
مخطط تسلسل القرارات: «19-كوفيد»جمع البيانات بشأن العنف ضد املرأة وجائحة 

تخدامها؟في جمع البيانات وكيف سيجري استرغبينملاذا 

ما هي األسئلة التي ِمن املفيد استكشافها؟

!استخدام البيانات املوجودة
استكشاف البيانات التي توفرها الدراسات •

.االستقصائية املوجودة
-كوفيد»قبل جائحة )تحليل سجالت حالة الخدمة •

(.وفي أثنائها« 19

هل بإمكانك ضمان السرية والخصوصية 
والدعم؟

من اآلمن أن ُتجَمع البيانات من خالل 
الدراسات االستقصائية أو املقابالت 

.املتعلقة بالعنف
!هام

ال يمكن جمع بيانات تمثيلية عن عدد 
معدل )النساء الالتي يتعرضن للعنف 

وفي « 19-كوفيد»قبل جائحة ( االنتشار
أثنائها وبعدها من خالل دراسات 
.نساءاستقصائية تضم عينة عشوائية من ال

زيارة ال يمكن للمستطِلعين
املنازل بأمان وترتيب 

.مقابالت خاصة وسرية

نعم

ال

نعم

ال

أيمكنني استخدام بيانات الخدمة 

لتحديد مدى انتشارها؟ 

مثل تقارير الشرطة، االتصاالت )

نات الهاتفية بخطوط املساعدة، البيا

؟(املستمدة من دور اإليواء

مع أيمكنني إجراء مقابالت هاتفية أو ج

أجهزة /بيانات باستخدام شبكة اإلنترنت

انات الهواتف املحمولة للحصول على بي

بشأن انتشار العنف؟

شأن فقد تؤدي مشاركة املرأة في أي دراسة استقصائية ب.ال

تدين العنف، ال سيما عندما تكون في املنزل مع األشخاص املع

.أو إلى تدني جودة البيانات/عليها، إلى زيادة العنف و

فير خيارات البحث األولية اآلمنة التي يمكنها تو 

:املعلومات ذات الصلة

ر ، بما في ذلك التغييرات في اتحديد الخدمات•
ُّ
لتوف

.واملوارد

بة إجراء دراسات استقصائية أو مقابالت مقتض•

.مع مقدمي الخدماتللمخبرين الرئيسيين

مون إجراء مقابلة مع الناجيات إن أمكن بشكٍل مأ•

 داخل مقّرات امل)وبموافقتهن الكاملة
ً
نظمات مثال

(.واءالنسائية أو مرافق الرعاية الصحية أو دور اإلي

 على إعطاء األولوية لسالمة املاحرص ي
ً
رأة دائما

!قبل جمع البيانات

ال

تقومي /ال تقم
بذلك

تقومي/ال تقم
بذلك

نعم

تقومي بذلك/ال تقم

هل من املفيد إضافة أسئلة غير 

عنف مثل ال)مباشرة في تقييم سريع 

؟(الذي يتعرض له أشخاص آخرون

ذه لن نعرف ما الذي تعنيه ه.ال

. النوعية من األسئلة

. يذهذا اإلجراء غير قابل للتنف

تقومي /ال تقم
بذلك

 )يرجى الرجوع إلى املوجز املرفق ملزيد من التفاصيل 
ً
(يصدر قريبا

2020يونيو /حزيران30. اإلصدار

العنف أيمكنني إضافة أسئلة بشأن تجربة

ند إلى في دراسة استقصائية سكانية تست

-يدكوف»تقييم سريع حول تأثير جائحة 

؟«19

:األخرى األسئلة املحتملة التي تجيب عنها مصادر البيانات
غ عنه أو أشكاله•

ّ
أو شّدته؟هل تغّيرت طبيعة العنف املبل

هل ازداَد استخدام الخدمة أم انخفض؟•
أو تقديمها بشكل  /هل يجري الوصول إلى الخدمات و•

مختلف، وهل هي آمنة وفّعالة؟

قصائية األسئلة املحتملة التي أجابت عنها الدراسات االست
:السكانية

هل ازداَد العنف؟•
هل تغّيرت طبيعة العنف أو أشكاله أو شّدته؟•
الحماية من العنف؟/هل تغّيرت عوامل الخطر•

هل يوجد إقفال على 
جد الصعيد الوطني أو هل تو 

قيود شديدة على الحركة؟

صّح وال ي. جزء صغير فقط من النساء املعتدى عليهن يستخدمن الخدمات.ال
.االنتشارتفسير أي تغيير في بيانات استخدام الخدمة على أنه تغيير في معدل

.بيانات الخدمة مفيدة لإلجابة عن أسئلة مختلفة

هل يمكن 
للبيانات 

ة املوجودة اإلجاب
عن األسئلة 
الشائعة التي 

يجري 
استكشافها؟


