئة إدارة المرور (عندما تكون مختلفة عن الشرطة)؛ مسؤولو النقل العام (على
سبيل المثال ،مفتشو التذاكر في الحافلات والقطارات وما إلى ذلك)؛ مسؤولو خدمة الهجرة .مسؤولو التفتيش (الصحة ،السلامة ،الحريق ،العمل ،وما إلى ذلك)؛ مسؤولو سفارات/
قنصليات الدول الأجنبية؛ البنوك والمؤسسات المالية العامة؛ إدارة السجون؛ موظف عمومي آخر/موظف مدني – راجع https://www.unodc.org/documents/data–and–analysis/
 ،Crime–statistics/CorruptionManual_2018_web.pdfص .84
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<<إذا كان أي من >>01 = CR1A–X
 .CR2_INTROيبدو أنه كان لديك اتصال مع مسؤولين عموميين في العام الماضي .سأوجه بعض الأسئلة الموجزة إذا كنت قد
اضطررت إلى إعطاء أي من هؤلاء المسؤولين هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة،
بما في ذلك من خلال شخص آخر( .إذا كان المجيب غير واضح ،فاشرح) نقصد بالرسوم الرسمية الدفع العادي ،إن وجد ،للإجراء
الإداري الذي تتم معالجته ،على النحو الذي تحدده المؤسسة .عند الحديث عن الهدايا ،يرجى مراعاة تلك الهدايا التي يجب تقديمها
مقابل خدمة ما فقط.
<<اقرأ وتابع >>
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_A
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي البلدية/المقاطعة هدية أو مالًا
*  .CR2_Aفي الاثني عشر
ً
بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر.
 – 98لا أعرف
 – 101نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>101 = CR2_A
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي البلدية/المقاطعة هدية أو
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Aبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ب
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_B
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح ممثلي الحكومة المحلية المنتخبين
*  .CR2_Bفي الاثني عشر
ً
(المقاطعات والبلديات والأقاليم ،وما إلى ذلك) هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة،
بما في ذلك من خلال شخص آخر.
 – 98لا أعرف
 – 102نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>102 = CR2_B
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح ممثلي الحكومة المحلية المنتخبين
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Bبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ًا
ل
ما
أو
هدية
ذلك)
إلى
وما
والأقاليم،
والبلديات
(المقاطعات
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ج
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_C
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح ممثلي الحكومة الوطنية أو الفيدرالية المنتخبين
*  .CR2_Cفي الاثني عشر
ً
هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 103نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<< اسأل إذا كان >>103 = CR2_C
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح ممثلي الحكومة الوطنية أو
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Cبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
الفيدرالية المنتخبين هدية أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

د
<< اسأل إذا كان أي >> 1 = CR1_D
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي الضمان الاجتماعي أو الرعاية
*  .CR2_Dفي الاثني عشر
ً
الاجتماعية هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 104نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>104 = CR2_D
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي الضمان الاجتماعي أو
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Dبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ًا
ل
ما
أو
هدية
الاجتماعية
الرعاية
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

هـ
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_E
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح المعلمين أو المحاضرين أو الأساتذة (المدارس
*  .CR2_Eفي الاثني عشر
ً
أو الجامعات العامة) هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال
شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 105نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>105 = CR2_E
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح المعلمين أو المحاضرين أو الأساتذة
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Eبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ًا
ل
ما
أو
هدية
العامة)
الجامعات
(المدارس أو
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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و
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_F
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح الأطباء/الممرضين/مسؤولي الرعاية الصحية
*  .CR2_Fفي الاثني عشر
ً
في عيادة عامة أو مستشفى عام هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك
من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 106نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>106 = CR2_F
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح الأطباء/الممرضين/مسؤولي الرعاية
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Fبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ًا
ل
ما
أو
هدية
عام
مستشفى
أو
عامة
عيادة
الصحية في
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ز
<< اسأل إذا كان أي >> 1 = CR1_G
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح ضباط الشرطة ،بما في ذلك الشرطة المحلية
*  .CR2_Gفي الاثني عشر
ً
هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 107نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>107 = CR2_G
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح ضباط الشرطة ،بما في ذلك
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Gبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
الشرطة المحلية هدية أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ح
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_H
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح المدعين العامين أو القضاة أو قضاة الصلح
*  .CR2_Hفي الاثني عشر
ً
هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 108نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<< اسأل إذا كان >>108 = CR2_H
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح المدعين العامين أو القضاة أو
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Hبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
قضاة الصلح هدية أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ط
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_I
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح موظفي الضرائب أو الإيرادات هدية أو مالًا
*  .CR2_Iفي الاثني عشر
ً
بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 109نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>109 = CR2_I
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح موظفي الضرائب أو الإيرادات هدية
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Iبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ي
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_J
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) :هل اضطررت إلى منح موظفي الجمارك هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي
*  .CR2_Jفي الاثني عشر
ً
رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 110نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>110 = CR2_J
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح موظفي الجمارك هدية أو مالًا
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Jبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ك
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_K
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي المرافق العامة أو المفتشون
*  .CR2_Kفي الاثني عشر
ً
(الكهرباء ،المياه ،الصرف الصحي ،وما إلى ذلك) هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة،
بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 111نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<< اسأل إذا كان >>111 = CR2_K
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي المرافق العامة أو
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Kبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
المفتشون هدية أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

ل
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_L
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي وكالات الجوازات هدية أو مالًا
*  .CR2_Lفي الاثني عشر
ً
بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 112نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>112 = CR2_L
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي وكالات الجوازات هدية أو
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Lبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

م
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_M
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي وكالات تسجيل السيارات أو رخص
*  .CR2_Mفي الاثني عشر
ً
القيادة هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 113نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>113 = CR2_M
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي وكالات تسجيل السيارات
عشر
أيضا إلى الاثني
 .CR3_Mبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ًا
ل
ما
أو
هدية
القيادة
أو رخص
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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ن
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_N
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح أفراد القوات المسلحة هدية أو مالًا بالإضافة
*  .CR2_Nفي الاثني عشر
ً
إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 114نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>114 = CR2_N
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح أفراد القوات المسلحة هدية أو مالًا
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Nبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر

س
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR1_O
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،هل اضطررت إلى منح مسؤولي السجل العقاري (المسح العقاري)
*  .CR2_Oفي الاثني عشر
ً
هدية أو مالًا بالإضافة إلى أي رسوم رسمية ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة ،بما في ذلك من خلال شخص آخر؟
 – 98لا أعرف
 – 115نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>115 = CR2_O
شهرا الماضية (منذ شهر سنة) ،كم مرة اضطررت لمنح مسؤولي السجل العقاري (المسح
أيضا إلى الاثني عشر
 .CR3_Oبالنظر
ً
ً
إضافيا ،أو قدمت لهم معرو ًفا مقابل خدمة؟
العقاري) هدية أو مالًا
ً
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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سجل فقط>>
<<لا تسألِّ ،
يدويا وإما عبر برنامج نصي،
شهرا الماضية ،إما
المتغير التقني  :CR2_FLAGتمييز حوادث الفساد التي حدثت خلال الاثني عشر
ً
ً
استنادًا إلى CR2_A–X
علم تمييزي
()1/0
أ

مسؤولو البلديات أو المقاطعات

ب

ممثلو الحكومة المحلية المنتخبون على مستوى المقاطعات والبلديات والأقاليم وما إلى ذلك

ج

ممثلو الحكومة الوطنية أو الفيدرالية المنتخبون

د

مسؤولو الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية

هـ

المعلمون أو المحاضرون أو الأساتذة في المدارس أو الجامعات العامة

و

الأطباء والممرضون أو غيرهم من مسؤولي الرعاية الصحية في عيادة عامة أو مستشفى عام

ز

ضباط الشرطة ،بما في ذلك الشرطة المحلية

ح

المدعون العامون أو القضاة أو قضاة الصلح

ط

موظفو الضرائب أو الإيرادات

ي

موظفو الجمارك

ك

مسؤولو المرافق العامة أو المفتشون (الكهرباء ،المياه ،الصرف الصحي ،وما إلى ذلك)

ل

مسؤولو وكالات الجوازات

م

مسؤولو وكالات تسجيل السيارات أو رخص القيادة

ن

أفراد القوات المسلحة

س

مسؤولو السجل العقاري (المسح العقاري)

ع–ض أنواع إضافية من الموظفين العموميين يمكن تضمينها في استبيانات المسح ،وف ًقا للسياق الوطني
<< يحسب المبرمج مجموع  CR2_FLAG_A–Xفي متغير >> CR2_SUM
CR2_SUM

شهرا الماضية
المجالات التي حدثت فيها الرشوة خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى CR10
إذا كان 0 = CR2_SUM
َّ
فتخط إلى CR5
إذا كان 1 = CR2_SUM
َّ
إذا كان  2 => CR2_SUMفتابع بـ CR2_SEL
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 .CR2_SELتنتقي المقابلات الشخصية المدعومة بالكمبيوتر من بين جميع أنواع الرشوة التي تم وضع علامة "نعم" عليها في
.CR2_FLAG
تم اختيارها
عشوائيا للمتابعة
ً

أ

مسؤولو البلديات أو المقاطعات

ب

ممثلو الحكومة المحلية المنتخبون على مستوى المقاطعات والبلديات والأقاليم وما إلى ذلك

ج

ممثلو الحكومة الوطنية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية المنتخبون

د

مسؤولو الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية

هـ

المعلمون أو المحاضرون أو الأساتذة في المدارس أو الجامعات العامة

و

الأطباء والممرضون أو غيرهم من مسؤولي الرعاية الصحية في عيادة عامة أو مستشفى عام

ز

ضباط الشرطة ،بما في ذلك الشرطة المحلية

ح

المدعون العامون أو القضاة أو قضاة الصلح

ط

موظفو الضرائب أو الإيرادات

ي

موظفو الجمارك

ك

مسؤولو المرافق العامة أو المفتشون (الكهرباء ،المياه ،الصرف الصحي ،وما إلى ذلك)

ل

مسؤولو وكالات الجوازات

م

مسؤولو وكالات تسجيل السيارات أو رخص القيادة

ن

أفراد القوات المسلحة

س

مسؤولو السجل العقاري (المسح العقاري)

ع–ض أنواع إضافية من الموظفين العموميين يمكن تضمينها في استبيانات المسح ،وف ًقا للسياق
الوطني
<< اسأل إذا كان >> 0 > = CR2_SUM
* .CR_TYPE
<< اقرأ إذا كان >> 1 > CR2_SUM
أود أن أوجه لك بعض الأسئلة الإضافية عن تجربتك عندما كان عليك تقديم هدية أو معروف أو دفع مبلغ إضافي مقابل خدمة.
لقد ذكرت عدة أنواع من المسؤولين حدث معهم هذا .اختار الكمبيوتر بشكل عشوائي [نوع المسؤول المحدد في .]CR2_SEL
<< اقرأ إذا كان >> 1 = CR2_SUM
*  .CR_TYPE2لقد قلت إنه كان عليك تقديم هدية أو معروف أو دفعة إلى [نوع المسؤول المحدد في  ]CR2_SELعلى مدار
شهرا الماضية.
الاثني عشر
ً
<< اقرأ إذا كان >> 0 > CR2_SUM
سأوجه لك الآن بعض الأسئلة عن كيفية قيامك بهذه الحادثة تحدي ًدا.
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<< اسأل إذا كان >> 0 > CR2_SUM
 .CR4في المرة الأخيرة التي اضطررت فيها إلى تقديم شيء ما بالإضافة إلى رسوم رسمية لهذا النوع من المسؤولين (الحدث
الأخير) ،ماذا قدمت؟
<< اقرأ ،يرجى تحديد كل ما ينطبق ،المسؤول المحدد هو [نوع المسؤول المحدد في >> ]CR2_SEL
نعم

لا

لا أعرف

أفضل ألا
أذكر

1

2

98

99

2

98

99

98

99

98

99

أ

الطعام أو الشراب

ب

الأشياء الثمينة (ذهب ،مجوهرات ،هواتف ،وما إلى ذلك) أو سلع أخرى

1

ج

نقود

1

2

د

تبادل خدمة أخرى أو معروف

1

2

17

<< اسأل إذا كان ( 1 = CR4_Cتم تحديد "المال")>>
قادرا على إخباري بمقداره بالتقريب؟ هل كان ...
 .CR5هل ستكون
ً
<< اقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
18
 – 07بين  1001دولار أمريكي و 5000دولار أمريكي
 – 01ما يصل إلى  10دولارات أمريكية
 – 08أكثر من  5000دولار أمريكي
دولارا أمريكيًا
دولارا أمريكيًا و20
 – 02بين 11
ً
ً
دولارا أمريكيًا
و50
ا
أمريكي
ا
دولار
21
 – 03بين
ً
ً
ً
 – 98لا أعرف
دولارا أمريكيًا و 100دولار أمريكي
 – 04بين 51
ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 05بين  101دولار أمريكي و 500دولار أمريكي
 – 06بين  501دولار أمريكي و 1000دولار أمريكي
<< اسأل إذا كان >> 0 > CR2_SUM
 .CR6في المرة الأخيرة التي اضطررت فيها إلى تقديم هدية أو مال بالإضافة إلى رسوم رسمية لنوع الموظف المحدد ،كيف
عرفت أن كان يتوفع منك تقديم مبلغ إضافي أو هدية؟
<< اقرأ ،إجابة واحدة فقط ،الموظف المحدد هو [نوع الموظف المحدد في >>]CR2_SEL
 – 01طلب مباشر من الموظف
 – 02طلب الموظف دفع مبلغ بشكل غير مباشر
 – 03طلب شخص ثالث دفع مبلغ إضافي
 – 04لم يطلبه أحد ،لقد فعلت ذلك لتسهيل/تسريع الإجراء
 – 05لم يطلبه أحد ،فكانت علامة تقدير للخدمة المقدمة
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 0 > CR2_SUM
 .CR7في المرة الأخيرة التي اضطررت فيها إلى تقديم أموال إضافية أو هدية لنوع الموظف المحدد ،هل أبلغت سلطة رسمية
بذلك (على سبيل المثال ،الشرطة ،المدعي العام ،وكالة مكافحة الفساد ،وما إلى ذلك) أو إلى أي مؤسسة غير رسمية بما في
ذلك الصحافة ومنتديات وسائل التواصل الاجتماعي؟
<<إجابة واحدة فقط ،الموظف المحدد هو [نوع الموظف المحدد في >>]CR2_SEL
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

17
18
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يعمل مكتب الإحصاء الوطني على تقييم ما إذا كانت هناك أي أشكال نموذجية أخرى للرشاوى في السياق الوطني (على سبيل المثال ،السجائر والحيوانات وما إلى ذلك) وما إذا كانت
الفئات الإضافية ضرورية .إذا كانت الإجابة نعم ،يمكن إضافتها إلى هذه القائمة.
من المقرر مراجعتها وربما تعديلها من قِبل فرق التنفيذ الوطنية .ليتم تحويلها إلى العملة الوطنية ،بنطاقات "طبيعية" ذات قيمة مماثلة لقيم الدولار الأمريكي

( داسفلالاا

<< اسأل إذا كان >> 1 = CR7
 .CR8Aهل أبلغت أي من هذه المؤسسات الرسمية بذلك؟
<< اقرأ ،يرجى وضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 01الشرطة
19
 << – 02وكالة مكافحة الفساد ذات الصلة على الصعيد الوطني >>
 << – 03لجنة شكاوى الجمهور ذات الصلة على الصعيد الوطني >>
 – 08نفس وكالة/مؤسسة الموظف طالب الرشوة
 – 09مؤسسة رسمية أخرى
 – 88لا ،لم أبلغ أي مؤسسة رسمية
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR7
 .CR8Bهل أبلغت أي من هذه المؤسسات غير الرسمية بذلك؟
<< اقرأ ،يرجى وضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 01الصحافة والإعلام
 – 02منظمة دولية
 – 03منظمة غير حكومية ()NGO
 – 04مؤسسة أخرى غير رسمية
 – 05نشرت عنها في وسائل التواصل الاجتماعي
 – 88لا ،لم أبلغ أي مؤسسة غير رسمية
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 2 = CR7
 .CR9لماذا لم تبلغ عن الحادث؟
<<اقرأ القائمة الكاملة ،وحدد إجابة واحدة فقط – إذا كنت في ريب ،فتحقق من السبب الرئيسي لعدم الإبلاغ عنه>>
 – 01من الممارسات الشائعة الدفع أو تقديم الهدايا ،ولا يوجد سبب للإبلاغ
 – 02لا معنى له ،لن يهتم أحد
 – 03لم تعرف تبلغ من عنه
جدا أو صعب
 – 04أنت تعرف مكان الإبلاغ ،لكنه بعيد ً
 – 05الخوف من العواقب السلبية على نفسك
 – 06لم تبلغ عن ذلك لأنك تلقيت منفعة جراء تقديم الدفع/الهدية
 – 07لم تبلغ عن ذلك لأنك قدمت بالدفع/الهدية كعلامة على الامتنان
 – 08لم تبلغ عن ذلك لأنك لا ترغب في تحمل نفقات إضافية
 – 88سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

19

يحدد مكتب الإحصاء الوطني هذه العناصر بدقة مع إضافة أسماء المؤسسات الوطنية المعنية .يمكن إضافة مؤسسات إضافية للرموز  ،07–04عند الاقتضاء.
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<< اسأل إذا كان أي >> 1 = CR1_A–X
شهرا الماضية ،هل كانت هناك مناسبة طلب منك فيها موظف عام ،إما بشكل مباشر وإما من خلال
*  .CR10في الاثني عشر
ً
شخص آخر ،مالًا أو هدية تتعلق بوظيفته/وظيفتها ،لكنك لم تقدم شي ًئا؟
<<لا تقرأ ،إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >> 1 = CR10
 .CR11في المرة الأخيرة التي رفضت فيها دفع أموال إضافية أو تقديم هدية لموظف عمومي ،ماذا كان نوع الموظف العمومي
المتورط؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
 – 01مسؤولو البلديات أو المقاطعات
 – 02ممثلو الحكومة المحلية المنتخبون على مستوى المقاطعات والبلديات والأقاليم ،وما إلى ذلك
 – 03ممثلو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية المنتخبون
 – 04مسؤولو هيئات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
 – 05المعلمون أو المحاضرون أو الأساتذة في المدارس أو الجامعات الحكومية
 – 06الأطباء والممرضون أو غيرهم من مسؤولي الرعاية الصحية في عيادة عامة أو مستشفى عام
 – 07ضباط الشرطة ،بما في ذلك الشرطة المحلية
 – 08المدعون العامون أو القضاة أو قضاة الصلح في المحكمة
 – 09موظفو الضرائب أو الإيرادات
 – 10موظفو الجمارك
 – 11مسؤولو المرافق العامة أو المفتشون (الكهرباء ،المياه ،الصرف الصحي ،وما إلى ذلك)
 – 12مسؤولو وكالات الجوازات
 – 13مسؤولو وكالات تسجيل السيارات أو رخص القيادة
 – 14أفراد القوات المسلحة
 – 15مسؤولو السجل العقاري (المسح العقاري)
 – 77غير ذلك ،يرجى التحديد_____________________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 01 = CR10
 .CR12في المرة الأخيرة التي رفضت فيها دفع أموال إضافية أو تقديم هدية لموظف عمومي ،هل أبلغت سلطة رسمية بذلك
(على سبيل المثال ،الشرطة ،المدعي العام ،وكالة مكافحة الفساد ،وما إلى ذلك) أو إلى أي مؤسسة غير رسمية بما في ذلك
الصحافة ومنتديات وسائل التواصل الاجتماعي؟
<<إجابة واحدة فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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( داسفلالاا

إمكانية اللجوء إلى القضاء ()AJ

اﻟﻐﺎﻳﺔ

 16.3.3نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين
والذين تمكنوا من الوصول إلى آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية
النزاع من أجل حله

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة
ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

مقدمة للوحدة :اقرأ للمجيب (يستطيع القراءة والكتابة)
سوف أوجه لك بعض الأسئلة عن النزاعات التي مررت بها في العامين الماضيين ،أي منذ (أدخل تاريخ عامين قبل بدء العمل
الميداني )20حتى الآن.
(أمي)
مقدمة للوحدة :اقرأ للمجيب
ّ
سأطرح لك بعض الأسئلة عن النزاعات التي مررت بها في العامين الماضيين ،أي منذ (أدخل حدثًا يخص الشأن الوطني معرو ًفا
لمعظم السكان )21حتى الآن.

<اسأل الجميع>
*  .AJ1سأقرأ لك قائمة بالمشكلات والنزاعات التي يواجهها الناس عاد ًة في الحياة اليوميةُ .يرجى تضمين المشكلات التي واجهتها
بنفسك فقط – وليس المشكلات التي واجهتها شركة تديرها أو في سياق العمل الحر أو بوصفك صاحب عمل ،وليس المواقف
شخصا آخر في حل مشكلته .يرجى ذكر المشكلات مرة واحدة فقط.
التي مثلت أو ساعدت فيها
ً
شخصيا في العامين الماضيين ،وأعني بذلك مشكلة
في كل حالة ،هل يمكن أن تخبرني بما إذا كنت قد واجهت مثل هذه المشكلة
ً
بدأت منذ <<شهر سنة>> أم بدأت قبل ذلك الحين ،لكنها استمرت بعد ذلك؟
.AJ1
نعم

لا

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ.

مشاكل متعلقة بالأرض أو شراء العقارات وبيعها (على سبيل المثال ،النزاع
على سند ملكية ،أو الحق في المرور عبر الممتلكات ،أو شغل الأرض بشكل غير
قانوني)

101

02

98

99

ب.

المشكلات المتعلقة بالسكن (على سبيل المثال ،المشكلات مع المالك أو
المستأجر بشأن الإيجار ،أو التلف أو الإصلاحات ،أو الإخلاء)

102

02

98

99

ج.

محاولة حل مشكلات الأسرة (على سبيل المثال ،الطلاق أو إعالة الطفل أو
حضانة الأطفال أو الوصية)

103

02

98

99

د.

طلب تعويض عن الإصابات أو المرض الناجم عن حادث أو ظروف أماكن عمل
سيئة أو علاج طبي خاطئ.

104

02

98

99

هـ.

مشكلات في العمل أو العمالة (على سبيل المثال ،الفصل من العمل بشكل غير
عادل ،أو مشاكل في الحصول على الأجور أو المزايا ،أو المضايقة)

105

02

98

99

و.

مشكلات المدفوعات الحكومية (بما في ذلك التحويلات النقدية ،والمعاشات
التقاعدية ،ومنح التعليم ،أو استحقاقات العجز)

106

02

98

99

ز.

الخدمات الحكومية والعامة بخلاف المدفوعات (بما في ذلك مشكلات الوصول
إلى الرعاية الصحية والتعليم ،ومشكلات الحصول على بطاقة الهوية أو غيرها
من الوثائق الحكومية الشخصية ،وعدم الحصول على المياه أو الكهرباء)22

107

02

98

99

ح.

المشكلات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى (على سبيل المثال ،المشكلات
المتعلقة بضعف الخدمات المهنية والسلع المعيبة)

108

02

98

99

ط.

المشكلات المتعلقة بالمال أو الديون أو الخدمات المالية (مثل :عدم القدرة على
دفع الفواتير أو الديون أو مشكلات تحصيل الأموال المستحقة لك)

109

02

98

99

20

من المقرر إدخالها في مراجعة الأدوات ،قبل العمل الميداني.

22

عدم الحصول على المياه والكهرباء حيث لا تتم إضافتهما إلا من خلال إدارة الدولة.

21

من المقرر إدخالها في مراجعة الأدوات ،قبل العمل الميداني.
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.AJ1
نعم

لا

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

ي.

القضايا البيئية التي تؤثر عليك أو على ممتلكاتك أو مجتمعك (على سبيل
المثال ،تلوث الأرض أو المياه ،إلقاء النفايات)

110

02

98

99

ك.

نزاعات الجيران ،بما في ذلك المشاكل مع الجيران بسبب الضوضاء أو التخريب أو
استهلاك الكحول أو المخدرات في الشوارع

111

02

98

99

AJ_SUM

العدد الإجمالي للمشاكل التي يمكن التقاضي بشأنها خلال العامين الماضيين

َّ
فتخط إلى الوحدة التالية
إذا كان 0 = AJ_SUM
فتخط إلى PHAR_LEAD
إذا كان 0 = SEV_SUM
َّ
فتخط إلى AJ2
إذا كان 1 = AJ_SUM
َّ
إذا كان  2 => AJ_SUMفتابع مع AJ1_SEL

 .AJ1_SELتنتقي المقابلات الشخصية المدعومة بالكمبيوتر من بين جميع النزاعات التي تم وضع علامة "نعم" عليها في .AJ1
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أ

مشكلات متعلقة بالأرض أو شراء وبيع الممتلكات

ب

مشكلات متعلقة بالإسكان

ج

مشكلات أسرية

د

السعي للحصول على تعويض عن الإصابات أو المرض

هـ

مشكلات متعلقة بالعمالة أو العمل

و

مشكلات متعلقة بالمدفوعات الحكومية

ز

مشكلات متعلقة بالخدمات الحكومية والعامة بخلاف المدفوعات

ح

مشكلات متعلقة بالسلع والخدمات

ط

مشكلات متعلقة بالمال أو الديون أو الخدمات المالية

ي

القضايا البيئية

ك

نزاعات الجيران

( ءاضقلا ىلإ ءوجللا ةيناكمإمإإ

تم اختيارها
عشوائيا للمتابعة
ً

إذا كان PAPI
عشوائيا لتوجيه أسئلة إضافية على المجيب حوله ،أو قم
* .AJ1_SELالمتغير التقني :حدد نزا ًعا واح ًدا تم تحديده في AJ1_A–K
ً
(فعليا ،أو باستخدام تطبيق نرد على الهاتف).
باختيار رمي نردتين
ً
إذا تم التعامل معها على الورق :يرجى أخذ نردتين ورميهما في الوقت نفسه .اقرأ القيم واجمعها ،وابحث عن النزاع الذي يتوافق
مع القيمة الموجودة على النرد .اختر هذا النزاع أو إذا لم يكن لدى المجيب عليه هذا النزاع  ،فسيكون التالي في القائمة التي لديه.
إذا وصلت إلى نهاية القائمة ،فابدأ من الأعلى.
المجيب كان لديه
النزاع (علامة)

النرد
أ

12

مشكلة متعلقة بالأرض أو شراء وبيع الممتلكات

ب

2

مشكلة متعلقة بالإسكان

ج

3

مشكلة أسرية

د

4

السعي للحصول على تعويض عن الإصابات أو المرض

هـ

5

مشكلة متعلقة بالعمالة أو العمل

و

6

مشكلة متعلقة بالمدفوعات الحكومية

ز

7

مشكلة متعلقة بالخدمات الحكومية والعامة بخلاف
المدفوعات

ح

8

مشكلة متعلقة بالسلع والخدمات

ط

9

مشكلة متعلقة بالمال أو الديون أو الخدمات المالية

ي

10

قضية بيئية

ك

11

نزاع الجيران

نتيجة الاختيار
العشوائي (علامة)

*  .AJ2لقد قلت إن لديك [واصف النزاع المحدد في  .]AJ1_SELسأوجه لك الآن بعض الأسئلة عن كيفية تعاملك مع هذا النزاع
تحدي ًدا.
<< اسأل إذا كان أي >> 01 = AJ1_A–X
 .AJ3هل المشكلة مستمرة أم انتهت؟ أعني بـ "انتهيت" أن المشكلة إما قد تم حلها بالكامل وإما مستمرة ،لكنك وكل شخص آخر
توقف عن اتخاذ جميع الإجراءات لحلها بشكل إضافي.
<< اقرأ ،ضع علامة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01مستمرة
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02انتهت ،لكن المشكلة استمرت
 – 03انتهت ،تم حل المشكلة

مبادرة المسح الخاص بالهدف  16من أهداف التنمية المستدامة  -استبيان

|

39

<< اسأل إذا كان أي >> 01 = AJ1_A–X
*  .AJ4مع مراعاة هذا النزاع تحدي ًدا؛ هل ذهبت أنت أو أي شخص يتصرف نيابةً عنك أو الطرف الآخر أو أي شخص آخر إلى
محكمة أو لجأت إلى أي فرد أو مؤسسة أخرى تابعة لجهة خارجية للتدخل لحل المشكلة؟
<< اقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق ،النزاع المحدد هو [واصف النزاع المحدد في >>]AJ1_SEL
.AJ4
نعم

لا

لا
أعرف

أرفض
الإجابة

أ.

محكمة أو هيئة تحكيم

01

02

98

99

ب.

الشرطة (أو جهة إنفاذ قانون أخرى)

01

02

98

99

ج.

مكتب حكومي أو تابع للبلدية أو سلطة أو وكالة رسمية أخرى معينة

01

02

98

99

د.

زعيم ديني أو سلطة دينية

01

02

98

99

هـ.

زعيم مجتمعي أو سلطة مجتمعية (مثل شيخ القرية أو القائد المحلي)

01

02

98

99

و.

محام أو كاتب عدل أو مساعد قانوني
ٍ

01

02

98

99

ز.

شكاوى رسمية أخرى أو إجراءات استئناف

01

02

98

99

ح.

مساعدات خارجية أخرى كالوساطة والتوفيق والتحكيم

01

02

98

99

ط.

شخص أو منظمة أخرى

01

02

98

99

<< اسأل إذا كان جميع >> 02 = AJ4_A–X
*  .AJ5لماذا لم تذهب إلى أي شخص لحل النزاع؟
<< اقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق >>
 – 11أعتقد/اعتقدت بأن المشكلة مهمة/لم تكن مهمة بما فيه الكفاية
واثقا من أنني أستطيع حلها بسهولة بنفسي/أثق في أنني أستطيع حلها بسهولة بنفسي
 – 12كنت ً
 – 13تسببت في المشكلة/حتى الطرف الآخر
 – 21لم أكن أعرف إلى أين أذهب
 – 22لم أستطع الحصول على مساعدة قانونية
جدا أو يصعب الوصول إليه
 – 23كان
بعيدا ً
ً
مكلفا للغاية أو غير مريح
 – 24كان
ً
 – 25لم أثق في السلطات
 – 26لم أعتقد بأنهم يستطيعون المساعدة
علي أو أسرتي
 – 27كنت خائفة من عواقب ذلك
ّ
 – 28لم أكن أعلم أنه يمكن اللجوء إلى مكان ما لحل المشكلة
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<< اسأل إذا كان  02 = AJ3أو >> 03
 .AJ6أي من هذه المؤسسات اتخذت القرار النهائي في هذا النزاع؟ لاحظ أن المؤسسة/الكيان الذي اتخذ القرار النهائي قد لا يكون
أول مؤسسة/كيان تواصلت معه في البداية.
<< إجابة واحدة فقط .اقرأ فقط إذا كان المجيب يسأل >>
 – 01لم يتم اتخاذ قرار :تم إسقاط النزاع أو حله بطريقة أخرى
 – 02لم يتم اتخاذ قرار لأن القضية ما زالت جارية
 – 11محكمة أو هيئة تحكيم
 – 12الشرطة (أو جهة إنفاذ قانون أخرى)
 – 13مكتب حكومي أو تابع للبلدية أو سلطة أو وكالة رسمية أخرى معينة
 – 14زعيم ديني أو سلطة دينية
 – 15زعيم مجتمعي أو سلطة مجتمعية (مثل شيخ القرية أو القائد المحلي)
 – 16محامٍ أو كاتب عدل أو مساعد قانوني
 – 17شكاوى رسمية أخرى أو إجراءات استئناف
 – 18مساعدات خارجية أخرى كالوساطة والتوفيق والتحكيم
 – 19شخص أو منظمة أخرى
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  11 = AJ6إلى >>19
 .AJ7بالنظر في النزاع المختار ،يرجى توضيح ما إذا كان قد تم تطبيق ما يأتي أم لا؟
<< اقرأ >>
نعم

لا

لا
أعرف

المرجع

أ.

أتيحت الفرصة لكلا الطرفين لتوضيح موقفهما

01

02

98

99

ب.

كان هناك سجل مكتوب للعملية

01

02

98

99

ج.

لقد تلقيت القرار النهائي بشأن العملية كتابةً

01

02

98

99

د.

تم شرح مبرر القرار لك بوضوح

01

02

98

99

هـ.

كان من الممكن ،أو كان سيصبح من الممكن استئناف القرار ،مرة واحدة على الأقل

01

02

98

99

و.

لقد ساعدك شخص ما ،محام ،أو مساعد قانوني ،أو خبير آخر في هذا النزاع

01

02

98

99

ز.

كانت العملية سريعة/فعالة

01

02

98

99

ح.

كانت العملية أسعارها مقبولة

01

02

98

99

مبادرة المسح الخاص بالهدف  16من أهداف التنمية المستدامة  -استبيان

|

41

اﻟﻐﺎﻳﺔ

التمييز ()DS

 10.3.1/b.1.16نسبة السكان الذين أفادوا بأنهم شعروا
شهرا
شخصيا بالتمييز أو المضايقة خلال الاثني عشر
ً
ً
الماضية على أساس أساس التمييز الذي يحظره القانون
الدولي لحقوق الإنسان

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ

الغاية

<<اقرأ للجميع>>
*  .DS0سوف أسألك الآن عن التمييز :يحدث التمييز عندما ُتعامل على نحو أقل تفضيلًا مقارنةً
بالآخرين أو عندما تتعرض للمضايقة بسبب مظهرك ،أو المكان الذي أتيت منه أو ما تؤمن به أو
لأسباب أخرى.
ضمان تكافؤ الفرص
وجيزة>>
لفترة
مؤقت
<< توقف
والقضاء على التمييز
قد يتم رفض وصولك المتكافئ إلى العمل ،أو السكن ،أو الرعاية الصحية ،أو التعليم ،أو الزواج أو
الحياة الأسرية ،أو الشرطة ،أو نظام العدالة ،أو المحلات ،أو مطاعم ،أو أي خدمات أو فرص أخرى.
<< توقف مؤقت لفترة وجيزة>>
أيضا تعليقات أو إيماءات أو سلوكيات أخرى التي تجعلك تشعر بالاستياء أو التهديد أو الإهانة ،أو تضطر إلى الابتعاد
قد تصادف
ً
عن الأماكن أو الأنشطة لتجنب مثل هذه السلوكيات.
<<انتقل إلى الشاشة التالية>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة خلال السنوات الثلاث
*  .DS1_INTROفي <<بلد>> ،هل تشعر أنك تعرضت
ً
الماضية ،أي منذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> (أو منذ أن كنت في البلد) ،وإذا كانت الإجابة بنعم ،خلال الاثني
شهرا الماضية ،منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>> ،على أي من الأسس التالية؟
عشر
ً
<<اقرأ ببطء>>
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
تعرضت
أنك
تشعر
هل
سنوات>>
بثلاث
المقابلة
إجراء
سنة
<<قبل
*  .DS1_Aمنذ
ً
بناء على  ...الجنس :مثل حسب النوع كامرأة أو رجل؟
المضايقة ً
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_A
*  .DS2_Aماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الجنس)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Bمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...العمر :كأنما ُيلاحظ أنك صغير ج ًدا أو كبير ج ًدا في السن؟
المضايقة ً
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_B
*  .DS2_Bماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :العمر)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Cمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...الإعاقة أو الحالة الصحية :مثل صعوبة الرؤية أو السمع أو المشي أو الحركة أو التركيز أو التواصل أو
المضايقة ً
الإصابة بمرض أو ظروف صحية أخرى وعدم توفير الترتيب التيسيري المعقول لذلك؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_C
*  .DS2_Cماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الإعاقة أو الحالة الصحية)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
تعرضت
أنك
تشعر
هل
سنوات>>
بثلاث
المقابلة
إجراء
سنة
<<قبل
*  .DS1_Dمنذ
ً
بناء على  ...العرق أو اللون أو اللغة :مثل لون الجلد أو المظهر الجسدي ،أو الأصل العرقي أو طريقة ارتداء الملابس ،أو
المضايقة ً
الثقافة ،أو التقاليد ،أو اللغة أو اللهجة الأصلية ،أو الوضع الأصلي ،أو أن تكون من أصل أفريقي؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_D
*  .DS2_Dماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :العرق واللون واللغة)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Eمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...حالة الهجرة :مثل الجنسية أو الأصل القومي أو بلد الميلاد أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو حالة المهاجرين
المضايقة ً
أو المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين لا وطن لهم :ألست مواط ًنا في أي بلد؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_E
*  .DS2_Eماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :حالة الهجرة)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Fمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...الوضع الاجتماعي والاقتصادي :مثل الثروة أو مستوى التعليمُ ،يلاحظ أنه من مجموعة أو فئة اجتماعية أو
المضايقة ً
اقتصادية أدنى أو مختلفة ،أو ملكية أرض أو منزل أم لا؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_F
*  .DS2_Fماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الحالة الاجتماعية الاقتصادية)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
تعرضت
أنك
تشعر
هل
سنوات>>
بثلاث
المقابلة
إجراء
سنة
<<قبل
*  .DS1_Gمنذ
ً
بناء على  ...الموقع الجغرافي أو مكان الإقامة :مثل العيش في المناطق الحضرية أو الريفية ،أو المستوطنات المنظمة
المضايقة ً
أو العشوائية؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_G
*  .DS2_Gماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الموقع الجغرافي أو مكان الإقامة)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Hمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...الدين :مثل اعتناق أو عدم اعتناق دين أو معتقدات دينية؟
المضايقة ً
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_H
*  .DS2_Hماذا عن منذ<<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الدين)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Iمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
بناء على  ...الحالة الاجتماعية والعائلية :مثل أعزب ،متزوج ،مطلق ،أرملة ،حامل ،معها أطفال أو دون أطفال ،يتيم أو
المضايقة ً
مولود لأبوين غير متزوجين ،أو أن لديك أطفال خارج رباط الزوجية؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_I
*  .DS2_Iماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الحالة الزوجية والعائلية)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
تعرضت
أنك
تشعر
هل
سنوات>>
بثلاث
المقابلة
إجراء
سنة
<<قبل
*  .DS1_Jمنذ
ً
بناء على  ...التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية مثل الانجذاب إلى شخص من نفس الجنس ،أو التعريف الذاتي بشكل
المضايقة ً
جنسانيا؟
و/أو
ا
جسدي
و/أو
ا
جنسي
ا
ع
متنو
كونه
أو
الولادة
عند
المحدد
الجنس
مختلف عن
ً
ً
ً
ً
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_J
*  .DS2_Jماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Kمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
عضوا في حزب
كونك
أو
الآخرين،
حقوق
عن
بناء على  ...الرأي السياسي :مثل التعبير عن الآراء السياسية ،أو الدفاع
ً
المضايقة ً
سياسي أو نقابة عمالية أم لا؟
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_K
*  .DS2_Kماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>>؟
(إذا لزم الأمر ،فوضح الأساس مرة أخرى :الرأي السياسي)
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل الجميع>>
شخصيا لأي شكل آخر من أشكال التمييز أو
*  .DS1_Xمنذ <<قبل سنة إجراء المقابلة بثلاث سنوات>> هل تشعر أنك تعرضت
ً
المضايقة في <<بلد>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان >>01 = DS1_X
*  .DS1_X_OTHERعلى أي أساس؟
أدخل إجابة__________________________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<<اسأل إذا كان >>1 = DS1_X
شخصيا لأي شكل من أشكال
*  .DS2_Xماذا عن منذ <<شهر إجراء المقابلة>> <<قبل سنة إجراء المقابلة بسنة>> هل تعرضت
ً
بناء على هذا الأساس الذي حددته للتو؟
التمييز أو المضايقةً ،
<<إذا لزم الأمر ،فوضح مرة أخرى أن الأسئلة تتعلق بما واجهته في <<بلد>> فقط>>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<<اسأل إذا كان أي من >>01 = .DS2_A–X
 .DS3ما أنواع المواقف التي تعرضت فيها لهذه الحوادث؟
<<اقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق >>
 – 01في العمل
 – 02عند التقديم على وظيفة
 – 03في محل أو بنك أو مطعم أو بار أو ملهى ليلي أو فندق
 – 04في المواصلات العامة أو في الشارع أو في الأماكن العامة الأخرى
 – 05في بيتي
 – 06عند طلب خدمات الرعاية الصحية أو استخدامها
 – 07عند الحضور إلى المدرسة أو الفصول
 – 08عند البحث عن سكن
 – 09عند التعامل مع الشرطة أو المحاكم
 – 10عند التصويت أو الترشح لمنصب عام أو المشاركة في الاستشارة العامة
 – 11على وسائل التواصل الاجتماعي
 – 77غير ذلك (يرجى التحديد):
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<<اسأل إذا كان أي من >>01 = .DS2_A–X
 .DS4من الذي أبلغته عن الحادث أو قدمت شكوى إليه؟
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،اقرأ أول عنصرين فقط>>
 – 00لم أبلغ
 – 01الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون
 – 02النقابة ،لجنة الموظفين ،النقابة المهنية
 – 03صاحب العمل
 – 04منظمة غير حكومية/مؤسسة خيرية/منظمة مجتمعية
 – 05هيئة معنية مساواة في البلد/مؤسسة الوطنية معنية بحقوق الإنسان (الاسم)
 – 06محامٍ خاص/خدمة قانونية مستقلة
 – 77غير ذلك (يرجى التحديد):
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<<اسأل إذا كان >>00 = .DS4
 .DS5لماذا لم تبلغ عن الحادث أو تقدم شكوى؟
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،لا تقرأ>>
 – 01كنت أخشى من عدم معاملتي بشكل لائق/من الانتقام/من العواقب السلبية
 – 02لم أكن أعرف كيفية تقديم شكوى/مكان الإبلاغ/لا أعرف القوانين
 – 03لن يحدث شيء عند الإبلاغ عن التمييز
 – 04غير جاد بما فيه الكفاية ،لا يستحق الإبلاغ بشأنه
وقتا/مالًا
 – 05إنها عملية طويلة/تستغرق ً
 – 06بسبب مسائل قانونية/ليس لدي أوراق/تصريح إقامة
 – 07بسبب الصعوبات اللغوية
 – 08لم يكن لدي دليل/كان من الصعب تقديم أدلة
 – 77غير ذلك (يرجى التحديد):
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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اﻟﻐﺎﻳﺔ

العنف البدني ()PHV

) 16.1.3(aنسبة السكان الذين تعرضوا إلى
شهرا الماضية
(أ) العنف البدني في الاثني عشر
ً

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

 .PHV_LEADتستكشف الأسئلة التالية أنواع العنف التي يعاني منها الأشخاص في <<بلد>> .أفهم أن بعضها حساس وقد تبدو
أيضا أنها شخصية للغاية ،ولكن من المهم ج ًدا أن توجهها لفهم المشاكل التي يواجهها الناس في البلد .دعني أؤكد لك مرة أخرى
ً
أنه سيتم التعامل مع إجاباتك بسرية تامة ولن يكتشف أي شخص آخر أنه تم توجيه هذه الأسئلة لك ،ولا الإجابات التي قدمتها.
<اسأل الجميع>
 .PHV0يرجى التركيز فقط على الأحداث التي وقعت في << بلد >> .في السنوات الثلاث الماضية (منذ السنة) ،هل تعرضت
لاعتداء جسدي بطريقة تؤذيك أو تخيفك ،سواء في المنزل أو في أي مكان آخر؟ <<اقرأ ببطء>> قد يشمل ذلك الضرب ،والصفع،
ق؛ أو
والدفع ،والتعثر ،والطرق؛ أو التعرض للرصاص أو الطعن أو الجرح؛ أو الاصطدام بشيء أصيب بما؛ أو الاصطدام بجسم ُمل َ
التسمم؛ أو أي صور من صور استعمال القوة الأخرى مع احتمال التسبب في إصابات جسدية.
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل الجميع>
* << .PHV_INTROأضف إذا كان  >>2 = PHV0أرجو أن يتسع صدرك بينما ننظر إلى أنواع معينة من الحوادث<< .اسأل
غريبا
شخصا
شخصيا؟ يمكن أن يكون إما
الجميع>> في السنوات الثلاث الماضية (منذ السنة) ،هل قام شخص ما بأي مما يلي
ً
ً
ً
شخصا تعرفه ،بما في ذلك أحد أفراد عائلتك ،مثل شريكك الحالي أو السابق<< .إذا لزم الأمر ،فأضف >>:أعني بالشريك
وإما
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
أو
ا
ق
صدي
ً
ً
ً

أ
جسديا بسلاح ما (عصا ،سكين ،سلاح ناري ،وما إلى ذلك)؟
*  .PHV1_Aهل هددك أحد بإيذائك
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_B
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_B
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_B
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_A
جسديا بسلاح منذ
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل هدد أي شخص بإيذائك
*  .PHV2_Aماذا عن الاثني عشر
ً
ً
<<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

48

|

( يندبلا فنعلاعلاا

<اسأل إذا كان >1 = PHV2_A
جسديا
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،هددك شخص ما بإيذائك
 .PHV3_Aهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
ً
بسلاح؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_A
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Aهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ب
جسديا دون سلاح ،ولكن بطريقة أخافتك ح ًقا؟
*  .PHV1_Bوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل هددك أحد بإيذائك
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_C
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_C
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_C
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_B
جسديا دون سلاح منذ
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل هدد أي شخص بإيذائك
*  .PHV2_Bماذا عن الاثني عشر
ً
ً
<<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_B
جسديا
بإيذائك
ما
شخص
هددك
سنة>>،
<<شهر
منذ
الماضية
ا
شهر
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Bهل يمكن أن
ً
ً
دون سلاح؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_B
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريكك السابق << اشرح أنه
 .PHV4_Bهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ج
*  .PHV1_Cوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أحد بدفعك أو زجك أو هزك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_D
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_D
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_D
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_C
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أي شخص بدفعك أو زجك أو هزك ،منذ
*  .PHV2_Cماذا عن الاثني عشر
ً
<<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_C
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،دفعك شخص ما أو قام بزجك أو
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Cهل يمكن أن
ً
هزك؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_C
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Cهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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د
*  .PHV1_Dوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل صفعك أحد أو لكمك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_E
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_E
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_E
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_D
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أي شخص بصفعك أو لكمك ،منذ <<شهر
*  .PHV2_Dماذا عن الاثني عشر
ً
سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_D
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،صفعك شخص ما أو قام بلكمك؟
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Dهل يمكن أن
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_D
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
عشر
الاثني
خلال
 .PHV4_Dهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو
ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

هـ
صلبا عليك؟
جسما
*  .PHV1_Eوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل ألقى أحد
ً
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_F
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_F
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_F
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_E
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أي شخص بإلقاء جسم صلب عليك ،منذ
*  .PHV2_Eماذا عن الاثني عشر
ً
<<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<اسأل إذا كان >1 = PHV2_E
صلبا عليك؟
جسما
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،ألقى شخص ما
 .PHV3_Eهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
ً
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_E
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Eهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

و
*  .PHV1_Fوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أمسك بك أحد أو شد شعرك أو جرك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_G
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_G
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_G
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_F
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل أمسكك أي شخص أو شد شعرك أو جرك ،منذ
*  .PHV2_Fماذا عن الاثني عشر
ً
<<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_F
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،أمسك بك شخص ما أو شد شعرك
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Fهل يمكن أن
ً
أو جرك؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_F
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Fهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ز
*  .PHV1_Gوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل ضربك أحد بقبضته أو بأداة صلبة ،أو ركلك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_H
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_H
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_H
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_G
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل ضربك شخص ما بقبضته أو بأداة صلبة ،أو
*  .PHV2_Gماذا عن الاثني عشر
ً
ركلك منذ ذلك <<شهر سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_G
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،ضربك شخص ما بقبضته أو بأداة
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Gهل يمكن أن
ً
صلبة ،أو ركلك؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_G
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
عشر
الاثني
خلال
 .PHV4_Gهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو
ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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ح
*  .PHV1_Hوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أحرقك أحد؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_I
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_I
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_I
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_H
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل أحرقك شخص ما ،منذ <<شهر سنة>>؟
*  .PHV2_Hماذا عن الاثني عشر
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_H
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،أحرقك شخص ما؟
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Hهل يمكن أن
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_H
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Hهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ط
*  .PHV1_Iوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل حاول أحد خنقك أو شنقك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_J
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_J
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_J
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_I
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أي شخص بخنقك أو شنقك ،منذ <<شهر
*  .PHV2_Iماذا عن الاثني عشر
ً
سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<اسأل إذا كان >1 = PHV2_I
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،حاول شخص ما خنقك أو شنقك؟
 .PHV3_Iهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_I
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Iهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ي
*  .PHV1_Jوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل جرحك أحد أو طعنك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_K
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_K
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_K
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_J
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أي شخص بجرحك أو طعنك ،منذ <<شهر
*  .PHV2_Jماذا عن الاثني عشر
ً
سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_J
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،جرحك شخص ما أو بطعنك؟
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Jهل يمكن أن
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_J
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Jهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
ذلك
بفعل
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ك
*  .PHV1_Kوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أطلق أحد النار عليك؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_L
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_L
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_L
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_K
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل أحرقك شخص ما ،منذ <<شهر سنة>>؟
*  .PHV2_Kماذا عن الاثني عشر
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_K
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،أطلق شخص ما النار عليك؟
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHV3_Kهل يمكن أن
ً
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_K
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
عشر
الاثني
خلال
 .PHV4_Kهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو
ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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ل
*  .PHV1_Lوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أحد بضرب رأسك بشيء ما؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV1_M
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV1_M
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV1_M
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_L
شهرا الماضية؟ << إذا لزم الأمر ،فاقرأ >>:هل قام أحد بضرب رأسك بشيء ما ،منذ <<شهر
*  .PHV2_Lماذا عن الاثني عشر
ً
سنة>>؟
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

<اسأل إذا كان >1 = PHV2_L
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،قام شخص ما بضرب رأسك بشيء
 .PHV3_Lهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
ما؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_L
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Lهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
زوجا أو
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

م
جسديا ،بخلاف الاعتداء الجنسي؟
*  .PHV1_Xوفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل فعل أي شخص أي شيء آخر لإيذائك
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHV_FLAG
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHV_FLAG
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHV_FLAG
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<اسأل إذا كان >1 = PHV1_X
علما بما فعلوا:
*  .PHV1_STRINGيرجى إحاطتي
ً
سجل الرد >>
<< المستجوبِّ :
سجل الرد حرفيًا__________________________________________________________________________________________________________ :
ِّ
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان >1 = PHV1_X
شهرا الماضية؟ هل كنت ضحية للعنف الذي وصفته للتو منذ <<شهر سنة>>؟
*  .PHV2_Xماذا عن الاثني عشر
ً
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان >1 = PHV2_X
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،كنت فيها ضحية للعنف الذي
 .PHV3_Xهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
وصفته للتو؟
<<مقدمة :أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم
("باستمرار"" ،عدة مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 77أكثر من  10مرات
اكتب (________ :)9–1
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PHV2_X
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ << اشرح أنه
 .PHV4_Xهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
زوجا أو
ضروري >> أعني بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية >>
<< الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
سجل فقط>>
<<لا تسألِّ ،
يدويا وإما عبر برنامج نصي
شهرا الماضية ،إما
المتغير التقني  :PHV_FLAGتمييز الحوادث التي حدثت خلال الاثني عشر
ً
ً

علم تمييزي
()0/1

أ.
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جسديا بسلاح ما (عصا ،سكين ،سلاح ناري ،وما إلى ذلك)
شخص ما هدد بإيذائك
ً

ب.
ج.

جسديا دون سلاح ،ولكن بطريقة أخافتك ح ًقا
شخص ما هدد بإيذائك
ً
شخص ما دفعك أو زجك أو صدمك

د.

شخص ما ضربك أو لكمك

هـ.
و.

صلبا عليك
جسما
شخص ما ألقى
ً
ً

شخص ما أمسكك أو شد شعرك أو جرك

ز.

شخص ما ضربك بقبضته أو بأداة صلبة ،أو ركلك

ح.

شخص ما أحرقك

ط.

حاول شخص ما أن يخنقك أو يشنقك

ي.

شخص ما جرحك أو طعنك

( يندبلا فنعلاعلاا

علم تمييزي
()0/1
ك.

شخص ما أطلق عليك النار

ل.

شخص ما ضرب رأسك بشيء ما

م.

جسديا ،بخلاف الاعتداء الجنسي
شخص ما فعل شي ًئا آخر يؤذيك
ً

<< يحسب المبرمج مجموع  PHV_FLAG_A–Xفي متغير >> PHV_SUM
PHV_SUM

شهرا الماضية
أنواع العنف الجسدي التي تعرضت لها خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى القسم التالي
إذا كان 0 = PHV_SUM
َّ
فتخط إلى PHV6
إذا كان 1 = PHV_SUM
َّ
إذا كان  2 => PHV_SUMفتابع مع PHV5
<< اسأل إذا كان>> 2 => PHV_SUM
 .PHV5بالتفكير في أحدث حادثة من جميع حالات العنف الجسدي التي تعرضت لها ،هل يمكن أن تخبرني ماذا كانت؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
 – 01التهديد بإيذائك جسديًا بسلاح ما (عصا ،سكين ،سلاح ناري ،وما إلى ذلك)
حقا
 – 02التهديد بإيذائك جسديًا دون سلاح ،ولكن بطريقة أخافتك ً
 – 03دفعك أو زجك أو صدمك
 – 04صفعك أو لكمك
جسما صلبًا
 – 05ألقى عليك
ً
 – 06أمسك بك أو شد شعرك أو جرك.
 – 07ضربك بقبضته أو بأداة صلبة أو ركلك
 – 08أحرقك
 – 09حاول خنقك أو شنقك
 – 10جرحك أو طعنك
 – 11أطلق عليك النار
 – 12ضرب رأسك بشيء ما
 – 13فعل شي ًئا آخر لإيذائك جسديًا ،بخلاف الاعتداءات الجنسية
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<< اسأل إذا كان  01 = PHV5إلى >> 13
سلاحا؟ إذا
سلاحا أو شي ًئا يستخدمونه باعتباره
أيض في هذه الحادثة الأخيرة ،هل كان الجاني (الجناة) يمتلكون
 .PHV6بالتفكير
ً
ً
ً
كانت الإجابة بنعم ،فماذا كان بحوزتهم؟ <<تحقق >>:هل يمكنك تذكر أي سلاح آخر؟
<< ضع في اعتبارك جميع الأسلحة التي كان يعرف المجيب بأنها كانت بحوزة الجاني (الجناة) ،في وقت وقوع الحادث ،بغض
النظر عما إذا كانت قد تم استخدامها أو إظهارها للتو ،أو تمت الإشارة إليها شفهيًا فقط >>
<< لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق >>
 – 01دون سلاح
 – 02سلاح ذو نصل مثل سكين أو فأس
 – 03سلاح ناري مثل مسدس أو بندقية
 – 04سلاح غير حاد مثل عصا أو صخرة
 – 05عبوة ناسفة مثل قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة
 – 77سلاح ما آخر .حدد______________________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  01 = PHV5إلى >> 13
أيضا في هذه الحادثة الأخيرة ،أين وقع الحادث؟
 .PHV7بالتفكير
ً
<< لا تقرأ ،إجابة واحدة فقط >>
 – 01بيت/مسكن خاص
 – 02مباني تجارية داخلية مثل المطاعم والحانات ومراكز التسوق والمحلات التجارية وما إلى ذلك.
 – 03مباني تجارية غير مفتوحة للجمهور مثل مباني المكاتب والمصانع والمستودعات وما إلى ذلك.
 – 04مؤسسات تعليمية مثل المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
 – 05مؤسسات الرعاية مثل المستشفيات ودور المسنين وما إلى ذلك.
 – 06الأماكن العامة مثل الشوارع والأسواق والمتنزهات ووسائل النقل العام وما إلى ذلك.
 – 77في مكان آخر .حدد_______________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 0 >< PHV_SUM
*  .VR1هل أبلغت الشرطة أو أي سلطة مختصة أخرى عن هذا الحادث الأخير حيث يمكنك طلب المساعدة أو اللجوء إلى العدالة؟
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،تحقق من السلطات المحددة قبل قبول الإجابة >>88
 – 77أبلغت في مكان آخر ،حدد____________________:
 – 11نعم ،الشرطة
 – 12نعم ،الخدمات الطبية
23
 – 88لم أبلغ أي سلطة
 – 13نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>3
 – 14نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>4
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 21نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>1
 – 22نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>2
 – 23نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>3
 – 24نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>4
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قائمة يستكملها الشريك المنفذ الوطني .يجب أن تظل الشرطة والخدمات الطبية في أول مرتبتين ويجب تضمينهما بشكل افتراضي.

( يندبلا فنعلاعلاا

<< اسأل إذا كان >> 88 = VR1
*  .VR1Aلماذا لم تبلغ عن هذه الحادثة الأخيرة؟
<<لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 11نما إلى علم السلطات بطريقة أخرى
 – 21ليست خطيرة بما فيه الكفاية ،لم أعتبرها جريمة
 – 22لقد قمت بحلها بنفسي
 – 23كنت أعرف الجاني ولم أرد الإبلاغ عنه
 – 24اعتقدت أن الشرطة/السلطة المختصة لا يمكنها أن تفعل شي ًئا أو لن تفعل شي ًئا
 – 25لم أرغب في التعامل مع الشرطة/السلطات//أكره الشرطة/السلطات أو أخاف منها
جدا ومعقدة و/أو مكلفة للغاية
برمتها ،في أثناء الإبلاغ وبعده ،طويلة ً
 – 26العملية ّ
 – 27الخوف من انتقام الجاني أو آخرين
 – 28لم أكن أعرف مكان الإبلاغ عن الحادث و/أو الإجراء الصحيح للقيام بذلك.
 – 29لم أبلغ عنها لأني كنت أشعر بالخجل
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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الغاية

العنف الجنسي ( )SEVوالتحرش الجنسي
()SHAR

) :11.7.2(bنسبة ضحايا التحرش الجنسي في الاثني عشر
شهرا الماضية
ً
) 16.1.3(cنسبة السكان الذين تعرضوا إلى (ج) العنف
شهرا الماضية
الجنسي في الاثني عشر
ً

توفير الوصول إلى
مساحات خضراء وعامة
آمنة وشاملة

اﻟﻐﺎﻳﺔ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

أيضا أنواع العنف التي يعاني منها الأشخاص في <<بلد>> .أفهم أن بعضها حساس
*  .SEV_LEADتستكشف الأسئلة التالية
ً
وقد تبدو أنها شخصية للغاية ،ولكن من المهم ج ًدا أن توجهها لفهم المشاكل التي يواجهها بعض الناس – الرجال والنساء على حد
سواء – في البلد .أعلم أن بعض هذه الأسئلة ستكون مزعجة .يرجى التأكد من أننا من خلال توجيه هذه الأسئلة لا نعني الإساءة
إلى أي شخص ،بل نقوم بذلك لاستكشاف مدى هذه المشكلات في بلدنا .لا يوجد سوى عدد قليل من الأسئلة في هذا القسم،
يرجى المساعدة من خلال مشاركة تجربتك .دعني أؤكد لك مرة أخرى أنه سيتم التعامل مع إجاباتك بسرية تامة ولن يكتشف أي
شخص آخر أنه تم توجيه هذه الأسئلة لك ،ولا الإجابات التي قدمتها.
*  .SEV0يرجى التركيز فقط على الأحداث التي وقعت في << البلد >> .في السنوات الثلاث الماضية (منذ السنة) ،هل تعرضت
للمضايقة أو الاعتداء الجنسي ،سواء في المنزل أو في أي مكان آخر؟ قد يشمل ذلك سلوكًا غير مرغوب فيه ذا دلالة جنسية جعلك
تشعر بالإزعاج أو الإهانة أو الترهيب أو الإجبار أو الإكراه على ممارسة أنشطة جنسية معينة.
<< "أي مكان آخر" يشمل على سبيل المثال :في إحدى الحانات ،أو في الشارع ،أو في المدرسة ،أو في المواصلات العامة ،أو في
العمل>>
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
*  << .SHAR_INTROأضف إذا كان  >> 2 = SEV0أرجو أن يتسع صدرك ودعنا نلقي نظرة سريعة على أنواع مختلفة من
الحوادث على وجه التحديد.
<< اقرأ للجميع >> قد يتم في بعض الأحيان الاقتراب من الناس أو معاملتهم بطريقة تضعهم في موقف غير مريح ،إما من قِبل
شخص يعرفونه وإما من قِبل شخص غريب .في السنوات الثلاث الماضية (منذ "سنة") ،هل واجهت أي من السلوكيات التالية،
شخصا من مكان عملك أو أحد أفراد عائلتك أو حتى شريكك الحالي
إما من قِبل شخص غريب وإما شخص تعرفه؟ قد يكون هذا
ً
مدنيا.
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
أو السابق .إذا لزم الأمر ،فأضف :نقصد بالشريك صدي ًقا أو
ً
ً

أ
جنسيا غير مرغوب فيه للحصول على موعد؟
ضغطا
عرضا أو
*  .SHAR1_Aفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل واجهت
ً
ً
ً
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_B
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_B
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_B
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( يسنجلا فنعلاعلا) (SEVيسنجلا فنعلانعلاا

<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_A
جنسيا غير مرغوب فيه للحصول على موعد منذ
ضغطا
عرضا أو
شهرا الماضية؟ هل واجهت
*  .SHAR2_Aماذا عن الاثني عشر
ً
ً
ً
ً
<<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_A
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Aهل يمكن أن
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_A
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Aهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ب
*  .SHAR1_Bفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تلقيت أي رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل بريد إلكتروني أو
مكالمات ذات طبيعة جنسية أزعجتك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_C
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_C
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_C
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_B
شهرا الماضية؟ هل تلقيت أي رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات
*  .SHAR2_Bماذا عن الاثني عشر
ً
ذات طبيعة جنسية أزعجتك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_B
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Bهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_B
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Bهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ج
*  .SHAR1_Cفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تم نشر رسائل محرجة وذات محتوى جنسي صريح عنك و/أو صور أو
مقاطع فيديو محرجة وذات محتوى جنسي صريح خاصة بك عبر الإنترنت أو إرسالها إلى أي شخص دون موافقتك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_D
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_D
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_D
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_C
شهرا الماضية؟؟ هل تم نشر رسائل محرجة وذات محتوى جنسي صريح عنك و/أو صور أو
*  .SHAR2_Cماذا عن الاثني عشر
ً
مقاطع فيديو محرجة وذات محتوى جنسي صريح خاصة بك عبر الإنترنت أو إرسالها إلى أي شخص دون موافقتك منذ <<شهر
سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_C
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Cهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_C
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Cهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

د
*  .SHAR1_Dفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تلقيت أي تعليقات جنسية غير مرغوب فيها حول مظهرك الجسدي أو
جسمك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_E
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_E
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_E
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( يسنجلا فنعلاعلا) (SEVيسنجلا فنعلانعلاا

<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_D
شهرا الماضية؟ هل تلقيت أي تعليقات جنسية غير مرغوب فيها حول مظهرك الجسدي أو
*  .SHAR2_Dماذا عن الاثني عشر
ً
جسمك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_D
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Dهل يمكن أن
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_D
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Dهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

هـ
*  .SHAR1_Eفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل واجهت اتصالًا غير جسدي غير مرغوب فيه ،مثل إيماءات اليد
الجنسية ،والصفير والغمز ،أو هل اقترب منك أي شخص بشكل غير لائق؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_F
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_F
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_F
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_E
شهرا الماضية؟ هل واجهت اتصالًا غير جسدي غير مرغوب فيه ،مثل إيماءات اليد الجنسية،
*  .SHAR2_Eماذا عن الاثني عشر
ً
والصفير والغمز ،أو هل اقترب منك أي شخص بشكل غير لائق منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_E
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Eهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_E
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Eهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

و
*  .SHAR1_Fفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل كشف أحد عورته بطريقة مخلة بالآداب أمامك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR1_G
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR1_G
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR1_G
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_F
شهرا الماضية؟ هل قام أي شخص بكشف عورته أمامك بطريقة غير لائقة منذ <<شهر
*  .SHAR2_Fماذا عن الاثني عشر
ً
سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_F
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SHAR3_Fهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_F
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SHAR4_Fهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ز
*  .SHAR1_Gفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تلقيت هدايا ذات طبيعة جنسية غير مرغوب فيها ،مثل الألعاب أو
الإكسسوارات أو الملابس الداخلية؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SHAR_FLAG
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SHAR_FLAG
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SHAR_FLAG
<اسأل إذا كان > 1 = SHAR1_G
شهرا الماضية؟ هل تلقيت هدايا ذات طبيعة جنسية غير مرغوب فيها منذ <<شهر سنة>>؟
*  .SHAR2_Gماذا عن الاثني عشر
ً
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<اسأل إذا كان > 1 = SHAR2_G
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
 .SHAR3_Gهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SHAR2_G
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
عشر
الاثني
خلال
 .SHAR4_Gهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
ا.
مدني
ًا
ك
زوجا أو زوجة أو شري
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
سجل فقط>>
<<لا تسألِّ ،
يدويا وإما عبر برنامج نصي
شهرا الماضية ،إما
المتغير التقني  :SHAR_FLAGتمييز حوادث الفساد التي حدثت خلال الاثني عشر
ً
ً

علم تمييزي
()0/1

أ.

عرض أو ضغط جنسي غير مرغوب فيه للحصول على موعد

ب.

الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات غير المرغوب فيها ذات الطبيعة الجنسية التي أزعجتك

ج.

الرسائل المحرجة وذات المحتوى الجنسي الصريح عنك التي تم نشرها عبر الإنترنت أو إرسالها إلى أي
شخص دون موافقتك

د.

التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها عن مظهرك البدني أو جسمك

هـ.

الإيماءات الجنسية غير المرغوب فيها ،والصفير والغمز أو اقتراب أي شخص منك بشكل غير لائق

ز.

شخص ما كشف عورته أمامك بشكل غير لائق

ح.

تلقي هدايا غير مرغوب فيها ذات طبيعة جنسية مثل الألعاب أو الإكسسوارات أو الملابس الداخلية

<< يحسب المبرمج مجموع  SHAR_FLAG_A–Xفي متغير >> SHAR_SUM
SHAR_SUM

شهرا الماضية
أنواع التحرش الجنسي التي تعرضت لها خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى SEV1_A
إذا كان 0 = SHAR_SUM
َّ
فتخط إلى SHAR6
إذا كان 1 = SHAR_SUM
ّ
إذا كان  2 => SHAR_SUMفتابع مع SHAR5
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<< اسأل إذا كان >> 2 => SHAR_SUM
 .SHAR5بالتفكير في أحدث حادثة للمضايقة الجنسية التي ذكرتها ،هل يمكن أن تخبرني ماذا كانت؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
 – 01عرض أو ضغط جنسي غير مرغوب فيه للحصول على موعد
 – 02الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات غير المرغوب فيها ذات الطبيعة الجنسية التي أزعجتك
 – 03الرسائل و/أو الصور أو مقاطع الفيديو المحرجة وذات المحتوى الجنسي الصريح الخاصة بك التي تم نشرها عبر الإنترنت أو إرسالها إلى أي
شخص دون موافقتك
 – 04التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها عن مظهرك البدني أو جسمك
 – 05الإيماءات الجنسية غير المرغوب فيها ،والصفير والغمز أو وقوف أي شخص بالقرب منك بشكل غير لائق
 – 06شخص ما كشف عورته أمامك بشكل غير لائق
 – 07تلقي هدايا غير مرغوب فيها ذات طبيعة جنسية مثل الألعاب أو الإكسسوارات أو الملابس الداخلية.
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
أيضا في هذه الحادثة الأخيرة ،أين وقع الحادث؟
 .*SHAR6بالتفكير
ً
 – 01بيت/مسكن خاص
 – 02مباني تجارية داخلية مثل المطاعم والحانات ومراكز التسوق والمحلات التجارية وما إلى ذلك.
 – 03مباني تجارية غير مفتوحة للجمهور مثل مباني المكاتب والمصانع والمستودعات وما إلى ذلك.
 – 04مؤسسات تعليمية مثل المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
 – 05مؤسسات الرعاية مثل المستشفيات ودور المسنين وما إلى ذلك.
 – 06الأماكن العامة مثل الشوارع والأسواق والمتنزهات ووسائل النقل العام وما إلى ذلك.
 – 07جهاز متصل/محمول
 – 77في مكان آخر .حدد_______________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 0 >< SHAR_SUM
*  .VR2هل أبلغت الشرطة أو أي سلطة مختصة أخرى عن هذا الحادث الأخير حيث يمكنك طلب المساعدة أو اللجوء إلى العدالة؟
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،تحقق من السلطات المحددة قبل قبول الإجابة >>88
 – 11نعم ،الشرطة
 – 12نعم ،الخدمات الطبية
24
 – 13نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>3
 – 14نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>4
 – 21نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>1
 – 22نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>2
 – 23نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>3
 – 24نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>4

24
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قائمة يستكملها الشريك المنفذ الوطني .يجب أن تظل الشرطة والخدمات الطبية في أول مرتبتين ويجب تضمينهما بشكل افتراضي .من بين السلطات غير الرسمية المختصة ،يرجى
النظر في الآليات الموجودة في المؤسسات العامة والخاصة للتصدي إلى هذه الحالات (على سبيل المثال ،مكاتب الشؤون الداخلية أو الرقابة التأديبية الداخلية).
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 – 77أبلغت في مكان آخر ،حدد___________________ :
 – 88لم أبلغ أي سلطة
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 88 = VR2
*  .VR2Aلماذا لم تبلغ عن هذه الحادثة الأخيرة؟
<<لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 11نما إلى علم السلطات بطريقة أخرى
 – 21ليست خطيرة بما فيه الكفاية ،لم أعتبرها جريمة
 – 22لقد قمت بحلها بنفسي
 – 23كنت أعرف الجاني ولم أرد الإبلاغ عنه
 – 24اعتقدت أن الشرطة/السلطة المختصة لا يمكنها أن تفعل شي ًئا أو لن تفعل شي ًئا
 – 25لم أرغب في التعامل مع الشرطة/السلطات//أكره الشرطة/السلطات أو أخاف منها
جدا ومعقدة و/أو مكلفة للغاية
برمتها ،في أثناء الإبلاغ وبعده ،طويلة ً
 – 26العملية ّ
 – 27الخوف من انتقام الجاني أو آخرين
 – 28لم أكن أعرف مكان الإبلاغ عن الحادث و/أو الإجراء الصحيح للقيام بذلك.
 – 29لم أبلغ عنها لأني كنت أشعر بالخجل
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

أ
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Aفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أجبرك أحد على الجماع بتهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بأي شكل من
الأشكال؟ << إذا لزم الأمر ،فوضح >> أعني بالجماع الإيلاج المهبلي أو الشرجي بما في ذلك الإيلاج بأجسام ،أو الجنس الفموي.
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_B
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_B
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_B
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_A
شهرا الماضية؟
*  .SEV2_Aماذا عن الاثني عشر
ً
<<عند الضرورة الحتمية ،اقرأ>> هل أجبرك أي شخص على الجماع عن طريق تهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بطريقة ما منذ
<<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_A
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Aهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_A
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
عشر
الاثني
خلال
 .SEV4_Aهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
ا.
مدني
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ب
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Bفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل حاول أحد إجبارك على الجماع بتهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بأي
شكل من الأشكال ،ولكن دون حدوث الجماع؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_C
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_C
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_C
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_B
شهرا الماضية؟
*  .SEV2_Bماذا عن الاثني عشر
ً
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>>هل حاول أحد إجبارك على الجماع بتهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بأي شكل من الأشكال ،ولكن دون
حدوث الجماع منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_B
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .SEV3_Bهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_B
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Bهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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ج
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Cفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،بصرف النظر عن الحلقات التي سبق ذكرها ،هل جعلك أي شخص تجامعه
في حين عدم إمكانية رفضك بسبب تأثير الكحول أو المخدرات؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_D
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_D
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_D
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_C
شهرا الماضية؟
*  .SEV2_Cماذا عن الاثني عشر
ً
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل جعلك أي شخص تجامعه في حين عدم إمكانية رفضك بسبب تأثير الكحول أو المخدرات منذ
<<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_C
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
 .SEV3_Cهل يمكن أن تخبرني
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_C
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Cهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

د
<اسأل الجميع>
ابتزك لجماع شخص آخر؟ يرجى
*  .SEV1_Dفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أجبرك أحد ،أو حاول إجبارك أو هددك أو ّ
تضمين الإجبار مع ممارسة الجنس مقابل المال أو البضائع أو الخدمات.
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_E
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_E
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_E
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<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_D
شهرا الماضية؟
*  .SEV2_Dماذا عن الاثني عشر
ً
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل قام أي شخص بإجبارك أو حاول إجبارك أو تهديدك أو ابتزازك لجماع شخص آخر منذ <<شهر
سنة>>؟ يرجى تضمين الإجبار مع ممارسة الجنس مقابل المال أو البضائع أو الخدمات.
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_D
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Dهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_D
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Dهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

هـ
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Eفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،بصرف النظر عن الحالات التي تمت مناقشتها ،هل مارست الجنس دون
إرادتك لأنك كنت تخشى ما قد يحدث إذا رفضت؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_F
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_F
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_F
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_E
شهرا الماضية؟
عشر
*  .SEV2_Eماذا عن الاثني
ً
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل مارست الجنس دون إرادتك لأنك كنت تخشى ما قد يحدث إذا رفضت منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_E
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Eهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_E
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Eهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

و
<اسأل الجميع>
جردك أحد من ملابسك ،أو لمس أعضاءك الحميمة – التناسلية
*  .SEV1_Fفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل ّ
<<للنساء ،أضف :أو
ثدييك >> – أو قبلك دون إرادتك؟
ِ
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_G
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_G
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_G
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_F
شهرا الماضية؟
عشر
*  .SEV2_Fماذا عن الاثني
ً
ثدييك >> – أو قبلك دون
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل جردك أحد من ملابسك أو لمس أعضاءك التناسلية <<للنساء ،أضف :أو
ِ
إرادتك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_F
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Fهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_F
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
عشر
الاثني
خلال
 .SEV4_Fهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
ا.
مدني
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ز
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Gفي السنوات الثلاث الماضية (منذ عام) ،هل فعل أي شخص أو أجبرك على فعل أي شيء آخر ذي طبيعة جنسية كان
مخزيا أو مهي ًنا؟
ً
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV1_H
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV1_H
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV1_H
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<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_G
شهرا الماضية؟
*  .SEV2_Gماذا عن الاثني عشر
ً
مخزيا أو مهي ًنا منذ <<شهر
كان
جنسية
طبيعة
ذي
آخر
شيء
أي
فعل
على
أجبرك
أو
شخص
أي
فعل
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل
ً
سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_G
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Gهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_G
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Gهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ح
<اسأل الجميع>
*  .SEV1_Hفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،بصرف النظر عن الحوادث التي نوقشت ساب ًقا ،هل هددك أي شخص
بأفعال جنسية عنيفة ،مثل الاغتصاب <<للنساء ،أضف :أو الحمل القسري>> ،بطريقة أخافتك ح ًقا؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى SEV_FLAG
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى SEV_FLAG
 – 02لا ——————————— تخطي إلى SEV_FLAG
<اسأل إذا كان > 1 = SEV1_H
شهرا الماضية؟
عشر
*  .SEV2_Hماذا عن الاثني
ً
<<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل هددك أحد بارتكاب أفعال جنسية عنيفة مثل الاغتصاب <<للنساء ،أضف :أو الحمل القسري>>،
بطريقة أخافتك ح ًقا منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = SEV2_H
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .SEV3_Hهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = SEV2_H
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .SEV4_Hهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
سجل فقط>>
<<لا تسألِّ ،
يدويا وإما عبر برنامج نصي
إما
الماضية،
ا
شهر
عشر
الاثني
خلال
حدثت
التي
الحوادث
تمييز
:SEV_FLAG
المتغير التقني
ً
ً

علم تمييزي
()1/0

أ.

أجبرك شخص ما على الجماع عن طريق تهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بطريقة ما << .إذا لزم الأمر،
فوضح >> أعني بالجماع الإيلاج المهبلي أو الشرجي بما في ذلك الإيلاج بأجسام ،أو الجنس الفموي.

ب.

حاول شخص ما إجبارك على الجماع عن طريق تهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بطريقة ما ،ولكن دون
حدوث الجماع.

ج.

بصرف النظر عن الحلقات التي ذكرناها بالفعل ،هل جعلك أحد تجامعه في حين عدم إمكانية رفضك
بسبب تأثير الكحول أو المخدرات؟

د.

شخص ما أجبرك أو حاول إجبارك أو تهديدك أو ابتزازك لجماع شخص آخر .يرجى تضمين الإجبار مع
ممارسة الجنس مقابل المال أو البضائع أو الخدمات هنا.

هـ.

بصرف النظر عن الحلقات التي ذكرناها بالفعل ،هل مارست الجنس دون إرادتك لأنك كنت خائ ًفا مما قد
يحدث إذا رفضت؟

و.

قام شخص ما بتجريدك من ملابسك ،ولمس أعضاءك الحميمة – التناسلية أو الثديين – أو قبلك دون أن
تريد أن يفعل ذلك.

ز.

مخز أو مهين.
شخص ما فعل أو أرغمك على فعل شيء ما ذي طبيعة جنسية وجدت أنه
ٍ

ح.

بصرف النظر عن هذه الحوادث ،هل هددك شخص ما بارتكاب أفعال جنسية عنيفة ،مثل الاغتصاب
<<للنساء ،أضف :أو الحمل القسري >> ،بطريقة أخافتك ح ًقا؟

<< يحسب المبرمج مجموع  SEV_FLAG_A–Xفي متغير >> SEV_SUM
SEV_SUM

شهرا الماضية
أنواع العنف الجنسي التي تعرضت لها خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى PHAR_LEAD
إذا كان 0 = SEV_SUM
َّ
فتخط إلى SEV6
إذا كان 1 = SEV_SUM
َّ
إذا كان  2 => SEV_SUMفتابع مع SEV5
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<< اسأل إذا كان >> 2 => SEV_SUM
 .SEV5بالتفكير في أحدث حادثة عنف جنسي ذكرتها ،هل يمكن أن تخبرني ماذا كانت؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
 – 01أجبرك شخص ما على الجماع بتهديدك
أو تقييد حركتك أو إيذائك بطريقة ما
 – 02حاول شخص ما إجبارك على الجماع عن طريق تهديدك أو تقييد حركتك أو إيذائك بطريقة ما ،ولكن دون حدوث الجماع
 – 03شخص ما جعلك تجامعه في حين عدم إمكانية رفضك بسبب تأثير الكحول أو المخدرات
 – 04شخص ما أجبرك أو حاول إجبارك أو تهديدك أو ابتزازك لجماع شخص آخر ،بما في ذلك إجبارك على ممارسة الجنس مقابل المال أو
البضائع أو الخدمات
خائفا مما قد يحدث إذا رفضت .بصرف النظر عن الحلقات التي ذكرناها بالفعل
 – 05لقد مارست الجنس دون إرادتك لأنك كنت
ً
 – 06قام شخص ما بتجريدك من ملابسك ،ولمس أعضاءك الحميمة – التناسلية أو الثديين – أو قبلك دون أن تريد أن يفعل ذلك
 – 07شخص ما فعل أو أرغمك على فعل شيء آخر ذي طبيعة جنسية وجدت أنه ُمخ ٍز أو مهين
 – 08بصرف النظر عن هذه الحوادث ،هل هددك شخص ما بارتكاب أفعال جنسية عنيفة ،مثل الاغتصاب (أو الحمل القسري) بطريقة
حقا.
أخافتك ً
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان >> 0 >< SEV_SUM
أيضا في هذه الحادثة الأخيرة ،أين وقع الحادث؟
 .SEV6بالتفكير
ً
 – 01بيت/مسكن خاص
 – 02مباني تجارية داخلية مثل المطاعم والحانات ومراكز التسوق والمحلات التجارية وما إلى ذلك.
 – 03مباني تجارية غير مفتوحة للجمهور مثل مباني المكاتب والمصانع والمستودعات وما إلى ذلك.
 – 04مؤسسات تعليمية مثل المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
 – 05مؤسسات الرعاية مثل المستشفيات ودور المسنين وما إلى ذلك.
 – 06الأماكن العامة مثل الشوارع والأسواق والمتنزهات ووسائل النقل العام وما إلى ذلك.
 – 77في مكان آخر ،حدد_______________ :
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<< اسأل إذا كان >> 0 >< SEV_SUM
*  .VR3هل أبلغت الشرطة أو أي سلطة مختصة أخرى عن هذا الحادث الأخير حيث يمكنك طلب المساعدة أو اللجوء إلى العدالة؟
في البلدان المنطبق عليها ،25يرجى إضافة << ،:تضمين الأمثلة الوطنية ،المقابلة لقائمة السلطات غير الرسمية >>).
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،تحقق من السلطات المحددة قبل قبول الإجابة >>88
 – 11نعم ،الشرطة
 – 12نعم ،الخدمات الطبية
26
 – 13نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>3
 – 14نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>4
 – 21نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>1
 – 22نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>2
 – 23نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>3
 – 24نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>4

 – 77أبلغت في مكان آخر ،حدد___________________ :
 – 88لم أبلغ أي سلطة
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل إذا كان >> 88 = VR3
*  .VR3Aلماذا لم تبلغ عن هذه الحادثة الأخيرة؟
<<لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 11نما إلى علم السلطات بطريقة أخرى
 – 21ليست خطيرة بما فيه الكفاية ،لم أعتبرها جريمة
 – 22لقد قمت بحلها بنفسي
 – 23كنت أعرف الجاني ولم أرد الإبلاغ عنه
 – 24اعتقدت أن الشرطة/السلطة المختصة لا يمكنها أن تفعل شي ًئا أو لن تفعل شي ًئا
 – 25لم أرغب في التعامل مع الشرطة/السلطات//أكره الشرطة/السلطات أو أخاف منها
جدا ومعقدة أو مكلفة للغاية
برمتها ،في أثناء الإبلاغ وبعده ،طويلة ً
 – 26العملية ّ
 – 27الخوف من انتقام الجاني أو آخرين
 – 28لم أكن أعرف مكان الإبلاغ عن الحادث و/أو الإجراء الصحيح للقيام بذلك.
 – 29لم أبلغ عنها لأني كنت أشعر بالخجل
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

25
26

يجب إضافة هذه الآليات غير الرسمية إذا كان دورها (عاد ًة) معترف به رسميًا من قِبل السلطات .قم بتعديل الصياغة والأمثلة لتناسب الخصائص الوطنية .يقرره الشريك المنفذ الوطني.

قائمة يستكملها الشريك المنفذ الوطني .يجب أن تظل الشرطة والخدمات الطبية في أول مرتبتين ويجب تضمينهما بشكل افتراضي .من بين السلطات غير الرسمية المختصة ،يرجى
النظر في الآليات الموجودة في المؤسسات العامة والخاصة للتصدي إلى هذه الحالات (على سبيل المثال ،مكاتب الشؤون الداخلية أو الرقابة التأديبية الداخلية).
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العنف النفسي ( )PSVوالتحرش غير الجنسي
()PHAR

) :11.7.2(aنسبة ضحايا التحرش الجسدي في الاثني عشر
شهرا الماضية
ً
) 16.1.3(bنسبة السكان الذين تعرضوا إلى (ب) العنف
شهرا الماضية
النفسي في الاثني عشر
ً

اﻟﻐﺎﻳﺔ

<اسأل الجميع>
*  .PHAR_LEADبصرف النظر عن السلوك المتعلق بالتحرش الجنسي الذي سبق ذكره ،قد يتعرض
جسديا كان أو بصورة أخرى .تستهدف الأسئلة القليلة التالية مثل هذه التجارب.
الأشخاص أحيا ًنا للتحرش
ً
كما ذكرنا ساب ًقا ،يمكن أن يأتي هذا النوع من السلوك إما من شخص غريب وإما من شخص تعرفه ،على سبيل المثال ،شخص
من مكان عملك أو أحد أفراد عائلتك ،بما في ذلك شريكك الحالي أو السابق<< .إذا لزم الأمر ،فأضف :نقصد بالشريك صدي ًقا أو
مدنيا >> .يرجى استبعاد أي حوادث تم تناولها بالفعل.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صديقة أو ً
ً
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

أ
<اسأل الجميع>
*  .PHAR1_Aفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تلقيت رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات تهديدية غير
جنسية أو مزعجة؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHAR1_B
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHAR1_B
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHAR1_B
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR1_A
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل تلقيت رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو
*  .PHAR2_Aماذا عن الاثني عشر
ً
مكالمات تهديدية غير جنسية أو مزعجة منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR2_A
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
 .PHAR3_Aهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو> PHAR2_A
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PHAR4_Aهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ب
<اسأل الجميع>
شخصيا،
*  .PHAR1_Bفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل أدلى أي شخص بتعليقات مسيئة أو تهديدية أو مهينة لك
ً
مثل سبك أو نعتك بصفات سيئة؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHAR1_C
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHAR1_C
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHAR1_C
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR1_B
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل أدلى أي شخص بتعليقات مسيئة أو تهديدية أو
عشر
*  .PHAR2_Bماذا عن الاثني
ً
شخصيا ،مثل سبك أو نعتك بصفات سيئة منذ <<شهر سنة>>؟
مهينة لك
ً
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR2_B
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
 .PHAR3_Bهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> PHAR2_B
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PHAR4_Bهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ج
<اسأل الجميع>
*  .PHAR1_Cفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل صدر عن أي شخص إيماءات هجومية أو تهديدية للحط من قدرك أو
إهانتك أو إذلالك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHAR1_D
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHAR1_D
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHAR1_D
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<اسأل إذا كان > 1 = PHAR1_C
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل صدر عن أي شخص إيماءات هجومية أو تهديدية
*  .PHAR2_Cماذا عن الاثني عشر
ً
للحط من قدرك أو إهانتك أو إذلالك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR2_C
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHAR3_Cهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> PHAR2_C
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PHAR4_Cهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

د
<اسأل الجميع>
محرجا ،بما في ذلك على
*  .PHAR1_Dفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل نشر أي شخص محتوى مسي ًئا أو مهي ًنا أو
ً
سبيل المثال التعليقات أو رسائل الدردشة أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على الإنترنت؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHAR1_E
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHAR1_E
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PHAR1_E
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR1_D
محرجا
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل نشر أي شخص محتوى مسي ًئا أو مهي ًنا أو
*  .PHAR2_Dماذا عن الاثني عشر
ً
ً
منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR2_D
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة:
 .PHAR3_Dهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
أدخل عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
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<اسأل إذا كان  1 = IPSو> PHAR2_D
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PHAR4_Dهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

هـ
<اسأل الجميع>
جسديا – على سبيل المثال ،في
رغما عنك ،إما
*  .PHAR1_Eفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تتبعك أي شخص
ً
ً
الشارع – وإما عبر الإنترنت بطريقة جعلتك تشعر بعدم الارتياح؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PHAR_FLAG
 – 01نعم ،جسديًا
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PHAR_FLAG
 – 02نعم ،عبر الإنترنت
 – 03نعم ،كلاهما
 – 04لا ——————————— تخطي إلى PHAR_FLAG
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR1_E
جسديا أو عبر
رغما عنك ،سواء
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل تتبعك أي شخص
*  .PHAR2_Eماذا عن الاثني عشر
ً
ً
ً
الإنترنت ،بطريقة جعلتك تشعر بعدم الارتياح منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PHAR2_E
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
عشر
الاثني
خلال
مرة
كم
تخبرني
 .PHAR3_Eهل يمكن أن
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> PHAR2_E
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PHAR4_Eهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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يدويا وإما عبر برنامج نصي
شهرا الماضية ،إما
المتغير التقني  :PHAR_FLAGتمييز الحوادث التي حدثت خلال الاثني عشر
ً
ً

علم تمييزي
()1/0

أ.

تلقي رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات تهديدية أو مزعجة

ب.

صدر عن شخص ما تعليقات مزعجة أو تهديدية أو مهينة لك ،مثل سبك أو نعتك بصفات سيئة

ج.

صدر شخص ما بإيماءات مزعجة أو تهديدية للحط من قدرك أو سبك أو إذلالك

د.

نشر شخص ما تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو لك مزعجة أو مهينة أو محرجة عبر الإنترنت

هـ.

جسديا أو عبر الإنترنت بطريقة جعلتك تشعر بعدم الارتياح
رغما عنك ،سواء
شخص ما تتبعك
ً
ً

<< يحسب المبرمج مجموع  PHAR_FLAG_A–Xفي متغير >> PHAR_SUM
PHAR_SUM

شهرا الماضية
أنواع التحرش الجسدي التي تعرضت لها خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى PSV_LEAD
إذا كان 0 = PHAR_SUM
َّ
فتخط إلى PHAR6
إذا كان 1 = PHAR_SUM
َّ
إذا كان  2 => PHAR_SUMفتابع مع PHAR5
<< اسأل إذا كان >> 2 => PHAR_SUM
 .PHAR5بالتفكير في أحدث حادثة للمضايقة التي ذكرتها ،هل يمكن أن تخبرني ماذا كانت؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
 – 01تلقيت رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات تهديدية غير جنسية أو مزعجة
 – 02صدر عن شخص ما تعليقات مزعجة أو تهديدية أو مهينة لك ،مثل سبك أو نعتك بصفات سيئة
 – 03صدر شخص ما بإيماءات مزعجة أو تهديدية للحط من قدرك أو سبك أو إذلالك
 – 04نشر شخص ما تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو لك مزعجة أو مهينة أو محرجة عبر الإنترنت
رغما عنك ،سواء جسديًا أو عبر الإنترنت بطريقة جعلتك تشعر بعدم الارتياح
 – 05شخص ما تتبعك
ً
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
أيضا في هذه الحادثة الأخيرة ،أين وقع الحادث؟
* .PHAR6بالتفكير
ً
 – 01بيت/مسكن خاص
 – 02مباني تجارية داخلية مثل المطاعم والحانات ومراكز التسوق والمحلات التجارية وما إلى ذلك.
 – 03مباني تجارية غير مفتوحة للجمهور مثل مباني المكاتب والمصانع والمستودعات وما إلى ذلك.
 – 04مؤسسات تعليمية مثل المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
 – 05مؤسسات الرعاية مثل المستشفيات ودور المسنين وما إلى ذلك.
 – 06الأماكن العامة مثل الشوارع والأسواق والمتنزهات ووسائل النقل العام وما إلى ذلك.
 – 07عبر الإنترنت
 – 77في مكان آخر .حدد_______________ :
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 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  01 = PHAR5إلى >> 12
*  .VR4هل أبلغت الشرطة أو أي سلطة مختصة أخرى عن هذا الحادث الأخير حيث يمكنك طلب المساعدة أو اللجوء إلى العدالة؟
<< تضمين أمثلة وطنية ،تتوافق مع قائمة السلطات غير الرسمية >>).
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،تحقق من السلطات المحددة قبل قبول الإجابة >>88
 – 77أبلغت في مكان آخر ،حدد____________________:
 – 11نعم ،الشرطة
 – 12نعم ،الخدمات الطبية
27
 – 88لم أبلغ أي سلطة
 – 13نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>3
 – 98لا أعرف
 – 14نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>4
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 21نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>1
 – 22نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>2
 – 23نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>3
 – 24نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>4
<< اسأل إذا كان >> 88 = VR4
*  .VR4Aلماذا لم تبلغ عن هذه الحادثة الأخيرة؟
<<لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 11نما إلى علم السلطات بطريقة أخرى
 – 21ليست خطيرة بما فيه الكفاية ،لم أعتبرها جريمة
 – 22لقد قمت بحلها بنفسي
 – 23كنت أعرف الجاني ولم أرد الإبلاغ عنه
 – 24اعتقدت أن الشرطة/السلطة المختصة لا يمكنها أن تفعل شي ًئا أو لن تفعل شي ًئا
 – 25لم أرغب في التعامل مع الشرطة/السلطات//أكره الشرطة/السلطات أو أخاف منها
جدا ومعقدة و/أو مكلفة للغاية
برمتها ،في أثناء الإبلاغ وبعده ،طويلة ً
 – 26العملية ّ
 – 27الخوف من انتقام الجاني أو آخرين
 – 28لم أكن أعرف مكان الإبلاغ عن الحادث و/أو الإجراء الصحيح للقيام بذلك
 – 29لم أبلغ عنها لأني كنت أشعر بالخجل
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
<اسأل الجميع>
*  .PSV_LEADيتعرض الناس أحيا ًنا للإساءة العاطفية في أسرتهم أو علاقتهم ،أو في أي مكان آخر ،على سبيل المثال ،في العمل
أو في المدرسة ،أو حتى من قِبل غرباء عشوائيين .تستهدف الأسئلة القليلة التالية مثل هذه التجارب.

27

قائمة يستكملها الشريك المنفذ الوطني .يجب أن تظل الشرطة والخدمات الطبية في أول مرتبتين ويجب تضمينهما بشكل افتراضي .من بين السلطات غير الرسمية المختصة ،يرجى
النظر في الآليات الموجودة في المؤسسات العامة والخاصة للتصدي إلى هذه الحالات (على سبيل المثال ،مكاتب الشؤون الداخلية أو الرقابة التأديبية الداخلية).
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<< اسأل إذا كان  ،1 = SCR2_Dوإلا َّ
تخط إلى >>PSV2_A
*  .PSV1_Aفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو سابق بإيذاء أطفالك أو
هدد بإيذائهم ،أو هدد بأخذهم بعي ًدا؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_B
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_B
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_B
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_A
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل قام أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو
*  .PSV2_Aماذا عن الاثني عشر
ً
سابق بإيذاء أطفالك أو هدد بإيذائهم ،أو هدد بأخذهم بعي ًدا منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_A
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك؟ <<مقدمة :أدخل عدد
 .PSV3_Aهل يمكنك معرفة كم مرة خلال الاثني عشر
ً
الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة مرات"،
الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو>1 = PSV2_A
أيا من هذه الأشياء
 .PSV4_Aهل يمكن أن تخبرني ما إذا كان ،خلال الاثني عشر
شهرا الماضية ،شريكك أو شريكك السابق قد فعل ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
لك؟ نقصد بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ب
<< اسأل الجميع >>
* .PSV1_Bفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو سابق بتقييد اختياراتك
بشأن تنظيم الأسرة ،على سبيل المثال ،من خلال منعك من استخدام وسائل منع الحمل أو تضليلك بشأن استخدامه لوسائل منع
الحمل؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_C
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_C
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_C
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_B
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل ح َّد أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو
*  .PSV2_Bماذا عن الاثني عشر
ً
سابق من اختياراتك بشأن تنظيم الأسرة منذ <<شهر سنة>>؟
 – 01نعم
 – 02لا
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_B
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك؟ <<مقدمة :أدخل عدد
 .PSV3_Bهل يمكنك معرفة كم مرة خلال الاثني عشر
ً
الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة مرات"،
الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_B
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
عشر
الاثني
خلال
 .PSV4_Bهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
ا.
مدني
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ج
<< اسأل الجميع >>
* .PSV1_Cفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل توقع أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو سابق منك أن تطلب
الإذن منه لزيارة طبيب؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_D
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_D
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_D
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_C
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل توقع أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو
*  .PSV2_Cماذا عن الاثني عشر
ً
سابق منك أن تطلب الإذن منه لزيارة طبيب <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_C
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك؟ <<مقدمة :أدخل عدد
 .PSV3_Cهل يمكنك معرفة كم مرة خلال الاثني عشر
ً
الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة مرات"،
الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_C
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PSV4_Cهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<< اسأل الجميع >>
* .PSV1_Dفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل حاول أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو سابق منعك من
التحدث إلى رجال/نساء آخرين بدافع الغيرة ،أو أصر على معرفة مكانك في جميع الأوقات؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_E
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_E
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_E
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_D
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل حاول أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو
*  .PSV2_Dماذا عن الاثني عشر
ً
سابق منعك من التحدث إلى رجال/نساء آخرين بدافع الغيرة ،أو أصر على معرفة مكانك في جميع الأوقات منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_D
شهرا الماضية ،منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك؟ <<مقدمة :أدخل عدد
 .PSV3_Dهل يمكنك معرفة كم مرة خلال الاثني عشر
ً
الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة مرات"،
الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_D
أيا من هذه الأشياء
 .PSV4_Dهل يمكن أن تخبرني ما إذا كان ،خلال الاثني عشر
شهرا الماضية ،شريكك أو شريكك السابق قد فعل ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
لك؟ نقصد بالشريك صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

هـ
<< اسأل الجميع >>
* .PSV1_Eفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل تحكم أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو سابق في الملابس
رغما عنك؟
التي ُيسمح لك بارتدائها وأخبرك كيف تلبس
ً
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_F
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_F
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_F
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_E
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل تحكم أحد أفراد عائلتك البالغين أو شريك حالي أو
*  .PSV2_Eماذا عن الاثني عشر
ً
رغما عنك منذ <<شهر سنة>>؟
ترتدي
كيف
وأخبرك
بارتدائها
لك
سابق في الملابس التي ُيسمح
ً
 – 01نعم
 – 02لا
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_E
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Eهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_E
أيا من هذه الأشياء
فعل
قد
السابق
شريكك
أو
شريكك
،
الماضية
ا
شهر
عشر
الاثني
خلال
كان،
 .PSV4_Eهل يمكن أن تخبرني ما إذا
ً
ً
مدنيا( .الرمز نعم إذا قام الشريك السابق أو الحالي بفعل ذلك
ًا
ك
شري
أو
زوجة
أو
ا
زوج
أو
صديقة
لك؟ نقصد بالشريك صدي ًقا أو
ً
ً
للمجيب مرة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
ُ
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

و
<اسأل الجميع>
*  .PSV1_Fفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل فعل أي شخص أي شيء لتخويفك أو ترهيبك عن قصد ،على سبيل
المثال ،بالصراخ وتحطيم الأشياء؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_G
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_G
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_G
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_F
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل فعل أي شخص أي شيء لتخويفك أو ترهيبك عن
*  .PSV2_Fماذا عن الاثني عشر
ً
قصد ،على سبيل المثال ،بالصراخ وتحطيم الأشياء منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_F
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Fهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_F
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PSV4_Fهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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<اسأل الجميع>
*  .PSV1_Gفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أي شخص بإتلاف أو تدمير ممتلكاتك أو متعلقاتك ،بما في ذلك
الحيوانات الأليفة ،لإخافتك أو إيذائك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_H
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_H
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_H
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_G
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل قام أي شخص بإتلاف أو تدمير ممتلكاتك أو
*  .PSV2_Gماذا عن الاثني عشر
ً
متعلقاتك ،بما في ذلك الحيوانات الأليفة ،لإخافتك أو إيذائك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_G
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Gهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_G
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PSV4_Gهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ح
<اسأل الجميع>
*  .PSV1_Hفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أي شخص بإيذاء شخص قريب منك أو هدد بإيذائه (بصرف النظر
عن الحالات التي تمت مناقشتها بالفعل)؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_I
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_I
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_I
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_H
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل قام أي شخص بإيذاء أو شخص قريب منك أو هدد
*  .PSV2_Hماذا عن الاثني عشر
ً
بإيذائه (بصرف النظر عن الحالات التي تمت مناقشتها بالفعل) منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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( يسفنلا فنعلاعلالاو ) (PSVيسفنلا فنعلانعلاا

<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_H
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Hهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_H
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
عشر
الاثني
خلال
 .PSV4_Hهل يمكن أن تخبرني إذا كان،
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
ا.
مدني
ًا
ك
شري
زوجا أو زوجة أو
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا

ط
<اسأل الجميع>
*  .PSV1_Iفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل قام أي شخص بتقييد حريتك في التنقل ،على سبيل المثال ،من خلال
حبسك في مكان ما أو مصادرة بطاقة هويتك أو جواز سفرك؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV1_J
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV1_J
 – 02لا ——————————— تخطي إلى PSV1_J
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_I
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل قام أي شخص بتقييد حريتك في التنقل ،على
*  .PSV2_Iماذا عن الاثني عشر
ً
سبيل المثال ،من خلال حبسك في مكان ما أو مصادرة بطاقة هويتك أو جواز سفرك منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_I
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Iهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_I
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PSV4_Iهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
(الرمز
مدنيا.
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
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ي
<اسأل الجميع>
*  .PSV1_Jفي السنوات الثلاث الماضية (منذ سنة) ،هل حاول أي شخص تقييد اتصالك بالعائلة أو الأصدقاء أو تقييد استخدامك
لوسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر؟
 – 98لا أعرف ————— تخطي إلى PSV_FLAG
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر —— تخطي إلى PSV_FLAG
 – 02لا —————————— تخطي إلى PSV_FLAG
<اسأل إذا كان > 1 = PSV1_J
شهرا الماضية؟ <<إذا لزم الأمر ،فاقرأ>> هل حاول أي شخص تقييد اتصالك بالعائلة أو الأصدقاء
*  .PSV2_Jماذا عن الاثني عشر
ً
أو تقييد استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر ،منذ <<شهر سنة>>؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<اسأل إذا كان > 1 = PSV2_J
شهرا الماضية منذ <<شهر سنة>> ،حدث ذلك لك؟ <<مقدمة :أدخل
 .PSV3_Jهل يمكن أن تخبرني كم مرة خلال الاثني عشر
ً
عدد الحوادث من  1إلى  .9إذا كانت الإجابة أكثر من  ،10أو شيء ما يشير إلى تواتر مرتفع دون تحديد رقم ("باستمرار"" ،عدة
مرات" ،الرمز  .77الرمز  98للإجابة "لا أعرف" و 99للإجابة "أفضل ألا أذكر">>
 – 98لا أعرف
اكتب (________ :)9–1
 – 99أفضل ألا أذكر
 10 – 10مرات أو أكثر
<اسأل إذا كان  1 = IPSو> 1 = PSV2_J
شهرا الماضية ،فعل هذا بك شريكك أو شريك سابق؟ نقصد بالشريك
 .PSV4_Jهل يمكن أن تخبرني إذا كان ،خلال الاثني عشر
ً
للمجيب مرة واحدة
ذلك
بفعل
الحالي
أو
السابق
الشريك
قام
إذا
نعم
مدنيا( .الرمز
زوجا أو زوجة أو شريكًا
صدي ًقا أو صديقة أو ً
ً
ُ
على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية)
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
يدويا وإما عبر برنامج نصي
شهرا الماضية ،إما
المتغير التقني  :PSV_FLAGتمييز الحوادث التي حدثت خلال الاثني عشر
ً
ً

علم تمييزي
()1/0

أ.

90

|

أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم قام بإيذاء أطفالك أو هدد بإيذائهم أو هدد بأخذهم بعي ًدا

ب.

أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم بتقييد اختياراتك بشأن تنظيم الأسرة ،على سبيل المثال ،من خلال
منعك من استخدام وسائل منع الحمل أو تضليلك بشأن استخدامه لوسائل منع الحمل

ج.

أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم توقع منك أن تطلب منه الإذن لزيارة طبيب

د.

أحد أفراد العائبة أو الشريك الحميم حاول منعك من التحدث إلى رجال/نساء آخرين بدافع الغيرة ،أو أصر
على معرفة مكانك في جميع الأوقات

هـ.

رغما
أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم تحكم في الملابس التي ُيسمح لك بارتدائها وأخبرك كيف ترتدي
ً
عنك

و.

شخص ما فعل أشياء لتخويفك أو ترهيبك عن قصد ،على سبيل المثال ،عن طريق الصراخ وتحطيم
الأشياء

( يسفنلا فنعلاعلالاو ) (PSVيسفنلا فنعلانعلاا

علم تمييزي
()1/0
ز.

شخص ما أتلف أو دمر ممتلكاتك أو متعلقاتك ،بما في ذلك الحيوانات الأليفة ،لإخافتك أو إيذائك

ح.

شخص ما قام بإيذاء شخص قريب منك أو هدد بإيذائه (بصرف النظر عن الحالات التي تمت مناقشتها
بالفعل)

ط.

شخص ما قام بتقييد حريتك في التنقل ،على سبيل المثال ،من خلال حبسك في مكان ما أو مصادرة
بطاقة هويتك أو جواز سفرك

ي.

شخص ما حاول تقييد اتصالك بالعائلة أو الأصدقاء أو تقييد استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي
مثل فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر

PSV_SUM

شهرا الماضية
أنواع العنف النفسي التي تعرضت لها خلال الاثني عشر
ً

فتخط إلى الوحدة التالية
إذا كان 0 = PSV_SUM
َّ
فتخط إلى PSV6
إذا كان 1 = PSV _SUM
َّ
إذا كان  2 => PSV _SUMفتابع مع PSV5
<< اسأل إذا كان >> 2 => PSV_SUM
 .PSV5بالتفكير في أحدث حالة من الإساءة العاطفية من بين التي ذكرتها ،هل يمكن أن تخبرني ماذا كانت؟
<< إجابة واحدة فقط ،لا تقرأ >>
بعيدا
بأخذهم
هدد
أو
بإيذائهم
هدد
أو
أطفالك
بإيذاء
قام
الحميم
 – 01أحد أفراد العائلة أو الشريك
ً
منعك من استخدام وسائل منع الحمل أو ح َّد من اختياراتك بشأن تنظيم الأسرة بطريقة أخرى
 – 02أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم
ِ
 – 03أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم توقع منك أن تطلب منه الإذن لزيارة طبيب
 – 04أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم شعر بالغيرة أو حاول بطريقة أخرى منعك من التحدث إلى رجال/نساء آخرين ،أو أصر على معرفة
مكانك في جميع الأوقات
 – 05أحد أفراد العائلة أو الشريك الحميم أراد أن يحدد الملابس التي ترتديها وكيف ترتديها
 – 06شخص ما فعل شي ًئا لتخويفك أو ترهيبك عن قصد ،على سبيل المثال ،عن طريق الصراخ وتحطيم الأشياء
 – 07شخص ما أتلف أو دمر ممتلكاتك أو مقتنياتك ،بما في ذلك الحيوانات الأليفة
 – 08شخص ما قام بإيذاء شخص قريب منك أو هدد بإيذائه
 – 09شخص ما قام بتقييد حريتك في التنقل ،على سبيل المثال ،من خلال حبسك في مكان ما أو مصادرة بطاقة هويتك أو جواز سفرك
 – 10شخص ما حاول تقييد اتصالك بالعائلة أو الأصدقاء أو تقييد استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

مبادرة المسح الخاص بالهدف  16من أهداف التنمية المستدامة  -استبيان

|

91

<< اسأل إذا كان >> 0 >< PSV_SUM
*  .VR5هل أبلغت الشرطة أو أي سلطة مختصة أخرى عن هذا الحادث الأخير حيث يمكنك طلب المساعدة أو اللجوء إلى العدالة؟
في البلدان المنطبق عليها ،28يرجى إضافة :قد تشمل تلك هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات في نظام العدالة غير الرسمي أو
رسميا لحل النزاعات (على سبيل المثال،
داخل المنظمات التي قد تحدث فيها مثل هذه المضايقات ،ما دامت آليات معترف بها
ً
<< تضمين أمثلة وطنية ،تتوافق مع قائمة السلطات غير الرسمية >>).
<<ضع علامة على كل ما ينطبق ،تحقق من السلطات المحددة قبل قبول الإجابة >>88
 – 11نعم ،الشرطة
 – 12نعم ،الخدمات الطبية
29
 – 13نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>3
 – 14نعم<< ،سلطة رسمية مختصة >>4
 – 21نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>1
 – 22نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>2
 – 23نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>3
 – 24نعم<< ،سلطة غير رسمية مختصة >>4

 – 77أبلغت في مكان آخر ،حدد___________________ :
 – 88لم أبلغ أي سلطة
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر

<< اسأل إذا كان >> 88 = VR5
*  .VR5Aلماذا لم تبلغ عن هذه الحادثة الأخيرة؟
<<لا تقرأ ،ضع علامة على كل ما ينطبق>>
 – 11نما إلى علم السلطات بطريقة أخرى
 – 20إنها مسألة عائلية
 – 21ليست خطيرة بما فيه الكفاية ،لم أعتبرها جريمة
 – 22لقد قمت بحلها بنفسي
 – 23كنت أعرف الجاني ولم أرد الإبلاغ عنه
 – 24اعتقدت أن الشرطة/السلطة المختصة لا يمكنها أن تفعل شي ًئا أو لن تفعل شي ًئا
 – 25لم أرغب في التعامل مع الشرطة/السلطات//أكره الشرطة/السلطات أو أخاف منها
جدا ومعقدة و/أو مكلفة للغاية
برمتها ،في أثناء الإبلاغ وبعده ،طويلة ً
 – 26العملية ّ
 – 27الخوف من انتقام الجاني أو آخرين
 – 28لم أكن أعرف مكان الإبلاغ عن الحادث و/أو الإجراء الصحيح للقيام بذلك
 – 29لم أبلغ عنها لأني كنت أشعر بالخجل
 – 77سبب آخر
 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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يجب إضافة هذه الآليات غير الرسمية إذا كان دورها (عاد ًة) معترف به رسميًا من قِبل السلطات .قم بتعديل الصياغة والأمثلة لتناسب الخصائص الوطنية .يقرره الشريك المنفذ الوطني.

قائمة يستكملها الشريك المنفذ الوطني .يجب أن تظل الشرطة والخدمات الطبية في أول مرتبتين ويجب تضمينهما بشكل افتراضي .من بين السلطات غير الرسمية المختصة ،يرجى
النظر في الآليات الموجودة في المؤسسات العامة والخاصة للتصدي إلى هذه الحالات (على سبيل المثال ،مكاتب الشؤون الداخلية أو الرقابة التأديبية الداخلية).

( يسفنلا فنعلاعلالاو ) (PSVيسفنلا فنعلانعلاا

الإبلاغ عن العنف ()VR

اﻟﻐﺎﻳﺔ

شهرا الماضية الذين
 16.3.1نسبة ضحايا العنف في الاثني عشر
ً
أبلغوا السلطات المختصة أو آليات حل النزاعات الأخرى المعترف
رسميا عن تعرضهم للإيذاء
بها
ً
<<العناصر الإلزامية المدرجة أعلاه على النحو التالي >>VR1–1A، VR2–2A، VR3–3A، VR4–4A، VR5–5A

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة
ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

يتم تشجيع المراجعة الوطنية للعناصر ألخاصة بعدم الإبلاغ (بين عناصر الإجابة  20و ،)76ربما لإضافة المزيد من الأسباب النموذجية،
إن وجدت.
قد تشمل العناصر الاختيارية الإضافية لوضعها في السياق ،بالنسبة إلى آخر حادثة عنف من جميع الأنواع:
•توضيح ما إذا كان الضحايا قد تحدثوا عن الحادث مع أي شخص آخر بخلاف السلطات المختصة (مثل الأسرة والشبكات الاجتماعية
والخدمات المتخصصة – على سبيل المثال المنظمات غير الحكومية المتخصصة ،وما إلى ذلك.
•الرضا عن استجابة السلطات ،بما في ذلك ما إذا كان الضحية سينصح ضحايا آخرين بالإبلاغ عن جريمة مماثلة إلى سلطة مختصة
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الاتجار بالبشر من أجل العمل القسري ()TIP

اﻟﻐﺎﻳﺔ

 16.2.2العدد المقدر لضحايا الاتجار من أجل العمل
القسري لكل  100,000من السكان خلال السنوات الخمس
الماضية

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻃﻔﺎل
ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
واﺳﺘﻐل واﺗﺠﺎر
واﻟﻌﻨﻒ

<< اسأل إذا كان  1 = SCR3أو >> 2
*  .TIP1سأقوم الآن بإدراج عدد من الممارسات التي يتعرض لها العمال في بعض الأحيان .هل يمكن أن تخبرني ،في السنوات
الثلاث الماضية ،إذا حدث لك أي من الحوادث التالية في العمل؟
<< اسأل إذا كان >> 01 = TIP1_A–X
شهرا الماضية؟ هل حدث ذلك منذ << شهر سنة>>؟
 .TIP2ماذا عن الاثني عشر
ً

.TIP2

.TIP1

نعم

لا

أفضل
ألا أذكر

نعم

لا

أفضل
ألا أذكر

أ

كان الراتب أقل بكثير مما وعدت به

01

02

99

01

02

99

ب
ج

تماما عما وعدت به
كان نوع العمل مختل ًفا
ً

01

02

99

01

02

99

كانت ساعات العمل أطول بكثير مما وعدت به

01

02

99

01

02

99

د

كانت ظروف السكن في العمل سيئة وأسوأ مما ُوعدت به

01

02

99

01

02

99

01

02

99

01

02

99

02

99

01

02

99

02

99

01

02

99

هـ

تم توجيهك للكذب بشأن هويتك/هوية صاحب العمل
الخاص بك

و

تم توجيهك للكذب على أي مسؤول بشأن عملك

01

ز

تم اقتطاع جزء من راتبك أو أي أجر أي عدد من الأيام دون
سبب وجيه

01

<< اسأل إذا كان  1 = SCR3أو >> 2
*  .TIP3في السنوات الثلاث الماضية ،هل تعرضت لأي من الحوادث التالية من قبل في العمل؟
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<< اسأل إذا كان >> 01 = TIP3_A–X
شهرا الماضية؟ هل حدث ذلك منذ << شهر سنة>>؟
 .TIP4ماذا عن الاثني عشر
ً

.TIP2

.TIP1

نعم

لا

أفضل
ألا أذكر

نعم

لا

أفضل
ألا أذكر

أ

تم سحب أوراق الهوية الخاصة بك (مثل جواز السفر أو
التأشيرة أو شهادة الميلاد)

01

02

99

01

02

99

ب

تم منعك أو تقييدك من التواصل بحرية مع عائلتك ،بما في
ذلك إجراء مكالمات هاتفية أو تلقيها ،حتى خارج ساعات
العمل

01

02

99

01

02

99

ج

تم منعك أو تقييدك من التواصل بحرية مع الآخرين خارج
مكان العمل ،حتى خارج ساعات العمل

01

02

99

01

02

99

د

تم تقييدك إلى حيث يمكنك الذهاب خارج أوقات العمل

01

02

99

01

02

99

هـ

شعرت بالتهديد الجسدي أو النفسي في أثناء العمل

01

02

99

01

02

99

و

لا يمكنك الاستقالة طو ًعا من الوظيفة

01

02

99

01

02

99

<< اسأل إذا كان  01 = TIP1_A–Xأو أي من >> 01 = TIP3_A–X
*  .TIP5هل هذه هي وظيفتك الحالية؟
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 01نعم
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >> 02 = _TIP5
شهرا الماضية ،منذ <<شهر ،سنة>>؟
عشر
الاثني
خلال
الوظيفة
هذه
تركت
هل
الوظيفة.
هذه
في
* .TIP6لقد ذكرت أنك لم تعد
ً
 – 98لا أعرف
شهرا الماضية
 – 01نعم ،تركت الوظيفة خلال الاثني عشر
ً
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا ،لقد تركت الوظيفة قبل <<شهر ،سنة>>
<< اسأل إذا كان >> 02 = _TIP5
*  .TIP7هل مكثت أطول مما كنت تريد في تلك الوظيفة؟
 – 01نعم
 – 02لا

 – 98لا أعرف
 – 99أفضل ألا أذكر
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<< اسأل إذا كان >> 01 = TIP5
*  .TIP8هل كانت ستحدث أي من الحوادث التالية إذا كنت قد قررت المغادرة؟
.TIP8
نعم

لا

لا أعرف

أفضل ألا
أذكر

أ

العنف الجسدي ،بما في ذلك اللكم والركل والشد والضرب والتهديد
بمسدس أو سكين أو أي أسلحة أخرى

01

02

98

99

ب

التقييد الجسدي ،بما في ذلك الربط أو الحبس في غرفة

01

02

98

99

ج

الحرمان من الطعام و/أو الماء و/أو النوم

01

02

98

99

د

الاعتداء أو العنف الجنسي

01

02

98

99

هـ

العنف العاطفي ،بما في ذلك التقليل من شأن الشخص أو نبذه أمام
أقرانه

01

02

98

99

و

إيذاء الأسرة أو أي شخص يهمك أمره

01

02

98

99

ز

إجراء قانوني ،بما في ذلك الاعتقال

01

02

98

99

ح

احتجاز جواز السفر أو الوثائق الأخرى

01

02

98

99

ط

الخسارة المالية ،بما في ذلك خسارة الرواتب أو مصادرة المدخرات أو
الأشياء الثمينة الأخرى

01

02

98

99

ي

الطرد من البلد

01

02

98

99

<< اسأل إذا كان >>01 = TIP7
*  .TIP9لماذا بقيت لفترة أطول مما كنت تريد؟ هل كانت ستحدث أي من الحوادث التالية إذا كنت قد قررت المغادرة؟
.TIP9
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نعم

لا

لا أعرف

أفضل ألا
أذكر

أ

العنف الجسدي ،بما في ذلك اللكم والركل والشد والضرب والتهديد
بمسدس أو سكين أو أي أسلحة أخرى

01

02

98

99

ب

التقييد الجسدي ،بما في ذلك الربط أو الحبس في غرفة

01

02

98

99

ج

الحرمان من الطعام و/أو الماء و/أو النوم

01

02

98

99

د

الاعتداء أو العنف الجنسي

01

02

98

99

هـ

العنف العاطفي ،بما في ذلك التقليل من شأن الشخص أو نبذه أمام
أقرانه

01

02

98

99

و

إيذاء الأسرة أو أي شخص يهمك أمره

01

02

98

99

ز

إجراء قانوني ،بما في ذلك الاعتقال

01

02

98

99

ح

احتجاز جواز السفر أو الوثائق الأخرى

01

02

98

99

ط

الخسارة المالية ،بما في ذلك خسارة الرواتب أو مصادرة المدخرات أو
الأشياء الثمينة الأخرى

01

02

98

99

ي

الطرد من البلد

01

02

98

99

( يرسقلا لمعلا لجأ نم رشبلاب راجتالاالاا

<< لا تسأل ،احسب المتغير باستخدام برنامج نصي >>
 .TIP_VOT_12Mضحية حالية للاتجار من أجل العمل القسري
<< الرمز  01إذا كان:
– أي من  01 = TIP2A–Xو
– أي من  01 = TIP4A–Xو
– ( 01 = TIP5أو  )01 = TIP6و
– أي من  01 = TIP8A–Xأو أي من 01 = TIP9A–X
الرمز  :00كل شيء آخر>>
<< لا تسأل ،احسب المتغير باستخدام برنامج نصي >>
 .TIP_VOT_3Yضحية اتجار من أجل العمل القسري في السنوات الثلاث الماضية
<< الرمز  01إذا كان:
– أي من  01 = TIP1A–Xو
– أي من  01 = TIP3A–Xو
– أي من  01 = TIP8A–Xأو أي من 01 = TIP9A–X
الرمز  :00كل شيء آخر>>
<< اقرأ إذا كان  01 = TIP_VOT_12Mأو >>01 = TIP_VOT_3Y
أتفهم أنك حصلت على وظيفة حيث واجهت فيها بعض ظروف العمل السيئة للغاية .أود أن أوجه بعض الأسئلة عن هذه
الوظيفة ،أو آخر وظيفة التحقت بها في السنوات الثلاث الماضية.
<< اسأل إذا كان  01 = TIP_VOT_12Mأو  01 = TIP_VOT_3Yو>>02 = TIP5
 .TIP10هل التحقت بهذه الوظيفة في هذا البلد؟
 – 98لا أعرف
 – 01نعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 02لا
<< اسأل إذا كان >>02 = TIP10
 .TIP11في أي بلد التحقت بهذه الوظيفة؟
<< لا تقرأ ،الرمز وف ًقا لاسم البلد .إذا كنت في ريب ،ففكِّر في الأراضي الحالية للبلدان >>
الرمز مع قائمة قياسية من رموز البلدان أو رموز المناطق للاستخدام الإحصائي – أسماء البلدان
 – 98لا أعرف
 – 97ليس <<بلد الإحصاء>> ،ولكن لا يوجد بلد آخر محدد (أي
على متن سفينة)
 – 99أفضل ألا أذكر
<< اسأل إذا كان  01 = TIP_VOT_12Mأو >>01 = TIP_VOT_3Y
 .TIP12من تواصل معك وعرض عليك الوظيفة؟
<< لا تقرأ الإجابات ،حدد ما يصل إلى ثلاثة خيارات >>
 – 77غير ذلك (يرجى التحديد)_____ :
 – 01صديق أو أحد أفراد العائلة
 – 02أحد المعارف
 – 98لا أعرف
 – 03وكالة توظيف رسمية
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 04شخص عادي له صلات بالتوظيف
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<< اسأل إذا كان  01 = TIP_VOT_12Mأو >>01 = TIP_VOT_3Y
 .TIP13ما نوع/ماذا كان نوع الوظيفة؟
<< لا تقرأ الإجابات ،حدد ما يصل إلى ثلاثة خيارات >>
 – 09أعمال النظافة/التدبير المنزلي
 – 01عمل إداري (موظف استقبال ،مساعد ،وما إلى ذلك)
 – 10مؤسسة دينية أو روحية
 – 02الزراعة/الثروة السمكية
 – 11مبيعات/بائع تجزئة/بائع متجول
 – 03التسول
 – 12عامل بصناعة الجنس
 – 04إنشاءات/تنسيق حدائق/سباكة/لحام/كهربائي
 – 77غير ذلك (يرجى التحديد)_____:
 – 05التسليم/التعبئة/النقل/القيادة
 – 06التربية ورعاية الطفولة
 – 98لا أعرف
 – 07خدمات الطعام/المطاعم
 – 99أفضل ألا أذكر
 – 08محترف (رعاية صحية/مسؤول)
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تقييم المقابلات

30

سجل بعد المقابلة>>
<<لا تسألِّ ،
 .X1عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم  6سنوات فأكثر ،الحاضرين (عادةً) في أثناء المقابلة ،بما في ذلك المستجوب.
<< إجابة واحدة فقط >>
 – 01اثنان (المستجوب والمجيب)
 – 02ثلاثة
 – 03أربعة أو أكثر
سجل بعد المقابلة>>
<<لا تسألِّ ،
 .X2تعاون المجيب
<< إجابة واحدة فقط >>
جدا
 – 01جيد ً
 – 02جيد
 – 03منصف
 .X3معلومات فنية عن المقابلة

30
31

 – 04ضعيف
جدا
 – 05ضعيف ً

31

يمكن توسيع نطاقها من قِبل الشريك المنفذ الوطني

حتى الشريك المنفذ الوطني ،بالنسبة للمقابلات الشخصية المدعومة بالكمبيوتر ،يمكن تسجيلها عن طريق إدارة أخذ العينات وبرنامج إجراء المقابلات (أي عدد الزيارات ،ومدة المقابلة
والأقسام ،واكتمال المقابلة ،وأسباب عدم اكتمال المقابلة ،وما إلى ذلك).
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