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هذا مؤش�ر الوصمة لدى األشخاص 
المتعايش�ين م�ع في�روس نقص 
المناع�ة البش�ري وه��و مب��ادرة يتم 
تطويرها وتنفيذها بواس��طة ومن أجل 
األش��خاص المتعايش��ين م��ع فيروس 

نقص المناعة البشري. 

ويهدف إلى جمع المعلومات عن التجارب 
التي يمر بها األش��خاص المتعايشون 
م��ع في��روس نق��ص المناعة البش��ري 
المرتبط��ة بالوصم��ة والتمييز وحقوق 

اإلنسان.

»مقابلتي من 
قبل شخص آخر 
مصاب بفيروس 
نقص المناعة 
البشري كانت من 
نوع مختلف - 
ألنك تشعر أنه 
بالفعل يتفهم 
جيدا شعورك تجاه 
األمور المتعلقة 
بكونك مصاب 
بالفيروس.«
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ت��م	إعداد	دليل	المس��تخدم	ه��ذا	من	أجل	الِف��رق	التي	تقوم	
بتنفيذ	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري	في	مجتمعاتهم.	
يحت��وي	دلي��ل	المس��تخدم	عل��ى	معلومات	أساس��يّة	عن	
مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	وعن	الغرض	المقصود	منه،	وعلى	مقدمة	مفصلة	
عن	االس��تبيان	الذي	يش��كل	أس��اس	عملية	جم��ع	البيانات،	
ويتضمن	التوجيهات	العملية	لتدريب	األشخاص	الذين	يجرون	
المقاب��الت	وكيفية	ضم��ان	إتمام	عملي��ة	المقابلة	بطريقة	
أخالقي��ة،	وكيفيّ��ة	إدخال	البيان��ات	وتحليلها	بش��كل	فّعال،	
كما	يتضمن	الدلي��ل	نصائح	عن	كيفيّة	إيصال	نتائج	عملية	
البح��ث	واس��تخدامها	للدفاع	ع��ن	حقوق	المتعايش��ين	مع	

فيروس	نقص	المناعة	البشري.	
لق��د	تم	إع��داد	دليل	المس��تخدم	واالس��تبيان	المصاحب	

من	أجل:
•الم��دراء	أو	المنفذي��ن	لمش��روع	مؤش��ر	الوصم��ة	ل��دى	 	
المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	البش��ري	)مثالً،	

قائد	الفريق(؛
•المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	البش��ري	الذين	 	

سيجرون	المقابالت	التي	تشكل	أساس	المؤشر؛
•المس��ؤولين	عن	إدخال	البيانات	في	الكمبيوتر	لكي	تصبح	 	

جاهزة	للتحليل؛	
•المسؤولين	عن	تحليل	البيانات	ووضع	تقارير	عنها. 	

يمك��ن	أيض��اً	اس��تعمال	دليل	المس��تخدم	كوثيق��ة	تقدم	
معلومات	أساسيّة	تفيد	الشبكات	المحليّة	للمتعايشين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري	التي	تلعب	دوراً	هاماً	في	ضمان	
تيس��ير	استخدام	المؤشر	من	قبل	ومن	أجل	المتعايشين	مع	

فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	مجتمعاتهم.

لَِمن	تم	إعداد	هذا	الدليل؟
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تم	إعداد	دليل	
المستخدم	هذا	من	
أجل	الِفرق	التي	تقوم	
بتنفيذ	مؤشر	الوصمة	
لدى	المصابين	
بفيروس	نقص	
المناعة	البشري	في	
مجتمعاتهم.



تقديم	مؤشر	الوصمة	
لدى	األشخاص	

المتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري
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ما	الهدف	من	هذا	المؤّشر؟
غالب��ا	ما	يواجه	المتعايش��ون	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	الش��عور	بالوصم��ة	والتمييز.	
والكثي��ر	منهم	ال	يعرف��ون	حقوقهم	وال	كيفية	
العم��ل	عل��ى	تحس��ين	األم��ور.	هن��اك	العديد	
م��ن	المنظم��ات	التي	تق��وم	بحم��الت	مضادة	
للوصم��ة	والتميي��ز	وتناضل	من	أجل	تحس��ين	
حقوق	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري.	ويهدف	المؤّش��ر	إلى	جمع	معلومات	
عن	الوصمة	والتمييز	وحقوق	المتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري	والتي	ستساعد	

في	نشاطات	الدعوة	هذه.
نحن	نس��مي	هذا	المؤش��ر	»مؤشر	الوصمة	
لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	
البش��ري«.	وهو	مش��روع	ت��م	تطوي��ره	وتنفيذه	
بواسطة	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	وم��ن	أجله��م.	وه��و	يهدف	إل��ى	جمع	
معلوم��ات	عن	تجارب	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نق��ص	المناعة	البش��ري	المتعلق��ة	بالوصمة	
والتمييز	وحقوقهم.	والمعلومات	التي	نجمعها	
م��ن	المتعايش��ين	مع	في��روس	نق��ص	المناعة	

البشري	سوف	تسمح	لنا	بما	يلي:
•تس��جيل	التج��ارب	المختلفة	الت��ي	يمر	بها	 	

المتعايش��ون	م��ع	في��روس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	ضم��ن	مجتم��ع	أو	بل��د	معيّن	بما	
والتمييزالمصاحبي��ن	 بالوصم��ة	 يتعل��ق	

لإلصابة	بالفيروس.
•مقارنة	وضع	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	 	

المناع��ة	البش��ري	في	بلد	واح��د	أو	في	عدة	
بلدان	بالنسبة	لمشاكل	معيّنة.

•قي��اس	المتغي��رات	التي	تحصل	خ��الل	فترة	 	

زمني��ة	معين��ة	بحي��ث	يمك��ن	اإلجابة	على	
أسئلة	مثل،	»هل	ساَءت	أم	تحسنت	األوضاع	
المتعلق��ة	بالوصمة	والتمييز	والحقوق	لدى	
المتعايش��ين	م��ع	في��روس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	في	هذا	المجتمع	خالل	الس��نوات	

القليلة	الماضية«.
•تأس��يس	قاعدة	من	الدالئل	لكي	تس��تخدم	 	

والتدخ��الت	 السياس��ات	 تغيي��ر	 أج��ل	 م��ن	
البرامجيّة.	

إن	الهدف	الرئيسي	من	جمع	هذه	المعلومات	
وعرضها	على	شكل	مؤّشر	هو	زيادة	فهمنا	لمدى	
وألش��كال	الوصمة	والتميي��ز	اللذين	يواجههما	

المتعايشون	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
المنظم��ات	 وته��دف	 المختلف��ة.	 الب��الد	 ف��ي	
المش��اركة	إلى	جعل	المؤشر	متاحاً	على	نطاق	
واس��ع	بحي��ث	يمكن	اس��تخدامه	بوصف��ه	أداة	
دعم	محلي��ة	ووطنية	وعالمية	للكفاح	من	أجل	
تحسين	حقوق	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري.	
وعندما	ينتقل	المؤشر	من	مرحلة	المفهوم	
إلى	مرحلة	التنفيذ	واسعة	النطاق	فسوف	يتم	
اعتم��اده	من	قبل	مجموع��ات	مختلفة	متنوعة	

في	مختلف	المجتمعات	والبلدان	والقارات.	

ما	هو	الهدف	من	دليل	
المستخدم؟

اله��دف	من	دلي��ل	المس��تخدم	ه��و	تزويد	فرق	
البحث	المحليّة	بالمعلومات	واإلرشادات	الالزمة	
إلجراء	االس��تبيان	الخاص	بمؤشر	الوصمة	لدى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
في	مجتمعهم	المحل��ي	أو	في	بلدهم.	وقد	تم	
تصميم��ه	بحيث	يس��مح	للمنظم��ات	واألفراد	
باستعمال	المؤشر	بش��كل	مستقل	لتسجيل	
وتحليل	ووضع	التقارير	عن	تجارب	المتعايش��ين	
مع	في��روس	نقص	المناعة	البش��ري	المتعلقة	
لإلصاب��ة	 المصاحبي��ن	 والتميي��ز	 بالوصم��ة	

بالفيروس	في	مجتمعاتهم	المحليّة.	
ويُنظ��ر	أيضاً	إلى	دليل	المس��تخدم	على	أنّه	
وثيق��ة	حيّ��ة	-	حيث	س��يحتاج	إل��ى	تعديل	مع	
مرور	الوقت،	خصوصاً	خالل	تنفيذ	المؤشر	داخل	
البلدان	وعودة	الفرق	مع	الدروس	التي	يتعلمنوها	

في	ميدان	العمل.
وبش��كٍل	ه��ام	فإن��ه	عن��د	تطبي��ق	مؤش��ر	
الوصم��ة	لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	
المناع��ة	البش��ري	ف��ي	بل��د	ما،	س��يصبح	من	
الممكن	ربط	منظور	المتعايشين	مع	الفيروس	
م��ع	دراس��ات	تبح��ث	ف��ي	الوصم��ة	والتميي��ز	
المصاحبي��ن	لإلصابة	بالفي��روس	من	منظورات	
أخ��رى	مثل	منظ��ور	مقدم��ي	خدم��ات	الرعاية	
الصحيّ��ة	العاملي��ن	عل��ى	مس��توى	المراف��ق	
الصحية	والمجتمع	العام.1	إن	تكرار	اس��تخدام	
ه��ذا	المؤش��ر	مع	م��رور	الوق��ت	-	وبالترافق	مع	
	في	زيادة	 دراس��ات	أخرى-	سيكون	له	دور	أساسيًّ

الفهم	العام	لنا	جميعاً	لهذا	الموضوع.

غالبا	ما	يواجه	
المتعايشون	مع	
فيروس	نقص	
المناعة	البشري	
الوصمة	و	التمييز.	
الكثير	منهم	ال	
يعرفون	حقوقهم	
و	ال	كيفية	العمل	
على	تحسين	األمور.

الجزء	1 
مقدّمة	-	خلفيّة	وأهداف	المؤّشر

	تتوفر	معلومات	عن	هذه	 1
الدراسات	على	موقع	
www.measuredhs.com
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يُنظر	إلى	دليل	
المستخدم	على	
أنّه	وثيقة	حيّة	-	

و	سيحتاج	إلى	تعديل	
مع	مرور	الوقت.

كيف	يمكن	لي	أن	أستفيد	
من	المؤشر؟

م��ن	المع��روف	منذ	وقت	طوي��ل	أن	هناك	حاجة	
إل��ى	اتخاذ	إج��راءات	لمعالجة	قضاي��ا	الوصمة	
والتميي��ز	المصاحب��ة	لإلصابة	بفي��روس	نقص	
المناعة	البش��ري.	فبتنفيذ	مؤشر	الوصمة	لدى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
ف��ي	بلد	س��وف	يس��هل	الحصول	عل��ى	األدلة	

الالزمة	من	أجل:
•التأثير	على	إجراءات	وضع	السياسات	الوطنية	 	

وتنفيذها	والتي	تحمي	حقوق	المتعايش��ين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري

تأخ��ذ	 بحي��ث	 البرام��ج	 تصمي��م	 •تكيي��ف	 	

ف��ي	االعتب��ار	مس��ألة	الوصم��ة	والتميي��ز	
المصاحبين	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	

البشري	في	أعمالها.
المؤش��ر،	 مناف��ع	 ف��إن	 األح��وال	 كل	 وف��ي	
خصوص��اً	لألش��خاص	الذين	يقوم��ون	بتنفيذه،	
تمتد	ألبعد	من	مجرد	جمع	هذه	األدلة	الضرورية	
جداً.	وتهدف	عملية	تنفيذ	المؤش��ر	إلى	تدعيم	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
وشبكاتهم	ومجتمعاتهم	المحليّة	ويعتبر	هذا	
م��ن	المكوّن��ات	بالغة	األهمية	م��ن	أجل	ضمان	
تجدي��د	مبدأ	زيادة	مش��اركة	المتعايش��ين	مع	
في��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري	واإلي��دز.	ومن	
المأمول	أن	اس��تخدام	المؤش��ر	سيشجع	على	
إح��داث	تغيير	ف��ي	المجتمعات	إضاف��ة	لكونه	
أداة	لتدعيم	التغييرات	األوس��ع	الالزمة	بحسب	

بيانات	المؤشر.
ف��ي	نهاية	المطاف،	من	المأمول	أن	يش��ّكل	
المؤشر	أداة	دعم	قويّة	تلعب	دوراً	في	دعم	الهدف	
االجتماعية	 والمنظمات	 للحكومات	 المشترك	

والناش��طين	والمتعايش��ين	مع	في��روس	نقص	
المناع��ة	البش��ري	عل��ى	ح��د	س��واء	م��ن	أجل	
التخفيف	م��ن	الوصمة	والتميي��ز	المصاحبين	

لإلصابة	بالفيروس.

من	جاَء	بفكرة	المؤشر؟
إن	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري	هو	مبادرة	شاركت	فيها	
ع��دة	منظمات	عملت	معاً	من��ذ	عام	2005	من	

أجل	تطوير	هذه	الدراسة.	وتتضمن:
•الش��بكة	العالمية	للمتعايشين	مع	فيروس	 	

)GNP+(	اإليدز	/	البشري	المناعة	نقص
الدولي��ة	للنس��اء	المتعايش��ات	 •الجماع��ة	 	

م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	
)ICW(

) • 	IPPF(	األسرة	لتنظيم	الدولي	االتحاد
•برنام��ج	األمم	المتحدة	المش��ترك	المعني	 	

بفي��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري	/	اإليدز	
.)UNAIDS(

وفيم��ا	يل��ي	مقدم��ة	موج��زة	ع��ن	كل	من	
ه��ذه	المنظم��ات	وعن	دور	كل	منها	في	مؤش��ر	
الوصم��ة	لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري	وكيفية	استفادتهم	منه:

شبكات المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة البشري 

تشترك	شبكتان	بشكل	خاص	بمؤشر	الوصمة	
لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	
للنس��اء	 الدولي��ة	 الجماع��ة	 وهم��ا	 البش��ري	
المتعايشات	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإليدز	)ICW(	والش��بكة	العالمية	لألشخاص	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)+GNP(.	وهم��ا	تري��ان	أن	المؤش��ر	هو	
الطريق	لتوثيق	الوصمة	والتمييز	ولتوفير	األدلة	
الت��ي	يمك��ن	اس��تعمالها	كأداة	دع��م	من	أجل	

إحداث	تغيير.
لألش�خاص  العالمّي�ة  •الش�بكة  	

المتعايش�ين مع فيروس نقص المناعة 
البشري / اإليدز )+GNP(	هي	شبكة	عالميّة	
تتم	إدراتها	بواس��طة	ومن	أجل	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	وهدفها	
العام	هو	تحس��ين	نوعية	حياة	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	ويعتمد	
عمله��ا	على	قاع��دة	من	السياس��ات	وعلى	
جدول	األعم��ال	العالمي	للدع��وة	وهي	تركز	
على	تحس��ن	الوص��ول	إلى	العناي��ة	والعالج	
المناع��ة	 نق��ص	 بفي��روس	 المتعلقي��ن	
البش��ري	والقضاء	عل��ى	الوصم��ة	والتمييز	
اللَذي��ن	يواجهان	المتعايش��ين	مع	الفيروس	
والتش��جيع	على	مش��اركة	المتعايشين	مع	
الفيروس	بش��كل	أكثر	فعاليّ��ة	في	القرارات	

انظر...
الملحق	1:	

التعرف على المفاهيم 
قمنا بإنشاء جدول يحتوي على التعريفات 
والمفاهيم الرئيس�ّية التي نستعملها في 
هذا المش�روع ونشير إليها بشكل خاص 
في االس�تبيان الخاص بمؤشر الوصمة 
ل�دى المتعايش�ين مع في�روس نقص 
المناعة البشري. ستجدون الجدول في 
الملح�ق رقم 1. ننص�ح باإلطالع على 
والتعريفات قبل اإلطالع  المفاهيم  هذه 
على محتوى االستبيان. بذلك سيمكنكم 
ق�راءة االس�تبيان مدركين م�ا نحاول 
اكتشافه في كل سؤال وما تنطوي عليه 

بعض الكلمات التي نستخدمها.



الت��ي	تؤث��ر	على	حياته��م	وحي��اة	الناس	في	
مجتمعاته��م.	وتحق��ق	الش��بكة	العالميّة	
للمتعايش��ين	م��ع	في��روس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	مهمته��ا	من	خ��الل	الدع��م	وبناء	
الق��درات	وبرامج	التواصل.	ولهذه	الش��بكة	
أمان��ة	عام��ة	مقرها	ف��ي	هولندا	وش��بكات	
إقليمي��ة	زميلة	في	أفريقيا	ومنطقة	آس��يا	
والمحيط	الهادي	ومنطق��ة	البحر	الكاريبي	

وأوروبا	وأميركا	الالتينيّة	وشمال	أميركا.	
•الجماعة الدولية للنس�اء المتعايشات  	

مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز 
)ICW(	هي	الش��بكة	العالميّة	الوحيدة	التي	
تدار	بواس��طة	ومن	أجل	النس��اء	اإليجابيات	
لفي��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري	وهدفها	
رفع	أصوات	الكثير	من	النس��اء	المتعايشات	
مع	الفي��روس	والدعوة	إلح��داث	تغييرات	من	
أجل	تحسين	حياتهن.	ومنذ	نشأتها	في	عام	
1992	نم��ت	لتصب��ح	ش��بكة	تجم��ع	5000 
امرأة	متعايش��ة	مع	في��روس	نقص	المناعة	
البش��ري	م��ن	138	بلًدا	وقد	اكتس��بت	خبرة	
واس��عة	في	قضايا	النساء	المتعايشات	مع	
بالفيروس.	وتعمل	هذه	الش��بكة	ضمن	إطار	
من	إس��تراتيجية	لحقوق	اإلنسان	ترّكز	على	
ثالث��ة	مج��االت:	المس��اواة	بين	الجنس��ين،	
والوصول	إلى	العناية،	والعالج	والدعم،	والحق	
ف��ي	المش��اركة	الفاعل��ة	ف��ي	كل	القرارات	
الت��ي	تؤثر	على	حياة	النس��اء	المتعايش��ات	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	في	كل	
ه��ذه	المجاالت	تُعير	الش��بكة	انتباًها	خاًصا	
للقضايا	التي	تواجه	الش��ابات	المتعايشات	
مع	الفيروس.	ومن	أعمالها	األساس��ية	الحد	
من	الوصمة	والتمييز	اللذين	يواجهان	النساء	
المتعايش��ات	مع	الفي��روس	في	جميع	أنحاء	

العالم.	

ومن	إحدى	أحدث	المهام	التي	شاركت	فيها	
هذه	الش��بكات	كانت	المش��اركة	ف��ي	االختبار	
التجريب��ي	لمس��ودة	االس��تبيان	الذي	يش��كل	
األس��اس	لمؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	
في��روس	نقص	المناعة	البش��ري.	وفي	الفترة	ما	
بين	تشرين	األول	/	أكتوبر	وكانون	األول	/	ديسمبر	
2006	وبع��د	تلقي	التدريب	ال��الزم،	قام	اثنان	من	
ممثلي	الش��بكات	المحلية	للمتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	في	أربعة	بلدان	
)كيني��ا،	وتريني��داد	وتوباغ��و،	والهند	وليس��وتو(	
باختبار	تجريبي	لالستبيان.	وقام	الفريق	بمقابلة	
نحو64	ش��خًصا	من	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	في	ه��ذه	البالد	األربعة	
وجمع��وا	معلومات	بالغة	األهمي��ة	عن	كيفية	

تحسين	مسودة	االستبيان	األولى.

 )IPPF( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	هو	مقدم	
خدم��ات	عالم��ي	ومؤيد	بارز	للصحة	الجنس��ية	
واإلنجابية	والحقوق	للجميع.	وهوحركة	عالمية	
تتأل��ف	م��ن	المنظم��ات	الوطنية	الت��ي	تعمل	
م��ع	المجتمع��ات	واألفراد	وم��ن	أجلهم.	ويعمل	
االتح��اد	على	توفي��ر	خدم��ات	الوقاي��ة	والعالج	
نق��ص	 في��روس	 م��ع	 للمتعايش��ين	 والعناي��ة	
المناعة	البش��ري	ويعتمد	عل��ى	االرتباط	الهام	
بالسياس��ات	والبرام��ج	بين	الصحة	الجنس��ية	
واإلنجابي��ة	من	جهة	واإليدز	من	جهة	أخرى.	ومن	
الجوانب	األساس��ية	لعمل��ه	معالجة	موضوع	
الصح��ة	والحق��وق	الجنس��ية	واإلنجابية	لدى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.	
وم��ع	إدراك	أن	الوصم��ة	والتميي��ز	يح��والن	دون	
تأمي��ن	الخدم��ات	الضروري��ة	للمتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري	فقد	كان	االتحاد	
في	طليعة	عملية	تطوير	المؤش��ر	بوصفه	أداة	
هام��ة	للدعوة.	وهو	ملتزم	كغيره	من	الش��ركاء	
بتنسيق	وتوفير	الدعم	والتمويل	األولي	من	أجل	

تنفيذ	االستبيان.

برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة 

)UNAIDS( البشري / اإليدز
برنام��ج	األم��م	المتح��دة	المش��ترك	المعن��ي	
بفي��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري	/	اإليدز	هو	
مش��روع	إبداعي	مش��ترك	لألمم	المتحدة	وهو	
يجم��ع	جه��ود	وم��وارد	أمان��ة	البرنامج	وعش��ر	
منظمات	م��ن	داخل	منظوم��ة	األمم	المتحدة	
من	أجل	االس��تجابة	لم��رض	اإلي��دز.	ويقع	مقر	
األمانة	في	جنيف،	سويسرا	ويضم	موظفين	في	
مواقع	في	أكثر	من	80	بلداً.	ويتم	تنسيق	العمل	
المتماس��ك	لمنظوم��ة	األم��م	المتح��دة	ضد	
اإليدز	ف��ي	البلدان	من	خ��الل	مجموعات	فكرية	
وبرامج	مش��تركة	معنية	باإليدز.	والمش��اركون	
في	رعاية	برنامج	األمم	المتحدة	المشترك	هم:	
مكتب	مفوض	األمم	المتحدة	السامي	لشؤون	
الالجئي��ن	)UNHCR(	ومنظم��ة	األمم	المتحدة	
وبرنام��ج	 	)UNICEF )اليونيس��يف	 للطفول��ة	
األغذية	العالمي	)WFP(	وبرنامج	األمم	المتحدة	
اإلنمائ��ي	)UNDP(	وصن��دوق	األم��م	المتح��دة	
للس��كان	)UNFPA(	ومكت��ب	األم��م	المتحدة	
	)UNODC( والجريم��ة	 بالمخ��درات	 المعن��ي	
ومنظمة	العمل	الدولية	)ILO(	ومنظمة	األمم	
المتح��دة	للتربية	والعلم	والثقافة	)اليونس��كو
	)WHO(	العالمية	الصحة	ومنظمة	)UNESCO

والبنك	الدولي.	
ويس��عى	برنامج	األمم	المتحدة	المش��ترك	
لبناء	ودعم	استجابة	موسعة	لإليدز	-	استجابة	
تش��ترك	فيها	جه��ود	العدي��د	م��ن	القطاعات	
والش��ركاء	من	الحكوم��ة	والمجتم��ع	المدني	

»لقد	تعلمت	
الكثير.	في	
البداية	ظننت	
أن	إجراء	بحث	
ربما	يحتاج	إلى	
شخص	متخرج،	
لذلك	أشعر	بثقة	
أكبر	بنفسي	
ألنني	شاركت	
بشكل	جيّد	
جداً	و	أستطيع	
اآلن	إجراء	هذا	
البحث.«
 المشروع	التجريبي	
في	جنوب	أفريقيا

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  6  



والقط��اع	الخ��اص.	وتش��مل	أعماله	خمس��ة	
مجاالت	رئيسية:	تنمية	القيادة	والدعوة	من	أجل	
اتخاذ	إجراءات	فعالة	ضد	الوباء؛	توفير	معلومات	
وسياسات	إس��تراتيجية	لتوجيه	جهود	مواجهة	
االي��دز	ف��ي	جمي��ع	أنح��اء	العالم،	وتتب��ع	ورصد	
وتقييم	الوباء	ومواجهت��ه،	حيث	يعتبر	البرنامج	
الم��ورد	الرائ��د	في	العال��م	للبيان��ات	والتحاليل	
المتعلق��ة	باإلي��دز،	ويق��وم	بإش��راك	المجتمع	
المدن��ي	وتطوي��ر	الش��راكات	وتنمي��ة	الم��وارد	
المالي��ة	والبش��رية	والتقنية	لدعم	اس��تجابة	

فعالة.

تنفيذ	المؤشر؟ َمن	يجب	أن	يُشارك	في	
هناك	عدد	من	األطراف	الرئيسية	األخرى	صاحبة	
الش��أن	التي	س��وف	تلع��ب	دورًا	متزايد	األهمية	
في	تنفيذ	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	
في��روس	نقص	المناعة	البش��ري	على	مس��توى	
البلد	أو	الجماعة	في	المس��تقبل.	وتشمل	هذه	

األطراف:	
•األش��خاص	الذين	يج��رون	المقاب��الت،	وهم	 	

متعايش��ون	م��ع	في��روس	نق��ص	المناع��ة	
البشري.

•األش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت،	 	

وه��م	أيض��ا	متعايش��ون	مع	في��روس	نقص	
المناعة	البشري.	

•األط��راف	الت��ي	تدع��م	تنفيذ	المؤش��ر	من	 	

الناحي��ة	اإلداري��ة	أو	الفنيّ��ة،	عل��ى	س��بيل	
المث��ال	قادة	الفرق	وموظف��و	إدخال	البيانات	
ومحللو	البيانات	وقد	يكون	هؤالء	األشخاص	
متعايش��ين	أو	غير	متعايش��ين	م��ع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري.

لننظر	إلى	الدور	الذي	س��تلعبه	كل	من	هذه	
األطراف	المحلية	المعنية	في	هذه	العملية.

األشخاص الذين يجرون المقابالت
س��يكون	األش��خاص	الذي��ن	يج��رون	المقابالت	
أش��خاًصا	من	أعضاء	ش��بكة	المتعايشين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري	داخل	البلد	حيث	
يجري	تنفيذ	المؤش��ر	وهم	أشخاص	متعايشون	
م��ع	الفي��روس.	وم��ن	المه��م	أن	يك��ون	ه��ؤالء	
م��ن	الناس	غي��ر	المتحفظين	بش��أن	إصابتهم	
ف��ي	كش��ف	وض��ع	 )أي	صريحي��ن	 بالفي��روس	
إصابتهم	لآلخري��ن	بارتياح(،	وذلك	من	أجل	توفير	
بيئ��ة	ممّكنة	لألش��خاص	الذين	تُج��رى	معهم	
المقابالت	خ��الل	عملية	إج��راء	المقابالت	ومن	
المأمول	أن	يتم	تش��جيعهم	عل��ى	التكلم	عن	

تجاربهم	بشكل	أكثر	انفتاحاً..
س��يجري	تدري��ب	األش��خاص	الذي��ن	يجرون	
المقاب��الت	 إج��راء	 عل��ى	 محليّ��اً	 المقاب��الت	

باستعمال	االس��تبيان	الخاص	بمؤشر	الوصمة	
لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	
البشري	ودليل	المستخدم	هذا.	وسيتم	تدريبهم	
أيض��اً	عل��ى	إج��راء	المقاب��الت	وعلى	تس��هيل	
مناقشات	المجموعات	المشاركة	وعلى	تسجيل	
دراس��ة	الحاالت.	إضافة	إلى	ذلك،	سوف	يتلقون	
توجيهات	بش��أن	التعامل	مع	الحاالت	النفسية	
الصعبة	وعمليّة	اإلحالة	من	أجل	الحصول	على	
مش��ورة	أو	اإلحال��ة	إلى	مصادر	أخرى	للمش��ورة	
والمعلوم��ات.	وهذه	كلها	مه��ارات	هامة	يمكن	
لألش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	استعمالها	
في	المس��تقبل	إذا	كانوا	)أو	رغبوا	بأن(	يشاركون	
في	مش��اريع	مشابهة	أو	دارس��ات	بحثية	أخرى.	
وتوحي	التجارب	الماضية	بأن	العملية	التدريبية	
ستجعلهم	أكثر	تمكناً	وستعلمهم	الكثير	من	
خ��الل	المقاب��الت	مع	غيرهم	من	المتعايش��ين	
م��ع	الفي��روس.	وق��د	يرغب��ون	أيضاً	ف��ي	تقديم	
تعقيبات	على	المقابالت	إلى	الش��بكات	مرفقة	
باقتراحات	واس��عة	النطاق	بخص��وص	القضايا	
التي	تحت��اج	إلى	إجراء	نش��اطات	للدعوة	أوبناء	
قدرات،	أومش��اركة	الشبكات	بش��كل	أكبر	في	
تحديد	أولويات	التمويل	المس��تقبلي	وفي	وضع	
السياسات	من	منظور	المتعايشين	مع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري.	

األشخاص الذين تُجرى عهم المقابالت
معه��م	 تُج��رى	 الذي��ن	 األش��خاص	 س��يكون	
المقاب��الت	أش��خاًصا	م��ن	المتعايش��ين	م��ع	
في��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري	و	أعضاءاً	في	
ش��بكات	المتعايش��ين	بالفيروس	أو	أش��خاصاً	
معروفين	م��ن	قبل	الش��بكات	أو	لهم	اتصاالت	
مع	الش��بكات	حتى	ل��و	لم	يكون��وا	أعضاًء	في	
الشبكات.	وس��يقومون	باس��تكمال	االستبيان	
بمس��اعدة	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	

حيث	سيتم	الحصول	على	بيانات	المؤشر.
وقد	تم	تصميم	عملية	اإلجابة	على	األسئلة	
المتعلق��ة	بالقضاي��ا	ال��واردة	ف��ي	االس��تبيان	
بشكل	يس��مح	بالمش��اركة	ويتيح	لألشخاص	
الذي��ن	تُج��رى	معه��م	المقاب��الت	التفكير	في	
القضايا	التي	تواجههم	بأس��لوب	ش��امل.	وهذا	
سيس��اعدهم	على	تقييم	مقدراتهم	وفرصهم	

الخاّصة	للعمل	تجاه	القضايا	المثارة.	
كم��ا	تمت	صياغ��ة	أس��لوب	المقابلة،	الذي	
سنناقش��ه	في	الجزء	التالي،	بش��كل	يس��مح	
لألش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معه��م	المقاب��الت	
بتوجيه	أسئلة	أثناء	استكمال	االستبيان	بحيث	
يتعلمون	من	عملية	المقابلة.	وأيضاً	سيكونون	
قادري��ن	-	إذا	رغب��وا	-	عل��ى	أداء	تقييم	ذاتي	في	
نهاية	االستبيان.	وأخيرًا،	ستكون	لديهم	الفرصة	
لمناقش��ة	القضايا	التي	تهمهم	وسيحصلون	
على	المساعدة	في	شكل	معلومات	عن	خدمات	

اإلحالة.

سيتم	تدريب	
األشخاص	الذين	يجرون	

المقابالت	محلياً	
على	إجراء	المقابالت	
باستعمال	استبيان	
مؤشر	الوصمة	لدى	

المتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري	

و	دليل	المستخدم.

»لقد	شعرت	أنني	
ازددت	معرفة	من	

خالل	العملية	عندما	
أجرينا	المقابلة.«

المشروع	التجريبي	 	 
في	جنوب	أفريقيا
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قادة الفرق وموظفو إدخال البيانات 
ومحللو البيانات

من	األش��خاص	اآلخرين	الذين	سيشكلون	جزًءا	
من	فريق	البحث	ويس��اعدون	في	اإلش��راف	على	
االستبيان	وإدارته	هم	قادة	الفرق	وموظفو	إدخال	

البيانات	ومحللو	البيانات.
الدع��م	 بتقدي��م	 الف�رق	 ق�ادة  س��يقوم	
القيادي	واإلش��رافي	لفرق	المقابالت	وذلك،	على	
س��بيل	المث��ال،	من	خ��الل	تقديم	المس��اعدة	
في	تدريب	األش��خاص	الذين	يج��رون	المقابالت،	
وتحدي��د	عينة	مناس��بة	من	األش��خاص	الذين	
تُجرى	معهم	المقابالت	الذين	هم	متعايش��ون	
م��ع	في��روس	نقص	المناع��ة	البش��ري،	وتقديم	
التوجي��ه	عن	الم��كان	ال��ذي	يتعين	في��ه	إجراء	
المقاب��الت،	وإج��راء	فح��ص	الج��ودة	عل��ى	كل	
اس��تبيان	مس��تكَمل،	وتحديد	دراسات	الحاالت	
التي	يتوج��ب	تس��جيلها،	وضم��ان	المحافظة	
على	المقاييس	األخالقية	المالئمة	خالل	عملية	
البحث	وضمان	توفيرمتابع��ة	مالئمة	ودعم	في	
اإلحاالت	لجميع	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	

المقابالت.
سيكون	موظفو إدخال البيانات	مسئولين	
عن	أخذ	كل	اس��تبيان	مستكَمل	من	األشخاص	
الذي��ن	تُجرى	معهم	المقاب��الت	وإدخال	البيانات	
األصليّ��ة	في	برنام��ج	EPI-Info	)وه��و	البرنامج	
الذي	تم	اختياره	للمش��روع	إلدخال	وإدارة	وتحليل	

كل	البيان��ات	الت��ي	ت��م	الحص��ول	عليه��ا	م��ن	
االستبيان(

س��يكون	محلل�و البيانات	مس��ئولين	عن	
مراجع��ة	البيانات	التي	ت��م	الحصول	عليها	من	
االس��تبيانات	ودراس��ات	الح��االت.	وباس��تعمال	
برنام��ج	EPI-Info	وتقنيات	البحث	األكثر	نوعيّة	
س��يقومون	بتحلي��ل	البيان��ات	وم��ن	ث��م	كتابة	
تفس��يرهم	للبيان��ات	إضاف��ة	إل��ى	توصياتهم	
التي	سيقوم	فريق	البحث	بمراجعتها.	وسيقوم	
الفريق	بمجمله	بتقرير	أفضل	السبل	الستخدام	
المتعايش��ين	 ل��دى	 الوصم��ة	 مؤش��ر	 نتائ��ج	
م��ع	في��روس	نقص	المناع��ة	البش��ري	من	أجل	
دعم	حق��وق	المتعايش��ين	مع	الفي��روس	داخل	
 البل��د	أو	عل��ى	المس��توى	العالمي	بمش��اركة	

شبكات	أخرى.

عملية	اإلجابة	على	
األسئلة	المتعلقة	
بالقضايا	الواردة	في	
االستبيان	مصممة	
بشكل	تكون	فيه	
العمليّة	تشاركيّة	
و	تسمح	لألشخاص	
الذين	تُجرى	معهم	
المقابلة	بالتفكير	
بالقضايا	التي	
تواجههم.

انظر...
الملحق	10:	

لمحة عن عملّية التنفيذ 
يقدم الملحق 10 لمحة عن كيفية تنفيذ 
هذه العملية على مستوى البلد. وهو 
يقدم توضيحًا لكل خطوة من خطوات 
 النهج الواجب اتباعه لتنفيذ المؤش�ر 

في الميدان. 
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تهدف	عمليّة	تنفيذ	
المؤشر	ألن	تكون	

عملية	تمكين	
للمتعايشين	مع	

فيروس	نقص	المناعة	
البشري	و	شبكاتهم	و	

المجتمع	المحلي.

الجزء	2 
دراسة	تم	إجراؤها	بواسطة	ومن	أجل	

المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري

 لماذا	يقع	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	في	صميم	عملية	

البحث	هذه؟
لي��س	المقص��ود	م��ن	مؤش��ر	الوصم��ة	ل��دى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
أن	يك��ون	دراس��ة	أكاديمية	مجردة	يت��م	إجراؤها	
»عل��ى«	مجتمعنا.	بل	الهدف	من��ه	هو	أن	يقوم	
المش��اركة.	 روح	 بتبن��ي	 المش��اركين	 جمي��ع	
وسيكون	المتعايشون	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	في	صميم	العملية	بوصفهم	أشخاص	
تُج��رى	معه��م	المقاب��الت	وأش��خاص	يج��رون	
المقابالت	في	الوقت	نفس��ه	ومَسيّرين	لكيفية	

جمع	المعلومات	وتحليلها	واستخدامها.
بش��كل	مثال��ي،	س��يجلس	الش��خص	الذي	
يُج��ري	المقابل��ة	والش��خص	الذي	تُج��رى	معه	
المقابلة	جنبًا	إلى	جنب،	وس��يتمكن	الشخص	
ال��ذي	تُجرى	معه	المقابلة	من	ملء	االس��تبيان	
بمس��اعدة	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة،	أو	
يمك��ن	أن	يقوم��ا	معاً	بالعمل	س��ويًا	على	ملء	
االستبيان.	واالستبيان	الحالي	غير	مصمم	ليتم	
اس��تكماله	بواس��طة	األش��خاص	الذين	تُجرى	
معه��م	المقابالت	وحدهم.	مع	أنه	من	الممكن	
استكمال	االس��تبيان	في	مجموعات	صغيرة	إذا	
وج��دت	رغبة	لذلك	)انظر	أيضا	الجزء	5	من	دليل	

المستخدم(.
وندعو	عملية	استكمال	االستبيان	المشتركة	
ه��ذه	ب���	»المقابلة	جنب��اً	إلى	جن��ب«.	وهذا	ألن	
األش��خاص	الذين	وضعوا	االستبيان	اقترحوا	أنه	
يجب	أن	يجلس	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	
إلى	جانب	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
بشكل	يس��تطيعان	فيه	اس��تكمال	االستبيان	
مع��اً.	وقد	جاء	ه��ذا	االقتراح	ك��رد	فعل	نتج	عن	
»المقابلة	وجهاً	لوجه«	)الش��كل	االعتيادي	عند	
إجراء	دراسات(	حيث	يواجه	الشخص	الذي	يُجري	
المقابلة	الشخص	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	
المقابلة	وال	يس��تطيع	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	
مع��ه	المقابل��ة	رؤي��ة	االس��تبيان؛	ويقوم	فقط	
بإعط��اء	المعلومات	م��ن	دون	التحكم	بكيفية	

كتابتها	-	وهذه	ممارسة	غير	مّمكنة	أبداً.
الش��يء	المه��م	ال��ذي	يج��ب	وضع��ه	ف��ي	

الحسبان	هو	أن	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	غير	مصمم	
فقط	لجمع	المعلومات	الالزمة	للمؤش��ر	-	مع	
أن	هذا	هو	الهدف	الرئيسي	-	ولكن	ليكون	جزًءا	
م��ن	عملية	توفي��ر	الدعم	لكل	من	األش��خاص	
الذي��ن	تُج��ري	معه��م	المقابالت	واألش��خاص	
الذين	يجرون	المقابالت.	وس��يتم	اإلشراف	على	
العملية	م��ن	قبل	األطراف	المعنية	الرئيس��ية	
)شبكات	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	واالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	وبرنامج	
األم��م	المتح��دة	المش��ترك	المعن��ي	بفيروس	
نق��ص	المناع��ة	البش��ري	/	اإلي��دز(	ويج��ب	أن	
تساهم	العملية	في	عمل	المنظمات	المحليّة	
المنفذة،	على	سبيل	المثال	الوصول	إلى	أعضاء	
جدد،	وبناء	القدرات،	والقضايا	التي	تحدد	مس��ار	
الدع��م	أو	اإلج��راءات	الواج��ب	اتخاذه��ا.	ويجب	
أن	ال	تُضع��ف	العملي��ة	م��ن	مكان��ة	عمل	هذه	
المنظم��ات	األم��ر	الذي	يمك��ن	أن	يحصل	عند	
إجراء	دراس��ة	تقليديّة.	لهذه	األس��باب،	يجب	أن	
يكون	جميع	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	
عل��ى	عل��م	بفلس��فة	مؤش��ر	الوصم��ة	ل��دى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
ويجب	أن	يتبعوها	بأفضل	ش��كل	ممكن.	وفيما	
يلي	قائمة	ببعض	النقاط	األساسيّة	التي	يجب	

أن	يتذكرها	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة:
•تأك��د	م��ن	أن	الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	معه	 	

المقابلة	على	علم	كامل	بماهيّة	الدراسة.
م��ع	 بالمش��اركة	 االس��تبيان	 •اس��تكمل	 	

الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	)يمكن	
أن	يق��وم	أحدكم��ا	أوكالكما	بكتاب��ة	أجوبة	
األس��ئلة(.	تأكد	من	شرح	أي	مفهوم	صعب	
وإعالم	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
بتعريف��ات	الكلم��ات	عندم��ا	تش��عر	بوجود	

حاجة	لذلك	أثناء	العملية.
•تذكر	أنه	بوصفك	ش��خصاً	يُج��ري	المقابلة،	 	

ف��إن	لديك	ولدى	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	
المقابلة	ال��ذي	بجانبك	صالحيات	متكافئة.	
ونحن	نحاول	من	خالل	عملية	البحث	هذه	أن	
نعامل	كل	الناس	بأقصى	احترام.	قم	بتقديم	
المعلومات	واإلجابة	على	أية	أسئلة	يسألها	
الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بأحسن	

ما	يمكن،	وال	تقم	بإعطائه	محاضرة!
•تذكر	دائماً	أن	تش��كر	األشخاص	الذين	تجرى	 	

»حاول	التقليل	من	عدم	
التوازن	بينك	و	بين	

الشخص	الذي	تُجرى	
معه	المقابلة	بجلوسك	

إلى	جانبه	و	التشارك	
معه	بالمعلومات	
المتعلقة	ببعض	

المفاهيم	الصعبة.«
 

المشروع	التجريبي	 	 
في	جنوب	أفريقيا
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معه��م	المقابالت	لمش��اركتهم	في	نهاية	
المقابل��ة،	وتأكد	م��ن	أن	تت��م	إحالتهم	إلى	
المنظم��ة	المحليّ��ة	المناس��بة	ف��ي	ح��ال	

حاجتهم	لدعم	معيّن	بعد	المقابلة.

بوصفك	شخص	يُجري	
المقابلة،	فإن	لديك	
و	لدى	الذي	تُجرى	معه	
المقابلة	الذي	بجانبك	
صالحيات	متكافئة.

انظر...
الملحق	11:	

نموذج لبرنامج تدريبي مدته 3 أّيام
في أواخر عام 2006 وخالل إعداد 
المقابالت  يجرون  الذين  األش�خاص 
الذين هم أش�خاص متعايش�ون مع 
في�روس نقص المناعة البش�ري من 
أجل تجريب مس�ودة استبيان مؤشر 
الوصمة لدى المتعايشين مع الفيروس 
والذي أجري في بالدهم، قامت الشبكة 
العالمية للمتعايشين مع فيروس نقص 
المناع�ة البش�ري والجماعة الدولية 
للنس�اء المتعايش�ات م�ع في�روس 
نق�ص المناع�ة البش�ري واالتح�اد 
األمم  وبرنامج  األسرة  لتنظيم  الدولي 
بفيروس  المعني  المش�ترك  المتحدة 
نقص المناعة البشري بتدريب ممثلين 
من الشبكات المحلّية للمتعايشين مع 
الفيروس ف�ي كينيا وترنيداد وتوباغو 

والهند وِلسوتو.
تجارب  مناقش�ة  ش�كلت  وق�د 
المش�اركة بالمقابل�ة أوعملية إجراء 
واس�تعراض  ذاتها،  بح�د  المقابل�ة 
محت�وى االس�تبيان بش�كل مفصل 
والتدرب على بعض مهارات المقابلة 
التحضيري�ة  الخط�وة  األساس�ّية، 
األساس�ّية لألش�خاص الذين يجرون 
المقاب�الت حت�ى يس�تطيعوا جمع 
البيان�ات الهامة م�ن المقابالت التي 

قاموا بإجرائها.
لق�د أعدن�ا وضع إط�ار برنامج 
التدريب هذا بشكل يمكن تكييفه من 
أج�ل التدريب اإلقليمي عام 2008 و/ 
أوس�ياقات  و/  الوطنّية  أوالتدريبات 

محلّية أخرى.
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مؤشر	الوصمة	لدى	
المتعايشين	مع	

فيروس	نقص	المناعة	
البشري	شأنه	كشأن	
باقي	الدراسات	التي	
تجمع	معلومات	عن	
الناس	يجب	أن	يلتزم	

بمقاييس	معيّنة	تتعلق	
بالمسائل	األخالقيّة	
و	حماية	المعلومات.

الجزء	3
المسائل	األخالقيّة	-	الموافقة	المستنيرة	

والسريّة	

ما	سبب	االهتمام	بالموافقة	
المستنيرة	والسريّة؟	

إن	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	
نق��ص	المناعة	البش��ري،	ش��أنه	كش��أن	باقي	
الدراسات	التي	تجمع	معلومات	عن	الناس،	يجب	
أن	يلت��زم	بمقايي��س	معيّن��ة	تتعلق	بالمس��ائل	
األخالقيّة	وحماية	المعلومات.	في	كل	بلد	تجري	
فيه	الدراس��ة	يجب	على	المس��ئولين	عن	إجراء	
الدراس��ة	التأكد	م��ن	االلت��زام	بمتطلبات	ذلك	
البلد	األخالقيّة	والمتعلقة	بحماية	المعلومات.	
ودلي��ل	المس��تخدم	ه��ذا	ال	يحل	م��كان	أي	من	
تل��ك	المتطلبات	ولكن��ه	يقدم	بعض	اإلرش��اد	
العام	المتعلق	بالبحث	األخالقي	الواجب	اتباعه	
في	كل	الس��ياقات	التي	يتم	فيها	إجراء	مؤش��ر	
الوصم��ة	لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري.
خ��اص:	 بش��كل	 هامت��ان	 قضيت��ان	 هن��اك	

الموافقة	المستنيرة	والسريّة.

الموافقة	المستنيرة
ما هي الموافقة المستنيرة؟

مبدأ الموافقة المستنيرة يعني أنه يجب 
أن ُيطلب من كل ش�خص ُتجرى معه 
المقابل�ة الموافق�ة على جم�ع بياناته 
الش�خصّية ومعالجته�ا بع�د إعالمه 
بش�كل كام�ل ع�ن طبيعة الدراس�ة 
ومن هم المش�تركون فيها وكيف ستتم 
معالجة البيانات وحفظها وكيف سيتم 

استخدام البيانات.

يج��ب	على	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة	أن	
يشرح	للشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	أن	له	
حريّة	رفضها	أو	االنس��حاب	منها	في	أي	وقت	أو	

رفض	ملء	سؤال	أو	مجموعة	أسئلة	معيّنة.
وس��وف	يس��تعمل	مؤش��ر	الوصم��ة	ل��دى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
واس��تمارة	 	)2 )الملح��ق	 المعلوم��ات	 وورق��ة	
الموافقة	المستنيرة	)الملحق	3(	لكل	شخص	
تُج��رى	مع��ه	المقابل��ة.	وتج��ب	ترجم��ة	هاتين	
الوثيقتي��ن	إل��ى	اللغات	المحليّ��ة	المالئمة.	وال	

تتطلب	الموافقة	المستنيرة	موافقة	الشخص	
ال��ذي	تُجرى	معه	المقابلة	الخطيّة	ألن	ذلك	قد	
يك��ون	مثبًط��ا	ال	داعي	له.	وبدالً	م��ن	ذلك،	على	
الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	أن	يوقع	
االس��تمارة	مس��جالً	أنه	قد	تم	إعط��اء	موافقة	

شفويّة	صريحة.
يجب	على	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة	
أن	يتأك��د	م��ن	أن	الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	معه	
المقابل��ة	قد	أعطى	موافقته	المس��تنيرة	على	
أس��اس	ورقة	المعلوم��ات	واس��تمارة	الموافقة	
المس��تنيرة	قبل	البدء	بالمقابلة.	وللقيام	بذلك	
أهميّة	خاّصة	في	هذه	الدراس��ة	ألن	المعلومات	
المجموع��ة	ذات	طبيعة	ش��خصيّة	وأيضاً	تركز	
عل��ى	قضاي��ا	حّساس��ة	)عل��ى	س��بيل	المثال:	
العالقات	الجنسيّة	وحاالت	التمييز(.	إذا	لم	يقم	
الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	بإعطاء	
الموافقة	طواعية	فيتوجب	على	الشخص	الذي	
يُج��ري	المقابلة	عدم	توقيع	اس��تمارة	الموافقة	

المستنيرة	وإنهاء	المقابلة.
من	الصعب	الحصول	على	موافقات	مستنيرة	
حقيقيّة	من	األطفال	أو	من	األش��خاص	اللذين	
لديه��م	إعاقة	تح��د	من	فهمه��م	أو	اتصالهم.	
لذلك	فإن	هذه	الدراسة	ستعتمد	على	مقابالت	
مع	أش��خاص	أعمارهم	16	سنة	وما	فوق	وسوف	
تتجن��ب	إج��راء	مقاب��الت	مع	أش��خاص	لديهم	
إعاق��ات	عقليّ��ة	تعي��ق	مقدرتهم	عل��ى	إعطاء	

موافقة	مستنيرة	حقيقيّة.
يجب	االنتب��اه	إلى	ضمان	عدم	الضغط	على	
الش��خص	الذي	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	إلعطاء	
موافقته	المس��تنيرة.	يجب	أن	يعطي	الشخص	
الذي	تُجرى	معه	المقابلة	موافقته	المس��تنيرة	
(.	و	يجب	 بإرادت��ه	الش��خصيّة	الح��رّة	)طواعي��ًةً
االنتب��اه	بش��كل	خ��اص	عند	مقابلة	أش��خاص	
محتجزي��ن	)مس��اجين	أو	أش��خاص	ف��ي	مراكز	
إعادة	تأهي��ل	متعاطي	المخدرات(	ألن	ظروفهم	
قد	تجعل	من	الصعب	عليهم	رفض	المشاركة	
في	الدراس��ة	وفي	حال	ك��ون	ظروفهم	مختلفة	

فقد	يفضلون	عدم	إجراء	المقابلة.

»احصل	على	الموافقة	
المستنيرة	قبل	بدء	
المقابلة	و	تأكد	من	
أن	الشخص	الذي	

تُجرى	معه	المقابلة	
يود	بالفعل	المشاركة	

بالعملية	-	و	ليس	فقط	
يقول	»نعم«	ألنه	/	ألنها	

يشعر	بضغط	للقيام	
بذلك.«

 
المشروع	التجريبي	 	 
في	جنوب	أفريقيا
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السريّة؟
ما هي السرّية؟

الس�رّية هي موضوع يهتم بمس�ألة َمن 
له الحق في الوص�ول إلى المعلومات 
التي يزودها المشاركون بدراسة بحثّية. 
أثناء أداء البحث يجب على كل شخص 
التأكد من أن تكون اإلجراءات المناسبة 
في مكانها الصحي�ح بحيث يتم التأكد 
تماًما من أن المعلومات التي يكش�فها 
وهوّياتهم س�يتم حفظها  المش�اركون 

بكل سرّية.

يجب	ب��ذل	كل	جهد	كاٍف	لضم��ان	المحافظة	
على	س��ريّة	البيانات	التي	يتم	جمعها	من	خالل	
مؤش��ر	الوصم��ة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نق��ص	المناعة	البش��ري.	وهذا	يعن��ي	أنه	يجب	
على	الش��خص	المس��ؤول	ع��ن	هذه	الدراس��ة	
في	كل	بلد	)على	س��بيل	المث��ال،	قائد	الفريق(	
اتخاذ	إجراءات	من	أجل	ضمان	الس��رية.	فأي	خرق	
للس��رية	يمكن	أن	ي��ؤدي	إلى	الضرر	بالس��معة	
و/	أو	فق��دان	العم��ل	و/	أوع��دم	الحصول	على	
الخدم��ات	و/	أوالتع��رض	لوس��ائل	اإلعالم	و/	أو	
العنف	الجس��دي	وغيرها،	لذل��ك	يجب	بذل	كل	

جهد	ممكن	لتجنب	حدوث	مثل	هذه	األمور.
ت��م	تصمي��م	االس��تبيان	المس��تخدم	ف��ي	
الدراس��ة	بش��كل	يس��اعد	على	ضم��ان	حفظ	
الس��ريّة.	فمثالً،	بدالً	من	كتابة	اس��م	الشخص	
ال��ذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	علي��ه،	يوجد	فراغ	
لكتابة	رمز	تعريف��ي	متفرد	على	الزاوية	العلوية	
اليُس��رى	لكل	من	صفح��ات	االس��تبيان	)أنظر	
الجزء	5	م��ن	دليل	المس��تخدم(.	واألمر	المهم	
الواجب	تذكره	هو	عدم	كتابة	أسماء	األشخاص	
الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	على	االستبيانات	

الخاصة	بهم	بتاتاً.
وف��ي	كل	األحوال	س��يقوم	الش��خص	الذي	

يُج��ري	المقابل��ة	باالحتفاظ	بقائمة	باألس��ماء	
ومعلوم��ات	االتصال	لجميع	األش��خاص	الذين	
تم��ت	مقابلتهم.	وبجانب	كل	اس��م	س��يكتب	
الرم��ز	التعريف��ي	المتف��رد.	ومن	المه��م	كتابة	
هذه	القائمة	والمحافظ��ة	عليها	حتى	االنتهاء	
من	عملي��ة	البحث،	فقد	يل��زم	تفقد	معلومات	
أواالتصال	بالشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
لسبب	معيّن	)أنظر	»قائمة	االتصال	باألشخاص	
الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	ورموز	االستبيان«(،	

الملحق	4(.
هذه	القائمة	هي	بمثابة	مفتاح.	وبعبارة	أخرى،	
فإن	أي	شخص	في	حوزته	القائمة	واالستبيانات	
يس��تطيع	الوص��ول	إل��ى	البيانات	الش��خصية	
والحساس��ة	لألش��خاص	اللذين	تُج��رى	معهم	
المقابالت.	لذل��ك،	ينبغي	االحتف��اظ	بالقائمة	
واس��تمارة	الموافقة	المس��تنيرة	واالستبيانات	
في	م��كان	آمن	مث��ل	الحفظ	ف��ي	خزانة	أو	في	
خزان��ة	ملفات	مقفولة.	يجب	حفظ	اس��تمارات	
الموافق��ة	المس��تنيرة	واالس��تبيانات	بش��كل	
منفصل	وينبغي	إتالفها	مباشرة	عندما	ال	تكون	
هن��اك	حاجة	إليها	)أي	بعد	أن	تكون	المعلومات	
قد	أُدخلت	في	قاعدة	البيانات،	واستكمال	عملية	
تنقي��ة	البيانات	والتحقق	منه��ا	وكتابة	التقرير	

وقبوله	كتقرير	تام	اإلنجاز(.
وبش��كل	هام،	األش��خاص	الوحي��دون	الذين	
يمك��ن	لهم	اإلطالع	على	قائم��ة	االتصال	التي	
تحتوي	عل��ى	معلوم��ات	االتصال	ورم��وز	جميع	
األش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معه��م	المقاب��الت	
واس��تمارات	الموافقة	المستنيرة	واالستبيانات	
المس��تكملة	ه��م	األش��خاص	الذي��ن	يج��رون	
المقاب��الت	الذين	جمعوا	البيان��ات	وقادة	الفرق.	
أما	األش��خاص	المس��ؤولون	عن	إدخ��ال	وتنقية	
وتحليل	البيانات	فينبغي	أال	يكون	لديهم	وصول	
إل��ى	القائم��ة	الت��ي	تحت��وي	عل��ى	المعلومات	
الش��خصية	لألش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معهم	
المقاب��الت.	-	أو	ف��ي	ه��ذه	الحالة،	اس��تمارات	
الموافقة	المستنيرة.	وبصرف	النظر	عن	حقيقة	
أن	عمله��م	يترك��ز	على	مضمون	االس��تبيانات	
وكون	حاجتهم	لمعرفة	هوية	األش��خاص	الذين	
تُج��رى	معهم	المقابالت	قليل��ة	أو	غير	موجودة،	
فإن	عدم	قدرة	األشخاص	المسئولين	عن	إدخال	
وتنقية	وتحليل	البيانات	على	الوصول	إلى	هوية	
األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	تكفل	

أيضاً	المحافظة	على	السرية.
إن	استخدام	مجموعة	صغيرة	من	األشخاص	
الذين	يجرون	المقابالت	المتعايشين	مع	فيروس	
نق��ص	المناعة	البش��ري	يس��اعد	عل��ى	ضمان	
الس��رية،	ألن	المتعايش��ين	م��ع	الفي��روس	هم	
بش��كل	عام	أكثر	الناس	تفهًما	للمشاكل	التي	
يمك��ن	أن	تحصل	عن��د	أي	تس��رب	للمعلومات	
عن	أقرانهم.	وف��ي	كل	األحوال	يجب	اختبار	هذا	
االفتراض	والعمل	بموجبه	أثناء	عملية	التدريب.	

تمت	صياغة	
االستبيان	المستخدم	
في	الدراسة	بشكل	
يساعد	على	ضمان	
حفظ	السريّة.

»أعتقد	أنه	ستوجد	
تحديات	عند	إجراء	
مقابالت	تشمل	
مشاركة	الجنسين	
)على	سبيل	المثال	
عندما	يقوم	رجل	
بمقابلة	امرأة(	األمر	
الذي	نحتاج	لالنتباه	
إليه	عند	إجراء	
المقابالت	الفعليّة.	
وسيكون	من	الهام	
في	هذه	األحوال	
خلق	جو	من	الثقة	
و	االنفتاح	و	االحترام.«
 المشروع	التجريبي	
في	جنوب	أفريقيا	
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انظر...
الملحقان	2	و3:

إعطاء المعلومات والحصول على 
الموافقة

ت�م تحضي�ر ورقة معلوم�ات عامة 
الموافق�ة  واس�تمارة   )2 )الملح�ق 
)الملح�ق 3( م�ن أجل  المس�تنيرة 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشري المشاركين بوصفهم أشخاص 
ُتج�رى عليهم المقابالت في مؤش�ر 
الوصمة لدى المتعايش�ين مع فيروس 

نقص المناعة البشري.



إن	استخدام	مجموعة	
صغيرة	من	األشخاص	
الذين	يجرون	المقابالت	

المتعايشين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	
البشري	يساعد	على	
ضمان	السرية،	ألن	
المتعايشين	مع	

الفيروس	هم	بشكل	
عام	أكثر	الناس	تفهماً	
للمشاكل	التي	يمكن	

أن	تحصل	عند	أي	
تسرب	للمعلومات	عن	

أقرانهم.

وبصفة	خاصة،	يجب	التطرق	والتأكيد	من	خالل	
عملية	التدريب	عل��ى	وجوب	وضع	حدود	مالئمة	
بي��ن	اتص��االت	عمليّ��ة	المقابل��ة	واالتص��االت	
األخ��رى	الت��ي	يمكن	أن	يجريها	الش��خص	الذي	
يُج��ري	المقابلة	و	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	

المقابلة	كأعضاء	في	نفس	المجتمع.
قد	يك��ون	من	الض��روري	جلب	دع��م	خارجي	
)على	س��بيل	المثال،	خبي��ر	باإلحصاء(	من	أجل	
اختيار	عينة.	إذا	احتاج	مثل	هؤالء	األشخاص	إلى	
اإلطالع	على	الئحة	األسماء،	فينبغي	أن	يُطلب	
منهم	توقيع	اتفاق	السرية.	وبدالً	من	ذلك،	هناك	
طرق	لتمويه	البيانات	الشخصية.	فمثالً،	يمكن	
أن	يقوم	قائد	الفريق	بإعطاء	رقم	لكل	ش��خص	
اس��مه	في	القائمة	وإعط��اء	قائمة	األرقام	هذه	
إلى	الخبير	اإلحصائي	بدالً	من	قائمة	األسماء.
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انظر...
المالحق	9-4:	

حماية سرّية األشخاص الذين 
تُجرى معهم المقابالت

يوجد مثال للقائمة التي تحتوي على 
أس�ماء ومعلومات االتص�ال والرموز 
التعريفّية المتفردة لألش�خاص الذين 
تجرى معهم المقابالت في الملحق 4.

إضافة إلى ذلك، تم وضع عدد من 
اتفاقيات السرّية والتي ينبغي توقيعها 
من قبل كل من أعضاء الفريق المنفذ 
لمؤش�ر الوصمة لدى المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البش�ري. وهي 

توجد في المالحق 9-5.



مع	أنه	ليس	من	
الممكن	الحصول	على	
عيّنة	تمثيليّة	لكامل	
مجموعة	السكان	
المتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري،	
يمكن	الحصول	على	
ذلك	من	مجموعات	
سكانيّة	محددة	أصغر		
من	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري	مثل	
المتعايشين	الذين	هم	
أعضاء	بشبكة	من	
الشبكات.

الجزء	4
اختيار	العينات	-	بعض	التوجيهات	واالقتراحات

كيف	تختار	من	ينبغي	مقابلته؟
قد	يكون	وضع	إس��تراتيجية	اختيار	العينات	من	
أجل	الدراس��ة	البحثية	مهم��ة	معقدة.	وعندما	
يك��ون	الفري��ق	على	اس��تعداد	للنظ��ر	في	ذلك	
فنوصي	باالتصال	بمنس��ق	المؤشر	في	االتحاد	
الدول��ي	لتنظي��م	األس��رة	والتم��اس	نصيحته.	
وباإلضافة	إلى	ذلك،	يمكن	أيًضا	طلب	النصيحة	
م��ن	خبي��ر	في	اإلحص��اء	في	جامع��ة	محلية	أو	

معهد	بحوث.

اختيار	العينات
لق��د	دار	الكثير	من	النقاش	حول	اختيار	العينات	
لهذا	المؤش��ر.	وهذه	الدراس��ات	البحثية	تختار	
عينة	تمثيلية	من	مجموعة	الس��كان	المعنية	
وذل��ك	به��دف	تحقي��ق	نتائج	يمك��ن	تعميمها	
عل��ى	ه��ذه	المجموعة	م��ن	الس��كان.	وعندما	
نتحدث	ع��ن	نتائج	يجري	تعميمه��ا	فإننا	نعني	
أن	المعلوم��ات	الت��ي	جمع��ت	م��ن	المجموعة	
الس��كانية	)عينة	تمثيلية(	يمكن	استخدامها	
للوصول	إلى	اس��تنتاجات	تنطبق	على	السكان	

ككل.	وهذه	العملية	تسمى	االستدالل.
والمش��كلة	في	ه��ذه	الحالة	ه��ي	أنه	ليس	
من	الممك��ن	اختيار	عين��ة	تمثيلية	من	مجمل	
السكان	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري.	ومن	أجل	اختيار	مثل	هذه	العينة	نحتاج	
إلى	استخدام	طريقة	موضوعية	لالختيار	بحيث	
يكون	لجمي��ع	أعضاء	مجموعة	الس��كان	التي	
تجرى	عليها	الدراس��ة	فرصة	محددة	بأن	يكونوا	
ج��زًءا	من	العينة	)والتي	يش��ار	إليها	بمصطلح	
طريقة	االختيار	المعتمدة	على	االحتمال(.	ومع	
ذل��ك،	م��ن	الصعب	ج��داً	اختيار	عين��ة	تمثيلية	
من	األش��خاص	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	نظرًا	ألن��ه	ال	أحد	لديه	قائمة	
كامل��ة	ب��كل	المتعايش��ين	م��ع	الفي��روس	)أي	
مجمل	الس��كان	المعنيي��ن(.	ولذلك	بقي	لدينا	

خياران	ال	ثالث	لهما.

إستراتيجية اختيار العينات - الخيار 
رقم 1: اختيار العّينات الهادف

ت��م	اعتماد	الخيار	األول	من	قبل	ش��بكة	آس��يا	
ومنطق��ة	المحيط	اله��ادئ	للمتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري.2	وهذا	ما	يسميه	
اإلحصائيون	باختي��ار	العينات	الهادف.	وهو	نهج	

محترم	ما	دامت	أوج��ه	القصور	فيه	تؤخذ	بعين	
االعتبار.وين��ص	تقرير	ش��بكة	المتعايش��ين	مع	
في��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري	/	اإليدز	في	
آس��يا	ومنطقة	المحيط	اله��ادئ	بوضوح	على	
إستراتيجيتها	ويناقش	األسباب	التي	تستوجب	
أخ��ذ	النتائ��ج	بجديّ��ة	بالرغ��م	من	أن	الدراس��ة	
ال	تس��تطيع	اإلدع��اء	بأنه��ا	تعتمد	عل��ى	عينة	

تمثيليّة:
الدراس�ة مزيًج�ا م�ن  تتضم�ن عين�ة 
المتعايش�ين م�ن مختلف األعم�ار والميول 
الجنسّية والخلفيات االقتصادية واالجتماعّية 
والتعليمّي�ة. وال تمثل العّين�ة النمط الوبائي 
النتش�ار اإلصاب�ة بفي�روس نق�ص المناعة 
البش�ري في كل بل�د. ومعظم المتعايش�ين 
مع الفيروس ليس�وا على علم بذلك. ويشكل 
األش�خاص الذين تم الكش�ف عن إصابتهم 
باختب�ار الفيروس عّينة لإلصاب�ات الفعلّية. 
وقد يمثلون، على س�بيل المثال، أعداًدا أكبر 
م�ن العم�ال المهاجري�ن أو النس�اء اللواتي 
يحضرن إلى عي�ادات الوالدة أوالعاملين في 
الجيش، وذلك بش�كل أكثر من عامة السكان 
ألنه من المحتم�ل أن تقوم مجموعات معّينة 
من الس�كان بإج�راء اختبار اإلي�دز أكثر من 
غيره�ا وذلك بموافقته�م أو عدمها. والكثير 
من المتعايش�ين الذين يجرون اختبار اإلصابة 
يحافظون على س�رّية حالته�م لخوفهم من 
الوصم�ة والتمييز اللذين يمكن مواجهتهما في 
حال كش�ف حالة إصابته�م. فالكثير منهم ال 
يس�عى للحصول على عناي�ة طبّية و/ أو ال 

يكشف وضعه ألي شخص، حتى لعائلته.
يتح�دد حج�م العّين�ة بأكب�ر ع�دد من 
المتعايشين يستطيع األشخاص الذين يجرون 
المقابالت الوصول إليه في كل بلد في الفترة 
الت�ي يتم فيها إجراء الدراس�ة. ويقوم هؤالء 
بتوس�يع نطاق نشاطهم ليش�مل مجموعات 
دع�م األق�ران ومواق�ع إج�راء االختبارات 
والمستشفيات والمنظمات التي تقدم خدمات 
تتعلق باإليدز وذلك من أجل تسجيل تجارب 
أكبر عدد ممكن من المتعايش�ين. وضمن كل 

بلد يتم تعيين مستشارين من عدة أقاليم. 
ق�د ال تك�ون النتائج تمثيلّي�ة. وقد يكون 
األش�خاص الذين تمت مقابلته�م يعانون من 
تمييز أكثر من غيرهم أو قد يوجد أش�خاص 

 2	شبكة	آسيا	و	منطقة	
المحيط	الهادئ	للمتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	/	اإليدز	)2004(:	
التمييز	المرتبط	باإليدز	في	
آسيا.	بانكوك:	شبكة	آسيا	
و	منطقة	المحيط	الهادئ	
للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري	/	اإليدز.

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  14  



ينبغي	عليك	اختيار	
عينة	كبيرة	بشكل	

كاٍف	لتشمل	
المالمح	الرئيسيّة	
لمجموعة	السكان	
إضافة	مالمح	أخرى	

مختلفة	-	ويوصف	ذلك	
بمصطلح	المتغيّريّة.

لي�س لهم اتصال م�ع منظم�ات الخدمات 
المتعلقة باإليدز والذين يعانون من تمييز أكبر 
ويحافظون على صمته�م ألقصى حد ممكن 
وبالتالي من الصعب الوصول إليهم. وبالرغم 
م�ن ذلك، بم�ا أن حجم العين�ة كبير، يمكن 
االفتراض بأن النتائ�ج تعكس خبرات األلوف 
م�ن المتعايش�ين مع فيروس نق�ص المناعة 

البشري داخل اإلقليم.3 

إستراتيجية اختيار العينات - 
الخيار رقم 2: اختيار العّينات المعتمد 
على االحتمال من مجموعات سكانّية 

محددة 
م��ع	أنه	ليس	من	الممك��ن	الحصول	على	عيّنة	
تمثيليّة	لكامل	مجموعة	الس��كان	المتعايشة	
م��ع	في��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري،	يمكن	
الحص��ول	عل��ى	ذلك	م��ن	مجموعات	س��كانيّة	
محددة	أصغر	من	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	مثل	المتعايش��ين	الذين	هم	
أعض��اء	في	ش��بكة	م��ن	الش��بكات.	وفي	هذه	
المجموع��ات،	بافتراض	وجود	قوائ��م	باألعضاء،	
يج��ب	أن	يك��ون	م��ن	الممك��ن	اختي��ار	عيّن��ة	
باستعمال	الطريقة	المعتمدة	على	االحتمال.4
لذل��ك،	على	س��بيل	المثال،	يمكن��ك	اختيار	
عين��ة	تمثيليّ��ة	من	أعض��اء	الجماع��ة	الدولية	
للنساء	المتعايشات	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	/	اإلي��دز	)ICW(.	وعن��د	تقديم	النتائج	
يج��ب	توضي��ح	أنه��ا	معتم��دة	عل��ى	عيّنة	من	
أعضاء	الجماعة	الدولية	للنس��اء	المتعايشات	
	.)ICW(	اإليدز	/	البشري	المناعة	نقص	بفيروس
وم��ن	الحكم��ة	اإلقرار	بأنه	م��ن	الراجح	أن	يكون	
أعضاء	هذه	الشبكة	على	معرفة	أكبر	بالقضايا	
م��ن	الم��رأة	العادية	م��ن	المتعايش��ات.	ومع	أن	
تجاربهم	وآراءهم	قيّمة،	لكنها	ال	تمثل	بالضرورة	
كامل	مجموعة	المتعايش��ات	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري.
ولك��ن	يج��ب	أن	يك��ون	م��ن	الممك��ن	وضع	
إس��تراتيجيّة	تجمع	الخيارين	األول	والثاني.	على	
س��بيل	المث��ال،	قد	تُق��رر	البدء	باختي��ار	العينة	
م��ن	قوائم	أعضاء	الش��بكة	وإعط��اء	نتائج	عن	
مجموعات	س��كانيّة	محددة	بوض��وح.	وقد	تريد	
بع��د	ذل��ك	االنتق��ال	أبعد	من	ه��ذه	المجموعة	
الرئيس��ية	إلى	الذين	يمكن	االتصال	بهم	بطرق	
أخ��رى،	عل��ى	س��بيل	المث��ال،	من	خ��الل	برامج	
الوص��ول.	وق��د	يك��ون	س��بب	القي��ام	بذلك	هو	
رغبت��ك	بزيادة	حجم	عينتك	ف��ي	مكان	معيّن	أو	
تضمي��ن	مجموعة	من	التجارب	أوس��ع	من	تلك	
التي	تمت	تغطيتها	في	ش��بكات	معيّنة	)على	
س��بيل	المث��ال،	إذا	اخت��رت	عيّنة	م��ن	الجماعة	
الدولية	للنس��اء	المتعايشات	مع	فيروس	نقص	
المناع��ة	البش��ري	وأراد	فريق	الدراس��ة	توس��يع	

الدراسة	لتشمل	الرجال	إضافة	إلى	النساء(.

حجم	العيّنة	
وأخيراً،	من	المه��م	تذكر	موضوع	حجم	العيّنة.	
ينبغ��ي	علي��ك	اختيار	عينة	كبيرة	بش��كل	كاٍف	
لتشمل	المالمح	الرئيسيّة	لمجموعة	السكان	
إضافة	إل��ى	حاالت	االنحراف	ع��ن	هذه	المالمح	
-	ويوص��ف	ذلك	بمصطل��ح	المتغيّريّ��ة.	ولكن	
ماذا	يعني	أن	تكون	العيّنة	كبيرة	بش��كل	كاٍف؟	
أو	بكلم��ة	أخ��رى،	ما هو حج�م العّينة الذي 
يضمن االعتماد على نتائج الدراسة للقيام 

بتعميمات؟
تصع��ب	اإلجاب��ة	على	هذا	الس��ؤال	ألن	ذلك	
يعتم��د	على	عدد	من	العوامل،	بما	في	ذلك	مدى	
دّق��ة	النتائج	الت��ي	تريدها	ومتغيّريّ��ة	مجموعة	
س��كان	الدراس��ة	م��ن	ناحيّ��ة	الخصائ��ص	ذات	
األهميّ��ة.	وليس	لحجم	العيّن��ة	عالقة	بالحجم	
األساس��ي	لمجموع��ة	الس��كان	ذات	األهميّ��ة	
)أسطورة	شائعة(.	وبالرغم	من	ذلك،	فإن	الحجم	
يعتمد	على	م��ا	إذا	كنت	تريد	عرض	النتائج	على	
المس��توى	الدول��ي	)العالمي(	فق��ط	أو	مقارنة	
نتائج	بين	بلدان	مختلفة،	أو	ضمن	بلد	معيّن	وما	
إذا	كنت	تريد	إظهار	نتائج	البلد	ككل	أو	تحليالتها	

بحسب	مناطق	أو	بحسب	مجموعات	محددة.
على	س��بيل	المثال،	اختارت	إحدى	الدراسات	
ف��ي	تنزانيا	عيّنات	من	ثالث	مجموعات	رئيس��يّة	
مهمة	من	أجل	قياس	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	في��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري:	أعضاء	
المجتم��ع	الع��ام	ومقدم��ي	العناي��ة	الصحيّة	
والمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.	
ولغرض	البحث،	عزمت	الدراس��ة	على	جمع	100 
رد	من	متعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	»بحي��ث	يقعون	ضم��ن	الحجم	األدنى	
المطلوب	الذي	يسمح	بإجراء	اختبارات	إحصائيّة	
مفي��دة	وبحي��ث	ال	يتعدى	ذلك	الح��د	األقصى	
الذي	تس��تطيع	موارد	الدراسة	العمل	به«.5	وفي	
النهاي��ة،	ولضم��ان	وجود	ت��وازن	الجنس��ين	في	
حجم	العيّنة	فقد	وّسعوا	الدراسة	لتشمل	218 
مس��تجيبًا	ألن	أغلبيّة	المستجيبين	في	المائة	
األول��ى	كانوا	من	النس��اء.	وفي	دراس��ة	ش��بكة	
آس��يا	ومنطقة	المحيط	الهادئ	للمتعايش��ين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	المشار	إليها	
أع��اله،	كان	حج��م	العيّن��ة	764	)302	من	الهند	
و338	م��ن	تايالن��د	و82	م��ن	الفيليبي��ن	و42	من	
إندونيسيا(.	وتُظهر	هذه	النتائج	أن	حجم	العيّنة	

يتغيّر	حسب	سياق	وتركيز	دراسة	كل	دولة.
يج��ب	تذكر	بعض	األمور	الهام��ة	عند	إجراء	
أي��ة	دراس��ة	تس��تخدم	مؤش��ر	الوصم��ة	ل��دى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري،	

بما	في	ذلك:
•ما	هو	حجم	العيّنة	األدنى	المطلوب	من	أجل	 	

إجراء	اختبارات	إحصائيّة	مجدية	عليها؟
•ما	هو	حج��م	العيّنة	األقص��ى	الذي	تدعمه	 	

موارد	الدراسة؟

شبكة	آسيا	و	منطقة	المحيط	 	3
الهادئ	للمتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز	
)2004(:	التمييز	المرتبط	باإليدز	
في	آسيا	الصفحة	9.	بانكوك:	

شبكة	آسيا	و	منطقة	المحيط	
الهادئ	للمتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز.
اختيار	عينة	عشوائيّة	هو	أكثر	 	4
وسيلة	معتمدة	على	االحتمال	
معروفة	و	لكن	غيرها	قد	يكون	

أكثر	مالئمة	لهذا	النوع	من	
الدراسة.

الوكالة	األمريكية	للتنمية	 	5
الدولية	)2005(.	تقرير	عمل،	

قياس	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	

البشري،	نتائج	اختبار	ميداني	في	
تنزانيا.	الصفحة	10.	واشنطن،	

الوكالة	األمريكية	للتنمية	
الدولية.
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•هل	الت��وازن	مطلوب	للدراس��ة	)مث��ل	توازن	 	

الجنس��ين(،	هل	يوجد	لديك	أعداد	متكافئة	
من	االستجابات	)الرجال	والنساء(؟

•حت��ى	ل��و	كانت	الدراس��ة	غي��ر	تمثيليّة،	هل	 	

توج��د	لدي��ك	عيّنة	تحت��وي	عل��ى	مزيج	من	
المتعايش��ين	م��ع	في��روس	نق��ص	المناعة	
والمي��ول	 األعم��ار	 م��ن	مختل��ف	 البش��ري	
االقتصاديّ��ة	 والخلفي��ات	 الجنس��يّة	

واالجتماعيّة	والتعليميّة؟

ف��ي	نهاي��ة	المط��اف،	ينبغي	علي��ك	اختيار	
أفضل	وأكثر	إس��تراتيجيات	اختيار	العينات	التي	
يمك��ن	تطبيقه��ا	من	أج��ل	بحثك.	يس��تطيع	
منس��ق	برنامج	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري	/	االتحاد	الدولي	
لتنظيم	األس��رة	إعالمكم	بم��ا	قامت	به	الفرق	
التي	تعمل	في	بالد	أخرى	وتقديم	نصائح	ضروريّة	

لكم	من	أجل	بلدكم.

أخيراً،	ينبغي	عليك	
إتباع	أفضل	و	أكثر	
استراتيجيات	اختيار	
العينات	التي	
يمكن	تطبيقها	
من	أجل	بحثك.
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 العمل	بالمؤشر	
في	مجتمعكم	



تدريب	األشخاص	
الذين	يجرون	
المقابالت	هو	جزء	
أساسي	من	إجراءات	
الدراسة.	بدونه	لن	
تكون	النتائج	موضع	
ثقة	كما	ينبغي.

الجزء	5
التحضير	لتنفيذ	المؤشر	في	مجتمعكم	

ما	هي	الخطوات	التي	ينبغي	
عليك	اتخاذها	بشكل	عملي؟

إن	االستبيان	هو	األداة	الرئيسيّة	لجمع	البيانات	
من	أجل	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	
فيروس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري.	وبالرغم	من	
ذلك،	فإن	المقابالت	المعتمدة	على	االس��تبيان	
ه��ي	في	الواقع	ج��زء	من	عملي��ة	البحث	ككل.	
وقبل	البدء	بملء	االس��تبيان	يل��زم	إجراء	الكثير	
م��ن	التحضي��رات	وهي	موضوع	ه��ذا	الجزء	من	

دليل	المستخدم.
قب��ل	أن	تق��رأ	ع��ن	النش��اطات	المختلف��ة	
الالزمة	للتحضير	للمقاب��الت،	نود	أن	ننصح	بأن	
تقرأ	االس��تبيان	أوالً.	بقراءة	ذلك	سيصبح	لديك	
فكرة	ع��ن	المواضيع	المختلفة	التي	يش��ملها	
االس��تبيان	وأي	األس��ئلة	الت��ي،	إذا	كن��ت	أن��ت	
الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة،	م��ن	المتوقع	
منك	أن	تس��ألها	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	
المقابالت.	وقد	تجد	أيضاً	أنه	من	المناسب	في	
ه��ذه	المرحلة،	أثن��اء	اإلطالع	على	االس��تبيان،	
كتاب��ة	مالحظ��ات	تش��تمل	عل��ى	أي	كلمات	أو	
مفاهيم	أو	أسئلة	تود	الحصول	على	شرح	لها.

إذا	ل��م	تك��ن	األم��ور	واضح��ة	لك	ف��ي	هذه	
المرحل��ة،	ال	تقل��ق!	فقد	تم	وض��ع	الجزء	6	من	
دليل	المستخدم	هذا	لمساعدتكم	على	تفهم	

محتويات	االستبيان	وسياقه	بتفصيل	أكثر.

ترجمة	االستبيان
إن	الخطوة	األولى	عند	التحضير	ألداء	الدراس��ة	
هي	ترجم��ة	االس��تبيان	والوثائ��ق	المرفقة	من	
اللغة	اإلنجليزيّة	إلى	اللغة	)اللغات(	التي	ستتم	

بها	المقابلة.	ومن	المهم	ما	يلي:
مناقشة	ترجمة	المفاهيم	الرئيسية	-	مثل	 1 .
الوصمة	والتمييز	-	والموافقة	عليها	مسبقاً	
م��ن	قب��ل	فري��ق	البح��ث	وأعضاء	الش��بكة	
)الشبكات(	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري	المشتركين	بالمشروع.
إع��ادة	ترجم��ة	االس��تبيان	والوثائ��ق	األخرى	 2 .
إل��ى	اللغة	اإلنجليزيّة	من	قبل	ش��خص	غير 
المترجم	لضمان	أن	يكون	معني	كل	س��ؤال	
أقرب	م��ا	يمكن	إل��ى	المعنى	األصل��ي.	فإذا	
اختلفت	الترجمة	بي��ن	أو	في	داخل	البالد	فال	

يمكن	مقارنة	النتائج.

الرج��اء	االنتباه	إلى	أن	الترجم��ة	الفوريّة	من	
اإلنجليزيّ��ة	إل��ى	اللغ��ات	الوطنيّ��ة	أو	المحليّة	
أثن��اء	إجراء	المقابلة	هي	من	الممارسات الغير 
تباين��ات	ليس	فقط	 مقبولة.	فهذا	سيس��بب	
بين	األماك��ن	وإنما	أيًضا	بين	مقابلة	وأخرى	مما	

يجعل	النتائج	غير	موثوقة	للغاية.

 تدريب	األشخاص	الذين	
يجرون	المقابالت

إن	تدريب	األش��خاص	الذين	يج��رون	المقابالت	
هو	جزء	أساس��ي	من	إجراءات	الدراس��ة.	وبدونه	
لن	تكون	النتائج	موضع	ثقة	كما	س��وف	يكون	
من	الصعب	-	إذا	لم	يكن	مس��تحيالً	-	تحقيق	
أهداف	بن��اء	القدرات	المتضمنة	في	الدراس��ة	
أو	االلت��زام	بالمب��ادئ	األخالقيّ��ة.	وق��د	جاء	في	
تقرير	ش��بكة	آس��يا	ومنطقة	المحيط	الهادئ	
المناع��ة	 نق��ص	 في��روس	 م��ع	 للمتعايش��ين	

البش��ري	6	أنه:
كان التدري�ب أساس�ًيا لتدعي�م قدرات 
الفي�روس  م�ع  المتعايش�ين  األش�خاص 
المش�تركين في جم�ع البيان�ات واعُتِبر ذا 
أهمّية مماثل�ة ألهمّية أداة جمع البيانات. وتم 
إنشاء ورش�ة تدريب وطنّية مدتها ثالثة أّيام 
ل�كل فريق جمع بيان�ات )...( وقد ركز اليوم 
األّول على مفاهي�م الوصمة والتمييز وحقوق 
اإلنس�ان؛ وتمت إدارته بواس�طة شخص ذي 
خلفّي�ة قانوني�ة بالتراف�ق مع قائ�د الفريق 
الوطني لشبكة المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة البشري في أس�يا ومنطقة المحيط 
اله�ادئ )+APN(. ورك�ز الي�وم الثان�ي على 
تدري�ب المش�اركين على تقنّي�ات المقابلة 
وبش�كل خاص على توعية األشخاص الذين 
يجرون المقابالت بكيفّية التعامل مع المواقف 
النفس�ية الصعبة المحتملة؛ وقد تم التدريب 
بواس�طة أكاديمي ذي خب�رة بجمع البيانات 
النوعّية. وتم تكريس الي�وم الثالث للتدريب 
عل�ى المقابلة وتم وضع نظام إحاالت ونظم 
جم�ع البيان�ات. وكان التدري�ب صارًما من 
حي�ث جراءات وآلّيات ضمان الس�رّية وكان 
مهًم�ا لضمان فهم األش�خاص الذين يجرون 
المقابالت للمتضمن�ات األخالقّية والمخاطر 

النفس�ّية للمش�تركين بالبحث.

 6	شبكة	آسيا	و	منطقة	
المحيط	الهادئ	للمتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	/	اإليدز	)2004(.	
التمييز	المرتبط	باإليدز	
في	آسيا.	الصفحة	10 
.	بانكوك:	شبكة	آسيا	
و	منطقة	المحيط	الهادئ	
للمتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري.

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  18  



من	الهام	توفير	جو	من	
الخصوصية	لألشخاص	

الذين	تُجرى	معهم	
المقابالت	عند	إجابتهم	
على	أسئلة	االستبيان	
و	أيضاً	أن	يتوفر	لهم	
الدعم	من	الشخص	
الذي	يُجري	المقابلة	
طوال	فترة	المقابلة.

وبش��كل	مش��ابه،	عن��د	تدريب	األش��خاص	
الذي��ن	يج��رون	المقاب��الت	الذي��ن	ش��اركوا	في	
اختب��ار	تجريبي	تم	إجراؤه	على	مس��ودة	مؤش��ر	
الوصم��ة	لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	في	أواخر	عام	2006،	تم	وضع	
برنام��ج	تدريبي	مدت��ه	ثالثة	أيّ��ام.	وتعقيبًا	على	
هذا	الحدث	فقد	وض��ع	االتحاد	الدولي	لتنظيم	
األس��رة	وبرنام��ج	األم��م	المتح��دة	المش��ترك	
المعني	بفيروس	نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز	

المالحظات	التاليّة:
•يجب	الس��ماح	بوقت	كاٍف	لإلطالع	على	كل	 	

قس��م	من	االس��تبيان	إضافة	إلى	الصفحة	
األماميّ��ة	وفح��وص	الجودة	مع	األش��خاص	
الذي��ن	يج��رون	المقاب��الت،	حت��ى	يفهم	كل	
منه��م	كيفيّة	إكمال	األس��ئلة	ويتمكن	من	

السؤال	عن	التوضيح.
•إذا	كانت	الدراس��ة	تجرى	في	عدة	دول	ويجري	 	

التدري��ب	في	داخ��ل	كل	دولة،	يجب	أن	يحضر	
من��دوب	»وص��ل«	إل��ى	كل	جلس��ة	تدريبيّة	
لضمان	تفس��ير	القضايا	الرئيسيّة	وتوضيح	

أساليب	األسئلة	بين	البلدان.
•يوف��ر	التدريب	فرصة	للذي��ن	يقومون	بتنفيذ	 	

الدراسة	)مثل	الشبكة	العالمية	للمتعايشين	
م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	
)+GNP(	والجماع��ة	الدولي��ة	للمتعايش��ات	
م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	
)ICW(	واالتح��اد	الدول��ي	لتنظي��م	األس��رة	
)IPPF(	وبرنام��ج	األمم	المتحدة	المش��ترك	
لمناقش��ة	 	)UNAIDS( باإلي��دز	 المعن��ي	
كيفيّة	تنس��يق	الدراس��ة	مع	مبادرات	أخرى	

والمساهمة	فيها.

إعداد	المقابالت
يحتاج	ق��ادة	الفرق	إلى	اتخاذ	قرار	بش��أن	أفضل	
طريق��ة	الختيار	األش��خاص	الذين	تجرى	معهم	
المقابالت	وتحديد	السياق	أواإلعدادات	األفضل	
للمقاب��الت.	وبش��كل	مثالي	ينبغ��ي	على	قائد	
الفري��ق	أن	يجه��ز	قائم��ة	بأس��ماء	ومعلوم��ات	
معه��م	 تُج��رى	 الذي��ن	 باألش��خاص	 االتص��ال	
المقابالت	المحتملين	حتى	يتمكن	األش��خاص	
الذين	يج��رون	المقابالت	من	االتصال	بهم.	وفي	
بعض	الحاالت،	ق��د	ال	تكون	القائمة	كاملة	في	
بداي��ة	العمليّة.	فعلى	س��بيل	المث��ال،	قد	تُقرر	
إضافة	أش��خاص	جدد	إلى	مجموعة	األشخاص	
الذين	تُجري	معهم	المقابالت	الرئيس��يّة	الذين	
يظه��رون	عل��ى	القائم��ة	وذل��ك	أثن��اء	التق��دم	

بالعمل.
بالنس��بة	للبيئة	أو	المكان	الذي	ستتم	فيه	
المقابل��ة،	من	المهم	توفير	عزل��ة	للمتقدمين	
عن��د	إجابته��م	على	أس��ئلة	االس��تبيان	وأيضاً	
أن	يتوف��ر	لهم	دعم	من	الش��خص	ال��ذي	يُجري	
المقابلة	ط��وال	فترة	المقابلة	)إتباع	مبدأ	جنباً	
لجنب(.	أبسط	طريقة	إلنجاز	ذلك	هي	الموافقة	
عل��ى	مقابل��ة	األش��خاص	الذين	تُج��ري	معهم	
المقاب��الت	بش��كل	ف��ردي	وفي	م��كان	معزول.	
وفي	كل	األح��وال،	فقد	تريد	أن	يتوفر	لديك	خيار	
مقابلة	الناس	عندما	يكونون	في	ورشات	العمل	

أوالمقابالت	الجماعيّة.	وهذا	مناسب	ما	دام:
•يوجد	عدد	كاف	من	األش��خاص	الذين	يجرون	 	

المقابالت	لتوفير	الدعم,
•الم��كان	الذي	تجري	في��ه	المقابالت	منظم	 	

بشكل	يسمح	بتوفير	الخصوصيّة	عند	ملء	
االس��تبيانات.	وإيجاد	مكان	خصوصي	هو	أمر	
يُترك	لمنظمي	ورشة	العمل	/	المجموعة.

التحضير	لإلحاالت	المحتملة	
ونشاطات	المتابعة

ربم��ا	الحظت	أنه	يوجد	على	الصفحة	األماميّة	
لالستبيان	قس��م	لإلحاالت	والمتابعة.	والفكرة	
هن��ا	ه��ي	ليس��ت	تقديم	خدم��ات	إحال��ة	بعد	
المقابل��ة	-	ألنه	من	الممكن	أن	يكون	هذا	خارج	
مقدرات	وموارد	معظم	قادة	الفرق	-	ولكن	حاول	
إعط��اء	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	
معلوم��ات	عن	خدم��ات	اإلحال��ة	إذا	احتاج	لها.	
وأحياناً	يقوم	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	
بهذا	بش��كل	ودي	في	كل	األحوال،	مس��تجيبين	
لفطرة	التضامن	والمس��اندة	إلخوانهم	البشر.	

وهذا	النهج	يجعل	العمليّة	رسميّة.
م��ن	أجل	تقديم	الدع��م	باإلحالة	والمتابعة،	
يس��تطيع	الفري��ق	وض��ع	قائم��ة	بالمنظم��ات	
المحليّة	التي	يشعرون	أنها	من	الممكن،	كلها،	
أن	تلب��ي	احتياج��ات	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري،	على	سبيل	المثال:

انظر...
الملحق	11:	

نموذج لبرنامج تدريبي لألشخاص 
الذين يجرون المقابالت مدته 3 أّيام

أنظ�ر الملحق 11 لالطالع على موجز 
برنامج  أعمال ومحتويات  عن جدول 
تدري�ب األش�خاص الذي�ن يجرون 

المقابالت في أي دولة.
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من	أجل	تقديم	الدعم	
باإلحالة	و	المتابعة،	
يستطيع	الفريق	وضع	
قائمة	بالمنظمات	
المحليّة	التي	يشعرون	
أنها	بشكل	جماعي	
من	الممكن	أن	تلبي	
احتياجات	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري.

•يمكن	أن	يقوم	كل	ش��خص	من	األش��خاص	 	

قائم��ة	 بوض��ع	 المقاب��الت	 يج��رون	 الذي��ن	
بمعلومات	االتصال	المناسبة	في	مجتمعه	

/	منطقته	قبل	بداية	المقابالت.
•يمكن��ك	أن	تش��ارك	ه��ذه	المعلوم��ات	م��ع	 	

آخرين	من	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	
في	الفري��ق	ووضع	قائمة	مص��ادر	معلومات	
محليّ��ة	)اآلن	س��تكون	ش��املة	ج��داً(	فيها	
أسماء	ومعلومات	االتصال	بالمنظمات	التي	
تستطيع	مساعدة	المتعايشين	مع	فيروس	
نق��ص	المناع��ة	البش��ري،	ومش��اركتها	مع	

األشخاص	الذين	تُجري	معهم	المقابالت.
•خ��الل	المقاب��الت،	إذا	طلب	الش��خص	الذي	 	

تجرى	مع��ه	المقابلة	نصيحة،	فيجب	عليك	
أال	تق��وم	بذل��ك	إال	إذا	كن��ت	مؤه��الً	مهنيًّا	
إلعط��اء	النصيح��ة.	وب��دالً	م��ن	ذل��ك	أعط	
الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	قائمة	

مصادر	المعلومات	المحليّة.
•أثناء	المقابلة،	إذا	طلب	منك	الشخص	الذي	 	

تُجرى	مع��ه	المقابلة	إحالة	معيّنة	ولم	يكن	
لديك	معلومات	االتص��ال	الالزمة	في	قائمة	
مصادر	المعلوم��ات	المحليّ��ة	الخاّصة	بك،	
فعلي��ك	الموافقة	عل��ى	إرس��الها	إليه	بعد	
المقابل��ة	-	وم��ن	المه��م	ج��داً	أن	تحف��ظ	

وعدك!

مر	ة	ثانية،	خ��الل	المقابلة،	إذا	الحظت	وجود	
حاجة	لدعم	طبي	أو	معنوي	أو	قانوني	ويبدو	لك	
أن	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	ليس	
على	علم	بها،	فواجبك	أن	تعلمه	بذلك	إذا	كنت	
تعتق��د	أن	عدم	القيام	بذلك	قد	يش��كل	خطرًا	
على	س��المته	في	المس��تقبل.	وف��ي	مثل	هذه	
الح��االت	عليك	أن	توفر	للش��خص	ال��ذي	تُجرى	
معه	المقابلة	معلومات	االتصال	المناسبة	من	
قائمة	مص��ادر	المعلومات	المحليّ��ة	إذا	أمكن،	
وإذا	ل��م	يكن	ذلك	ممكناً	فعليك	إرس��الها	بعد	

المقابلة.
بالنس��بة	لإلحاالت،	من	المه��م	المحافظة	
عل��ى	توازن	معق��ول	بتحم��ل	مس��ؤوليّة	توفير	
معلومات	ومعلومات	اتصال	لألش��خاص	الذين	
تُج��رى	معهم	المقاب��الت	ليقوم��وا	بمتابعتها	
فض��الً	عن	أن	يتعهد	القائم��ون	بإجراء	اإلحاالت	
بأنفسهم.	وفي	كل	األحوال،	فإن	عدم	التحضير	
لتقديم	المعلومات	قد	يضع	األش��خاص	الذين	
يج��رون	المقابالت	في	وضع	مح��رج.	إضافة	إلى	
ذلك،	قد	يُنظر	إلى	فرق	الدراسة	على	أنها	تفشل	
ف��ي	أداء	واجبها	تجاه	األش��خاص	الذي��ن	تُجري	

معهم	المقابالت.

التحضير	لتقديم	الشروح	
والتعريفات	لألشخاص	الذين	
 تُجرى	معهم	المقابلة	في	

بداية	المقابلة
ف��ي	ح��ال	ك��ون	م��لء	االس��تبيان	يت��م	مع	كل	
ش��خص	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	بمف��رده	أو	كان	
يتم	كجزء	من	ورش��ة	عمل	أو	مجموعة	صغيرة،	
فيجب	أن	يبدأ	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة	
بش��رح	ماهيّة	الدراس��ة	وَمن	هم	المش��تركون	
فيه��ا.	يمكن��ك	اس��تخدام	ورق��ة	المعلوم��ات	
)الملحق	2(	لهذا	الغرض.	ومن	المهم	أيضا	في	
هذه	المرحلة	شرح	بعض	المفاهيم	والتعريفات	
األساس��ية	لألش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معه��م	
المقاب��الت.	وم��ن	المقترح	أن	تقوم	بش��رح	عدد	
قلي��ل	م��ن	المفاهي��م	الرئيس��ية	كبداية،	مثل	
الوصم��ة	والتمييز	والحقوق،	وإعط��اء	تعريفات	
رئيسيّة	أخرى	)مصدرها	الملحق	1(	أثناء	تقدمك	
باالس��تبيان.	وإذا	ل��م	تقم	بذلك،	فس��وف	يكون	
على	األش��خاص	الذين	تُجري	معهم	المقابالت	
اس��تيعاب	الكثي��ر	من	المعلوم��ات	كلها	دفعًة	

واحدة.

 التعرف	أكثر	على	رمز	
التعريف	المتفرد

كما	ذكرنا	أعاله،	حتى	يتم	ضمان	الس��ريّة	يجب	
تعريف	اس��تبيان	المؤشر	واس��تمارة	الموافقة	
المس��تنيرة	برم��ز	تعري��ف	متف��رد	)أي	بخ��الف	
اس��تعمال	اس��م	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	

المقابلة(.	وكل	رمز	مؤلف	مما	يلي:
رمز	الدولة	المؤلف	من	خانتين؛ 1 .

رم��ز	الش��بكة	)الخاصة	بالمتعايش��ين	مع	 2 .
فيروس	نقص	المناعة	البشري(	المؤلف	من	

خانتين؛
رمز	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	المؤلف	 3 .

من	خانتين؛
رم��ز	الش��خص	الذي	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	 4 .

المؤلف	من	خانتين
التاري��خ	ال��ذي	تم	فيه	إج��راء	المقابلة،	وتتم	 5 .
كتابته	في	ستة	خانات	)يوم/شهر/سنة(	

»خالل	المقابلة،	
سيكون	من	المهم	أن	
تسأل	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	
إذا	كان	)كانت(	ما	
زال	مرتاحاً	لألسئلة	
و	انتبه	إلى	كل	
التفاصيل	الحساسة	
و	اكتب	مالحظات	
عنها	كلها	و	أيضاً	
أعط	اقتراحات	عند	
الضرورة	و	ليس	نصائح،	
من	الهام	أن	تعرف	
حدودك	كشخص	
يٌجري	المقابلة.«
ترينيداد	و	توباغو		
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مثال:
المثال	السابق	يمثل	ما	يلي:

تم	إج��راء	المقابلة	في	المملك��ة	المتحدة	 1 .
)UK(؛

بواسطة	شبكة	»األشخاص	اإليجابيون«؛ 2 .
أجراها	الشخص	الثالث	والعشرون؛ 3 .

الذي	يجري	مقابلته	/	مقابلتها	الخامسة؛ 4 .
 . بتاريخ	21	فبراير	/	شباط	2008. 5

س��تضمن	صيغ��ة	الرم��ز	ه��ذه	أن	يكون	ألي	
اس��تبيان	في	أي	بلد	وفي	أي	س��نة	رقم	مختلف	
ومتفرد	لتعريف	االستبيان.	يجب	على	األشخاص	
الذين	يجرون	المقابالت	تفهم	الغرض	من	الرمز	
التعريف��ي	المتف��رد	وكيفية	اس��تخدامه	قبل	

الخروج	إلجراء	مقابالت.
وبعد	إجراء	المقابلة	ينبغي	على	األش��خاص	
الذي��ن	يجرون	المقابالت	كتاب��ة	الرمز	التعريفي	

المتفرد	للشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة:
•على	الزاوي��ة	العلويّة	اليُس��رى	لكل	صفحة	 	

م��ن	صفحات	االس��تبيان	)بحيث	أن��ه	إذا	تم	
نزع	صفح��ات	فيمكن	إع��ادة	جمع	صفحات	

االستبيان	معاً(؛
•بجانب	اس��م	الشخص	نفسه	على	القائمة	 	

الت��ي	عنوانها	»قائمة	االتصال	باألش��خاص	

ورم��وز	 المقاب��الت	 معه��م	 تُج��رى	 الذي��ن	
االستبيان«	)الملحق	4(؛	و

•على	اس��تمارات	الموافقة	المستنيرة	بحيث	 	

يس��تطيع	قائد	الفريق	التأكد	من	أنه	قد	تم	
الحص��ول	عل��ى	موافقة	مس��تنيرة	من	كل	

شخص	تُجرى	معه	المقابلة.

يج��رون	 الذي��ن	 علياألش��خاص	 وينبغ��ي	
المقابالت	تذكر	ما	يلي:

•يكتبوا	أسماء	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	 	

المقاب��الت	على	االس��تبيانات	أو	اس��تمارات	
الموافقة	المستنيرة؛	و

•أال	يكتب��وا	الرم��ز	التعريف��ي	المتف��رد	على	 	

قائمة	األسماء	بعد	انتهاء	المقابلة.

فيم��ا	يلي	تجدون	قائمة	تفقد	اس��تخدمها	
األش��خاص	الذي��ن	يجرون	المقاب��الت	عندما	ما	
قاموا	بتجربة	مسودة	اس��تبيان	مؤشر	الوصمة	
لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	
البش��ري.	وقد	يكون	من	المفيد	للفرق	المحليّة	
أخذ	هذه	القائمة	باالعتبار	وتعديلها	بما	يناسب	

سياقهم.

ستضمن	صيغة	
الرمز	هذه	أن	يكون	
ألي	استبيان	في	أي	
بلد	وفي	أية	سنة	

رقم	مختلف	ومنفرد	
لتعريف	االستبيان.	

»لقد	الحظت	
أهمية	لغة	

الجسد	و	ما	تعنيه	
لشخص	آخر.«

 
المشروع	التجريبي	 	 
في	جنوب	أفريقيا	

1
رمز
البلد

2
رمز الشبكة 
)الخاصة 

بالمتعايشين مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري(

3
رمز

الشخص الذي 
ُيجري المقابلة

4
رمز

الشخص الذي 
ُتجرى معه 

المقابلة

5
تاريخ

المقابلة
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 قائمة	تفقد:	
التحضير	للمقابلة:

رت��ب	موع��ًدا	مع	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	واش��رح	باختص��ار	الغرض	من	 1 .
الدراسة	والنهج	والعمليّة	التي	ستتم	خالل	المقابلة،	وأن	المقابلة	ستتضمن	مكافأة	

شرفيّة.
تأكد	من	أن	الوقت	المتفق	عليه	للمقابلة	يس��مح	باستفادة	ُمثلى	من	المقابلة	)3-2. 2 

ساعات(.
احجز	أو	وفر	مكانًا	مناسبًاً. 3 .

قم	بتخطيط	المتطلبات	الخاّصة	)على	سبيل	المثال،	رعاية	األطفال،	إمكانية	وصول	 4 .
كرسي	المقعدين	إلى	مكان	المقابلة(.

قم	بتحضير	المكافأة	الش��رفيّة	حس��ب	العادات	المحليّة	)على	سبيل	المثال،	طعام،	 5 .
مبلغ	من	المال(

خذ	معك: 6 .
•نس��ختين	فارغتي��ن	من	االس��تبيان	)بحيث	يس��تطيع	كل	ش��خص	ف��ي	المقابلة	 	

االحتفاظ	بنسخة	-	مع	أنه	يجب	استعمال	واحدة	فقط	خالل	عمليّة	المقابلة(؛
•أقالًما	وورًقا	أودفتر	مالحظات؛ 	

•ورقة	إحالة	)حيث	يكون	قد	تم	وضعها	حسب	السياق	المحلي(؛ 	

•ورقة	معلومات	عن	الدراسة؛ 	

•نس��ختين	من	اس��تمارة	الموافقة	المس��تنيرة	)واحدة	يحتفظ	بها	الشخص	الذي	 	

يجري	المقابلة	واألخرى	يحتفظ	بها	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة(؛
•دليل	المس��تخدم	لمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	في��روس	نقص	المناعة	 	

البشري؛	و
•ورق��ة	صغي��رة	لتس��جيل	معلومات	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	والرمز	 	

التعريفي	المتفرد	به	)والتي	سيتم	نقلها	إلى	قائمة	معلومات	االتصال	باألشخاص	
الذين	تُجري	معهم	المقابالت	ورموزهم(	

»في	المقابلة	الفعليّة	
تأكد	من	أن	يكون	
معك	كل	الوثائق	
الالزمة	إلجراء	
المقابلة	أي:	استمارات	
الموافقة	و	ورقة	
المعلومات	و	قائمة	
اإلحاالت	و	االستبيان	
و	دفتر	اإليصاالت	
و	دفتر	المالحظات	
وأقالم	و	غيرها.«

 
ترينيداد	و	توباغو		
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يجب	على	قائد	الفريق	
التأكد	من	وفاء	أية	
وعود	لألشخاص	

الذين	تُجرى	معهم	
المقابالت	بإرسال	

معلومات	)أو	إجراء	أي	
نوع	آخر	من	المتابعة(.

الجزء	6
االستبيان	-	التعرف	على	محتوياته	

ما	هي	القضايا	التي	تتكلم	
عنها	في	المقابلة؟

ف��ي	ه��ذا	الج��زء	من	دليل	المس��تخدم	س��وف	
نس��تعرض	كل	قس��م	من	أقس��ام	االس��تبيان	
ونرك��ز	عل��ى	األوجه	الهام��ة	للمحتوي��ات	التي	

ينبغي	أن	تلم	بها	قبل	إجراء	أي	مقابلة.

التخطيط	الكّلي	لالستبيان
يُقسم	االس��تبيان	إلى	ثالثة	أقس��ام	ترّكز	على	

القضايا	التالية:

معلومات	عاّمة	عن	الش��خص	 القسم 1	
ال��ذي	تُج��رى	مع��ه	المقابل��ة	

)والذين	يعيشون	معه(.
دالئل	تركز	عل��ى	التجارب	التي	 القسم 2	
ت��م	اإلبالغ	عنها	خالل	الس��نة	
الماضية	التي	تتعلق	بالوصمة	
والتميي��ز	المصاحبين	لفيروس	
البش��ري؛	 المناع��ة	 نق��ص	
والوصم	الذاتّي؛	وحماية	حقوق	
الفي��روس	 م��ع	 المتعايش��ين	
أو	 و/	 القان��ون	 بواس��طة	
أو	الممارسات؛	 السياس��ات	و/	

وإحداث	التغيير.
دالئل	تركز	على	حاالت	الوصمة	 القسم 3	
المصاحبي��ن	 التميي��ز	 أو	 و/	
لفيروس	نقص	المناعة	البشري	
خ��الل	الس��نة	الماضيّ��ة	التي	
تتعل��ق	بش��كل	خ��اص	باختبار	
الكشف	عن	الفيروس	وكشف	
اإلصاب��ة	لآلخرين	وتوفر	العناية	

الصحيّة.

دعن��ا	نلقي	نظرة	أوس��ع	عل��ى	كل	من	هذه	
األقسام	الثالثة:

الصفحة	األماميّة
تحتوي	الصفحة	األماميّة	على	تعليمات	معدة	
للش��خص	ال��ذي	يُج��ري	المقابل��ة	قب��ل	البدء	

بالمقابلة.	وهي:
أع��ط	ورق��ة	المعلوم��ات	للش��خص	ال��ذي	 1 .
تُج��رى	معه	المقابلة	وأفس��ح	له	وقتاً	كافياً	
لقراءتها.	إذا	كان	ال	يس��تطيع	القراءة	فيجب	

عليك	أن	تقرأها	له.
اقرأ	استمارة	الموافقة	المستنيرة	للشخص	 2 .
الذي	تُجرى	معه	المقابلة	وبعدئذ	اس��تكمل	
نس��ختين	واترك	واحدة	منها	مع	الش��خص	
الذي	تُج��رى	مع��ه	المقابل��ة	ليحتفظ	بها،	

والنسخة	الثانيّة	هي	لك	لتحتفظ	بها.

إذا	ل��م	يع��ِط	الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	معه	
إنه��اء	 علي��ك	 فينبغ��ي	 موافقت��ه،	 المقابل��ة	

المقابلة	معه	بأسلوب	مهذب.
يوج��د	أيض��اً	قس��م	لإلح��االت	والمتابع��ة	
وج��دول	إلج��راءات	فحص	الج��ودة	والتي	ينبغي	
أن	يكملها	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	بعد	
إنهاء	المقابلة	والحقاً،	يتم	استكمالها	من	قبل	
أعضاء	آخرين	من	فريق	الدراسة	المتمركزين	في	

المكتب.
الصفح��ة	 عل��ى	 المطلوب��ة	 المعلوم��ات	
األماميّ��ة	مصممة	لكي	يتم	اس��تكمالها	من	
قبل	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابل��ة	وأعضاء	
فري��ق	الدراس��ة	اآلخري��ن	الذين	يتمرك��زون	في	
المكتب،	وليس	من	قبل	األشخاص	الذين	تُجري	

معهم	المقابالت.
يجب	على	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة،	
في	كل	األحوال،	ملء	القس��مين	على	الصفحة	
األماميّة	والتي	هو	مسؤول	عنها	بشكل	مباشر	
باإلحال��ة	 المتعلق��ة	 الخمس��ة	 األس��ئلة	 )أي	
والدع��م	التال��ي(	وذل��ك	قب��ل	إنه��اء	المقابلة،	
ألن	ذل��ك	قد	ينب��ه	إلى	أم��ور	تحت��اج	للتوضيح	
مع	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	قبل	

مغادرته.
يج��ب	على	قائد	الفريق	االنتباه	إلى	الس��ؤال	
3	للتأكد	من	إرسال	معلومات	لألشخاص	الذين	
تُجرى	معهم	المقابالت	بحي��ث	يتم	الوفاء	بأية	
وع��ود	أعطيت	له��م	)أو	إج��راء	أي	ن��وع	آخر	من	

المتابعة(.	
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تم	تصميم	أسلوب	
»تخطى	السؤال	/	
األسئلة«	بشكل	
منطقي	من	قبل	
مصممي	االستبيان،	
و	من	الهام	أن	تتعرف	
أكثر	على	مثل	هذه	
الحاالت	و	من	ثم	
إتباع	التعليمات	
بحذر	بحيث	يواصل	
الشخص	الذي	تُجرى	
المقابلة	معه	اإلجابة	
على	أسئلة	االستبيان	
بشكل	منطقي.

بعض	التوجيهات	العامة	
لألقسام	3-1

يج��ب	إكم��ال	األقس��ام	1-3	م��ن	االس��تبيان	
المقابل��ة	 يُج��ري	 ال��ذي	 الش��خص	 بواس��طة	
والش��خص	ال��ذي	تُج��رى	مع��ه	المقابل��ة	معاً.	
س��تحتاج	إلى	إعطاء	بعض	الشروح	والتعريفات	
أثناء	تقدم��ك.	إذا	كنت	تعمل	ف��ي	مجموعة	أو	
ورش��ة	عمل	صغي��رة،	فقد	ال	يمكن��ك	الجلوس	
جنباً	إلى	جنب	مع	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	
المقابل��ة	كل	الوق��ت	ولكن	الرج��اء	التأكد	من	
وج��ود	ع��دد	كاف	من	األش��خاص	الذي��ن	يجرون	
المقابالت	المدرَبين	لتقديم	الدعم	لألش��خاص	
الذين	تُج��رى	معهم	المقاب��الت	أثناء	تقدمكم	
باالس��تبيان.	وبخالف	ذلك	فقد	تتأثر	موثوقيّة	)أو	

دّقة(	األجوبة.

•تحتاج	معظم	األسئلة	لإلجابة	بمجرد	وضع	 	

إشارة	في	المربع	الواقع	بجانب	الجواب	الذي	
يبدو	مناس��باً	أكث��ر.	وبالرغم	م��ن	ذلك	ففي	
معظ��م	الحاالت	توج��د	تعليم��ات	إضافيّة،	

مثل:
. ضع	إشارة	على	مربّع	واحد	فقط –

ضع	إش��ارة	عل��ى	مربع	واح��د	على	األقل،	 – 

يمكن وضع إشارة على أكثر من مربع 
إذا كان ذلك منطبقاُ.

الرجاء	إتباع	ه��ذا	النوع	من	التعليمات	بحذر	
ألنه��ا	مصممة	لكل	س��ؤال	وتؤثر	على	جمع	

وتحليل	البيانات.

الل��ون	 	 • أزرق	 أو  أس�ود  قلًم�ا  اس�تعمل 
الس��تكمال	االس��تبيان.	وال	تس��تعمل	قلم	

رصاص.

	إذا	أخطأت	 • ضع إش�ارات على كل األجوبة.	
أو	إذا	أراد	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
تغيي��ر	اإلجاب��ة	األوليّ��ة،	ال	تح��اول	المح��و	
أواستعمال	السائل	المصحح.	يكفيك	وضع	
إش��ارة	»X«	)ش��طب(	على	اإلجابة	)األجوبة(	
الخاطئ��ة	ومن	ثم	وضع	إش��ارة	على	الجواب	

)األجوبة(	الصحيح.
على	س��بيل	المثال،	لنقل	أن	الشخص	الذي	
تُج��رى	مع��ه	المقابلة	أج��اب	على	الس��ؤال	1أ	
من	القس��م	2أ	ب�	»بضع	م��رّات«	وبعدئٍذ	عندما	
وصلتم	إلى	الس��ؤال	2أ	فكر	»ف��ي	الحقيقة،	أنا	
ال��ذي	قررت	عدم	حض��ور	اللق��اءات	االجتماعيّة	
ولي��س	بس��بب	أن	آخرين	قد	اس��تثنوني	منها	-	
لذل��ك	أري��د	تصحيح	إجابت��ي	على	الس��ؤال	1أ	
لتصب��ح	)أبًدا(«.	في	هذه	الحالة	يكفيك	الرجوع	
إلى	السؤال	1أ	من	القسم	2أ	ووضع	شطب	على	
»بضع	مرات«	ووضع	إش��ارة	عل��ى	»أبًدا«	ومن	ثم	

متابعة	اإلجابة	على	السؤال	2أ.

س��تجد	في	بعض	األقسام	أسلوب	»تخطي	
س��ؤال	/	أس��ئلة«	وه��ذا	يعني	أن��ه	مطلوب	
من��ك	القف��ز	إل��ى	الس��ؤال	التال��ي	أو	ت��رك	
بعض	األس��ئلة	المتتالية	إذا	كنت	قد	أجبت	
عل��ى	الس��ؤال	األوّلي	بطريقة	مح��ددة.	وقد	
ت��م	تصمي��م	أس��لوب	»تخط��ى	الس��ؤال	/	
األسئلة«	بشكل	منطقي	من	قبل	مصممي	
االس��تبيان،	ومن	الهام	أن	تتع��رف	أكثر	على	
مثل	هذه	الحاالت	وم��ن	ثم	إتباع	التعليمات	
بح��ذر	بحيث	يواصل	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	
معه	المقابلة	اإلجابة	على	أسئلة	االستبيان	
بشكل	منطقي.	ستجد	مثاالً	على	»تخطى	
النموذج«	في	القسم	2د	)الحقوق	والقوانين	

والسياسات(،	بدءاً	من	السؤال	4أ.

•ينبغي اإلجابة على جميع أسئلة األقسام  	

1-3.	ينبغ��ي	وج��ود	جواب	محتمل	مناس��ب	
لتوضع	اإلشارة	على	مربع	لكل	سؤال	-	حتى	
لو	كانت	اإلجابة	»غير	منطبق«	أو	»ال	أعرف«	أو	
»لست	متأكًدا«.	فقد	تحتاج	إلى	زيادة	التأكيد	
على	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بأن	
مث��ل	هذه	اإلجابات	مقبول��ة	تماماً	وذلك	ألن	
بعض	الناس	يميلون	إلى	التفكير	بأن	اإلجابة	
المحاي��دة	أو	غي��ر	المؤكدة	مرغوبة	بش��كل	

أقل	من	اإلجابة	المحددة	أواإليجابيّة.
االستثناء الوحيد	لهذه	القاعدة	هو	إذا 
قرر الش�خص الذي تُجرى معه المقابلة 
أنه ال يرغب باإلجابة على الس�ؤال.	يجب	
تلخيص	مثل	هذه	الحاالت	تحت	البند	1	على	
صفح��ة	فحص	الج��ودة	)الصفح��ة	األخيرة	
من	االس��تبيان(.	يج��ب	أن	تكت��ب	مالحظة	
فيها	رقم	القس��م	ورقم	الس��ؤال	ومالحظة	
ل	 »الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	فضَّ

عدم	اإلجابة«.
•ينبغي	على	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	 	

التأكد من أن الشخص الذي تُجرى معه 
المقابل�ة ق�د اطلع عل�ى كل األجوبة 
المحتمل�ة للس�ؤال	قب��ل	أن	يق��رر	وضع	
اإلش��ارة	عل��ى	أي	مربّ��ع.	خالف��اً	لذل��ك	فقد	
يضع	إشارة	في	المربع	الخاطئ	ويدرك	الحقاً	
وجود	خيار	يعكس	تجربته	بش��كل	أفضل!	إذا	
كان	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	ال	
يس��تطيع	الق��راءة	فينبغي	على	الش��خص	
ال��ذي	يُجري	المقابلة	أن	يق��رأ	بعناية	خاصة	
كل	األجوب��ة	المحتمل��ة	قب��ل	وضع	إش��ارة	
في	مرب��ع.	قد	تحتاج	إلعادة	ق��راءة	الخيارات. 
ال تتسرع في هذه العملّية.	تذكر	أن	عملك	

هو	تقديم	أفضل	دعم	للمتقدمين.

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  24  



توجيه	مفصل	يتعلق	بأسئلة	
معيّنة	في	األقسام	3-1

نود	اآلن	إرش��ادك	بخصوص	كيفية	التعامل	مع	
أس��ئلة	معيّنة	في	االس��تبيان.	الرج��اء	االنتباه	
إل��ى	وجود	مفاهيم	وكلم��ات	معّقدة	في	بعض	
األس��ئلة	والتي	حاولنا	تعريفها	في	الملحق	رقم	

1	لدليل	المستخدم	هذا.
تذك��ر	أنه	ينبغي	على	الش��خص	الذي	يُجري	
المقابل��ة	قبل	البدء	بالمقابلة	التعرف	على	كل	
الكلمات	والمفاهيم	-	وطبعاً	األس��ئلة	-	التي	
هي	ضمن	االس��تبيان!	يجب	أيضاً	أن	يكون	دليل	
المس��تخدم	بحوزتهم	ل��دى	كل	مقابلة	بحيث	
يكون	من	الس��هل	الرج��وع	إل��ى	الملحق	واحد	

عند	الحاجة	لش��رح	واحد	أو	أكثر	من	المفاهيم	
أو	الكلمات	الصعبة	للشخص	الذي	تُجرى	معه	

المقابلة.
 

القسم	1
السؤال	2

العمر 

السؤال	4
الحالة العائلّية

السؤال	6 
ً ناشط جنسّيا

السؤال	7
الفئات

ف��ي	بع��ض	الحاالت	قد	ال	يكون	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	متأكًدا	من	عم��ره	بدقة	أو	قد	ال	
يعرفه.	في	هذه	الحالة	ينبغي	أن	يطلب	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	من	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	
المقابلة	تقدير	عمره	/	عمرها	ومن	ثم	تحديد	المجموعة	العمرية	األكثر	مالءمة	ووضع	إشارة	في	المربع	

الموافق.

تم	انتقاء	خيارات	ممكنة	لإلجابة	على	هذا	الس��ؤال	بعناية	بحيث	تكون	شاملة	ومالئمة	لألشخاص	ذوي	
العالقات	مع	نفس	الجنس	والذين	تكون	عالقاتهم	مع	الجنس	اآلخر.

ينبغي	تش��جيع	األش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت	عل��ى	اإلجابة	وذلك	باختي��ار	جواب	لهذا	
السؤال	يعكس	بدقة	وضعهم	الحالي.	فعلى	سبيل	المثال	قد	يكون	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
أعزبًا	بسبب	وفاة	الشريك	/	الشريكة	/	الزوج	/	الزوجة.	في	مثل	هذه	الحالة	ينبغي	على	الشخص	الذي	
تُج��رى	معه	المقابلة	وضع	إش��ارة	في	مربع	»أرملة	/	أرمل«	خالفاً	ل���	»أعزب«.	تنطبق	نفس	القاعدة	على	

»مطّلق،	مطلقة	/	منفصل،	منفصلة«.

تذك��ر	أن	تع��ود	إلى	الملحق	1	)تعريف��ات	ومفاهيم	أساس��يّة(	لتتأكد	من	معرفتك	بكيفي��ة	تعريفنا	ل�	
»ناشط	جنسيّا«ً	في	هذا	السؤال.

الرجاء	تذكر	أنه	بالرغم	من	أن	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	قد	يكون	قد	وصف	نفسه	على	أنه	
غير	مرتبط	بعالقة	)في	السؤالين	السابقين(،	فقد	يكون	ما	يزال	ناشًطا	جنسيّاً.

يحاول	هذا	السؤال	التأكد	من	عالقة	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	حاليًّا	أو	في	الماضي	بمجموعة	
معيّنة	والتي	بحد	ذاتها	يمكن	أن	يعتبرها	المجتمع	مختلفة	أو	»غير	ذلك«	-	وفي	بعض	الحاالت،	منحرفة	
أو	منافيّ��ة	لألخ��الق.	ومن	المحتمل	جداً	أن	تكون	عضويّة	أو	عالقة	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابلة	

بهذه	المجموعة	هي	التي	تسّبب	التمييز	الذي	يعاني	منه	أو	تساهم	به.
لق��د	س��ألنا	أيضاً	إن	كان	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابل��ة	منتمياً	إلى	إحدى	ه��ذه	الفئات	في	
الماضي	ألننا	نعتقد	أنه	حتى	إذا	لم	يعد	الش��خص	ينتمي	إلى،	على	س��بيل	المثال،	العاملين	بالجنس،	
فقد	يس��تمر	المجتمع	في	وصمه	ألنه	كان	يش��تغل	بالجنس	في	الماضي.	بعبارة	أخرى،	مادام	الشخص	
يُنَظر	إليه	على	أنه	قد	انتمى	لمجموعة	معيّنة	-	حتى	لو	لم	يعد	عضوًا	في	تلك	المجموعة	اآلن	-	فقد	
يظل	موقف	المجتمع	تجاه	ذلك	الشخص	يعكس	عضويته	الماضية	لمجموعة	معيّنة	فضالً	عن	وضعه	

الحالي.
يتعيّ��ن	على	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	هنا	أن	يس��تعملوا	حكمتهم	عند	تس��جيل	اإلجابة	
المناس��بة	عل��ى	هذا	الس��ؤال.	على	س��بيل	المث��ال،	من	غير	المحتم��ل	أن	يعتبر	الش��خص	الذي	تُجرى	
معه	المقابلة	نفس��ه	جزًءا	من	فئة	الرجال	الذين	يمارس��ون	الجنس	مع	الرجال	إذا	كان	قد	قام	بممارس��ة	
عاب��رة	م��ع	رجل	آخر	ولم	يمارس	الجنس	مع	رجل	بعدها.	وفي	الحاالت	التي	يوجد	فيها	ش��ك	فيما	إذا	كان	
الش��خص	ينتمي	إلى	فئة	معيّنة،	نقترح	أن	يقوم	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	والشخص	الذي	تُجرى	
معه	المقابلة	بالنظر	إلى	أي	مدى	يرى	أفراد	المجتمع	أن	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	ينتمي	إلى	
ه��ذه	الفئ��ة،	بما	أن	التصنيف	له	صلة	بالوصمة	والتمييز	تجاه	الش��خص	عندم��ا	ينظرون	إليه	على	أنه	

منتمي	إلحدى	هذه	الفئات.

ينبغي	على	الشخص	
الذي	يُجري	المقابلة	

التعرف	على	كل	
الكلمات	و	المفاهيم	
الواردة	في	االستبيان.
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السؤال	8
اإلعاقة الجسدّية

السؤال	10
الوضع الوظيفي

السؤال	12
الطفل الذي تيتم نتيجة 

لإليدز

السؤال	14
دخل األسرة

أنظر	الملحق	1	)التعريفات	والمفاهيم	الرئيس��ية(	للتأكد	من	إلمامك	بالتعريفات	المش��مولة	في	
هذا	السؤال.	

 
في	هذا	الس��ؤال	نحاول	تحديد	األش��خاص	الذين	لديهم	إعاقة	بالمعنى	التقليدي	للكلمة	)األشخاص	
ذوي	االحتياجات	الخاصة(.	على	سبيل	المثال،	المكفوفون	والصم	وغيرهم.	االعتالل	الصحي	الناجم	عن	

اإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البشري	ال	ينطبق	هنا.
أنظ��ر	الملح��ق	1	)التعريف��ات	والمفاهيم	الرئيس��يّة(	للتأكد	من	أنك	على	إلم��ام	بتعريفنا	لإلعاقة	

الجسديّة	في	هذا	االستبيان.

الهدف	من	هذا	الس��ؤال	هو	تفهم	الوضع	الوظيفي	للش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة،	وقد	ال	يريد	
بعض	األشخاص	الذين	تُجري	معهم	المقابالت	وضع	إشارة	في	أكثر	من	مربع	واحد.	فعلى	سبيل	المثال	
قد	يكون	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	موظًفا	لمدة	ثالثة	أيّام	في	األس��بوع	وبالتالي	س��يضع	
إشارة	في	مربع	»وظيفة	جزئيّة	)أي	موظف(«.	و	بالرغم	من	ذلك،	قد	يقوم	بأعمال	غير	ثابتة	في	أيّام	أخرى	
وبالتالي	س��يكون	من	المناس��ب	أكثر	أن	يضع	إش��ارة	في	مربع	»أعمال	غير	منتظم��ة	أو	وظيفة	جزئيّة	

)عمل	حر(«.
الرجاء	االنتباه	إلى	أن:

•خيار	العمل	الحر	يشمل	النشاطات	الغير	رسميّة	و/	أو	األعمال	اليدويّة. 	

•ل��م	نضع	في	هذه	القائمة	فئة	للنش��اطات	المنزليّة	مثل	التنظي��ف	والطبخ	ورعاية	األطفال	أو	 	

المسنين.	بالرغم	من	أننا	نُدرك	أنها	جوانب	عمل	هامة،	إال	أننا	في	هذه	المرحلة	نريد	أن	نعرف	ما	
إذا	كان	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	يعمل	خارج	المنزل.

تذك��ر	أن	تعود	إل��ى	الملحق	1	)التعريفات	والمفاهيم	الرئيس��يّة(	للتأكد	من	أنك	عل��ى	إلمام	بتعريفنا	
للطفل	الذي	تيتم	نتيجة	لإليدز	في	هذا	االستبيان.

بالنسبة للشخص الذي تُجرى معه المقابلة 
في	هذا	السؤال	يُطلَب	من	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	تقدير	متوسط	الدخل	الشهري	ألسرته	
خ��الل	األش��هر	ال�	12	الماضية.	يج��ب	كتابة	هذا	المبلغ	بعملة	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابلة	
المحليّة.	وينبغي	أن	يش��تمل	الدخل	الش��هري	على	الدخل	المالي	الكلي،	إضافة	إلى	أية	دفعات	عينيّة	

يمكن	تقدير	قيمتها	الماليّة	بسهولة.	
ما	يهمنا	هو	التقدير،	لذلك	ال	تقلق	بش��أن	المقادير	الصغيرة	التي	يصعب	حس��ابها،	يكفي	تقريب	
ه��ذه	المبال��غ	إلى	أقرب	مضاعف	ل�	10،	على	س��بيل	المثال،	من	المهم	كتابة	رق��م	مفرد	في	المربّع	-	

وليس	مجموعة	من	المبالغ	)مثالً،	أكتب	»20000	بيزو«	بدالً	من	كتابة	»15000-25000	بيزو«(.
الرج��اء	االنتباه	إلى	أن	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابلة	قد	يتردد	أو	يمان��ع	في	إعطاء	معلومات	
الدخل	للش��خص	الذي	يُجري	المقابلة.	بش��كل	عام	يُعتبَر	من	الصعب	الحصول	على	معلومات	دقيقة	
عن	الدخل	بواس��طة	دراس��ة	من	هذا	النوع.	ويُعزى	ذلك	لمجموعة	من	األس��باب.	على	سبيل	المثال،	قد	
تكون	جباية	الضرائب	مس��ألة	هامة	في	ذلك	البلد	وقد	يمانع	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	

الكشف	عما	يكسبون	خوًفا	من	التعرض	للتحقيق	حول	دخلهم	عند	تسجيله.
يعتق��د	الكثي��ر	من	الن��اس	بأن	دخلهم	ه��و	موضوع	خصوصي	ولن	يش��عروا	باالرتياح	بكش��ف	هذه	
المعلومات	لش��خص	ال	يعرفونه.	وقد	يصعب	على	غيرهم	التكلم	عن	دخلهم	ألنه	قد	يكون	قليالً	جداً	

و/	أو	متقّطًعا،	وقد	يجدون	صعوبة	في	حساب	متوسط	المبلغ	الشهري.
ينبغ��ي	على	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	أن	يؤكد	للش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	أن	تلك	
المعلوم��ات،	إضافة	إلى	معلومات	االس��تبيان	األخرى،	س��يتم	الحفاظ	على	س��ريّتها.	ولكن،	إذا	ش��عر	
الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	أن	أمرًا	ما	قد	يسبب	قلًقا	لدى	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة،	فمن	

الحكمة	أن	يقترح	االنتقال	إلى	السؤال	التالي.

بالنسبة لموظفي إدخال البيانات
أوالً،	اض��رب	المق��دار	الذي	أعطاه	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابلة	ب�	12	لحس��اب	الدخل	المنزلي	

السنوي	بالعملة	المحليّة.	
ثانياً،	س��جل	تاريخ	المقابلة.	يمكن	أن	تجد	التاريخ	على	الزاوية	العلوية	اليسرى	على	كل	صفحة	من	
االس��تبيان	في	رمز	االس��تبيان	التعريفي	المتفرد.	وهو	في	آخر	6	خانات	من	الرمز	ومكتوب	بصيغة	يوم	/	

شهر	/	سنة.

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  26  
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وباس��تعمال	موقع	على	اإلنترنت	يقدم	معلومات	تاريخيّة	عن	أس��عار	الصرف	)ومن	بين	أمثلة	مواقع	
اإلنترن��ت	هذه	ننصح	بزيارة	www.exchangerate.com(،	اذهب	إلى	صفحة	»أس��عار	الصرف	الماضيّة«.	
عن��د	وصول��ك	إلى	الحاس��بة	الخاصة	بالموق��ع،	أدخل	العمل��ة	المذكورة	في	المقابلة	وس��نة	وش��هر	
المقابلة	والعملة	التي	تريد	التحويل	إليها	)الدوالر	األميركي(.عندئٍذ	س��يعطيك	الموقع	قائمة	بأس��عار	
الصرف	لكل	يوم	من	الشهر	والسنة	اللذين	قمت	باختيارهما.	اختر	سعر	الصرف	ليوم	المقابلة.	ألغراض	

المقارنة،	يتعيّن	تحويل	كل	بيانات	االستبيانات	الماليّة	إلى	الدوالر	األميركي.
واكتب	ما	يلي	على	االستبيان:

•الدخل	السنوي	بالعملة	المحليّة	)الخط	العلوي(؛ 	

•سعر	الصرف	الذي	استعملته	)الخط	األوسط(؛	و 	

•الدخل	السنوي	بالدوالر	األميركي	)الخط	السفلي(. 	

بالنسبة لمحلل البيانات
الغرض	من	هذا	الس��ؤال	هو	الحصول	على	فكرة	عن	الحالة	االجتماعيّة	االقتصاديّة	لألش��خاص	الذين	

تُجرى	معهم	المقابالت،	وتقدير	مستوى	الفقر.
التعريف	األكثر	شيوعاً	للفقر	العالمي	هو	مفهوم	عدد	الدوالرات	اليوميّة	الذي	وضعه	البنك	الدولي.	
يحاول	هذا	المفهوم	تحديد	المبلغ	المالي	الالزم	لشراء	معظم	اللوازم	األساسيّة	-	غذاء	وملبس	وسكن	

-	وبشكل	يلبي	االحتياجات	الثقافيّة	االجتماعيّة.
في	الوقت	الحالي،	يعيش	الناس	دون	حد	الفقر	إذا	كان	دخل	األسرة	2	دوالر	أميركي	أو	أقل	لكل	شخص	
في	اليوم،	ويعتبر	أنهم	يعيش��ون	في	فقر	مدقع	إذا	كان	دخل	األس��رة	1	دوالر	أميركي	أو	أقل	لكل	شخص	
في	اليوم.	وغالبا	ما	ينطبق	هذا	على	الدول	التي	يكون	فيها	الدخل	منخفضاً.	ويرتفع	حد	الفقر	في	الدول	
األكث��ر	نمواً	-مثالً	ف��ي	عام	2005	كان	حد	الفقر	ألحد	أفراد	الواليات	المتحدة	األميركيّة	هو	26.19	دوالرًا	

أميركيًا	في	اليوم.

الرجاء	االنتباه	إلى	أن	أسئلة	القسم	2	أ	تركز	على	تصوّرات	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	ألسباب	
الوصمة	والتمييز.	ليس	من	الضروري	أن	تكون	األس��باب	مؤكّدة	بش��كل	موضوعي	ألنها	معنية	بش��كل	

أكبر	مما	يتصوّر	أو	يشعر	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بحدوثه	فضالً	عما	يحدث	بالفعل!.
الرجاء	االنتباه	إلى	أننا	من	خالل	األسئلة	4-7	نقوم	بالتفرقة	بشكل	تدريجي	بين	كون	الشخص	الذي	

تُجرى	معه	المقابلة:
•يتم	التحدث	أوالثرثرة	بشأنه 	

•تتم	مواجهته	وإهانته	لفظيّاً	و/	أو	التحرش	به	و/	أو	تهديده. 	

•يتعرض	للتحرش	و/	أو	التهديد	الجسديين 	

•يتعرض	للتهّجم	واالعتداء 	

تذكر	أن	تعود	إلى	الملحق	1	)التعريفات	والمفاهيم	الرئيس��يّة(	للتأكد	من	إلمامك	بكيفيّة	تعريفنا	
للوصمة	والوصم	الذاتّي	والتمييز	في	هذا	االستبيان.

كما	هي	الحال	في	القسم	السابق،	نحاول	التأكد	مما	إذا	كان	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	يتصوّر	
أن	وصوله	للعمل	)في	بعض	الحاالت	وصول	أعضاء	أسرته(	وللخدمات	األساسيّة	مثل	الصّحة	والتعليم	

أصبح	محدوداً	أو	قّل	بسبب	إيجابيته	لفيروس	نقص	المناعة	البشري.
وبالنظر	إلى	أننا	ال	نجري	المقابلة	مع	جيران	أو	صاحب	بيت	أو	زمالء	أو	معلمي	المدرسة	أو	مدير	المدرسة	
أو	موظفي	الصّحة	الذين	تعاملوا	مع	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة،	فلن	نس��تطيع	معرفة	ما	إذا	
كانت	أي	من	األحداث	التي	يراها	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	على	أنها	تمييزيّة	بس��بب	إيجابيته	
لفيروس	نقص	المناعة	البشري	هي	بالفعل	نتيجة	لحالة	إيجابيته	للفيروس	أو	لم	تكن.	لذلك	ما	يهمنا	

هنا	هو	تصوّرات	ومشاعر	وتفسيرات	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة.

تذك��ر	الرج��وع	إلى	الملح��ق	1	)التعريفات	والمفاهيم	الرئيس��يّة(	للتأكد	من	إلمام��ك	بكيفيّة	تعريفنا	
للوصم	الذاتي	في	هذا	االس��تبيان.	األس��ئلة	2	و3	و4	هي	أسئلة	بسيطة	بنعم	/	ال	ولكن	المفهوم	أقل	
بس��اطة.	هذه	أس��ئلة	تتعلق	بالخوف.	والغرض	من	هذه	األس��ئلة	ليس	معرفة	ما	إذا	كان	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	قد	واجه	أشكاالً	ملموسة	أو	واضحة	من	التمييز	ولكن	الغرض	هو	معرفة	ما	إذا	كان	
يتوقَع	أو	يخشى	ما	قد	يفعله	أو	يفكر	به	اآلخرون	ومن	المحتمل	كثيراً	أن	يكون	هذا	قد	أثّر	على	سلوكه	

أو	شعوره	أو	سبب	له	القلق.
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على	س��بيل	المثال،	قد	يقرر	ش��خص	ما	إيجابي	للفيروس	عدم	الذهاب	لعيادة	الصّحة	أو	المش��فى	
المحلي	من	أجل	العناية	الطبيّة	أو	الحصول	على	مش��ورة	ألنه	يتوقع	و/	أو	يخش��ى	من	أن	يكون	عليه	
الكش��ف	عن	إيجابيته	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	حتى	لو	كان	الكش��ف	ع��ن	حالة	إيجابيته	غير	

مطلوب	أو	على	األغلب	لن	يتم	سؤاله	عنها.
في	الس��ؤال	3،	ميّزنا	بين	مس��تويات	متزايدة	من	التخويف	اللفظي	والجس��دي	وبين	اإلساءة.	ونظراً	
ألن��ه	م��ن	المتوق��ع	أن	يَطلب	منك	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابل��ة	التفريق	بي��ن	المصطلحات	

المختلفة،	نعرض	التفسيرات	التالية:
•الثرثرة	-	هي	التكلم	عن	الش��ؤون	الش��خصيّة	أو	الخصوصيّة	لش��خص	آخر،	وبشكل	عام	تكون	في	 	

غيابه.
•اإلهان��ة	-	هي	قول	ش��يء	أو	فعل	بأس��لوب	يتعّمد	أن	يك��ون	غير	مهّذب	وخاليًا	من	الش��عور	وُمهينًًًا	 	

للشخص	الذي	توجه	اإلهانة	إليه.
•التحرش	-	هي	تكرار	إزعاج	أو	استفزاز	أو	المشاجرة	مع	شخص	ما 	

•التهديد	-	التخويّف	أو	إعطاء	إنذار	بأن	شيئًا	خطيرًا	سوف	يحدث 	

•االعتداء	-	تهجم	عنيف	أو	إظهار	للقوّة	بهدف	تخويف	و/	أو	إيذاء	الشخص	المعتدى	عليه.. 	

السؤال	1	أ	يشير	إلى	اتفاقيّة	عالميّة	منذ	عام	2001	اسمها	إعالن	االلتزام	بشأن	فيروس	نقص	المناعة	
البشري	/	اإليدز.

في	إعالن	االلتزام	بش��أن	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	أكدت	الحكومات	أن	تحقيق	حقوق	
اإلنس��ان	والحريّ��ات	األساس��يّة	للجميع	هو	أمر	أساس��ي	للحد	م��ن	التعرض	لفيروس	نق��ص	المناعة	
البشري،	وأن	احترام	حقوق	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	يؤدي	إلى	استجابة	فّعالة.

يتوفر	النص	الكامل	إلعالن	االلتزام	بشأن	فيروس	نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز	على	موقع	اإلنترنت	
http://www.ohchr.org/english/law/hiv.htm.	ونح��ن	نوص��ي	بأن	يأخذ	األش��خاص	الذين	يجرون	

المقاب��الت	معه��م	نس��خة	من	إعالن	االلتزام	بش��أن	فيروس	نق��ص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	إلى	كل	
مقابلة.	وبحسب	الظروف،	قد	يريد	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	إطالع	أو	تقديم	نسخة	من	اإلعالن	
إلى	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابلة.	وإذا	تعذر	إعطاء	األش��خاص	الذين	تُج��ري	معهم	المقابالت	
نسخة	من	إعالن	االلتزام	بشأن	فيروس	نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز	فننصح	بأن	يقوم	الشخص	الذي	
يُجري	المقابلة	بإعالم	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	عن	مكان	النسخة	وكيفيّة	الحصول	عليها	

بنفسه.
الس��ؤال	2	أ	يش��ير	إل��ى	القانون	الوطني	أو	اإلرش��ادات	التي	تحمي	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري.	يجب	أن	تتفق	ش��بكات	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	العاملة	في	
البلد	المشارك	على	القانون	الوطني	أو	اإلرشادات	التي	باعتقادها	تحمي	حقوق	المتعايشين	مع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري	وينبغي	إدراجه	في	هذا	السؤال.
عند	اختيار	القانون	الوطني	/	السياسة	أو	مجموعة	اإلرشادات	يجب	إدراج	عنوانها	في	السؤال	2	أ.

وكما	هي	الحال	بالنس��بة	إلعالن	االلتزام	بش��أن	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز،	نوصي	بأن	
يأخذ	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	معهم	نس��خة	من	القانون	الوطني	/	السياس��ة	أومجموعة	
اإلرش��ادات	إل��ى	المقابلة	حتى	يُطلعون	األش��خاص	الذي	تُُجرى	معهم	المقاب��الت	عليها.	وفي	حين	أن	
المؤش��ر	هو	أداة	لجم��ع	المعلومات	عن	تجارب	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري،	فإنه	
مع��د	أيض��اً	ليكون	عمليّة	تمكين.	ويعد	إطالع	األش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت	على	حقوق	
المتعايش��ين	م��ع	في��روس	نقص	المناعة	البش��ري	وااللتزام��ات	العالميّ��ة	والوطنيّة	الت��ي	أجريت	من	
أج��ل	حماي��ة	مثل	هذه	الحقوق	جزًءا	هاًما	من	عمليّة	المؤّش��ر.	لهذا	الس��بب	نوص��ي	دائماً	بتوفير	هذه	

المعلومات	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت.
تذكر	الرجوع	إلى	الملحق	1	)التعريفات	والمفاهيم	الرئيس��يّة(	للتأكد	من	إلمامك	بكيفيّة	تعريفنا	

لإلنصاف	القانوني	في	االستبيان.	

يرك��ز	هذا	القس��م	على	العمل	أو	ما	يمك��ن	القيام	به	من	أجل	إحداث	تغيير	إيجابي.	الس��ؤال	4	يعطي	
األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	فرصة	لوصف	بعض	األفعال	التي	قد	قاموا	بها	لمحاولة	حل	

أو	معارضة	حادثة	ما	تتعلق	بالوصمة	أوالتمييز	المتعلقان	بفيروس	نقص	المناعة	البشري.
يُطلب	من	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	إعطاء	ش��رح	مفّصل	أوالً	عن	سبب	المشكلة،	
وثانيًا	عما	إذا	قام	آخرون	بتقديم	مس��اعدة	)وإذا	كان	األمر	كذلك،	من	هم	هؤالء(،	وثالثًا	ما	قاموا	هم	به	

لحل	المشكلة.
ينبغي	تش��جيع	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	على	إعطاء	أكثر	ما	يمكن	من	معلومات	
عن	الحادثة	ألن	هذا	سيجعل	البيانات	أكثر	ِغنى	ويساعد	في	عمليّة	التحليل.	وإذا	رغب	األشخاص	الذين	
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تُجرى	معهم	المقابالت	يمكنهم	كتابة	أجوبتهم	على	هذا	السؤال	وإال	ينبغي	على	الشخص	الذي	يُجري	
المقابلة	اإلصغاء	بعناية	وتسجيل	المعلومات	بأكثر	ما	يمكن	من	تفاصيل.

ينبغي	على	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	االنتباه	إلى	أهمية	عدم	إحراج	أو	إزعاج	األش��خاص	الذين	
تُج��رى	معه��م	المقابالت	إذا	كان	من	الواضح	أنهم	غير	راغبين	بالعمل	على	إحداث	التغيير.	إذا	كان	األمر	
كذل��ك	وكان	الوض��ع	مناس��بًا،	من	الممك��ن	في	نهاية	المقابلة	أن	تعطي	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	
المقابلة	معلومات	االتصال	بمنظمة	أو	ش��بكة	محليّة	معنيّة	بالمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	

البشري	فقد	يريد	االتصال	بها	واالنخراط	فيها.
الس��ؤال	5	ب	يفسح	مجاالً	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	لتحديد	نوع	الدعم	الذي	قاموا	
بتقديمه	لش��خص	أو	أش��خاص	آخرين	متعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	يمكن	أن	يكون	
عبارة	عن	دعم	معنوي	بما	فيه	تقديم	مش��ورة	وزرع	اآلمال	والمش��اركة	واإلصغاء	إلى	قصص	شخصيّة؛	
والمس��اعدة	الملموس��ة	بما	فيها	إعطاء	مال	أو	تحضير	طعام	لشخص	ما	وتسهيل	الوصول	إلى	أدويّة	
وواقيات	؛	واإلحالة	بما	فيها	مساعدة	شخص	ما	في	الوصول	إلى	منحة	أو	مجموعة	دعم	أو	اإلحالة	إلى	

عيادة	معالجة	أو	منظمة	تقدم	العناية	في	المنازل.

الس��ؤال	1	المتعلق	بالكش��ف	والس��ريّة	له	مجموعة	أجوبة	محتملة	أكثر	تعقيًدا.	لذلك	من	المهم	أن	
تُع��رّف	األش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت	على	مجموعة	األجوبة الممكنة	لهذا	القس��م	من	

االستبيان.	وهناك	بعض	األمور	التي	ينبغي	عليك	التنّبه	لها	وهي:
•إذا	كان��ت	مجموع��ة	الناس	)المدرجة	في	العمود	األوّل	من	الج��دول(	لم	يتم	إعالمها	عن	حالة	إصابة	 	

الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بفيروس	نقص	المناعة	البشري،	ضع	إشارة	عند	»ال	يعرفون	حالة	
إصابتي	بفيروس	نقص	المناعة	البشري«.

•إذا	ل��م	يك��ن	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	قد	رافق	أو	تعام��ل	مع	أو	عرف	أح��د	فئات	الناس	 	

)المدرجة	في	العمود	األوّل	من	الجدول(	على	س��بيل	المثال:	مدرس	في	المدرس��ة،	ينبغي	وضع	إشارة	
على	»ال	ينطبق«.

•يُس��مح	لألش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت	بوضع	إش��ارة	على	أكثر	من	مرب��ع	واحد	في	كل	 	

س��طر	فقط	إذا	كان	الجواب	مختلًفا	لكل	فرد،	على	س��بيل	المثال:	قد	يكون	الش��خص	الذي	تُجرى	
معه	المقابلة	قد	أخبر	أحد	عاملي	الصحة	بشكل	مباشر	عن	حالة	إيجابيته	لفيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	في	المستش��فى	المحلي	على	س��بيل	المث��ال،	في	حين	علم	عامل	صح��ي	آخر	يعمل	في	
 نف��س	المكان	عن	حالة	اإليجابية	للفيروس	من	ش��خص	آخر	)من	دون	موافقة	الش��خص	الذي	تُجرى	

معه	المقابلة(.	

ف��ي	الس��ؤال	6	يُطل��ب	م��ن	الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	مع��ه	المقابل��ة	النظ��ر	ف��ي	ردود الفع�ل 
األكث�ر ش�يوعاً أو تك�راراً لمجموع��ات	أو	فئ��ات	الن��اس	المختلف��ة	تجاهه	عن��د	معرفته��م	بحالة	
 إيجابيت��ه	لفي��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري.	واألجوب��ة	المحتمل��ة	تتراوح	م��ن	»تمييزيّ��ة	للغاية«	إلى	

»داعمة	جداً«.
ولكن،	كما	هي	الحال	في	الس��ؤال	1،	يس��تطيع	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	وضع	إشارة	على	
مربع واحد	في	كل	سطر.	وقد	توجد	إشكاليّة	إذا	كان	لبعض	المجموعات	/	الفئات	سلوكيات	مختلفة.	
على	س��بيل	المثال،	قد	يكون	س��لوك	بعض	زمالء	العمل	داعًما	جًدا	في	حين	يكون	س��لوك	زمالء	آخرين	
تمييزيً��ا	للغاي��ة.	ما	نريده	هو	محاولة	دفع	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابل��ة	للقيام	في	كل	األحوال	
بوصف	أكثر س�لوك ش�ائع أو متكرر	ألفراد	كل	من	مجموعة	/	فئة	عند	معرفتهم	بحالة	إيجابيته	

لفيروس	نقص	المناعة	البشري،	
إذا	لم	يكن	المقابل	يرافق	أو	يتعامل	مع	أي	من	هذه	المجموعات	يجب	اختيار	خيار	»ال	ينطبق«.

الس��ؤال	3	د	يتعل��ق	بتجربة	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابل��ة	من	ناحية	إنجاب	األطفال.	األس��ئلة	
1-4	يمك��ن	إكماله��ا	من	قبل	األش��خاص	الذين	تُجري	معهم	المقابالت	الذكور	واإلناث	واألس��ئلة	6	و7 

هي	لإلناث.

القسم	3
القسم	3ب

الكشف والسرّية

القسم	3د
إنجاب األطفال
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في	نهاية	المقابلة،	حدد	
إذا	ما	كان	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	
يحتاج	إلى	معلومات	عن	
اإلحاالت	و	إذا	كان	األمر	
كذلك	أعطه	نسخة	من	
القائمة	التي	وضعها	
فريق	البحث	التي	تحتوي	
على	عناوين	المنظمات	
المحليّة	التي	يمكن	أن	
تساعد	المصابين	بفيروس	
نقص	المناعة	البشري.

القسم	3ه�
المشاكل والتحدّيات

ينبغي	على	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	سؤال	األشخاص	الذين	تُجري	معهم	المقابالت	األسئلة	
األربعة	جميعها،	والس��ماح	لهم	باإلجابة	الشفويّة	على	السؤال.	يحتاج	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	
إلى	اإلصغاء	جيًّدا	لتسجيل	تجربة	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بدقة	كتابيّاً.	وإذا	رغب	األشخاص	
الذي��ن	تُج��رى	معهم	المقابالت	يمكنهم	كتاب��ة	تفاصيل	إجابتهم	على	هذا	الس��ؤال.	وإذا	احتاج	األمر،	
يمكن	للش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	االس��تمرار	بكتابة	مالحظات	على	خلفيّة	االستبيان	أو	على	ورقة	

منفصلة.	إذا	تم	استعمال	ورقة	منفصلة	فيتوجب	إرفاقها	مع	االستبيان.
بالنسبة	للسؤال	1	)االختبار	/	التشخيص(،	ينبغي	تشجيع	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	
على	إعطاء	معلومات	عن	تجربتهم	في	اختبار	كش��ف	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	األوّل	إضافة	إلى	

االختبارات	المتعلقة	بالعدوى	االنتهازية.

 قائمة	تفّقد:	
خالل	المقابلة

قم	بتحية	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	والترحيب	به	وعرف	عن	نفسك 1 .
أع��ط	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	نس��خة	ع��ن	ورقة	المعلوم��ات	واقرأها	له،	 2 .
مجيبًا	على	أية	أسئلة	قد	تكون	لديه	عن	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري	وعن	عمليّة	المقابلة.
أعط	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	نس��خة	من	اس��تمارة	الموافقة	المستنيرة	 3 .
واقرأها	له	مجيبًا	على	أية	أسئلة	إضافيّة	قد	تكون	لديه.	إذا	وافق	على	أن	تتم	مقابلته،	
س��تحتاج	عندئ��ٍذ	إلى	توقيع	نس��ختين	م��ن	اس��تمارة	الموافقة	)في	ح��ال	الموافقة	
الكالميّة(.	وإذا	ش��عر	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابلة	باالرتي��اح	الكافي	إلعطاء	
موافقة	كتابيّة	فينبغي	عليك	وعلى	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	التوقيع	على	
نسختين	من	استمارة	الموافقة	المستنيرة.	وفي	كلتي	الحالتين	أعط	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	نس��خة	من	االستمارتين	اللتين	تم	توقيعهما	واحتفظ	بالنسخة	
األخ��رى	في	مكان	آمن	مع	بقيّة	الوثائق.	)إذا	قرر	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	المقابلة،	
كما	يحصل	أحياناً،	عدم	المشاركة	بالدراسة،	اشكره	بشكل	مهذب	على	أخذ	موضوع	

مقابلته	باالعتبار	وأنِه	النقاش.(
ابدأ	المقابلة. 4 .

ف��ي	نهاي��ة	المقابلة،	حدد	ما	إذا	كان	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	يحتاج	إلى	 5 .
معلوم��ات	ع��ن	اإلحاالت	وإذا	كان	األمر	كذلك	أعطه	نس��خة	من	القائمة	التي	وضعها	
فري��ق	البح��ث	التي	تحت��وي	على	عناوين	المنظم��ات	المحليّة	التي	يمكن	أن	تس��اعد	

المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.
اشكر	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	على	مشاركته	بالدراسة. 6 .

إذا	كن��ت	تعتق��د	أنه	من	الممكن	المتابعة	مع	الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابلة	 7 .
كدراس��ة	حالة	في	تاريخ	الحق،	اش��رح	س��بب	رغبت��ك	بمقابلته	ثانية	من	أجل	دراس��ة	

الحالة	واتفق	معه	على	موعد	وتاريخ	ومكان	مناسبين	لهذه	المقابلة	الثانية.
أكمل	قس��م	اإلحالة	والمتابعة	على	الصفحة	األماميّة	لالس��تبيان	بحيث	تس��تطيع	 8 .

تثبيت	أية	ترتيبات	الزمة	للمتابعة.
أعط	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	مكافأة. 9 .

أنِه	المقابلة	وتمنَّ	للمتقدم	التوفيق. 10 .
اق��ِض	بعض	الوقت	بمفردك	لكي	تفكر	بالمقابلة	التي	أجريتها	للتو،	راجع	المالحظات	 11 .
الت��ي	أخذته��ا	خالل	المقابلة،	وتأكد	من	أنك	قد	س��جلت	كل	المعلوم��ات	التي	أردتها	
وأض��ف	مالحظاتك	إذا	احتاج	األمر.	اكتب	أي	ش��يء	تش��عر	أنك	بحاجة	لمناقش��ته	أو	

تحتاج	لنصيحة	بشأنه	من	قائد	فريقك.
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بعض	التوجيهات	العاّمة	
بخصوص	قسم	فحص	الجودة

تحت��وي	الصفح��ة	األخيرة	من	االس��تبيان	على	
قس��م	فح��ص	الج��ودة	المصم��م	لك��ي	يت��م	
اس��تكماله	م��ن	قب��ل	الش��خص	ال��ذي	يُجري	
المقابل��ة	والتأك��د	من��ه	من	قبل	قائ��د	الفريق.	
يجب	على	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	إكمال	
األجزاء	التي	يكون	مس��ؤوالً	عنها	قبل	تس��ليم	
االستبيان	المستكمل	إلى	قائد	الفريق	من	أجل	

المراجعة.
وس��بب	وضع	هذا	القس��م	هو	أن	الكثير	من	
الدراس��ات	تعاني	من	عدم	االس��تكمال	الكامل	
وه��ذا	يعن��ي	وج��ود	نق��ص	بالمعلوم��ات	أو	أن	
األجوب��ة	ال	يمكن	االعتماد	عليها.	على	س��بيل	
المثال،	لوحظ	في	تقرير	ش��بكة	آسيا	ومنطقة	
المحيط	الهادئ	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري/	اإليدز	7	وجود	مشكلة	»إكمال	
االس��تبيان	الغير	دقي��ق	أو	الالمبالي«	في	بعض	
الحاالت.	ومن	المؤسف	قضاء	الكثير	من	الوقت	
والجه��د	في	تدري��ب	الناس	وإجراء	الدراس��ة	ثم	
تك��ون	النتائ��ج	عبارة	ع��ن	مجموع��ة	رديئة	من	
البيانات!	لهذا	السبب	فإن	قسم	فحص	الجودة	

له	أهميّة	كبيرة.
ويكون	أسلوب	هذا	القسم	كالتالي:

	يطلب	من	الشخص	الذي	 • في	األس��ئلة	4-1	
يُج��ري	المقابلة	التأكد	من	أن	كل	ش��يء	قد	
تم	إكماله	بشكل	كامل.	وبالنسبة	لألقسام	
1-3	م��ن	االس��تبيان،	ف��ي	حال	وج��ود	أجوبة	
مفقودة	فيجب	إعطاء	الس��بب	لذلك.	وهذا	
م��ن	أجل	التأكد	م��ن	أن	األجوب��ة	المفقودة	
ه��ي	فقط	تل��ك	الت��ي	لم	يرغب	الش��خص	
ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابل��ة	باإلجابة	عليها	
-	وليس	بس��بب	خطأ.	وبطبيعة	الحال	نحن	
نأمل	أن	يجيب	األش��خاص	الذين	تُجرى	معه	
المقابالت	على	جميع	األس��ئلة	مع	أنه	يجب	
ع��دم	اإللح��اح	عليهم	لإلجابة	على	أس��ئلة	

دون	رغبتهم.
	تهدف	إلى	مساعدة	الشخص	 • األسئلة	7-5	
الذي	يُجري	المقابلة	على	التفكير	بتناس��ق	

ومصداقيّة	األجوبة.
•الرج��اء	االنتب��اه	إلى	أن	بع��ض	األجوبة	تكون	 	

ب�	»نعم/	ال«	وغيرها	يس��مح	فقط	باإلجابة	
ب���	»نعم«.	ف��ي	الحالة	األخي��رة	ال	يوجد	خيار	
»ال«.	على	سبيل	المثال،	في	النقطة	7	يجب	
تفّق��د	أس��باب	عدم	التناس��ق	-	ف��ال	يمكن	
للش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	عدم	القيام	
بالتفق��د!	وبش��كل	مش��ابه	فإن	الش��خص	
الذي	يُجري	المقابلة	ملزم	بإكمال	الصفحة	
األولى	وكتابة	الرمز	على	كل	صفحة،	وبالتالي	

اإلجابة	ب�	»ال«	ليست	واردة	هنا	كخيار.

ومتى	اقتنع	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	
أن	االس��تبيان	كامل	ودقيق	قدر	اإلمكان	-	قسم	
فحص	الجودة	يس��اعد	على	تحقيق	ذلك	-	وتم	
إكمال	اإلحاالت	وقسم	المتابعة	على	الصفحة	
األولى،	يمكنه	التوقيع	وكتابة	التاريخ	على	مربع	
إج��راءات	فحص	الج��ودة	في	أس��فل	الصفحة	
األول��ى.	ويع��د	التوقيع	في	هذا	المرب��ع	بيانًا	بأن	
العم��ل	قد	ت��م.	ويجب	فق��ط	التوقي��ع	عندما	
يكون	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	على	يقين	
من	أن��ه	قد	أنجز	مهمته	عل��ى	الوجه	الصحيح	

وبشكل	كامل.

بعض	التوجيهات	المتعلقة	
بموضوع	دراسات	الحاالت

ربم��ا	ق��د	الحظت	أن��ه	يوج��د	عل��ى	الصفحة	
األماميّة	ذكر	لمقابلة	أخرى	مع	الش��خص	الذي	
ًحا	 تُجرى	معه	المقابلة	في	حال	تم	اعتباره	مرشَّ
محتمالً	لدراس��ة	حالة.	والفك��رة	وراء	المقابلة	
الثانية	هي	أنه	إذا	ظهر	أن	حالة	الش��خص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	حالة	مهمة	فسوف	يسأله	
الش��خص	ال��ذي	يُج��ري	المقابلة	ع��ن	إمكانية	
عودت��ه	ألج��ل	مقابل��ة	نوعيّ��ة	أكثر	عمق��اً،	وإن	
أمك��ن،	االتفاق	على	وقته��ا	ومكانها	في	حينه.	
وفي	هذه	الحالة	س��يضع	الشخص	الذي	يُجري	
المقابلة	إش��ارة	على	»نعم«	كإجابة	للس��ؤال	4 
في	قس��م	اإلحاالت	والمتابعة	عل��ى	الصفحة	
األماميّة	وتس��جيل	الوقت	والتاريخ	في	السؤال	
5؛	بخالف	ذلك،	س��يكتفي	الشخص	الذي	يُجري	

المقابلة	بوضع	إشارة	على	»ال«	للسؤال	4.
وهذا	الجزء	اختياري	وغير	رئيس��ي	بالنس��بة	
لعمليّة	تنفيذ	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	ولكنه	يعتبر	
مس��اعداً	حيث	أنه	يعطي	صورة	عن	المشاكل	
والتحدي��ات	الت��ي	يواجهه��ا	المتعايش��ون	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	بش��كل	يومي.	
بالرغم	م��ن	ذلك،	فإن	دراس��ة	الحاالت	ال	تهدف	
فقط	إلى	تس��جيل	المعان��اة	والصعوبات	التي	
يواجهها	المتعايشون	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	ولك��ن	أيض��اً	إل��ى	تس��جيل	التجارب	
اإليجابيّة.	-	على	س��بيل	المثال،	األسلوب	الذي	
اعتمده	أحد	أفراد	العائلة	لدعم	عمليّة	كش��ف	
الش��خص	لحال��ة	إيجابيته	للفي��روس،	أو	كيف	
قام��وا	بمواجهة	حال��ة	التميي��ز	و/	أو	الوصمة	
اللتين	تتعلقان	باإلصابة	بالفيروس،	أو	كيف	قام	
أفراد	المجتمع	أو	أعضاء	ش��بكة	المتعايش��ين	
م��ع	الفيروس	بتقديم	الدعم	من	أجل	تحس��ين	
الخدم��ات	للمتعايش��ين	م��ع	في��روس	نق��ص	

المناعة	البشري.
يمك��ن	أن	تكون	دراس��ات	الحاالت	أدوات	دعم	
قويّة	وس��وف	تك��ون	مكملة	للبيان��ات	النوعيّة	
المجموعة	بواس��طة	المؤش��ر.	ومع	ذلك،	ليس	

دراسات	الحاالت	ال	
تهدف	فقط	إلى	
تسجيل	المعاناة	
و	الصعوبات	التي	

يواجهها	المصابون	
بفيروس	نقص	المناعة	

البشري	و	لكن	أيضاً	
إلى	تسجيل	التجارب	

اإليجابيّة.

شبكة	آسيا	و	منطقة	المحيط	 	7
الهادئ	للمتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري/	اإليدز	

)2004(.	التمييز	المرتبط	باإليدز	
في	آسيا.	بانكوك:	شبكة	آسيا	

و	منطقة	المحيط	الهادئ	
للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري/	اإليدز.

»دائماً	تأكد	من	
أن	ال	تحكم	على	

الشخص	الذي	تُجرى	
معه	المقابلة	أو	

على	أجوبته.«
 

المشروع	التجريبي	 	 
في	جنوب	أفريقيا
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قائد	الفريق	مسؤول	عن	
وضع	استمارة	الموافقة	
المستنيرة	و	القائمة	
المحتوية	على	األسماء	
و	معلومات	االتصال	
و	الرموز	التعريفيّة	
الوحيدة	الخاصة	بكل	
األشخاص	الذين	تمت	
مقابلتهم	في	مكان	
آمن	تم	تخصيصه	لهذه	
الوثائق.

م��ن	الس��هل	إج��راء	دراس��ة	الحاالت	وع��ادة	ما	
تتطلب	باحثين	نوعيين	خب��راء	إلجراء	المقابلة.	
وإذا	كان	س��يتم	إج��راء	دراس��ات	الحاالت	عندها	
س��يحتاج	األش��خاص	الذين	يج��رون	المقابالت	
إل��ى	تدريب	خ��اص	على	إجراء	المقاب��الت	بإتباع	
نه��ج	أكث��ر	نوعيّ��ة	للمقابل��ة	-	وه��ذا	يختلف	
ع��ن	النه��ج	المتبع	إلج��راء	مقابالت	تس��هيل	
استكمال	االستبيان	مع	األشخاص	الذين	تُجري	

معهم	المقابالت.
إذا	قرر	الفريق	إجراء	دراسات	الحاالت،	فسوف	
تحت��اج	كفريق	إلى	تحديد	أنواع	قضايا	أو	تجارب	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
الت��ي	تريد	بش��كل	خاص	تس��جيلها	عن	طريق	
إج��راء	دراس��ة	للحال��ة.	وس��يعتمد	ذل��ك	على	
أولويّات	فريق	الدراسة	والتي	قد	تتغيّرمن	شبكة	
ألخ��رى.	وعندم��ا	تتخذ	ق��رارًا	به��ذا	الخصوص	
فس��تحتاج	إلى	تحديد	أسئلة	االس��تبيان	التي	
تحت��اج	لوضع	إش��ارة	عليه��ا	أو	التركي��ز	عليها	
حتى	تنبه	األش��خاص	الذين	يج��رون	المقابالت	
إلى	المعلومات	الهامة	الالزمة	لدراس��ة	الحالة	

عندما	تأتي	إليها	من	خالل	المقابلة.	
ستحتاج	أيضاً	لتنبيه	األشخاص	الذين	يجرون	
المقابالت	إلى	ما	تريد	اكتشافه	بعمق	أكبر	في	
دراس��ات	الحاالت	وما	ه��ي	اإلجابات	التي	ينبغي	
على	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	االنتباه	
إليها	بش��كل	خاص	من	أج��ل	تحديد	المواضيع	
الهاّمة	لدراسة	الحالة	وذلك	من	أجل	المتابعة.	
على	سبيل	المثال،	إذا	كان	فريق	الدراسة	مهتًما	
بحاالت	التحكم	الجنس��ي	فيمكن	الطلب	من	
األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	االنتباه	إلى	
جواب	الس��ؤال	رق��م	10	في	القس��م	2	أ	والذي	
سيعطي	فكرة	عن	ذلك.	وإذا	أشار	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	إلى	أنه	قد	عانى	من	ضغط	
نفس��ي	أو	تحك��م	من	قب��ل	ال��زوج	/	الزوجة	أو	
الشريك	الجنسي	في	اإلجابة	على	هذا	السؤال،	
فيمكن	عندها	للش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	
أن	يس��أل	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	
إذا	كان	أم��رًا	يرغب	بالتح��ّدث	عنه	وإذا	كان	األمر	
كذلك	س��يقوم	بالنظر	بإمكانية	إجراء	دراس��ة	
الحالة.	يجب	التعامل	مع	مثل	هذا	االكتش��اف	
بحذر	ش��ديد	ويجب	أن	يكون	أسلوب	االكتشاف	
الحّس��اس	المتّب��ع	هذا	مش��موالً	ف��ي	عمليّة	

تدريب	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت.
فيما	يلي	أمثلة	عن	بعض	القضايا	)واألسئلة	
المش��روع	 أعض��اء	 اعتق��د	 الت��ي	 الموافق��ة(	
التجريبي	أنها	هامة	لالكتش��اف	بش��كل	أعمق	

من	خالل	دراسة	الحاالت:
	أ	تتعل��ق	بتجرب��ة	 • األس��ئلة	ف��ي	القس��م	2	
الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	في	
التع��رض	إلهان��ة	كالميّ��ة	و/	أو	تحرش	و/	أو	
تهديد.	وبالرغم	من	أن	هذا	ش��كل	يعتبر	أقل	
وضوًحا	م��ن	الوصمة	وليس	بوضوح	االعتداء	

الجس��دي	فإن	له	تأثي��رًا	كبي��رًا	ويعتبر	هاًما	
لهذا	البحث	من	أجل	االكتش��اف	بعمق	أكبر	

من	خالل	دراسة	الحالة.
	ب	تس��مح	 • كبديل،	األس��ئلة	في	القس��م	2	
بتحدي��د	ح��االت	ت��م	فيها	تمييز	الش��خص	
المناع��ة	 نق��ص	 في��روس	 م��ع	 المتعاي��ش	
البشري	بشكل	واضح	فيما	يخص	الحصول	
عل��ى	وظيفة	و/	أو	التعلي��م	و/	أو	الخدمات	

الصحيّة	األساسيّة.
	د	يركز	على	ما	إذا	 • السؤال	4	ب	في	القسم	2	
كان	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	قد	حاول��وا	الحصول	عل��ى	إنصاف	
قانوني	بالنس��بة	لإلس��اءة	لحقوقه��م.	وإذا	
كان��وا	قد	حاولوا	القيام	بذلك،	وإذا	ما	تم	حل	
األمر	أو	مازال	قيد	عملية	اإلنصاف	أو	قد	تمت	
االستجابة	إليه	بشكل	مناسب،	فإن	عمليّة	
طل��ب	الحماية	م��ن	القانون	يمك��ن	أن	توفر	
لنا	معلومات	هامة	عن	تجارب	المتعايش��ين	
م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	في	هذا	

المجال.
	ه���	تركز	على	 • األس��ئلة	1	و4	في	القس��م	2	
كيفية	محاولة	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	معه	
المقابل��ة	لتثقي��ف	و/	أو	لتحدي	وحل	حادثة	
المصاحبي��ن	 والتميي��ز	 بالوصم��ة	 تتعل��ق	
لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	في	بعض	
الحاالت	قد	يكون	حصل	على	دعم	ومساعدة	
م��ن	اآلخري��ن.	يمك��ن	لمثل	ه��ذه	القصص	
أن	تق��دم	أمثل��ة	ممت��ازة	ع��ن	كيفيّ��ة	قيام	
المتعايش��ين	م��ع	في��روس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	بإح��داث	التغيي��ر	ف��ي	عالقتهم	أو	

أسرتهم	أو	في	المجتمع	األكبر.
	ب	يركز	على	عمليّة	 • الس��ؤال	6	في	القسم	3	
الكش��ف	ع��ن	اإلصاب��ة	وإذا	ما	كان��ت	هذه	
عمليّ��ة	مّمكنة	أو	ل��م	تكن.	إن	معرفة	كيف	
تمك��ن	متعايش��ون	آخرون	م��ن	التعامل	مع	
عملية	الكش��ف	وف��ي	حالة	كان��ت	عملية	
مّمكن��ة	-	فإن	الدروس	الت��ي	يمكن	تعلمها	
من	ذلك	قد	تكون	موضوًعا	هاًما	في	سلسلة	

من	دراسات	الحاالت.
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»نصيحتي	
الرئيسيّة	

للشخص	الذي	
يُجري	المقابلة	
هي	االسترخاء	

و	أخذ	وقت	كاف	
خالل	عملية	طرح	
أسئلة	المقابلة	
و	أيضاً	إظهار	

الود	مع	الشخص	
الذي	تُجرى	معه	

المقابلة.«	
 

باحث	في	المرحلة	التجريبية،	 	
ليسوتو	

 قائمة	تفّقد:	
بعد	المقابلة

انقل	معلومات	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	إلى	قائمتك	المحتوية	على	أسماء	 1 .
ومعلومات	االتصال	ورموز	التعريف	المتفردة	الخاصة	باألش��خاص	الذين	تُجري	معهم	

المقابالت.
قم	بإنش��اء	رقم	تعريفي	متفرد	خاص	بالشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	واكتبه	إلى	 2 .
جان��ب	معلوماته	على	القائمة	وأيضاً	على	رأس	كل	صفحات	االس��تبيان	المس��تكمل	

واستمارة	الموافقة	المستنيرة	الخاصة	به.
قم	بالترتيب	لمقابلة	قائد	فريقك	لمناقش��ة	المقابلة	وتس��ليم	كل	الوثائق	الضرورية	 3 .

المتعلقة	بالمقابلة.
س��يكون	قائ��د	الفريق	مس��ؤوالً	عن	وضع	اس��تمارة	الموافق��ة	المس��تنيرة	والقائمة	 4 .
المحتوية	على	األس��ماء	ومعلومات	االتصال	والرموز	التعريفيّة	المتفردة	الخاصة	بكل	

األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	في	مكان	آمن	تم	تخصيصه	لهذه	الوثائق.
س��يكون	قائد	الفريق	أيًضا	مس��ؤوالً	عن	وضع	كل	االستبيانات	المستكملة	في	مكان	 5 .

آمن	)منفصل(	تم	تخصيصه	لتخزين	كل	استبيانات	الدراسة	المستكملة.	
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 استعمال	اإلثبات	
من	أجل	الدعوة



 ماذا	نفعل	بالمعلومات	
التي	نجمعها؟

تفقد	االستبيانات
حالم��ا	تص��ل	االس��تبيانات	المس��تكملة	إلى	
المكت��ب	ينبغي	تفقدها	من	قب��ل	قائد	الفريق.	
وسوف	يساعد	قسم	فحص	الجودة	الواقع	على	
الصفحة	األخيرة	من	االستبيان	قائد	الفريق	على	
التأك��د	من	أن	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة	
يق��وم	بعمل��ه	جيّ��ًدا	وسيس��اعده	أيًض��ا	على	
االستفسار	عن	أي	عمل	ال	يبدو	مرضياً.	ويجب	أن	
يقوم	قائد	الفريق	بتوقي��ع	مربع	إجراءات	فحص	
الجودة	الواقع	في	أس��فل	الصفحة	األماميّة	إذا	
-	وفقط	إذا	-	كان	مقتنًعا	باالستبيان.	وبالقيام	
بذلك	فإن	قائد	الفريق	»يصادق«	على	جودة	عمل	
الش��خص	ال��ذي	يُج��ري	المقابل��ة.	وإذا	لم	يكن	
راضيًا	عن	العمل،	فربما	ينبغي	على	قائد	الفريق	
أن	يطل��ب	من	الش��خص	الذي	يُج��ري	المقابلة	
زيارة	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	مرة	
أخرى	لملء	المعلوم��ات	الناقصة	أو	التأكد	من	
تناس��ق	األجوبة.	وهذا	يزيد	من	تكاليف	الدراسة	
من	ناحية	الوقت	والمال	على	الس��واء.	وفي	حال	
كان	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	يتلقون	
أج��ورًا	عل��ى	عملهم،	فيجب	عدم	دف��ع	أي	مبلغ	
إضاف��ي	لمثل	زيارات	المتابعة	هذه	التي	هي	من	
أجل	تصحيح	األخطاء،	ألن	هذا	من	شأنه	إعطاء	

حوافز	خاطئة!.

تخزين	البيانات
فور	االنتهاء	من	تفقد	االستبيانات	من	قبل	قائد	
الفري��ق،	يجب	أرش��فتها	)أي	تخزينها	بأس��لوب	
منظم(.	وبس��بب	الحاجة	لضمان	السريّة	يجب	
حفظ	االستبيانات	في	خزانة	ملفات	مقفولة	أو	
خزان��ة	من	نوع	آخر	)بحيث	تك��ون	المفاتيح	في	
حوزة	قائد	الفريق	فقط(	وينبغي	إتالفها	مباشرة	
عندم��ا	ال	تنتفي	الحاجة	إليها	)أي	بعد	االنتهاء	
م��ن	إدخ��ال	المعلوم��ات	ف��ي	قاع��دة	البيانات	
واالنتهاء	من	عمليّ��ة	التنظيف	والفحص(.	من	
اله��ام	ج��داً	وج��ود	آليّ��ات	حفظ	مش��ابهة	في	
الموضع	الصحيح	من	أجل	الحفاظ	على	س��ريّة	

البيانات	التي	في	الكمبيوتر	أيضاً.
وهذا	ينطبق	أيضاً	على	استمارات	الموافقة	

المس��تنيرة	والقائم��ة	المتضمن��ة	معلوم��ات	
معه��م	 تُج��رى	 الذي��ن	 باألش��خاص	 االتص��ال	
المقابالت	ورموز	االس��تبيانات	كما	هو	مبين	في	
الملح��ق	4.	يج��ب	تخزين	هاتي��ن	الوثيقتين	في	
م��كان	منفص��ل	-	ويفضل	أال	يك��ون	في	نفس	

المكتب	الذي	تحفظ	فيه	االستبيانات.

إجراء	إدخال	البيانات	وتحليلها
فور	االنتهاء	من	جمع	كافة	المعلومات	الضروريّة،	
تك��ون	المرحل��ة	الثانيّة	في	عمليّ��ة	البحث	هي	
رب��ط	البيانات	)أو	بكلمة	أخرى	تلخيصها(	بحيث	
يس��تطيع	فريق	البح��ث	البدء	بعملي��ة	مقارنة	
األجوب��ة	المختلف��ة	التي	أعطاها	األش��خاص	
الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	خالل	مقابالتهم.
في	ه��ذه	المرحلة	م��ن	عمليّ��ة	البحث	يتم	
الب��دء	في	النظر	إلى	المواضي��ع	التي	تتكرر	في	
عينة	الدراس��ة	هذه	وتتم	محاولة	فهم	وتفسير	
وتحليل	س��بب	اتخاذ	البيانات	للشكل	الذي	هي	
عليه.	ومن	خالل	عملي��ة	التحليل	النهائيّة	هذه	
سيستطيع	فريق	البحث	وضع	التقارير	التي	توثّق	
النتائج	واالس��تنتاجات	الرئيس��يّة	التي	حصلوا	
عليه��ا	من	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	
مع	في��روس	نقص	المناعة	البش��ري،	وعلى	هذا	

األساس	يتم	وضع	توصيات	للمستقبل.
قب��ل	الوص��ول	إل��ى	ذل��ك	يج��ب	أن	يق��وم	
موظف��ا	إدخ��ال	البيانات	بإدخ��ال	البيانات	الخام	
أو	األجوب��ة	األصليّة	أو	األقوال	من	كل	اس��تبيان	
 EPI-Info	يدع��ى	الذي	الكمبيوت��ر	برنام��ج	ف��ي
حت��ى	يصبح	من	الممكن	تحلي��ل	البيانات.	وقد	
تم	تصميم	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	الس��تعمال	
برنام��ج	EPI-Info.	وينبغ��ي	على	فري��ق	البحث	
عن��د	قيامهم	بالتحضيرات	مس��اعدة	موظفي	
إدخال	البيان��ات	االثنين	اللذين	هم��ا	على	إلمام	
به��ذا	البرنامج	اإلحصائي	الخاص،	أو	إذا	لم	يكن	
موظفا	إدخال	البيانات	على	معرفة	بذلك	فيجب	
أن	تك��ون	لديهم��ا	المقدرة	على	تعل��م	كيفية	
اس��تخدام	البرنامج	بكفاءة	ومهارة	عاليتين	في	

وقت	قصير.
عند	تخطيط	عملية	إدخال	البيانات	الفعليّة،	
من	اله��ام	تذكر	الخطوات	التاليّ��ة	التي	ينبغي	

إتباعها	لكي	يتم	ربط	البيانات	الخام:

سيساعد	قسم	
فحص	الجودة	في	
الصفحة	األخيرة	
من	االستبيان	قائد	
الفريق	على	التأكد	
من	أن	الشخص	
الذي	يُجري	المقابلة	
يقوم	بعمله	جيًّدا.
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1 - تنصيب البرنامج اإلحصائي على 
الكمبيوتر وإجراء إدخال البيانات 

وتحليلها
إن	برنامج	EPI-Info	هو	برنامج	مجاني	يحتوي	على	
تس��هيالت	إحصائيّة	من	أجل	إنش��اء	االستبيان	
وتكيي��ف	عمليّ��ة	إدخ��ال	البيان��ات	وتحليله��ا.	
يمك��ن	تنزيل	برنام��ج	EPI-Info	من	موقع	مراكز	
	)CDC(	منها	والوقاية	األم��راض	على	الس��يطرة

.http://www.cdc.gov/EpiInfo/
يوجد	ع��دد	من	اإلص��دارات	المتوف��رة	ولكن	
آخ��ر	إصدار	لبرنامج	™EPI-Info	هو	اإلصدار	رقم	
3.4.3.	وبرنامج	EPI-Info	مصمم	للمستخدمين	
الذين	لديه��م	مهارات	أوليّة	فق��ط	بالكمبيوتر	
وه��و	يق��دم	تعليمات	خط��وة	بخط��وة	إلكمال	
المهام	األساس��يّة.	إذا	كنت	تستعمل	البرنامج	
للم��رة	األول��ى	فننصح��ك	بتنزيل	وق��راءة	دليل	
المس��تخدم	الخ��اص	بالبرنام��ج	م��ن	الموقع:	
www.glitc.org/epicenter/publications/

 .tools/Epi_Info_Beginners_Manual.pdf

2 - إنشاء قاعدة بيانات لالستبيان 
EPI-INFo بواسطة برنامج

باس��تعمال	برنامج	EPI-Info	اس��تخدم	عنصر	
إلنش��اء	 	)»Make View«( ع��رض«	 »إنش��اء	
االس��تبيان.	س��تقوم	بإنش��اء	حقول	أو	أس��ئلة	
نمطي��ة	عل��ى	الشاش��ة	ليت��م	ملؤه��ا	الحًقا	
عندما	تق��وم	بإدخال	البيان��ات.	وباختصار،	فإنك	
تقوم	بإنش��اء	قاعدة	بيانات	س��يتم	فيها	تخزين	
المعلومات	التي	تحصل	عليها	من	االستبيان.

3 - إدخال البيانات
عند	إدخ��ال	البيانات،	اس��تعمل	عنص��ر	»إدخال	
والبيان��ات	 	.EPI-Info برنام��ج	 ف��ي	 البيان��ات«	
المدخلة	يتم	تخزينها	في	قاعدة	البيانات.	يجب	
إدخ��ال	بيانات	كل	اس��تبيان	مرتين	في	قاعدتين	
للبيانات	منفصلتين	)»إدخال	البيانات	المزدوج«(.	
يجب	على	الشخصين	القائمين	بإدخال	البيانات	
)»إدخال	البيان��ات	1«	و»إدخال	البيانات	2«(	إدخال	
البيان��ات	من	كل	االس��تبيانات	بش��كل	صحيح	
ومنفصل	-	أي	من	دون	مس��اعدة	من	الشخص	
اآلخ��ر	-	وتوقيع	مربع	إجراءات	فحص	الجودة	في	
أسفل	الصفحة	األولى	لكل	استبيان	لتقول	أنك	
قد	قم��ت	بإدخال	البيانات.	بعدئ��ٍذ	يجب	مقارنة	
قاعدتي	المعلوم��ات	لتحديد	أي	تباينات.	ويجب	
مراجع��ة	التباين��ات	بالمقارنة	مع	االس��تبيانات	

األصليّة	وتصحيحها	في	قواعد	البيانات.
عند	تخطي��ط	عمليّة	إدخ��ال	البيانات	يجب	
النظ��ر	إلى	الوق��ت	الالزم	إلنهاء	ه��ذه	المهمة.	
وم��ن	خ��الل	خبرتنا	يس��تغرق	إدخ��ال	بيانات	كل	
استبيان	حوالي	20	دقيقة.	سيكون	هناك	حاجة	
لوقت	إضاف��ي	من	أجل	إج��راء	تحويالت	العملة	

الضروريّة	في	السؤال	13	من	القسم	1.

4 - تحليل البيانات
يمّكن��ك	هذا	العنصر	م��ن	الوصول	إلى	البيانات	
من	جداول	البيانات	لك��ي	تقوم	بإجراء	التحليل،	
إنت��اج	قوائ��م	ومتك��ررات	 	EPI-Info يس��تطيع	
وجدول��ة	متقاطع��ة	وأداء	الكثي��ر	م��ن	المهام	
اإلحصائيّ��ة	األخ��رى	الت��ي	ستس��اعدك	عل��ى	

استخالص	استنتاجات	مفيدة.
تُساعدك	عمليّة	التحليل	في:

البيان��ات	 مجموع��ة	 تج��ارب	 •وص��ف	 	

بأكملها؛
•إجراء	مقارنات	بين	المجموعات؛	و 	

•التحقق	من	البيانات. 	

عل��ى	س��بيل	المث��ال،	يَصف	القس��م	األوّل	
من	االس��تبيان	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	
المقاب��الت	من	ناحية	العم��ر	والنوع	االجتماعي	
والتعلي��م	والوض��ع	الوظيفي	والدخل	األس��ري.	
عن��د	مقارنة	هذه	المعلومات	م��ع	اإلجابات	في	
األقس��ام	2و3	)التي	تركز	على	تجارب	األشخاص	
الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	من	ناحية	الوصمة	
والتميي��ز،	وتجاربه��م	من	ناحية	اختبار	كش��ف	
فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	والكش��ف	عن	
اإلصاب��ة	والوص��ول	إل��ى	الخدم��ات(،	يمكن	أن	
تحصل	على	ارتباطات	)عالقات(	هامة،	مثالً	بين	
المس��توى	التعليم��ي	ودخل	األش��خاص	الذين	
تُج��رى	معهم	المقابالت	وبي��ن	طبيعة	العالقة	
الجنس��يّة	لألش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معه��م	
المقاب��الت	ووصولهم	للخدم��ات.	وبرنامج	مثل	
EPI-Info	يس��تطيع	المس��اعدة	في	اكتش��اف	

مثل	هذه	االرتباطات	والعالقات	والمساعدة	في	
إدارة	مجموعة	بيانات	كبيرة.

يمك��ن	أيًضا	أن	تس��اعد	فري��ق	البحث	على	
مقارنة	أجوبة	مختلف	األس��ئلة	للمساعدة	في	
التحق��ق	)أو	التأّكد(	من	أن	البيانات	التي	قّدمها	
األش��خاص	الذي��ن	تُج��رى	معه��م	المقاب��الت	
متناس��قة	ويمكن	االعتماد	عليها	في	المواضع	
المختلف��ة	لالس��تبيان.	عل��ى	س��بيل	المث��ال،	
ف��ي	القس��م	1	الس��ؤال	9	)الوض��ع	الوظيفي	
للش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة(	والسؤال	
12	)إذا	م��ا	كان	الش��خص	ال��ذي	تُج��رى	مع��ه	
المقابلة	يعيش	ف��ي	منطقة	حضريّة	أو	ريفيّة(	
والسؤال	13	)متوسط	الدخل	الشهري	لألسرة(	
والس��ؤال	14	)إذا	م��ا	حدث	أن	لم	يب��َق	في	حوزة	
األسرة	مال	لش��راء	الطعام	في	وقت	ما(	يمكن	
النظر	إلى	هذه	األسئلة	كمجموعة.	وعند	وضع	
كل	اإلجاب��ات	الخاصة	بالش��خص	ال��ذي	تُجرى	
مع��ه	المقابل��ة	مًعا	فيمكن	لن��ا	أن	نبني	صورة	

ذهنيّة	عن	طراز	حياة	ذلك	الشخص.
عل��ى	س��بيل	المث��ال،	نتوق��ع	م��ن	أن	يكون	
الش��خص	الموظف	بدوام	كامل	)على	األرجح(	
يس��كن	ف��ي	منطق��ة	حضريّة	)حيث	يس��هل	
الحص��ول	على	ف��رص	العمل(	وأن	يك��ون	راضيًا	

عند	تخطيط	عمليّة	
إدخال	البيانات	يجب	

النظر	إلى	الوقت	الالزم	
إلنهاء	هذه	المهمة.
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نس��بيًا	عن	دخل	أس��رته.	ومن	المحتمل	أن	هذا	
الشخص	لن	تعوزه	النقود	الالزمة	لشراء	الطعام.	
بينما	قد	يكون	شخصاً	آخر	موظًفا	بدوام	جزئي	
أو	يقوم	بأعمال	متقطعة	يناضل	من	أجل	توفير	
دخل	ثابت	ألسرته.	في	هذه	الحالة	قد	يكون	هذا	
الش��خص	أكثر	تعرًضا	لع��دم	وجود	نقود	كافية	

لشراء	االحتياجات	األساسيّة	كالغذاء.
وأخي��رًا	من	الهام	التذكر	عند	تحليل	البيانات	
أن	القسمين	2	و3	من	االستبيان	يعتمدان	بشكل	
كبي��ر	عل��ى	مجموعة	م��ن	الدالئ��ل	المتعلقة	
بالوصمة	والتميي��ز	المصاحبين	لفيروس	نقص	
المناعة	البشري	والتي	تم	وضعها	خالل	اجتماع	
برنام��ج	األم��م	المتح��دة	المش��ترك	المعن��ي	
بفي��روس	نقص	المناع��ة	البش��ري	/	اإليدز	في	

آب	2005. 8	اقت��رح	المش��اركون	في	االجتماع	أن	
كل	دليل	)مثل	نس��بة	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	الذي��ن	يقومون	باإلبالغ	
عن	تجارب	تتعلق	بالتميي��ز	المصاحب	لإلصابة	
بفيروس	أو	نس��بة	المتعايش��ين	م��ع	الفيروس	
الذي��ن	يقومون	باإلبالغ	ع��ن	التجارب	التي	لجأوا	
فيه��ا	للقانون	والسياس��ات	والع��ادات	من	أجل	
الحماية	من	التميي��ز	المصاحب	لإلصابة(	وكل	
س��ؤال	ضمن	كل	دليل	تكون	ل��ه	نفس	األهميّة	

في	عمليّة	التحليل.	

يمكن	أيًضا	أن	تساعد	
فريق	البحث	على	
مقارنة	أجوبة	مختلف	
األسئلة	للمساعدة	
في	التحقق	من	
أن	)أو	التأكيد	أن(	
البيانات	التي	قّدمها	
األشخاص	الذين	تُجرى	
معهم	المقابالت	
متسقة	ويمكن	
االعتماد	عليها	في	
المواضع	المختلفة	
لالستبيان.

8	برنامج	األمم	المتحدة	المشترك	
المعني	بفيروس	نقص	
المناعة	البشري	/	اإليدز	
)2005(.	اجتماع	بشأن	تطوير	
مؤشر	يتعلق	بحقوق	اإلنسان	
و الوصمة	و	التمييز	بواسطة 
و	من	أجل	المتعايشين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري؛	
تقرير	االجتماع.	جنيف،	
سويسرة:	22-23	آب	2005.
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سيرغب	الكثير	من	
األشخاص	الذين	تُجرى	

معهم	المقابالت	
بمعرفة	وضع	تجاربهم	
الفرديّة	بالمقارنة	مع	

الصورة	الشاملة.	وبعد	
هذه	العمليّة	اإلخبارية	

األوليّة،	ينبغي	على	
فريق	البحث	النظر	
في	أفضل	طريقة	
لتسجيل	النتائج	

الكليّة	ومشاركتها	
مع	الجمهور	األكبر.

الجزء	8
إيصال	النتائج	والخطوات	التالية

كيف	تقوم	بإيصال	نتائج	
البحث؟

بع��د	أن	وصل��ت	إلى	ه��ذه	المرحلة،	م��ن	الهام	
التفكي��ر	بكيفي��ة	االس��تفادة	إل��ى	أقصى	حد	
م��ن	النتائ��ج	والتفكي��ر	بمن	يج��ب	أن	تصلهم	
نتائج	البحث.	ولكي	يكون	هذا	المؤش��ر	مفيداً،	
أي	لك��ي	يؤث��ر	منظور	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	على	سياس��ات	وبرامج	
والتميي��ز	 الوصم��ة	 لمعالج��ة	 االس��تجابة	
المصاحبي��ن	لإلصابة	بفيروس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	-	يحتاج	الناس	لمعرفة	نتائج	وتحاليل	

البحث!
قبل	كل	ش��يء،	ينبغي	أن	يقوم	فريق	البحث	
المحليّ��ة	 الش��بكات	 إل��ى	 النتائ��ج	 بتقدي��م	
للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
الذين	كانوا	شركاء	رئيسيين	في	عمليّة	البحث.	
وس��يرغب	الكثير	من	األش��خاص	الذي��ن	تُجرى	
معه��م	المقاب��الت	بمعرف��ة	وض��ع	تجاربه��م	
الفرديّ��ة	بالمقارنة	مع	الصورة	الش��املة.	و	بعد	
ه��ذه	العمليّ��ة	اإلخباري��ة	األوليّ��ة،	ينبغي	على	
فريق	البحث	النظر	في	أفضل	طريقة	لتسجيل	
الكليّ��ة	ومش��اركتها	م��ع	الجمه��ور	 النتائ��ج	

األكبر.
م��ن	األم��ور	الت��ي	علي��ك	النظر	فيه��ا	عند	

التفكير	بإبالغ	نتائج	بحثك:
•ما	هي	النتائج	الرئيس��ية	للبحث؟	من	يجب	 	

أن	يعرفها؟
•ما	هي	أفض��ل	طريقة	إلب��الغ	النتائج؟	على	 	

س��بيل	المثال	هل	س��يكون	وض��ع	تقرير	هو	
أفضل	طريقة،	أو	هل	س��يكون	عقد	اجتماع	
أكث��ر	فّعاليّ��ة؟	إذا	كان	التقري��ر	هو	الطريقة	
األمثل،	من	يجب	أن	يكتبه؟	من	سيقرؤه؟	وما	

هي	أفضل	لغة	ولهجة	وأسلوب؟
•إذا	ق��ررت	أن	عقد	اجتم��اع	هو	أفضل	طريقة	 	

إلبالغ	النتائج،	فمن	يجب	أن	تتم	دعوته	؟	هل	
من	المناس��ب	عقد	مجموع��ات	نقاش	أم	أن	
جلس��ات	شخص	مع	ش��خص	هي	األفضل؟	
وأي��ن	هو	أفضل	مكان	لعقد	االجتماع	بحيث	
يس��تطيع	كل	الحاضري��ن	المش��اركة	ف��ي	

النقاش؟
•ُك��ن	مبدعاً!	عن��د	إبالغ	نتائ��ج	البحث	حاول	 	

التفكير	بطريقة	فّعالة	ودقيقة	وأيضاً	الفتة	

لالنتباه..

س��يقوم	االتح��اد	الدول��ي	لتنظيم	األس��رة	
المش��ترك	 المتح��دة	 األم��م	 وبرنام��ج	 	)IPPF(
المعن��ي	بفي��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري	/	
العالمي��ة	 والش��بكة	 	)UNAIDS( اإلي��دز	
للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)+GNP(	والجماع��ة	الدولية	للنس��اء	
المتعايشات	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)ICW(	بتوحي��د	نتائ��ج	البح��ث	حت��ى	
يطلع	عليها	المعنيون	الرئيسيون	وصناع	القرار	
الذي��ن	يعمل��ون	أو	يعيش��ون	ف��ي	المجتمعات	
التي	أجريت	فيها	الدراس��ة.	بهذا	الشكل	سوف	
تتس��لط	األضواء	على	تجارب	المتعايش��ين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	ضم��ن	البلد	أو	
المجتمع	وتس��اهم	في	التأثير	على	السياسات	
والعادات	المحليّة	ذلت	الصلة	من	أجل	معالجة	

موضوع	الوصمة	والتمييز.
ت��م	وض��ع	أنظم��ة	لتخزي��ن	البيان��ات	التي	
جمع��ت	وذل��ك	بالتنس��يق	بين	االتح��اد	الدولي	
لتنظيم	األسرة	)IPPF(	وبرنامج	األمم	المتحدة	
المش��ترك	المعن��ي	بفي��روس	نق��ص	المناعة	
البش��ري	/	اإليدز	)UNAIDS(والشبكة	العالمية	
للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)+GNP(	والجماع��ة	الدولية	للنس��اء	
المتعايشات	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)ICW(.	وم��ع	ذلك	فنحن	نأم��ل	أن	يتم	
اس��تخدام	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	
م��ع	في��روس	نق��ص	المناع��ة	البش��ري	ودلي��ل	
المس��تخدم	وأدوات	التدري��ب	المرافق��ة	خ��ارج	
نطاق	هذه	الشراكة.	والرجاء	تكييف	وتبني	هذه	
الموارد	حس��ب	احتياجاتكم	-	وأطلعونا	على	ما	
تقوم��ون	به	إن	أحببتم،	فنحن	يهمنا	أن	نس��مع	

عن	تجاربكم!

أعمال	شبكات	المتعايشين	مع	
فيروس	نقص	المناعة	البشري

تأمل	ش��بكات	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	
المناع��ة	البش��ري	التي	له��ا	دور	بال��غ	األهميّة	
في	تطوير	هذه	الدراس��ة	-	م��ن	جانبها	الخاص	
أو	م��ن	خ��الل	االرتباط	بنش��اطات	أخ��رى	)مثالً،	
ورش��ات	العم��ل(	-	أن	توفر	هذه	الدراس��ة	فرًصا	
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للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
لالنخراط	بش��كل	أكب��ر	م��ع	منظماتهم	على	
المستوى	المحّلي.	وقد	يأخذ	هذا	االنخراط	شكل	
المش��اركة	بالدراس��ة	نفس��ها	أو	الوصول	إلى	
أش��خاص	من	غير	األعضاء	أو	تقديم	المساعدة	
لتحدي��د	قضاي��ا	جدي��دة	من	أجل	نش��اط	دعم	
يمكن	إجراؤه	على	مستوى	المنظمات	أو	األفراد	

وبناء	الطاقات	وصقل	أولويّات	العمل	الجارية.
س��يعتمد	م��دى	تأثي��ر	النتائ��ج	الت��ي	تنتج	
من	تطبيق	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	
م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	البش��ري	في	بلد	أو	
مجتم��ع	ما	عل��ى	ق��درة	كل	ش��بكة	ومنظمة	
محليّة	منفذة	على	اس��تخدام	الدراسة	بشكل	

أفض��ل	من	كلتي	الناحيتين،	ناحية	إجراء	عملية	
الدراس��ة	وناحية	نتائج	الدراسة.	نأمل	أن	عمليّة	
ونتائ��ج	ه��ذا	البح��ث	عل��ى	الس��واء	س��تدعم	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.	
وإذا	نجح��ت	فس��وف	يس��اهم	الدلي��ل	المأخوذ	
م��ن	الدراس��ة	ف��ي	التأثي��ر	بش��كل	أكب��ر	على	
االس��تجابات	السياس��يّة	والبرامجيّة	لمعالجة	
الوصمة	والتمييز	المصاحبين	لإلصابة	بفيروس	

نقص	المناعة	البشري.
نتمن�ى لكم التوفيق في تنفيذ مؤش�ر 
الوصمة لدى المتعايشين مع فيروس نقص 

المناعة البشري في مجتمعكم!

نأمل	أن	عمليّة	
و	نتائج	هذا	البحث	
على	السواء	
ستدعم	المصابون	
بفيروس	نقص	
المناعة	البشري.
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	التعريفات	والمفاهيم	الرئيسيّة الملحق	1

اإلهمال	أو	التجنب؛	عدم	الضم.االستبعاد

هذا	مصطلح	ش��امل	يضم	مغايري	الجنس	والمتش��بهين	بالنساء.	ف�ال�ش��خص	المولود	مع	أعضاء	مغاير/مغايرة الجنس
ت�ناس���ُ�ل�ي�ّ�ة	ذك��َ�ري�ّ���ة	لك�نها	ت�ش����ع�ر	أك�ث�ر	ب�أن�ه��ا	أن�ثى	وتحمل	هوية	األنثى	تُ�س����م�ّ�ى	
»م�ُ�غاي�رة	الج��ِ�ن��س«	وال�ش��خص	المولود	مع	أعضاء	أن�ث�وي�ّ�ة	لكنه	ي�ش��عر	ع�ق�ل�ي�ّ�اً	أنه	ذكرٌ	
ف�ن�ق�ول	أن��ّ�ه	»م�ُ�غ�اي��ِ�ر	الج�ن��س«.	أما	المتشبه	بالنساء	فهو	رجل	يحب	أن	يلبس	مالبس	النساء	

أو	يتبع	الصفات	التقليديّة	للنساء.

هي	فقدان	جزئي	أو	كامل	لوظيفة	جسديّة	أو	لوظيفة	أحد	أجزاء	الجسم.	وتتضمن	اإلعاقات	الحسيّة	اإلعاقة الجسدية
كأن	يكون	الشخص	أصماً	أو	ضعيف	السمع	أو	ضعيف	الرؤية.

مجموعة	من	الناس	يعيش��ون	في	نفس	المكان	)منزل	أو	مسكن	آخر(	ويتشاركون	بالمساحة	والموارد؛	أفراد األسرة
وغالبًا	ما	يكونون	-	ولكن	ليس	دائماً	-	أفراد	نفس	األسرة.

استعمال	القوّة	لتقييد	أو	منع	شخص	من	عمل	شيء،	أو	إجباره	أو	إرهابه	لعمل	شيء.	اإلكراه

هو	»تصحيح«	خطأ	حصل	بحق	شخص	وربما	تعويضه	عن	الخسارة	الناجمة	عن	هذا	الخطأ.	يقتضي	اإلنصاف القانوني
اإلنصاف	القانوني	إجراء	ذلك	من	خالل	المحاكم	أو	لجنة	حقوق	اإلنسان	أو	لجنة	مشابهة.	وقد	يشترك	
بالعملي��ة	مح��ام	يمثل	الش��خص	الذي	ُظلِ��م	ويناقش	من	خ��الل	القانون	معالجة	الخط��أ	بطريقة	أو	

بأخرى.

مجموعة	من	المشاريع	التي	تعمل	من	أجل	هدف	مشترك	وعام.البرنامج

هو	كيفيّة	تقييم	أو	احترام	نفس��ك.	على	س��بيل	المثال،	عندما	تش��ير	إلى	أن	ش��خًصا	ما	لديه	تقدير	تقدير الذات
ضعيف	لذاته	فهذا	يعني	أن	ذلك	الشخص	ال	يعتبر	أن	له	قيمة	أو	ليست	لديه	ثقة	بنفسه	بأنه	يمتلك	

مقدرات	أو	يستطيع	المساهمة	بشكل	عام.	

يعد	الش��يء	مّمكناً	عندما	يس��اعد	الش��خص	على	التحكم	بحياته	الخاّصة	بش��كل	أكبر.	وغالبًا	ما	التمكين
يك��ون	مترافًقاً	مع	زيادة	الثقة	بالنفس	والش��عور	بالقوّة.	والش��خص	المدعوم	يش��عر	بأن	لديه	القدرة	
على	تلبية	احتياجاته	الخاّصة	ويستطيع	تقديم	مهاراته	وطاقته	للمجتمع	والعمل	على	القضايا	التي	

يشعر	بأنها	مهّمة.

ينط��وي	التمييز	على	معاملة	ش��خص	بأس��لوب	مختلف	وغير	عادل،	أو	غي��ر	منصف	أو	مجحف	وغالبا	التمييز
م��ا	يكون	بس��بب	انتمائه	أو	التصوّر	بأنه	ينتمي	إلى	مجموع��ة	معيّنة.	وغالبًا	ما	يُنظر	إلى	التمييز	على	
أن��ه	نتيجة	نهائيّة	للوصمة.	بكلمة	أخرى،	عندما	تٌلحق	الوصمة	بالش��خص	)أحيانًا	تس��مى	»الوصمة	

الملحقة«(،	تكون	النتيجة	هي	التمييز.

»يتألف	التمييز	من	أفعال	أو	تجاوزات	مستمدة	من	الوصمة	وموجهة	ألولئك	األفراد	الذين	لحقت	بهم	
الوصم��ة«	على	س��بيل	المث��ال،	يحصل	التمييز	المراف��ق	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	عندما	تتم	
معاملة	شخص	بشكل	مختلف	)ضد	مصلحته(	بسبب	معايشته	لفيروس	نقص	المناعة	البشري	أو	
الش��تباهه	بذلك	أو	لكون	له	عالقات	قوية	مع	أش��خاص	متعايش��ين	مع	الفيروس	)مثل	الزوج	/	الزوجة	

أو	أحد	أفراد	أسرته(.
يحدث	التمييز	على	عدة	مس��تويات،	فيمكن	أن	يحدث	ضمن	العائلة	أو	المجتمع.	على	س��بيل	المثال،	

عندما	يقوم	الناس	ب�:
•تجنُّب	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	أو	عدم	الس��ماح	لهم	باستعمال	نفس	 	

أوعية	الطعام	التي	يستعملها	أعضاء	األسرة	اآلخرين.
•رفض	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	كعدم	السماح	لهم	بالدخول	أو	المشاركة	 	

بمجموعة	ما،	أو	عدم	الرغبة	بمزاملتهم.

ويمكن	أيًضا	أن	يكون	التمييز	على	المستوى	المؤسساتي،	على	سبيل	المثال،	عندما:
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•يت��م	فصل	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	عن	المرض��ى	اآلخرين	في	المركز	 	

الصح��ي	أو	حرمانه��م	من	الوصول	إل��ى	خدمات	العناي��ة	الصحيّة	أو	التأمين	الصحي	بس��بب	
إيجابيتهم	للفيروس.

•عندم��ا	ال	يحت��رم	المش��رف	حقوق	الش��خص	المصاب	و	يكش��ف	عن	إصابت��ه	بفيروس	نقص	 	

المناعة	البشري	لزمالئه	بالعمل	دون	موافقته،	أو
•حرمان	األطفال	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	من	دخول	المدرسة. 	

ويمك��ن	أن	يحدث	التمييز	على	المس��توى	الوطني	عندما	تقره	وتجيزه	القوانين	والسياس��ات.	ومن	
أمثلة	ذلك:	

•رف��ض	دخول	ش��خص	متعايش	مع	في��روس	نقص	المناعة	البش��ري	داخل	الدولة	بس��بب	حالة	 	

إيجابيته	للفيروس
•من��ع	األش��خاص	المتعايش��ين	مع	في��روس	نقص	المناعة	البش��ري	من	مزاول��ة	مهن	ووظائف	 	

معينة
•الفحص	واالختبار	اإلجباري	لفيروس	نقص	المناعة	البشري	لدى	األفراد	والمجموعات	 	

والتميي��ز	ضد	المتعايش��ين	مع	الفيروس	أو	المش��تبه	بإيجابيتهم	له	ه��و	حرمانهم	من	حقوقهم	
اإلنسانيّة	ويستطيع	النظام	القانوني	في	البلد	أن	يتعامل	مع	هذه	المسألة.

ه��و	الجه��ود	الواعية	لألزواج	أو	األفراد	للتخطيط	من	أجل	إنجاب	عدد	األطفال	الذي	يرغبون	به	وتنظيم	تنظيم األسرة
الفت��رات	الفاصل��ة	بين	اإلنجاب.	ويتحقق	تنظيم	األس��رة	من	خالل	وس��ائل	تنظيم	األس��رة	ومعالجة	

العقم	الالإرادي.

هي	التعبير	عن	الشعور	الجنسي	والمودة	المصحوبة	به	بين	البشر،	إضافة	إلى	التعبير	عن	الهويّة	من	الجنسانّية
خالل	الجنس.

وضع	األشخاص	في	عزلة	عن	باقي	المجتمع	بسبب	إصابتهم	بمرض	معٍد.الَحِجر

الحق	هو	ش��يء	يكون	لش��خص	ما	مطالبة	عادلة	أو	اس��تحقاق	فيه.	والحقوق	توجد	على	المستويات	الحقوق
المحليّة	والوطنيّة	والدوليّة.

حقوق	اإلنسان	هي	تلك	الحقوق	التي	يمتلكها	الفرد	بسبب	كونه	إنسانًا.	وهي	تتضمن	حق	الحياة	
والخصوصيّ��ة	وحريّ��ة	التعبير	وحريّ��ة	التجمع	وتكوين	الجمعيات،	والحصول	على	مس��توى	معيش��ة	
مالئم،	والتعليم	والصحة.	وتقوم	حقوق	اإلنس��ان	على	كرامة	وقيمة	كل	ش��خص.	ويحق	للناس	التمتع	
بحقوقه��م	بغ��ض	النظر	عن	عرقهم	ولونهم	جنس��هم	ولغته��م	وديانتهم	ورأيهم	السياس��ي	أو	غير	
السياسي	وأصلهم	القومي	أو	االجتماعي	أو	أية	حالة	أخرى.	)الكثير	من	الحكومات	عرّفت	»حالة	أخرى«	

على	أنها	تتضمن	حالة	اإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البشري(
وحقوق	اإلنس��ان	مكفولة	قانونيًّا	بواس��طة	قانون	حقوق	اإلنس��ان	الذي	تم	وضع��ه	لحماية	األفراد	
والمجموع��ات	من	األفعال	التي	تش��كل	تدخالً	ف��ي	حريّتهم	وكرامتهم،	ولتعزيز	الوصول	إلى	األش��ياء	
التي	تساعد	الناس	على	تحقيق	حقوقهم.	ويوجد	قانون	خاص	بحقوق	اإلنسان	على	المستوى	العالمي	
)يتمثل	في	المعاهدات	واالتفاقيات(	وعلى	المستوى	الوطني	)ويتمثل	في	في	الدستور	ووثيقة	الحقوق	

والقوانين	الداخلية(.

 خدمات الصحة 
الجنسّية واإلنجابّية

خدمات	الصحة	الجنسيّة	واإلنجابية	هي	خدمات	عناية	صحية	ومشورة	تساهم	في	الصحة	الجنسيّة	
واإلنجابية	وفي	رفاهية	اإلنسان	من	خالل	الوقاية	من	مشاكل	الصحة	الجنسيّة	واإلنجابيّة	وحلها.

تتضمن	خدمات	الصحة	الجنس��يّة	واإلنجابيّة	معلومات	عن	القضايا	الجنس��يّة	واإلنجابيّة؛	والوصول	
إل��ى	وس��ائل	آمنة	وفّعال��ة	ذات	تكلفة	مقبول��ة	لتنظيم	األس��رة؛	والعناية	بالحمل	وال��والدة	والعناية	
والمش��ورة	المتعلقتين	بالعدوى	المنقولة	جنسياً	بما	فيها	فيروس	نقص	المناعة	البشري؛	والخدمات	

التي	تقي	من	مشاكل	الصحة	الجنسيّة	واإلنجابيّة	وتعمل	على	حلها.

هو	مؤش��ر	يخبرنا	عن	وجود	أو	عدم	وجود	ش��يء.	يساعدنا	الدليل،	على	سبيل	المثال،	على	تحديد	ما	إذا	الدليل
حقق	المشروع	هدفه	بمرور	الوقت	أو	لم	يحققه.

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  44  



الرجال الذين يمارسون 
الجنس مع رجال

يش��ير	هذا	المصطلح	إلى	س��لوك	الرجال	الذين	يمارسون	الجنس	مع	رجال	آخرين.	هذا	المصطلح	يُقر	
بأن	بعض	الرجال	الذين	يمارس��ون	الجنس	مع	رجال	يقومون	أيًضا	بممارس��ة	الجنس	مع	شريكات	نساء	
وأن	الرجال	الذين	يمارسون	الجنس	مع	رجال	آخرين	قد	ال	يتم	تحديدهم	بالضرورة	على	أنهم	»مثليون«	أو	
»من	ذوي	الميول	الجنس��ية	المزدوجة«	-	وهذه	كلها	هي	أمثلة	على	فئات	الميول	والهويات	الجنس��يّة.	
وغالبًا	ما	يواجه	الرجال	الذين	يمارس��ون	الجنس	مع	رجال	وصمة	مضاعفة	ألنهم	مهمش��ون	بس��بب	
س��لوكهم	الجنس��ي	ويُنظر	إليهم	كج��زء	من	مجموعة	معروف��ة	على	أنها	معرّض��ة	لخطر	اإلصابة	

بفيروس	نقص	المناعة	البشري.	

االستجابة	السلبيّة؛	رفض	الشريك	الجنسي	القيام	بأي	شكل	من	أشكال	النشاط	الجنسي.الرفض الجنسي

الحفاظ	على	س��ريّة	أو	خصوصيّة	المعلومات.	يقتضي	ضمان	الس��ريّة	أن	تكون	المعلومات	محفوظة	سري
بم��كان	خصوصي	أو	س��ري	وأال	يطلع	عليها	أو	يعرفها	اآلخرون.	وغالبًا	ما	تترافق	الس��ريّة	مع	الش��عور	
بالثقة،	أو	االعتقاد	بأنه	إذا	أخبرت	ش��خًصاً	ش��يئًا	خصوصيًا	أو	س��ريًا	فإنه	لن	يُطلع	اآلخرين	عليه	بدون	

إذن	منك.

مجموعة	من	الناس	لديهم	ارتباط	تاريخي	طويل	األمد	بمنطقة	معيّنة	أو	جزء	من	منطقة	-	وفي	كثير	السكان األصليون
م��ن	األحيان	قبل	احت��الل	المنطقة	من	قبل	آخرين.	وغالبًا	ما	تكون	ه��ذه	المجموعة	قد	حافظت	على	
ع��ادات	أو	تقالي��د	عبر	الكثير	من	األجيال	ويرون	أنفس��هم	كجزء	من	مجتمع	متميّز	مرتبط	بقرابة	ولغة	
وثقاف��ة	خاّصة	بين	أفراده.	ومن	أمثلة	الس��كان	األصليين:	س��كان	صحراء	كااله��اري	في	جنوب	أفريقيا	
وس��كان	األميركيتين	األصليين	)أحيانا	يشار	إليهم	باألميركيين	األصليين	أو	الشعوب	األولى(	وشعوب	

نغوناوال	وأورا	في	أستراليا	والماوري	في	نيوزيلنده.

هي	خطة	أو	مسلك	لإلجراءات	يتم	اعتمادها	واتباعها	من	قبل	الحكومة	أو	مسؤول	تابع	للحكومة	في	السياسة / السياسات
مركز	يسمح	له	بصنع	القرارات.

 شبكة المتعايشين 
 مع فيروس نقص 
المناعة البشري 

ش��بكة	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	هي	مجموعة	أو	جمعيّة	أو	رابطة	لألشخاص	
المتعايشين	مع	الفيروس	الذين	يتوحدون	مًعا	لغاية	مشتركة.

عندما	يش��عر	ش��خص	بإحساس	س��يء	بس��بب	قيامه	بعمل	ال	ينبغي	عليه	القيام	به	)أو	يراوده	نفس	الشعور بالذنب
الشعور	عندما	يفكر	بشيء	لم	يفعله	ولكنه	يعتقد	أنه	قد	فعله(	

 الطب التقليدي 
أو المكّمل

المه��ارات	والممارس��ات	الطبيّ��ة	المس��تعملة	تقليدي��اً	في	المجتمع��ات	وقد	ت��م	تطويرها	من	أجل	
المحافظة	على	الصّحة	ومعالجة	المرض	قبل	عصر	الطب	الحديث	)أو	ما	يُش��ار	إليه	أحياناً	ب�»الطب	
الغربي«(.	ويبدو	أن	الطب	التقليدي	يقدم	مجموعة	بديلة	أو	تكميليّة	من	ممارس��ات	العناية	الصحيّة	

التي	ال	توجد	دائماً	في	أنظمة	العناية	الصحيّة	الرئيسيّة.

هو	الشعور	بالعار	أو	اإلهانة	أو	اإلدانة.	وشعور	الشخص	بالخزي	يعني	أنه	يشعر	بالخجل	من	نفسه.الخزي

مصطلح	العامل	بالجنس	يس��تخدم	لوصف	الرجال	أو	النس��اء	الذين	يش��اركون	بنش��اطات	جنس��يّة	العامل بالجنس
مقابل	المال.

ال	يوجد	تعريف	واحد	ش��امل	لمصطلح	ناش��ط	جنسيًّا.	فبالنس��بة	لبعض	الناس،	أن	يكونوا	ناشطين	ناشط جنسيًّا
جنس��يًّا	يعني	ممارس��ة	الجنس	المهبلي	أو	الش��رجي،	وبالنس��بة	لغيرهم	من	الناس	يعني	ممارس��ة	

الجنس	الفموي	ولغيرهم	قد	يعني	مجرد	تقبيل	ومالمسة	شريكهم	الجنسي.

مجموعة	من	القواعد	أو	المبادئ	السلوكيّة	التي	تحدد	كيف	يجب	أن	يتصرف	الناس.	وتتم	إدارة	القانون	القانون / التشريع
عادة	من	خالل	نظام	المحاكم	حيث	يتجادل	المحامون	أمام	القضاة.

هم	األش��خاص	الذين	أُجبروا	على	عبور	الحدود	الدوليّة	بس��بب	صراع	أو	عدم	استقرار	سياسي	أدى	إلى	الالجئ / طالب اللجوء
خوفهم	من	االضطهاد	بسبب	عرقهم	أو	ديانتهم	أو	قوميتهم	أو	انتمائهم	لمجموعة	اجتماعيّة	معيّنة	

أو	بسبب	رأيهم	السياسي.	

45 الملحق	1:	التعريفات	والمفاهيم	الرئيسيّة   



أن	تلوم	شخًصا	هو	أن	تلقي	عليه	مسؤوليّة	خطأ	ما	أن	تجد	خطئًا	فيه؛	أن	تتهمه.اللوم

هناك	عدة	طرق	الس��تعمال	المخدرات	وأحدها	هو	باس��تعمال	الحقن.	وبالنس��بة	للدراسة	المتعلقة	متعاطي المخدرات بالحقن
بفيروس	نقص	المناعة	البشري	يعني	المصطلح	»متعاطي	المخدرات	بالحقن«	سلوك	شخص	يقوم	
بحق��ن	المخ��درات.	ويواجه	متعاطو	المخ��درات	بالحقن	نفس	مخاطر	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	
المتعلقة	بالجنس	التي	يواجهها	غيرهم	من	الناس،	فاألشخاص	الذين	يشتركون	في	استعمال	األدوات	
الملوث��ة	لحقن	المخدرات	)مثل	اإلبر	والمحاق��ن(	يكون	خطر	اإلصابة	بالفيروس	عندهم	أكبر	من	خالل	

أدوات	المخدرات	الملوثة.

مجموعة دعم المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة 

البشري 

مجموعة	دعم	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	هي	مجموعة	من	األشخاص	اإليجابيين	
للفيروس	الذين	يجتمعون	لدعم	بعضهم	البعض	نظرًا	ألن	لهم	تجارب	مماثلة	تختص	بمعايش��تهم	
للفيروس.	وقد	تش��ترك	مجموعة	دعم	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	بأعمال	تتعلق	

بالدعم.

ه��و	ش��خص	أجبر	على	االنتقال	من	منزله	)على	س��بيل	المثال	بس��بب	حالة	ن��زاع	أو	كارثة	طبيعيّة	أو	المشرّد داخليًّا
لوقوع	تمييز	أو	تهديد	ضده	وضد	عائلته	أو	مجتمعه(	واالستقرار	في	منطقة	أخرى.	مثل	الالجئين	الذين	

أجبروا	على	الفرار	من	بلدهم	األصلّي	ولكن	في	هذه	الحالة	يبقون	ضمن	حدود	بلدهم	األصلي.

هو	سلس��لة	من	النشاطات	ذات	الهدف	المش��ترك	الذي	يكون	عادة	صغير	الحجم	ويشارك	في	نشاط	المشروع
فريد	له	نقاط	بداية	ونهاية	واضحة.	وغالبا	ما	يكون	أصغر	وحدة	عمل	في	البرنامج.

المعرف��ة	بالع��الج	هي	معرفة	العالج	وكيفية	عمله.	وعندما	يحص��ل	الناس	على	هذه	المعرفة	يمكن	المعرفة بالعالج
لهم	اتخاذ	خيارات	مستنيرة	تتعلق	بعالجهم:	البدء	بالعالج	ووقت	البدء	بالعالج	وما	هي	خيارات	العالج	
المتوفرة	لهم	واآلثار	الجانبيّة	للعالج	وإستراتيجيّات	استمرار	المعالجة	)االلتزام(	وما	هو	الحل	إذا	كان	

االستمرار	بالعالج	صعبًا.
المعرف��ة	بالعالج	هامة	أيًضا	لألش��خاص	الذين	يقدم��ون	العناية	للمتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	-	وتمكنهم	من	دعم	اآلخرين	بالنس��بة	للعالج.	وتعد	موارد	المعلومات	ومجموعات	

الدعم	وبرامج	التدريب	كلها	طرًقا	للتشجيع	على	المعرفة	بالعالج.

هي	مناقشة	مفيدة	ومنتجة،	بعكس	المناقشة	التي	لها	تأثير	مدّمر	أو	مضعف	لمكانة	الشخص.المناقشة البّناءة

القبول	الطوعي	أو	اإلذن.	الموافقة	المكتوبة	تعني	إعطاء	إذن	خطي	والموافقة	اللفظية	تعني	إعطاء	الموافقة
إذن	شفوي.

هو	اتفاق	أو	إذن	طوعي	يُعطى	مع	معرفة	كاملة	بما	ينطوي	عليه	)على	سبيل	المثال	مخاطر	أو	منافع(.	الموافقة المستنيرة
على	سبيل	المثال،	إذا	قرر	شخص	ما	أن	يجري	اختبار	الكشف	عن	فيروس	نقص	المناعة	البشري	وتلقي	
معلومات	ش��املة	ومفهومة	عن	االختبار	من	المستش��ار	وتبًعا	لذلك	وافق	على	إجراء	اختبار	الكشف	

عن	اإلصابة	بالفيروس،	يسمى	هذا	إعطاء	موافقة	مستنيرة.
و	بش��كل	مش��ابه،	إذا	كن��ت	ش��خًصا	تُج��ري	مقابلة	و	تدي��ر	هذا	االس��تبيان	وتعطي	األش��خاص	
المحتملين	إلجراء	المقابلة	معلومات	ش��املة	عما	تنطوي	عليه	اإلجابة	على	أس��ئلة	االستبيان	وتبًعا	
لهذه	المعلومات	يفيدون	برغبتهم	في	المشاركة	في	الدراسة،	بذلك	يكون	الشخص	الذي	تُجرى	معه	

المقابلة	قد	أشار	إلى	أنه	قد	حصل	على	االستنارة	الالزمة	وأن	مشاركته	باالستبيان	هي	بإرادته.

في	هذا	الس��ياق،	يشير	المؤشر	إلى	مجموعة	من	المعلومات	)البيانات(	المنظمة	بطريقة	تسمح	لنا	المؤشر
بالوص��ول	إلى	اس��تنتاجات	كليّة	عن	قضايا	معيّنة	وقياس	االختالف��ات	بين	الوضع	في	أماكن	مختلفة	
و/	أو	كي��ف	أن	الوض��ع	ق��د	تغيّر	بمرور	الوقت.	فمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري	على	سبيل	المثال	سوف	يعطي	قياًسا	لحجم	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	لإلصابة	
بالفي��روس	الموج��ود	في	زمن	محّدد	ف��ي	مجتمع	معيّن.	وعندما	نحصل	على	ه��ذه	النقطة	المرجعيّة	
نعتقد	بأنه	سيكون	من	الممكن	إجراء	دراسة	على	الناس	في	نفس	المجتمع	في	المستقبل	والحصول	
على	فكرة	عن	ما	إذا	كانت	الوصمة	والتمييز	المصاحبان	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	في	

زيادة	أو	نقصان	في	المجتمع.
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هو	عالمة	إهانة	أو	خزي.	وأصل	الكلمة	يعود	إلى	الممارسة	القديمة	التي	كان	يتم	فيها	تعليم	أو	وصم	الوصمة 
ش��خص	يُعتقد	بأنه	»مخطئ	أخالقيًّا«	أو	أنه	قد	قام	بس��لوك	سيء	وبالتالي	يجب	تجنبه	من	قبل	أفراد	

المجتمع	اآلخرين.
توص��ف	الوصمة	أحيانا	على	أنها	عمليّة	تقليل	قيمة.	بمعنى	آخر،	إذا	لحقت	الوصمة	بش��خص	ما	

فإنه	يفقد	احترامه	و/	أو	يُنظر	إليه	على	أنه	مسبب	للخزي	أو	/	وأن	له	قيمة	أقل	في	عيون	اآلخرين.
وتق��وم	الوصم��ة	المصاحبة	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	على	أحكام	مس��بقة	أخرى	
والمغاالة	فيها	مثل	األحكام	المس��بقة	المتعلقة	بالنوع	اإلجتماعي	والجنسانيّة	والعرق.	على	سبيل	
المثال	غالبًا	ما	تقوم	الوصمة	المصاحبة	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البشري	على	ارتباط	اإلصابة	
بالفي��روس	واإلي��دز	مع	س��لوكيات	مهمّش��ة	أو	مهينة	مثل	العم��ل	بالجنس	أو	تعاط��ي	المخدرات	أو	

ممارسة	الجنس	مع	نفس	النوع	ومع	مغايري	الجنس.
وتؤثر	الوصمة	المصاحبة	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	على	المتعايشين	مع	الفيروس	
وعلى	األش��خاص	الذين	يرافقونهم	مثل	ش��ركائهم	أو	زوجاتهم	أو	أزواجهم	وأطفالهم	وأفراد	أس��رتهم	

اآلخرين.
أنظر	أيضاً	»الوصم	الذاتّي«	أدناه.

الوص��م	الذات��ّي	يُش��ار	إليه	أيضاً	ب���	»الوصم	الذي	يتم	الش��عور	به«	أو	»وصم	الذات«،	ويس��تعمل	هذا	الوصم الذاتّي
االصطالح	لوصف	ش��عور	المتعايش	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	إزاء	نفس��ه	وبشكل	خاص	إذا	
كان	يش��عر	بالخزي	لكونه	إيجابياً	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	ويمكن	أن	يؤدي	الوصم	الذاتّي	إلى	

تدني	احترام	الذات	والشعور	بانعدام	القيمة	واالكتئاب.
كما	يمكن	أن	يس��بب	الوصم	الذاتّي	انس��حاب	المتعايش	مع	الفيروس	من	االتصاالت	االجتماعيّة	
والتواص��ل	م��ع	المقربي��ن،	أو	حرمان	نفس��ه	م��ن	الوصول	إلى	الخدم��ات	والفرص	بس��بب	الخوف	من	

اكتشاف	إيجابيته	لفيروس	نقص	المناعة	البشري	وبالتالي	التمييز	ضده	لهذا	السبب.
أنظر	تعريف	الوصمة	أعاله.

ه��و	طف��ل	عمره	دون	ال�	18	فقد	كال	أبويه	ألنهما	توفيا.	وفي	حين	ال	يصبح	كل	األطفال	أيتاًما	بس��بب	اليتيم
وف��اة	آبائه��م	باإليدز،	إال	أن	الكثير	من	المجتمعات	التي	ينتش��ر	فيها	اإليدز	بكثرة	غالبًا	ما	يكون	الكثير	

من	األيتام	قد	فقدوا	أحد	أو	كال	أبويهم	بسبب	اإليدز.
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 مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري

مالحظة لألشخاص الذين يجرون المقابالت: ورقة المعلومات 
هذه مصممة كي يأخذها األش�خاص الذين يجرون المقابالت 
معهم كملخص عن المشروع إذا رغبوا بذلك. خذ معك نسًخا 
احتياطّي�ة إلى المقابلة. وف�ي كل األحوال، ُيفضل عدم قراءة 
كام�ل ورق�ة المعلومات خ�الل المقابلة نفس�ها. ألن معظم 
المعلومات مش�مولة في أجزاء أخرى من عملية المقابلة )على 

سبيل المثال في استمارة الموافقة المستنيرة(.

ورق��ة	المعلومات	هذه	تُخبرك	عن	االس��تبيان	الذي	تم	وضعه	من	
أج��ل	معرفة	المزيد	م��ن	المعلومات	عن	التج��ارب	التي	يمر	فيها	
المتعايش��ون	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	وبش��كل	خاص	

تجاربهم	المتعلقة	بالوصمة	والتمييز.
يُشكل	كل	استبيان	جزًءا	من	دراسة	أكبر	تتم	إدارتها	في	البلد	
تهدف	إلى	تس��جيل	حج��م	الوصمة	والتمييز	اللذي��ن	يواجههما	
المتعايش��ون	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	وقد	تم	تطوير	
االستبيان	وفكرة	الدراسة	من	قبل	الشبكة	العالميّة	للمتعايشين	
م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإلي��دز	)+GNP(	والجماعة	
الدولية	للنساء	المتعايش��ات	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإلي��دز	)ICW(،	وبدع��م	مالي	وإداري	من	االتح��اد	الدولي	لتنظيم	
األسرة	)IPPF(	وبرنامج	األمم	المتحدة	المشترك	المعني	بفيروس	

.)UNAIDS(	اإليدز	/	البشري	المناعة	نقص

هدف	وطبيعة	دراسة	مؤشر	الوصمة	
لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	

المناعة	البشري:
تم	وضع	دراس��ة	مؤش��ر	الوصمة	ل��دى	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	بهدف	معرفة	المزيد	من	المعلومات	عن	
التجارب	التي	يمر	فيها	المتعايش��ون	مع	في��روس	نقص	المناعة	
البش��ري	خصوًص��ا	تلك	التج��ارب	المتعلقة	بالوصم��ة	والتمييز.	
وهن��اك	عدد	م��ن	المنظمات	الت��ي	تقوم	بحمالت	ض��د	الوصمة	
والتمييز	وتحارب	من	أجل	حقوق	اإلنس��ان	الخاصة	بالمتعايش��ين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري،	ونأمل	أن	تقوم	هذه	الدراس��ة	
في	يوم	من	األيام	بتوفير	المعلومات	التي	ستدعم	هذه	الجهود.

لك��ي	نجم��ع	مث��ل	ه��ذه	المعلوم��ات	)أي	م��ا	ال��ذي	يواجهه	
المتعايش��ون	م��ع	فيروس	نق��ص	المناعة	البش��ري	خصوًصا	من	
حيث	الوصمة	والتمييز(،	س��يتم	إجراء	الدراس��ة	وإدارتها	من	قبل	
المنظمات	أو	الشبكات	المعنية	بالمتعايشين	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	ف��ي	البلد.	والمعلومات	المطلوبة	ليس��ت	عن	
التجارب	الفرديّة	الخاّصة	المتعلقة	بالوصمة	والتمييز.	على	سبيل	
المثال،	عند	تس��جيل	نتائج	الدراسة	سيتم	عرض	المعلومات	في	
تقرير	عن	»ما	هي	نس��بة	المتعايشين	مع	بفيروس	نقص	المناعة	
البش��ري	الذين	واجهوا	الوصمة	و/	أو	تميي��ز	في	العام	الماضي«،	
وه��ذا	بخالف	ع��رض	النتائج	ع��ن	تجارب��ك	الش��خصيّة	الخاّصة	

المتعلقة	بالوصمة	والتمييز.
في	نهاية	المطاف،	يتمثل	الهدف	الرئيس��ي	من	هذا	المشروع	
ف��ي	زيادة	فهم	الوصمة	والتمييز	اللذين	يواجههما	المتعايش��ون	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	البلدان	المختلفة.	وتهدف	

المنظمات	المش��اركة	في	المشروع	إلى	اس��تعمال	المعلومات	
كوس��ائل	وطنية	وعالمية	للدعوة	من	أجل	النضال	لضمان	حقوق	

اإلنسان	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

اإلجراءات	والعمليّات	التي	تنطوي	
عليها	المشاركة

أود	أن	أوض��ح	أن	مش��اركتكم	في	المش��روع	هي	طوعي��ة	تماماً.	
والخيار	هو	خيارك	إن	أردت	المش��اركة	أم	ل��م	ترد.	وفي	حال	اخترت	
أن	تش��ارك،	فأن��ت	حر	وأيض��اً	إذا	لم	ترد	اإلجابة	على	أي	س��ؤال	من	
األس��ئلة	كما	يمكنك	أيضا	التوقف	عن	المش��اركة	في	المقابلة	

في	أي	وقت	ترغبه.
وبالنس��بة	للعمليّة،	إذا	اخترت	المش��اركة	بالدراس��ة،	فسوف	
نق��وم	بم��لء	اس��تبيان	فيه	أس��ئلة	لك	ع��ن	البيئ��ة	االجتماعيّة	
والعمل	والوصول	إلى	الخدمات	الصحيّة	ومعرفتك	بحقوقك	وعن	
اختبار	الكش��ف	عن	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	والمعالجة.	
وتفضل	إذا	شئت	بطلب	اإلطالع	على	االستبيان	في	هذه	المرحلة	

إذا	كنت	تود	معرفة	تفاصيل	أكثر	عنه.
إذا	قمت	بالمش��اركة	في	الدراس��ة،	فس��وف	نقوم	مًعا	بملء	
االس��تبيان.	وتستطيع	كتابة	األجوبة	وس��وف	أساعدك	في	شرح	
أي	شيء	تجده	غير	واضح	لك.	أو،	إذا	أحببت،	أستطيع	أن	أمأله	لك	
في	الوقت	الذي	تجلس	فيه	بجانبي	وتتأكد	من	أنني	أضع	اإلشارات	

على	المربعات	الصحيحة	وأسجل	األجوبة	بشكل	صحيح!
نحن	نعتقد	أن	القصص	أحيانًا	تساعد	الناس	على	فهم	أفضل	
للتجارب	التي	يمر	فيها	اآلخرون.	إذا	ش��اركت	في	الدراس��ة	وقمت	
خ��الل	المقابلة	بوصف	تجرب��ة	مررت	فيها	وأحبب��ت	أن	أضع	هذه	
التجربة	في	تقرير	الدراسة،	فسوف	أتوقف	وأطلب	منك	الموافقة	
على	ذلك.	وقد	أطلب	أيًضا	إجراء	مقابلة	إضافيّة	معدة	لتس��جيل	
قصتك	والتجربة	التي	مررت	فيها	بحيث	يمكن	كتابتها	كدراس��ة	
حال��ة.	وينبغ��ي	عليك	دائًما	أال	تت��ردد	في	قول	أن��ك	ال	توافق	على	
ذل��ك.	وإذا	أعلمتني	أنك	توافق	على	وضع	تجربة	خاّصة	مررت	فيها	
في	التقرير	فلن	أضع	اس��مك	وال	أية	معلومات	ش��خصيّة	تسمح	

بالتعرّف	إليك.	ستكون	القصة	دائماً	من	دون	اسم.
أخيراً	وقبل	البدء	بإجراء	المقابلة	وملء	االس��تبيان،	نحتاج	إلى	
الحص��ول	عل��ى	موافقة	مس��تنيرة	كالميّة	من	كل	المش��اركين	
بالدراس��ة	المحتملين.	وهذا	يضمن	أن	كل	المشاركين	موافقون	
على	المش��اركة	في	الدراسة	بش��كل	طوعي	وأنهم	حصلوا	على	
كل	المعلومات	التي	يحتاجون	إليها	للقيام	باختيار	مس��تنير	حول	

مشاركتكم.
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السريّة	والمخاطر	المحتملة	للمشاركة	
في	الدراسة

يتخذ	هذا	المش��روع	كل	خطوة	ممكنة	لضمان	الس��ريّة،	أي	منع	
معرف��ة	أية	معلومات	ش��خصيّة	من	قبل	أي	ش��خص	خارج	فريق	
البحث.	ونحن	نعرف	أن	خرق	الس��ريّة	يمكن	أن	يؤدي	إلى	إشكاالت	
لألش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت،	لذلك	اتخذنا	إجراءات	
لتجن��ب	حص��ول	ذلك.	على	س��بيل	المث��ال،	نحن	ال	نكتب	اس��م	
الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابل��ة	)أي	الش��خص	الذي	تتم	
مقابلت��ه	وال��ذي	يزودن��ا	بالمعلومات	ع��ن	التجارب	الت��ي	يمر	بها	
المتعايش��ون	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري(	على	االستبيان،	
وال	نكت��ب	أي	ش��يء	م��ن	ش��أنه	أن	يس��مح	ألي	ش��خص	برب��ط	
االس��تبيان	المس��تكمل	بالش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة.	
وسيتم	تخزين	كل	االس��تبيانات	واالستمارات	األخرى	في	خزانة	أو	
خزانة	ملفات	مقفلة.	وس��يتم	إتالف	هذه	البيانات	في	حال	انتفت	

الحاجة	إليها	)أي	بعد	تخزينها	الكترونيّاً	في	مكان	آمن(.
و	مع	ذلك،	في	كل	الدراسات	يوجد	خطر	ضئيل	جداً	بأن	يحصل	
خ��رق	للس��ريّة.	إذا	حدث	ذلك	فقد	يعلم	أحده��م	بحالة	إيجابيتك	
لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	أو	معلومات	شخصيّة	أخرى	وهو	
ال	يعرف	عن	حالة	إيجابيتك	للفيروس	س��ابقاً.	وكنتيجة	لذلك،	من	
الممكن	أن	تواجه	معاملة	تش��وبها	وصمة	من	قبل	ش��خص	ما.	
ف��ي	الحاالت	األكثر	ش��دة،	ق��د	تواجه	تمييزًا	في	م��كان	عملك	أو	
صعوبة	في	الوصول	إلى	الخدمات	أو	تعرًضا	لإلعالم	أو	عنًفا	بدنيًا.	

ورغم	أن	الخطر	مستبعد	جًدا،	إال	أنه	من	واجبنا	تنبيهك	عليه.

االنزعاج	الذي	يمكن	أن	تمر	فيه	
خالل	المشاركة:

يحتوي	االس��تبيان	على	أس��ئلة	ش��خصيّة	قد	تؤدي	إلى	شعورك	
بع��دم	االرتي��اح	لإلجاب��ة	عليه��ا	أحيانًا	وق��د	تط��رح	مواضيع	من	
الصع��ب	التكلم	عنها.	ونحن	ال	نرغب	في	أن	يحصل	ذلك.	ونريدك	
أن	تعرف	أنه	ليس	عليك	اإلجابة	على	أي	س��ؤال	أو	المش��اركة	في	
المقابلة	إذا	شعرت	بأن	األسئلة	شخصيّة	جًدا	أو	أن	التحدث	عنها	
يشعرك	باالنزعاج.	إذا	شعرت	باالنزعاج	في	أي	وقت	خالل	المقابلة،	
تستطيع	حينها	أن	تقرر	إيقاف	أو	إنهاء	المقابلة.	والقرار	يعود	إليك	

بشكل	كامل	في	أن	تشير	إلي	بإيقاف	أو	إنهاء	المقابلة.
أحيانا	يريد	األشخاص	اكتشاف	مواضيع	وتجارب	معينة	بعمق	
أكبر	بعد	المقابلة.	وفي	حال	كنت	تحتاج	إلى	دعم	معنوي	أو	بدني	
مثل	مش��ورة	أو	مس��اعدة	قانونيّ��ة	أو	نصائح	تتعل��ق	بالتعليم	أو	
الصحة	أو	الدعم	االجتماعي،	فقد	وضعنا	قائمة	بخدمات	الدعم	

المهنيّة	في	مجتمعنا	وسيسعدني	إطالعك	عليها.

الفوائد	المحتملة	لك	وللمجتمع	فيما	
يتعلق	بمشاركتك

نأم��ل	أن	تك��ون	عملية	اس��تكمال	االس��تبيان	ممتع��ة	لك	حيث	
أنه��ا	تش��مل	بعض	القضاي��ا	التي	ربم��ا	لم	تفكر	فيها	بش��كل	
مفص��ل	من	قب��ل.	ونأم��ل	أيًضا	أن	تتعل��م	من	عملي��ة	المقابلة	
وم��ن	أي	مناقش��ات	ق��د	تنتج	عنها.	وف��ي	كل	األح��وال،	نأمل	أننا	
م��ن	خاللك	ومن	خالل	غيرك	من	المتعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	
المناعة	البش��ري	والمش��اركين	في	هذا	المش��روع،	أن	نستطيع	
إص��دار	معلوم��ات	غنيّ��ة	وقيّمة	بحي��ث	تدعم	جهودن��ا	الوطنيّة	
والعالميّ��ة	للتخفيف	من	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	لفيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	وف��ي	نهاية	المطاف	تحس��ين	حياة	كل	

المتعايشين	مع	الفيروس.	

49 الملحق	2:	ورقة	المعلومات   



	استمارة	الموافقة	المستنيرة الملحق	3

يت��م	إكماله��ا	من	قبل	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	و	بإرش��اد	من	
الشخص	الذي	يُجري	المقابلة.

اسمي:
]أدخل اسم الشخص الذي ُيجري المقابلة[

أنا	أدير	هذا	االستبيان	المتعلق	بالتجارب	التي	يمر	بها	المتعايشون	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري،	و	بش��كل	خاص	تجارب	الوصمة	و	التمييز	اللذين	من	

الممكن	أن	يكونوا	قد	واجهوهما.
لقد	س��لمتك	ورقة	معلومات	تش��رح	الهدف	من	هذا	االستبيان	و	كيف	أن	
المعلومات	المجموعة	في	هذا	االستبيان	ستشكل	جزًءا	من	دراسة	أكبر	يتم	
إجراؤه��ا	في	هذا	البلد	لتس��جيل	بعض	التجارب	التي	يمر	فيها	المتعايش��ون	
م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري.	وتنص	ورقة	المعلوم��ات	أيًضا	على	أنواع	
المعلومات	التي	س��وف	تُطلب	منك	وعلى	كيفي��ة	حفظنا	لهذه	المعلومات	

بسريّة	والمخاطر	المحتمل	حصولها	جرّاء	مشاركتك	في	الدراسة.
قب��ل	الب��دء	باالس��تبيان	أود	التأكد	من	أن��ك	ترغب	بالمش��اركة	في	هذه	
الدراس��ة	بشكل	طوعي	وأنك	قد	حصلت	على	كل	المعلومات	التي	تحتاجها	

كي	تقوم	باختيار	مستنير	بشأن	مشاركتك.
ق��د	تحت��وي	اس��تمارة	الموافقة	على	كلم��ات	قد	ال	تفهمها	ل��ذا	أرجو	أن	
تطل��ب	مني	التوقف	عن	القراءة	وس��وف	أش��رحها	لك.	لي��س	عليك	أن	تتخذ	
قرارًا	اليوم	بش��أن	إجابتك	على	أسئلة	االس��تبيان.	قبل	أن	تتخذ	قرارك	يمكنك	

التحدث	إلى	أي	شخص	تشعر	باالرتياح	له	عن	االستبيان	و	/	أو	الدراسة.
أرجو	منك	أن	تش��عر	باالرتياح	في	أن	تتصل	بقائد	فريق	المش��روع	إذا	كان	
لدي��ك	أية	أس��ئلة	أو	اعتبارات	بش��أن	ه��ذا	االس��تبيان	أو	الدراس��ة.	فيما	يلي	

معلومات	االتصال	بقائد	الفريق:

]أدخل اسم قائد الفريق[

]أدخ�ل معلومات االتصال المناس�بة مث�ل رقم )أرقام( هاتف�ه و البريد 
اإللكتروني و العنوان[

وف��ي	جميع	األح��وال،	إذا	اخترت	اإلجابة	على	أس��ئلة	االس��تبيان	و	بالتالي	
المش��اركة	في	الدراس��ة	فسوف	أس��ألك	بعض	األس��ئلة	عن	بعض	التجارب	
التي	مررت	بها	كشخص	متعايش	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري،	و	بشكل	
خ��اص	تل��ك	المتعلق��ة	بالوصمة	و	التميي��ز	اللذين	يمكن	أن	تك��ون	قد	مررت	

بهما.
قبل	أن	أسألك	إذا	كنت	تريد	أو	ال	تريد	المشاركة،	أود	إعالمك	بما	يلي:

مشاركتك	في	الدراسة	هي	أمر	طوعي	بشكل	تام.	والخيار	هو	 1 .
خيارك	إن	كنت	تريد	المشاركة	أو	ال	تريد.

لديك	الحريّة	في	اإلمتناع	عن	اإلجابة	على	أي	سؤال	من	أسئلة	 2 .
االستبيان.

يمكن��ك	التوقف	عن	المش��اركة	ف��ي	المقابلة	ف��ي	أي	وقت	 3 .
ترغب	به.

س��يتم	حف��ظ	المعلوم��ات	المجموع��ة	خ��الل	المقابلة	بس��ريّة	كبيرة.	
للمس��اعدة	على	ضمان	السريّة،	لن	أكتب	اسمك	على	االستبيان	أو	على	هذه	

االستمارة	ولن	أكتب	أية	معلومات	خاصة	قد	تسمح	بالتعرّف	إليك.
إذا	كن��ت	تريد	معرفة	المزيد	عن	المقايي��س	التي	نعتمدها	للحفاظ	على	

السريّة،	أرجو	أن	تطلب	مني	تزويدك	بهذه	التفاصيل.
سوف	أزوّدك	خالل	مشاركتك	بقائمة	الخدمات	المتوفرة	في	مجتمعنا	بما	

في	ذلك	العناية	الصحيّة	والدعم	االجتماعي	والخدمات	القانونيّة.

هل	توافق	على	المشاركة	في	المقابلة؟		

نعم  1 	

ال  2  

إذا	كانت	اإلجابة	ال:	شكرًا	على	وقتك.
إذا	كانت	اإلجابة	نعم:	شكرًا	على	موافقتك	على	المشاركة	في	هذا	المشروع.

بق��ول	نعم،	هذا	يعني	أنك	قرأت	المعلومات	الواردة	في	ورقة	المعلومات	أو	
أنه	قد	تمت	قراءتها	لك.	وقد	توفرت	لك	فرصة	توجيه	أس��ئلة	عن	االس��تبيان	
ودراس��ة	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
وقد	تمت	اإلجابة	على	جميع	األسئلة	التي	طرحتها	وكنت	راضياً	على	األجوبة.	
أنت	توافق	بشكل	طوعي	على	المشاركة	في	هذا	المشروع	وتفهم	أنه	لديك	

حق	إنهاء	المقابلة	في	أي	وقت.
إذا	كنت	موافًقا،	فس��وف	أقوم	اآلن	بتوقيع	هذه	االس��تمارة	لتثبيت	أنه	تم	

الحصول	على	موافقتك.

توقيع	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة:	

تاريخ	المقابلة:	

موافقت��ك	الكالمية	هي	كل	ما	يطل��ب	منك	للبدء	بالمقابلة.	إضافة	إلى	
ذل��ك،	إذا	كنت	تش��عر	باالرتياح	بش��كل	كاٍف،	تس��تطيع	أيًضا	توقيع	اس��مك	
أو	األح��رف	األول��ى	من	اس��مك	أدناه	لإلش��ارة	عل��ى	موافقت��ك	الكتابية	على	

المشاركة	في	المقابلة.
بالرغ��م	من	ذلك،	أرجو	أن	تتذكر	أن	الموافق��ة	الكالمية	هي	كل	ما	نحتاج	
إليه.	لس��ت	مضطراً	لتزويدنا	بموافق��ة	كتابيّة	ولكن	يمكنك	القيام	بذلك	إذا	

أحببت.

لق�د ق�رأت المعلومات الواردة ف�ي ورقة المعلوم�ات، أو قد تمت 
قراءتها لي. وقد توفرت لي فرصة طرح أس�ئلة تتعلق باالس�تبيان 
ودراسة مؤشر الوصمة لدى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشري وقد تمت اإلجابة على جميع األسئلة التي طرحتها وكنت 
راضيًا عن اإلجابات. وأوافق طوًعا على المش�اركة في هذا المشروع 

وأفهم أنه لدي حق إنهاء المقابلة في أي وقت.

توقيع	/	األحرف	األولى	من	اسم	الشخص	الذي	تُجرى	معه	للمقابلة:

تاريخ	المقابلة:

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  50  



	قائمة	معلومات	االتصال	باألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	 الملحق	4
ورموز	االستبيان

ً هام	جدا
•يجب	المحافظة	على	س��ريّة	معلومات	هذه	القائمة.	األش��خاص	الوحيدون	الذين	يس��تطيعون	الوصول	إلى	معلومات	هذه	القائمة	 	

هم:	)أ(	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	الذي	يجمع	البيانات	و	)ب(	قائد	الفريق.
•يجب	حفظ	هذه	القائمة	في	مكان	آمن	مقفل	-	غير	مكان	حفظ	االستبيانات	من	أجل	حماية	هويات	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	 	

المقابالت	والمحافظة	على	السريّة	التي	أوكلت	لفريق	البحث.	

معلومات االتصال* اسم الشخص الذي   الرمز التعريفي المتفرد 
تُجرى معه المقابلة  

يمكن أن تتضمن معلومات االتصال المتعلقة بالشخص الذي ُتجرى معه المقابلة أًيا مما يلي: رقم الهاتف، العنوان أو عنوان   *
البريد اإللكتروني. إذا كان الشخص الذي ُتجرى مع المقابلة يشعر باالرتياح إلعطاء أي من هذه المعلومات، يمكن له أن 

يزودك بمعلومات االتصال بشبكة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري التي ينتمي إليها.
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	اتفاقيّة	سريّة:	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة الملحق	5

،	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	أش��ارك	في	إدارة	دراس��ة	مؤش��ر	الوصمة	لدى	 Iأن��ا، 
المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	في	 ]أدخل	اس��م	البلد	التي	تجري	

فيها	الدراسة[،	أوافق	على	ما	يلي:

	س��أتخذ	كل	الخطوات	الممكنة	لحماية	س��ريّة	المعلومات	التي	أتلقاها	خالل	المقابالت	التي	أجريها.	وهذا	يعني	أنني	لن	أكشف	 أ.
أية	معلومات	شخصيّة	عن	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	ألي	شخص،	ما	لم:

أتلقى	تعليمات	صريحة	للقيام	بذلك	من	المشارك	في	المشروع	التجريبي	/	الدراسة.	أو 1 .
تم	إجباري	على	كشف	معلومات	محددة	بأمر	قضائي	من	محكمة	مختّصة. 2 .

	لن	أسجل	أية	معلومات	معرّفة	عن	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	على	االستبيان. ب.

	س��وف	أحتف��ظ	ب���	»المفتاح«	)قائم��ة	االتصال	و	رموز	االس��تبيان(	في	مكان	آمن	)على	س��بيل	المثال،	في	م��كان	مقفل	بمفتاح(	 ج.
و	سأحفظها	في	مكان	منفصل	عن	مكان	حفظ	االستبيانات.

	س��تكون	كل	المعلومات	المحفوظة	بش��كل	إلكتروني	محفوظة	في	نظام	محمي	بكلمة	مرور	بحيث	أس��تطيع	أنا	فقط	الدخول	 د.
إليه	أو	تكون	الملفات	محميّة	بكلمة	مرور.	

م��ع	 المش��روع	 قائ��د	 م��ن	 لتعليم��ات	 تبع��اً	 التدقي��ق،	 وعملي��ة	 البيان��ات	 إدخ��ال	 م��ن	 االنته��اء	 	بع��د	 ه.
 ]أدخل	اس��م	المنظمة	التي	تدير	الدراس��ة[،	س��وف	أق��وم	بإت��الف	كل	البيانات	
المستكملة	و»المفتاح«.	وس��وف	أحتفظ	بقائمة	االتصال	بهدف	مشاركة	النتائج	مع	المش��اركين	الذين	أبدوا	رغبة	بمعرفة	مثل	

هذه	المعلومات.

الشخص	الذي	يُجري	المقابلة:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

قائد	المشروع	أو	المشرف:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  52  



	اتفاقيّة	السريّة:	المترجم الملحق	6

،	مترجم	أس��اعد	في	إجراء	دراس��ة	مؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	 Iأنا، 
نقص	المناعة	البشري	في	 ]أدخل	اس��م	البلد	التي	تجري	فيها	الدراسة[،	أوافق	على	

ما	يلي:

	س��وف	أحم��ي	س��ريّة	المعلوم��ات	الت��ي	ت��م	إطالع��ي	عليه��ا	خ��الل	المقابالت	الت��ي	أق��دم	المس��اعدة	فيه��ا.	هذا	يعن��ي	أنني	 أ.
ل��ن	أكش��ف	أي��ة	معلوم��ات	أطل��ع	عليها	خ��الل	المقابل��ة	ألي	ش��خص،	كالميً��ا	أو	كتابيًا	على	حد	س��واء،	خ��ارج	إط��ار	المقابلة.

 

	س��وف	أحمي	هويّة	كل	األش��خاص	المش��اركين	في	دراسة	مؤش��ر	الوصمة	والتمييز	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	 ب.
البشري.	ولن	أفعل	أي	شيء	يكشف	هويّة	أحد	من	المشاركين	أو	الذين	شاركوا	في	المشروع..

المترجم:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

قائد	المشروع	أو	مشرف	آخر:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	
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	اتفاقيّة	السريّة:	قائد	الفريق الملحق	7

،	قائ��د	فريق	مس��ؤول	ع��ن	مراقب��ة	و	دعم	إج��راء	دراس��ة	مؤش��ر	الوصمة	لدى	 Iأن��ا، 
المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	في	 ]أدخل	اس��م	البلد	التي	تجري	

فيها	الدراسة[،	أوافق	على	ما	يلي:

	س��أتخذ	كل	الخطوات	الممكنة	لحماية	س��ريّة	المعلومات	التي	بحوزتي.	وهذا	يعني	أنني	لن	أكش��ف	أية	معلومات	شخصيّة	عن	 أ.
األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	ألي	شخص،	ما	لم:

أتلقى	تعليمات	صريحة	للقيام	بذلك	من	المشارك	في	المشروع	التجريبي	/	الدراسة.	أو 1 .
يتم	إجباري	على	كشف	معلومات	محددة	بأمر	قضائي	من	محكمة	مختّصة. 2 .

ب.	سوف	أتخذ	كل	الخطوات	الممكنة	لحماية	سريّة	معلومات	الموظفين	/	المتطوعين	وفًقا	للقوانين	واألنظمة	المحليّة.

	سيتم	تخزين	كل	المعلومات	المحفوظة	بشكل	إلكتروني	في	نظام	محمي	بكلمة	مرور	أو	في	ملفات	محميّة	بكلمة	مرور	وسوف	 ج.
أضمن	أن	تكون	كلمة	المرور	متوفرة	فقط	لموظفي	و	متطوعي	المشروع	الذين	يحتاجون	للوصول	إلى	هذه	المعلومات.

	س��وف	أطلب	من	األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	المش��اركين	في	دراس��ة	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	 د.
المناعة	البشري	االحتفاظ	ب�	»المفتاح«	)قائمة	االتصال	ورموز	االستبيان(	في	مكان	آمن	)على	سبيل	المثال،	في	مكان	مقفل(	وأن	

يتم	حفظه	في	مكان	منفصل	عن	مكان	حفظ	االستبيانات.

	بع��د	االنته��اء	م��ن	إدخال	البيانات	وعملية	التدقيق.	س��وف	أق��وم	بإتالف	كل	البيانات	المس��تكملة	و»المفتاح«.	وس��وف	أطلب	من	 ه.
األش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	القيام	بنفس	العمل.	وس��وف	أحتفظ	بقائمة	االتصال	بهدف	مش��اركة	النتائج	مع	المشاركين	

الذين	أبدوا	رغبة	في	معرفة	مثل	هذه	المعلومات.

	س��وف	أحمي	هويّة	كل	المش��اركين	في	دراسة	مؤش��ر	الوصمة	والتمييز	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	ولن	 و.
أكشف	عن	هويّة	أحد	من	المشاركين	أو	الذين	شاركوا	في	المشروع.

	أنا	مسؤول	عن	ضمان	المحافظة	على	المعايير	األخالقيّة	المناسبة	في	هذا	المشروع.	وخالل	التدريب	الذي	سيتم	إجراؤه	لألشخاص	 ز.
الذين	س��يجرون	المقابالت	المش��اركين	في	دراس��ة	مؤش��رالوصمة	والتمييز	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري،	
سأطلب	منهم	عدم	تسجيل	أية	معلومات	من	شأنها	التعريف	بالشخصيات	المشاركة	في	االستبيانات.	وسوف	أزيل	)أو	أجعل	من	
غير	الممكن	قراءة(	أية	معلومات	ش��خصيّة	معرّفة	أراها	عند	مراجعتي	لالس��تبيانات	المس��تكملة	)على	س��بيل	المثال	عند	إجراء	

تفقد	الجودة(

قائد	الفريق:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

المشرف:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  54  
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،	موظف	إدخال	بيانات	أساعد	في	مشروع	دراسة	مؤشرالوصمة	لدى	المتعايشين	 Iأنا، 
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	 ]أدخل	اس��م	البلد	التي	تجري	فيها	الدراسة[،	

أوافق	على	ما	يلي:

	سوف	أتخذ	كل	الخطوات	الممكنة	لحماية	سريّة	المعلومات	التي	أتعامل	بها.	وهذا	يعني	أنني	إذا	عرفت	أية	معلومات	شخصيّة	 أ.
تس��مح	بالتعرف	على	أحد	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	فلن	أكش��فها	ألي	ش��خص	بشكل	كالمي	أو	كتابي	على	حد	
سواء.	ولن	أقوم	بأي	عمل	من	شأنه	كشف	هويّة	أي	من	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	أو	الذين	شاركوا	في	المشروع.

	لن	أقوم	بإدخال	أية	معلومات	في	نظام	التخزين	اإللكتروني	قد	تس��مح	بالتعرّف	على	ش��خصيّة	أحد	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	 ب.
المقابالت.	إذا	كان	لدي	أي	شك	فيما	إذا	كانت	أو	لم	تكن	المعلومات	المسجلة	على	االستبيان	تدل	على	تعريف	شخصيّة	فسوف	
أستش��ير	قائد	الفريق.	وأنا	أعي	أنه	ينبغي	إزالة	أية	معلومات	ش��خصيّة	تسمح	بالتعرّف	على	أحدهم	من	نسخة	االستبيان	الورقيّة	

أو	يجب	أن	تصبح	غير	مقروءة	)مثال	الشطب	عليها	كامالً	بقلم	اسود	أو	قلم	تعليم(.

	سوف	أستعمل	جهاز	الكمبيوتر	وفًقا	للتعليمات	المقدمة	لي	من	قبل	قائد	الفريق.	وسوف	أحتفظ	بكلمة	المرور	أو	رمز	الدخول	إلى	 ج.
الكمبيوتر	والملفات	في	مكان	آمن.	ولن	أكشف	هذه	المعلومات	ألي	شخص	ما	لم	أتلَق	تعليمات	صريحة	بذلك	من	قائد	الفريق.

	س��وف	يتم	تخزين	نس��خ	البيانات	االحتياطيّة	-	إذا	كانت	على	أقراص	أو	أجهزة	التخزين	اإللكترونيّة	)على	س��بيل	المثال	»محركات	 د.
أقراص	الذاكرة	المؤقتة«	أو	وحدات	الذاكرة	الصغيرة(	أو	المطبوعة	في	مكان	آمن	وفًقا	لتعليمات	قائد	الفريق.

.

موظف	إدخال	البيانات:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

قائد	المشروع	أو	مشرف	آخر:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	
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،	ُمحلل	البيانات	أس��اعد	في	مش��روع	دراس��ة	مؤش��رالوصمة	لدى	المتعايشين	 Iأنا، 
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	 ]أدخل	اس��م	البلد	التي	تجري	فيها	الدراسة[،	

أوافق	على	ما	يلي:

	سوف	أتخذ	كل	الخطوات	الممكنة	لحماية	سريّة	المعلومات	التي	أتعامل	بها.	و	هذا	يعني	أنني	إذا	عرفت	أية	معلومات	شخصيّة	 أ.
تسمح	بالتعرّف	على	أحد	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	أو	المشاركين	في	المشروع	فلن	أكشفها	ألي	شخص	بشكل	
كالمي	أو	كتابي	على	حد	سواء.	ولن	أقوم	بأي	عمل	من	شأنه	كشف	هويّة	أي	من	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	أو	الذين	

شاركوا	بالمشروع.

	سوف	أستعمل	جهاز	الكمبيوتر	و	البيانات	وفًقا	للتعليمات	المقدمة	لي	من	قبل	قائد	الفريق.	وسوف	أحتفظ	بكلمة	المرور	أو	رمز	 ب.
الدخول	إلى	الكمبيوتر	و	الملفات	في	مكان	آمن.	ولن	أكش��ف	هذه	المعلومات	ألي	ش��خص	ما	لم	أتلَق	تعليمات	صريحة	بذلك	من	

قائد	الفريق.

محلل	البيانات:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

قائد	المشروع	أو	مشرف	آخر:
التوقيع:

االسم	)مكتوب	بشكل	واضح(:

التاريخ:

المكان	)المدينة،	البلد(:	

مؤشر	الوصمة	لدى	األشخاص	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري			دليل	المستخدم  56  
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الجدول	الزمني المهّمة الخطوات

التماس	توجيهات	ُمنّسق	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	
االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة.

1

عرض	الدراس��ة	البحثية	لمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	
على	المعنيين	والش��ركاء	الرئيسيين	)شبكات	ومنظمات	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	

البشري(	في	الموقع	المحلي	أو	في	المنطقة	أو	البلد.
•مناقشة	كيف	يمكن	أن	تساعد	نتائج	البحث	الصادرة	عن	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	 	

مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	عملية	الدعوة	المحلية	وغيرها	من	األنشطة.	
•توضيح	الدور	الذي	يمكن	أن	يلعبه	المعنيون	والشركاء	الرئيسيون	في	عملية	البحث.	 	

•مناقشة	الموارد	المتاحة	للبحث	وكيفية	تجهيز	أية	موارد	إضافية	هامة.	 	

•مناقش��ة	إمكانية	وضع	إس��تراتيجية	لنش��ر	النتائج،	بما	في	ذلك	إطالع	المش��اركين	في	 	

الدراسة	والمجتمع	األوسع	على	نتائجها.	
•االتفاق	على	جداول	زمنية	وآلية	تمكن	المعنيين	والش��ركاء	الرئيس��يين	من	متابعة	التقدم	 	

المحرز	في	البحث.
النظ��ر	في	إنش��اء	لجنة استش�ارية	لتش��مل	مختلف	المعنيي��ن	والش��ركاء	باإلضافة	إلى	
ش��بكات	ومنظمات	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	)مثل	شراكة	برنامج	األمم	
المتحدة	المش��ترك	المعني	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري/اإليدز،	أو	مندوبين	الرقابة	والتقييم	
التابعي��ن	ل��ه،	أو	ممثلين	من	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األس��رة،	وممثل	م��ن	منظمات	المجتمعات	
المحلية	التي	تقدم	خدمات	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري،	والجماعات	القانونية	

وجماعات	حقوق	اإلنسان	و	غيرها.(

2

اتخاذ	قرار	بخصوص إطار العّينة و حجمها. 3

إذا	كان	من	الضروري	إجراء	مراجعة أخالقّية	لهذا	النوع	من	الدراس��ات	البحثية	في	البلد،	فيجب	
تحضير	بروتوكول	للبحث	وتقديمه	إلى	السلطة	المعنيّة	من	أجل	المراجعة	األخالقيّة.

النظر	في	االتصال	بجامعة	أو	معهد	بحوث	قد	قام	ببحث	مش��ابه	للمش��اركة	في	المش��روع	
والتماس	المساعدة	في	الحصول	على	مصادقة	أخالقيّة	للدراسة.	

4

تعيي�ن	قائد	فريق	وأش��خاص	يجرون	المقابالت	متعايش��ين	م��ع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	
وموظفين	إلدخال	البيانات	و	محللي	بيانات.

قد	يكون	من	الضروري	أيًضا	تأمين	بعض	موظفي	الدعم	المالي	واإلداري	للعمل	بدوام	جزئي.

5

توضيح األدوار والمسؤولّيات المختلفة	التي	سيلعبها	أعضاء	الفريق	في	عمليّة	البحث.
توقيع	كل	عضو	في	الفريق	أو	مقدم	خدمة	على	اتفاقيات	السريّة	)المالحق	9-5(

6

وضع	نظام	مناسب	إلدارة الجوانب المالّية واإلدارّية	لعمليّة	البحث. 7

بالتش��اور	مع	أعضاء	الش��بكة	المحليّة	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	/	أعضاء	
المجموعة	االستشاريّة،	ينبغي	تحديد	أي	من	القوانين	الوطنّية / السياسات أو اإلرشادات	التي	
تدعم	حقوق	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	وتش��ّكل	الخيار	األنس��ب	كي	يتم	

إدراجها	في	القسم	2	د	من	االستبيان.	

8

بالتش��اور	مع	أعضاء	الش��بكة	المحليّة	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	/	أعضاء	
المجموعة	االستشاريّة،	ينبغي	تطوير	قائمة بالمنظمات المحلّية	التي	يمكن	إحالة	األشخاص	

الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	إليها	في	حال	احتاجوا	دعماً	إضافياً.

9

اإلعداد	لترجمة	االستبيان	وورقة	المعلومات	واستمارات	الموافقة	إلى	اللغة	)اللغات(	المحليّة.
مراجعة	جودة	الوثائق	المترجمة	من	قبل	مترجم	آخر.

10
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ينبغي	تجهيز	مكان مناسب	يمكن	إجراء	المقابالت	فيه.
ترتي��ب	م�كان آمن	لتخزي��ن	البيان��ات	ومعلوم��ات	االتصال	باألش��خاص	الذين	تُج��رى	معهم	

المقابالت	وقائمة	الرموز.

11

تدريب	مجموعة	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	الذين	هم	متعايشون	مع	فيروس	نقص	
المناعة	البشري	بحيث	يستطيعون	إجراء	المقابالت.

12

تنظيم	اجتماعات إش�راف	منتظمة	بين	قائد	الفريق	و	/	أو	المش��رفين	واألشخاص	الذين	يجرون	
المقابالت.	

13

إقرار	مكافأة	مناس��بة	لألش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	تتناس��ب	مع	العادات	والتقاليد	
المحليّة)عل��ى	س��بيل	المثال	نقود	و	/	أو	ط��رد	طعام	و	/	أو	كنزة	و	/	أو	م��ع	تقديم	وجبة	ونفقات	

التنقل(.

14

ضم��ان	توّف��ر	عدد كاٍف من نس�خ	االس��تبيان	و	صحائ��ف	المعلوم��ات	واس��تمارات	الموافقة	
المستنيرة	وقائمة	اإلحاالت	من	أجل	المقابالت.

إضافة	إلى	التأكد	من	توّفر	النسخ	الخاصة	بإعالن	االلتزام	بشأن	فيروس	نقص	المناعة	البشري	
/	اإليدز	والقانون	الوطني	والسياس��ات	أو	اإلرش��ادات	التي	تحمي	حقوق	المتعايش��ين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البش��ري	)التي	يتم	اختيارها	من	قبل	الش��بكة	إلرفاقها	مع	االستبيان(،والتي	يجب	

توفيرها	لكل	المقابالت.
ضمان	توفر	األدوات	المكتبية	والمرطبات	والمكافآت	الالزمة	لكل	مقابلة.

15

تعريف	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	المحتملين	بمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	وإعداد المقابالت.

16

إجراء المقابالت. 17

إعداد	وإجراء	مقابالت	دراسة الحاالت	مع	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	المختارين. 18

إدخال البيانات	من	االس��تبيانات	في	برنامج	Epi-Info	بالتش��اور	مع	منس��ق	مؤشر	الوصمة	لدى	
المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة.

19
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	نموذج	لبرنامج	تدريبي	لألشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	مدته	3	أيّام الملحق	11

أهداف	البرنامج	التدريبي
يهدف	التدريب	ألن	يكون	ممتًعا	!ذ	عند	العمل	بمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	بأسلوب	تفاعلي	

و	تشاركي،	فإن	التدريب	يهدف	إلى	توفير	مكان	داعم	يستطيع	فيه	الناس	التعبير	عن	تجاربهم	والتعلم	من	أقرانهم.
ويهدف	التدريب	تحديًدا	إلى	تزويد	المشاركين	ب�:

•فهم	لتاريخ	ودواعي	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	والشركاء	المتعاونين	عليه. 	

•فرصة	لتوحيد	مفاهيمهم	الخاصة	باألفكار	الرئيس��يّة	المتعلقة	بالوصمة	والتمييز	المصاحبين	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	 	

وللتعبير	عن	بعض	تجاربهم	الخاّصة	بهذا	الموضوع.
•فهم	شامل	لمحتوى	االستبيان	واالستمارات	والنماذج	واالتفاقات	المرفقة	به	التي	تتم	إدارتها	كجزء	من	عمليّة	المقابلة. 	

•مهارات	إجراء	المقابالت	وتسجيلها	مع	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	مجتمعهم	باستخدام	أساليب	البحث	 	

المناسبة.
•توجيه	لكيفيّة	التفكير	ملياً	بالبيانات	التي	يتم	جمعها	خالل	عملية	المقابلة	وإمكانية	الوصول	إلى	الدعم	الالزم	من	قائد	الفرق. 	

لمحة	عاّمة	عن	البرنامج	التدريبي	الذي	مدته	3	أيّام

جدول	األعمالاليوم	1

االفتتاح	والترحيب	والتعارف
استعراض	األهداف	والبرنامج	وتوقعات	المشاركين	والترتيبات	التنظيميّة.

تاريخ	وخلفيّة	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.
شاي	الصباح

تعزيز	نظريّة:	الوصمة	والتمييز	المصاحبان	لفيروس	نقص	المناعة	البشري.
الغداء

اإلطالع	على	تجارب	البحث	السابقة	للمشاركين.
جعل	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	مركز	عمليّة	البحث.

التعرُّف	على	دليل	المستخدم:	مسائل	متعلقة	بالموافقة	المستنيرة	والسريّة.
شاي	الظهيرة

التعرف	على	دليل	المستخدم:	مسائل	تتعلق	بانتقاء	عيّنة	من	المتعايشين.
الوصول	إلى	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت

أسئلة	ووظائف	منزليّة	ومراجعة	أهميّة	أعمال	اليوم	األوّل	واختتامها.

جدول	األعمالاليوم	2
تقييم	اليوم	األول

التعرف	على	دليل	المستخدم:	التعريفات	والمفاهيم	الرئيسيّة
التعرف	على	محتويات	استبيان	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

شاي	الصباح
متابعة الجلسة السابقة

تدريب:	بعض	المهارات	األساسيّة	الالزمة	إلجراء	مقابالت.
تمرين	-	الجلسة	رقم	1:	لعب	أدوار
تعقيبات	ثنائيّة	ومناقشة	التجارب

الغداء
تمرين	-	الجلسة	رقم	2:	لعب	الدور	المعاكس

تعقيبات	ثنائيّة	ومناقشة	التجارب
حلقات	نقاش	جماعية	عن	الدروس	والعبر

شاي	الظهيرة
تمرين	-	الجلسة	رقم	3:	مناقشة	حول	كيفيّة	تسجيل	المالحظات

لعب	أدوار:	إدارة	ورقة	المعلومات	واستمارة	الموافقة	المستنيرة.
أسئلة	ومراجعة	أهميّة	أعمال	اليوم	الثاني	واختتامها.
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جدول	األعمالاليوم	3

تقييم	اليوم	الثاني
إدارة	المقابالت:	التفكير	ملياً	ببعض	األمور	العمليّة	جداً	

مسألة	دراسات	الحاالت
شاي	الصباح

تخطيط	رحلة	البحث:	ما	الذي	علينا	فعله	الحًقا؟
الغداء

إقرار	كل	خطوات	المتابعة	واالتفاقات	التي	أجريت	خالل	البرنامج	التدريبي.
تقييم	البرنامج	التدريبي.

مراجعة	أهميّة	البرنامج	واختتامه.

دليل	الميّسر	للبرنامج	التدريبي
الهدف	من	المالحظات	المتوّفرة	في	هذا	القسم	هو	تزويد	ميّسر)ي(البرنامج	المحلي	لتدريب	األشخاص	الذين	يجرون	المقابالت	ببعض	
األفكار	الشاملة	عن	كيفيّة	إعداد	األشخاص	وتدريبهم	ألداء	عمليّة	المقابلة	التي	تشكل	أساس	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	
في��روس	نقص	المناعة	البش��ري.	لي��س	المقصود	من	األفكار	والتوجيهات	المتضمنة	في	الصفحات	القليلة	القادمة	أن	تكون	ش��املة	

ونهائيّة،	لذلك	نشجع	الميّسرين	على	تكييف	وتعديل	جدول	األعمال	والبرنامج	الذي	تم	تسجيله	في	هذا	الملحق.
يعتمد	نموذج	البرنامج	التدريبي	هذا	على	تجارب	الفريق	الذي	مّهد	للبرنامج	التدريبي	التجريبي	لمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	

مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	الذي	تم	عقده	في	جوهانسبرغ	/	جنوب	أفريقيا	عام	2006.

مسائل	عمليّة	تحتاج	إلى	تحضير	قبل	البدء	بالتدريب
ملفات المشاركين ومصادر المعلومات:

ينبغي	إعطاء	كل	ُمشارك،	على	األقل،	ملف	يحتوي	على	ما	يلي:
•أهداف	وجدول	أعمال	البرنامج	التدريبي	الذي	مدته	ثالثة	أيّام 	

.) • نسخة	عن	استبيان	مؤشر	الوصمة	ودليل	المستخدم	والمالحق	)11-1	
•نش��رات	ومص��ادر	معلومات	أساس��يّة	ع��ن	الوصمة	و	التميي��ز	المصاحبين	لفي��روس	نقص	المناعة	البش��ري	)أنظر	أف��كار	مصادر	 	

المعلومات	أدناه(
(	ونس��خة	ع��ن	القانون	الوطن��ي	أو	خّطة	أو	مجموعة	 • نس��خة	إلعالن	االلتزام	بش��أن	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/اإليدز	)2001	
اإلرشادات	التي	تحمي	حقوق	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	ونسخة	عن	الوثيقة	التي	اختارت	شبكة	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	دمجها	في	استبيان	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	)القسم	

2	د،	السؤال	2	أ(.
•استمارة	تقييم	يتم	استكمالها	من	قبل	المشاركين	في	نهاية	التدريب. 	

المتحدثون الضيوف
من	المهم	أيًضا	اإلعداد	ل�:

•حض��ور	ممثل	من	منظمة	ش��ريكة	أو	إحدى	ش��بكات	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	الفتت��اح	الحدث	والترحيب	 	

بالمشاركين	في	البرنامج	التدريبي.
•أن	يق��وم	أحد	األش��خاص	)إما	الميّس��ر	أو	أحد	المتحدثين	الضيوف	المدعوين(بتقديم	معلومات	ش��املة	ع��ن	)أ(	الوصمة	والتمييز	 	

المصاحبين	لفيروس	نقص	المناعة	البشري	و)ب(	تقنيات	إجراء	المقابالت..

مصادر معلومات التدريب
خالل	تدريب	البرنامج	التجريبي	لمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري،	استخدم	الميّسرون	أوراق	عمل	
تتضّمن	األس��ئلة	الرئيس��يّة	التي	وجهوها	للمش��اركين	في	المجموعات	الصغيرة	وحلقات	النقاش	الجماعية.	وكان	الهدف	من	ذلك	أن	
يس��ّجل	المش��اركون	إجاباتهم	وإجابات	غيرهم	على	األسئلة	وأن	تتوفر	لديهم	فرصة	تس��جيل	بعض	األفكار	التي	يمكن	أن	تساعدهم	

في	عمليات	المقابلة	التالية.
من	الضروري	تحضير	أوراق	العمل	المماثلة	وتحضيرها	مس��بًقا	إضافة	إلى	النش��رات	األخرى	خالل	الجلس��ات	التدريبيّة	)الموصوفة	

أعاله(وإرفاقها	في	ملفات	جميع	المشاركين.
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 مصادر	المعلومات	المفيدة	لموضوع	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	لفيروس	
نقص	المناعة	البشري	والقضايا	ذات	الصلة

فيما	يلي	قائمة	بمصادر	معلومات،	من	الهام	أن	توفير	بعضها	للمشاركين	بالتدريب	ومشاركتهم	بها:

•مجموعة	مصادر	المعلومات	المتعّلقة	بالوصمة	المصاحبة	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البشري	/	اإليدز.	أنتجها	مشروع	سيام	 	

كيال	في	جنوب	أفريقيا.	تتوّفر	النسخ	لدى	مركز	دراسة	اإليدز،	جامعة	بريتوريا،	جنوب	أفريقيا.	موقع	اإلنترنت:	www.csa.za.org	البريد	
.csa@up.ac.za	:اإللكتروني

	.) • فهم	الوصمة	المصاحبة	لإلصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	ومناهضتها:	مجموعة	أدوات	للعمل	)س��بتمبر	/	أيلول	2003	
طوّرها	رُس	ِكد	وس��و	كلي	لصالح	مش��روع	التغيير	والمركز	الدولي	لألبحاث	الخاصة	بالنس��اء.	تتوّفر	النس��خ	لدى	مش��روع	التغيير	
)تش��ينج(،	أكاديميّة	التنمية	التعليميّة،	واش��نطن	دي	سي	وعلى	الموقع	االلكتروني	التالي:	www.changeproject.orgإضافًة	إلى	

 .changeinfo@aed.org	:اإللكتروني	البريد

.	إطار	فكري	وأس��اس	للعم��ل:	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	 • حمل��ة	اإليدز	العالميّة	2003	
)يونيو	/	أيّار	2003(.	أعدها	بيتر	أجلتن	وريتش��ارد	باركر	لصالح	برنامج	األمم	المتحدة	المش��ترك	المعني	باإليدز.	متوفرة	على	موقع	

 .www.unaids.org	:اإللكتروني	البرنامج

•الوصم��ة	والتمييز	وانتهاكات	حقوق	اإلنس��ان	المرتبطة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري:	دراس��ة	ح��االت	لبرامج	ناجحة.	مجموعة	 	

الممارس��ات	المثلى	الخاصة	ببرنامج	األمم	المتحدة	المش��ترك	المعني	باإليدز	)أبريل	/	نيسان	2005(.	متوفرة	على	موقع	البرنامج	
 .www.unaids.org	:االلكتروني

(.	يتوفر	موجز	عن	هذه	الخطة	الخاصة	ببرنامج	 • تفعيل	مش��اركة	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري)مارس	/	آذار	2007	
.www.unaids.org	:االلكتروني	البرنامج	موقع	على	باإليدز	/	المناعةالبشري	نقص	بفيروس	المعني	المشترك	المتحدة	األمم

•تتوّفر	أيًضا	سلس��لة	من	المطبوعات	حول	جوانب	مختلفة	للوصمة	والتمييز	المتعلقين	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	من	إنتاج	 	

	:www.policyproject.com	بالمشروع	الخاص	اإلنترنت	موقع	على	2006	الثاني	كانون	/	يناير	في	»بولِسي«	مشروع
نظرة	عن	قرب:	وصم	الذات	المصاحب	لفيروس	نقص	المناعة	البشري.	أعدها	بيير	بروارد	وكاروالين	وِلز. – 

ه��ل	نس��تطيع	قياس	الوصمة	و	التمييز	المصاحبين	لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز؟	م��ا	نعرفه	حاليًا	عن	قياس	حجم	 – 

الوصمة	في	البالد	النامية.	من	إعداد	لورا	بنيبليد	وِكري	َمكويري.
كسر	الحلقة:	الوصمة	و	التمييز	والوصم	الذاتّي!	وفيروس	نقص	المناعة	البشري.	إعداد	ِكن	موريسون. – 

الخ��رق:	الِس��يَر	الذاتيّ��ة	ألش��خاص	يتح��دون	الوصم��ة	المصاحبة	لفي��روس	نق��ص	المناعة	البش��ري	ويعززون	حقوق	اإلنس��ان	 – 

حول	العالم.
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اليوم	1:	موجز	المحتويات	وعمليّات	بعض	الجلسات	الرئيسيّة

توطيد النظرّية: الوصمة و التمييز المصاحبان لفيروس نقص المناعة البشري 

ساعتان	 المدة:	

الهدف	من	هذه	الجلسة	هو	ضمان	أن	يكون	لدى	المشاركين،	الذين	سيقومون	بمقابلة	أشخاص	آخرين	متعايشين	 الهدف:	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	بخصوص	تجاربهم	المتعلق��ة	بالوصمة	والتمييز	المصاحبين	للفيروس،	فهم	

شامل	لهذين	المفهومين	الرئيسيين.	

سيتم	شرح	ما	يلي: العمليّة:	
•تعريف	مفاهيم	كل	من	الوصمة	و	التمييز	والعالقة	بينهما 	

•أمثلة	وتوضيحات	وقصص	عن	المفهومين 	

•لم��اذا	تنم��و	الوصمة	و	التمييز	المصاحبان	للفيروس،	وكيف	تتصل	بأش��كال	أخرى	من	الوصمة	و	التمييز	)مثل	 	

أشكال	التمييز	بسبب	اختالف	النوع	أو	الميول	الجنسية	أو	العرق(.
•م��ا	ه��و	تأثير	الوصم��ة	والتمييز	على	المتعايش��ين	والمتأثرين	بالفي��روس	)بما	في	ذلك	ش��رح	لمفهوم	الوصم	 	

الذاتّي(.

يُطلب	من	المشاركين	القيام	بما	يلي	في	مجموعات	صغيرة:

•تذك��ر	تجاربه��م	الخاصة	المتعلق��ة	بالوصمة	والتميي��ز	المصاحبين	للفي��روس،	وكيف	ش��عروا	إزاء	مثل	هذه	 	

الحوادث،	وماذا	فعلوا	بشأنها.
•فّكر	بما	يس��تطيع	فعله	المتعايش��ون	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	وشبكات	المتعايشين	مع	الفيروس	 	

والمجتمع	العام	والحكومات	إزاء	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	للفيروس.

وبعد	التعقيبات	الجماعية،	يُطلب	من	المشاركين:

•طرح	أية	أس��ئلة	لديهم	بش��أن	موضوع	الوصمة	والتمييز	المصاحبين	للفيروس	والتي	يعتقدون	أن	توضيحها	 	

هام	من	أجل	التحضير	للمقابالت.

اإلطالع على تجارب البحث السابقة للمشاركين
وضع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في مركز عملّية البحث

ساعة المدة:	

الهدف	من	هذه	الجلسة	هو	السماح	للمشاركين	بالتحدث	عن	تجاربهم	الخاصة	بمشاركاتهم	في	دراسات	بحثيّة. الهدف	

القصد	هو	أن	بتذكر	المش��اركون	و	/	أو	يتخيلون	ش��عور	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	وكيف	يس��تطيعون	 	
ضمان	أن	تكون	عمليّة	مؤش��ر	الوصمة	والتمييز	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	فيها	احترام	

ودعم	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	المتعايشين	مع	الفيروس.

يُطلب	من	المشاركين	القيام	بما	يلي	في	مجموعات	صغيرة: العمليّة:	
•تذكر	تجاربهم	الخاّصة	بكونهم	أشخاص	تُجرى	معهم	المقابالت	أو	مشاركين	في	دراسة	بحثيّة	والتفكير	بما	 	

يلي:
ما	هي	األسئلة	التي	تم	توجيهها	لهم	/	ماذا	ُطلِب	منهم – 

ما	هو	الشعور	جراءكونهم	جزًءا	من	الدراسة – 

ما	الذي	أعجبهم	في	عمليّة	المقابلة – 

ما	الذي	لم	يعجبهم	في	عملية	المقابلة – 
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وبعد	التعقيبات	الجماعية،	يُطلب	من	المشاركين: 	
•التفكير	باألشياء	التي	يعتقدون	أنها	مهمة	)من	ناحيّة	الممارسة	/	المبادئ	األخالقيّة	ومن	الناحيّة	التنظيميّة	 	

على	حد	سواء(	ويجب	تذكرها	في	طريقة:
طلب	المقابالت – 

إدارة	المقابالت – 

تس��جيل	س��جالت	المقاب��الت	وحفظها	كي��ف	يمكن	ضم��ان	أن	تكون	عملي��ة	المقابلة	ش��املة	وداعمة	 – 

للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

بعد	ذلك	يقوم	الميس��ر	بإعطاء	اإلرش��ادات	عن	كيفيّة	إجراء	عملية	مقابلة	ش��املة	وداعمة	وصحيحة	أخالقيّاً	من	 	
خالل،	على	سبيل	المثال:

•جل��وس	الش��خص	الذي	يُجري	المقابلة	والش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	جنبً��ا	إلى	جنب	)بخالف	الجلوس	 	

مقابل	بعضهما	كما	يحصل	في	المقابالت	التقليديّة(
•يقوم	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بملء	االستبيان	بمساعدة	الشخص	الذي	يُجري	المقابلة	أو	بالعكس	 	

)بمعنى	آخر،	التشارك	في	عملية	ملء	االستبيان(
•يشرح	الشخص	الذي	يُجرى	المقابلة	أية	مفاهيم	صعبة	ويقّدم	تعريفات	أثناء	تقديم	المقابلة. 	

•يقوم	الشخص	الذي	يُجرى	المقابلة	بتقديم	المعلومات	واإلجابة	على	أية	أسئلة	قد	تكون	لدى	الشخص	الذي	 	

تُجرى	معه	المقابلة	بأفضل	طريقة	ومن	دون	اعتماد	التنظير	معالشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة.
•معامل��ة	كل	األش��خاص	الذين	تُجرى	معه��م	المقابالت	باحترام	والحرص	على	الس��رية	التامة	والحصول	على	 	

الموافقة	من	أجل	المقابلة	قبل	البدء	فيها.
•قي��ام	الش��خص	الذي	يُجرى	المقابلة	بش��كر	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	على	اش��تراكه	في	نهاية	 	

المقابلة	و	إحالته	من	أجل	الحصول	على	دعم	أو	معلومات	إضافيّة	إذادعت	الحاجة	إلى	ذلك	أو	بحسب	طلبه.

يمكن	للميس��ر	أيًضا	اإلش��ارة	إلى	دليل	المستخدم	لمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	 	
البشري	)الجزء	2(	ومبدأ	مشاركة	المتعايشين	مع	الفيروس	بشكل	أكبر.

التعرف على دليل المستخدم
كيف نضمن وجود الموافقة المستنيرة والسرّية؟

ساعة	 المدة:	

تهدف	هذه	الجلس��ة	إليالتأكد	من	فهم	المش��اركون	لتعريف	وهدف	وأهميّة	كل	من	هذين	المفهومين	وكيف	تم	 الهدف:	
تضمينهما	في	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

يُطلب	من	المشاركين،	بشكل	جماعي: العمليّة:	
•شرح	معنى	كل	من	هذين	المفهومين 	

•لماذا	هذان	المفهومان	هما	أمران	هامان	يجب	أخذهما	بعين	االعتبار	في	أية	عمليّة	بحث. 	

يقوم	الميّسر،	بشكل	جماعي: 	
•بضمان	وجود	فهم	جماعي	لهذين	المفهومين. 	

•إعطاء	شرح	إضافي	للمفهومين 	

•م��ن	خ��الل	العمل	بدليل	المس��تخدم،	يقوم	بش��رح	كيف	تم	تضمين	هذي��ن	المفهومين	ف��ي	عملية	البحث	 	

الخاصة	بمؤش��ر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	وكيف	يمكن	تطبيقهما	عملياً	
في	المقابالت.

يمكن للميّسر أن يستخدم الجدول التالي عند تقديم الشروح للمشاركين:
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السرّيةالموافقة المستنيرة

الجزء	3:	المسائل	األخالقيّة	)دليل	المستخدم(الجزء	3:	المسائل	األخالقيّة	)دليل	المستخدم(التعريف

ما الذي تم 
تطويره لدعم 

ذلك؟

رمز	تعريفي	متفرد	خاص	بكل	شخص	تُجرى	معه	المقابلةالملحق	2:	جدول	المعلومات

كيف نطّبق 
ذلك عملياً في 

الميدان

الملحق	3:	استمارة	الموافقة
قراءة	كل	منها	ومناقش��ة	متى	وكيف	يتوجب	

استخدام	المالحق	2	و	3	مع	المشاركين	

الملحق	4:	قائمة	لحفظ	أس��ماء	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	
المقابالت	ومعلومات	االتصال	بهم.

تقديم	شرح	للمشاركين	عن:
•كيفيّ��ة	وض��ع	رقم	تعريف��ي	متفرد	لكل	ش��خص	تُجرى	معه	 	

المقابل��ة	)باس��تخدام	أمثل��ة	م��ن	مجموعات	المش��اركين	
و	»سيناريوهات«	مختلفة(.

•كيفية	كتابة	وحفظ	قائمة	معلومات	األشخاص	الذين	تُجرى	 	

معهم	المقابالت	بشكل	سري	ومنفصل	عن	االستبيان.

التعرف على دليل المستخدم
•إستراتيجيتنا النتقاء عّينة من المتعايشين - كيف سنختار األشخاص الذين سنُجري مقابالت معهم؟ 	

•كيفية الوصول إلى األشخاص الذين تُجرى معهم المقابالت بعد تحديد َمن علينا أن نُجري المقابلة معه؟ 	

ساعة	 المدة:	

تهدف	هذه	الجلس��ة	إلى	التأكد	من	فهم	المش��اركين	لتعريف	وهدف	وأهمية	انتقاء	العينة،	واعتمادًا	على	ذلك،	 الهدف:	
كيفيّة	إش��راك	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	في	دراس��ة	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	

نقص	المناعة	البشري.

يُطلب	من	المشاركين،	بشكل	جماعي: العمليّة:	
•أن	يقوموا	بشرح	فهمهم	لمصطلح	»انتقاء	العيّنة« 	

•لماذا	من	الهام	أخذ	هذا	األمر	بعين	االعتبار	في	عمليّة	البحث.	 	

يقوم	الميّسر،	بشكل	جماعي: 	
•بضمان	وجود	فهم	جماعي	لهذا	المصطلح 	

•إعطاء	ش��رح	إضافي	عن	هذه	المس��ألة	)على	س��بيل	المثال،	مناقشة	مميّزات	ومس��اوئ	الوسائل	المختلفة	 	

النتقاء	العيّنات	وما	هو	أسلوب	انتقاء	العيّنة	وحجم	العيّنة	التي	تم	اختيارها	لمؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	
مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري	في	هذا	البلد(

•اعتماد	دليل	المس��تخدم	وشرح	معناه	لألش��خاص	الذين	يجرون	المقابالت	بشكل	عملي	قبل	إدخال	مشاركين	 	

في	الدراسة.

يمكن	استخدام	الجدول	التالي	من	قبل	الميّسر	أثناء	تقديم	الشروحات	المذكورة	أعاله	للمشاركين:

إستراتيجية انتقاء العّينة

الجزء	4:	انتقاء	العيّنة	)دليل	المستخدم(التعريف

ما الذي تم 
تطويره لدعم 

ذلك؟

الجزء	4:	انتقاء	العيّنة	)دليل	المستخدم(
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كيف نطّبق 
ذلك عملياً في 

الميدان

المسائل	المطروحة	للنقاش	تشمل:
•كيفيّة	إيجاد	أشخاص	محتملين	إلجراء	مقابالت	معهم	بالطريقة	األكثر	مالءمًة	وحساسيّة. 	

•كيفيّة	االتصال	بهم	)على	سبيل	المثال،	بالهاتف،	زيارة،	أثناء	اجتماع( 	

•ماذا	س��يقولون	للش��خص	المحتمل	أن	تُجرى	معه	مقابلة	عندما	يسألوه	إن	كان	يرغب	بالمشاركة	في	دراسة	 	

مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.
•ماذا	س��يفعلون	عند	رفض	أو	قبول	الشخص	المحتمل	أن	تُجرى	معه	المقابلة	للدعوة	للمشاركة	في	الدراسة	 	

)على	سبيل	المثال،	كيفيّة	تنظيم	وقت	المقابلة	ومكانها	والترتيبات	األخرى،	الخ(

اليوم 1: الواجب المنزلي
•اقرأ استبيان مؤشر الوصمة لدى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري 	

: التعريفات والمفاهيم الرئيسّية. • اقرأ الملحق 1	

ساعتان	 المدة:	

تهدف	جلسة	الواجب	المنزلي	إلى	إعداد	المشاركين	من	أجل	محتويات	الجلسات	الصباحيّة	لليوم	2.	من	المتوقع	 الهدف:	
أن	يقرأوا	االس��تبيان	والملحق	1	قبل	الجلس��ات،	ويمكنهم	أن	يحضروا	أس��ئلتهم	الخاصة	معهم	إلى	الجلس��ة	

والمشاركة	بشكل	أكبر	في	الجلسات.

اليوم	2:	ملخص	محتويات	وعمليّات	بعض	الجلسات	الرئيسيّة
لعبة	الكلمات:	كسر	الجليد	للبدء	باليوم!

20	دقيقة المّدة:	

يه��دف	هذا	التمرين	إلى	تعريف	المش��اركين	-	بحيث	يصبحون	قادرين	على	الش��رح	لآلخري��ن	-	معاني	المفاهيم	 الهدف:	
الرئيسيّة	الواردة	في	استبيان	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

التحضيرات	التي	يعدها	الميّسر:
.	ويُشار	إلى	 • قم	بتحضير	بطاقة	)بحجم	حوالي	ربع	قياس	صفحة	ال�	A4(	لكل	من	الكلمات	الواردة	في	الملحق	1	

هذه	البطاقات	ب�	»بطاقات	الكلمات«	في	هذا	التمرين.
•ضع	كل	بطاقات	الكلمات	في	علبة	أو	حاوية	مثالً	وأطلب	من	كل	مش��ارك	س��حب	بضعة	بطاقات	بحيث	يأخذ	 	

عدد	منها	على	أن	تكون	موزعة	بشكل	متساو	على	المشاركين.
. • اطلب	من	المشاركين	أخذ	العدد	المخصص	من	بطاقات	الكلمات	أثناء	دخولهم	غرفة	التمرين	في	اليوم	2	

•أحضر	كرة	طريّة	)أو	اصنع	واحدة	بنفسك	بضغط	جرائد	و	ربطها	بخيط	أو	شريط	الصق(. 	

اطلب	من	المشاركين،	بشكل	فردي: العمليّة:	
	دقائ��ق	لمراجعة	بطاقات	الكلمات	المخصصة	لهم	وفهم	تعريفات	هذه	الكلمات	)بحس��ب	ما	هي	 • قض��اء	10	

معرفة	في	الملحق	1(.

اطلب	من	المشاركين،	بشكل	جماعي: 	
•الوقوف	في	دائرة	وبيد	كل	منهم	بطاقات	الكلمات	الخاصة	به.	يبدأ	الميّس��ر	اللعبة	برمي	الكرة	إلى	مش��ارك.	 	

عند	التقاط	الكرة،	عليه	إعالم	المجموعة	عن	إحدى	الكلمات	التي	بحوزته	)يقول	الكلمة	وتعريفها(.
•عند	االنتهاء	من	الش��رح،	يقوم	المش��ارك	برمي	الكرة	إلى	مشارك	آخر	والذي	بدوره	عليه	تعريف	كلماته.	تستمر	 	

اللعبة	بنفس	الطريقة	لمدة	10	دقائق	تقريبًا.
•شجع	المشاركين	على	أن	يُضيفوا	على	أو	يخالفوا	التعريفات	التي	يقولها	المشاركون	أثناء	تدوير	الكرة. 	

•نظ��رًا	لوج��ود	ع��دد	كبير	من	الكلمات	في	الملحق	أ	فق��د	ال	يتم	تعريفها	جميًعا	خ��الل	التمرين،	يمكن	أن	يعود	 	

الميّس��ر	الحًق��ا	في	ذلك	اليوم	إلى	التمرين	إذا	ش��عر	أن	المجموعة	تحتاج	إلى	بع��ض	التمرين!	ويمكن،	بدالً	من	
ذلك،	أن	يتم	لعب	اللعبة	لكسر	الجليد	في	صباح	اليوم	3.
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التعرف	على	محتويات	استبيان	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري

ساعتان	)مفصولتان	بشاي	الصباح( المّدة:	

يهدف	هذا	التمرين	إلى	إعطاء	المشاركين	فرصة	للتعرف	على	االستبيان. الهدف:	

بشكل	جماعي: العمليّة:	
•يطلب	من	المش��اركين	وضع	اس��تبيان	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	ودليل	 	

المس��تخدم	)الجزء	6(	أمامهم.	وبتوجيه	الميّس��ر،تقوم	المجموعة	بدراس��ة	كل	قسم	)بدءاً	بالغالف	األمامي	
مروراً	باألقسام	المختلفة	ووصوالً	إلى	إجراءات	فحص	الجودة(.

•عند	العمل	مع	هاتين	الوثيقتين،	ينبغي	على	الميّس��ر	التأكد	من	أن	المش��اركين	يفهمون	س��بب	كل	س��ؤال	 	

ويفهمون	الكلمات	المستخدمة	في	االستبيان	ويستطيعون	استيعاب	مجموعة	خيارات	اإلجابة	المتوفرة.
•ينبغي	أن	يشّجع	الميّسر	المشاركين	على	طرح	األسئلة	وطلب	التوضيح	عندما	يكونون	غير	متأكدين	من	فهم	 	

المحتويات	أو	معنى	أّي	سؤال.	

تدريب: بعض المهارات األساسّية الالزمة إلجراء المقابالت
تمرين دورة 1 و دورة 2

3	ساعات	)مفصولة	بالغداء( المّدة:	

يهدف	التمرين	إلى	إعطاء	المشاركين	فرصة،	عن	طريق	لعب	األدوار،	بهدف	التدرب	على	إدارة	االستبيان. الهدف:	

بشكل	جماعي: العمليّة:	
•يُسأل	المشاركون،	»ما	هي	األمور	الرئيسيّة	التي	تعتقدون	أنها	تجعل	المقابلة	ناجحة؟« 	

•أثناء	تلّقي	اإلجابات،	يقوم	الميّس��ر	بتحضير	»قائم��ة	تفقد	الجودة	العالية	للمقابلة«	على	اللوح	األبيض	والتي	 	

يس��تطيع	المش��اركون	بعدئذ	اس��تخدامها	كدليل	أثن��اء	لعب	األدوار.	ف��ي	المربع	التالي	يوج��د	مثال	لقائمة	
التفقد	هذه.

•اعتم��ادًا	عل��ى	ه��ذه	األف��كار	يج��ري	بعده��ا	تدري��ب	عل��ى	المه��ارات	والمي��زات	الرئيس��يّة	المطلوب��ة	إلجراء	 	

مقابلة	جيّدة.

بعد	ذلك	يُطلب	من	كل	اثنين	من	المشاركين:	 	
•لعب	دور	إدارة	االستبيان:	في	الدورة	األولى،	يمثل	أحدهما	دور	الشخص	الذي	يُجرى	المقابلة	والثاني	دور	الشخص	 	

الذي	تُجرى	معه	المقابلة.
•في	نهاية	لعب	األدوار	األوّل،	يُطلب	من	كل	منهما	إعطاء	اآلخر	مالحظات	عما	ش��اهد	وش��عر	والحظ	في	تلك	 	

المقابل��ة	)من	وجهة	نظر	الش��خص	الذي	يُجرى	المقابلة	و	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة(.	يتم	تذكير	
المش��اركين	ب��أن	يقوموا	بإعطاء	مالحظات	تتعل��ق	بنواحي	الجودة	التي	قامت	المجموع��ة	بتحديدها	»قائمة	

تفقد	الجودة	العالية	للمقابلة«.	
•بع��د	ذلك،	يُطلب	من	المش��ارَكين	أن	يتب��ادال	األدوار	وأن	يؤديا	دور	مقابلة	ثانية.	ويُطل��ب	منهما	إعطاء	تعليقات	 	

بنفس	الطريقة	التي	قاموا	بها	في	الدورة	األولى.
•يُنصح	أن	يتخذ	الميّس��ر	قراراً	إذا	ما	كان	ينبغي	على	المش��اركين	تمثيل	ش��خصيّة	للعب	األدوار	)دور	الشخص	 	

الذي	تُجرى	معه	المقابلة(	أو	اإلجابة	على	األسئلة	من	منظورهم	الخاص.	في	البرنامج	التدريبي	التجريبي،	نظرًا	
لمس��توى	الثقة	العالي	الذي	نمى	بين	المش��اركين،	اختار	بعض	المشاركين	اإلجابة	بصفتهم	الشخصيّة	بدالً	

من	لعب	األدوار.
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بشكل	جماعي: 	
•يشارك	أزواج	المشاركين	ببعض	مشاهداتهم	ومشاعرهم	الرئيسيّة	بخصوص	لعب	األدوار. 	

•تج��ري	مناقش��ة	حول	القضاي��ا	التي	يحتاج	المش��اركون	إلى	اس��تيعابها	عند	إج��راء	المقابالت	ف��ي	الميدان	 	

كأشخاص	يجرون	المقابالت.	

و	من	الهام	إن	كان	عدد	المش��اركين	أو	ممثلين	ش��بكات	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	الذين	 	
يحضرون	التدريب	غير	مزدوج،	الطلب	منهم	أن	يراقبوا	لعب	األدوار.	وستكون	مسؤوليتهم	مراقبة	لعب	األدوار	بهدوء	

وإعطاء	مالحظات	ألزواج	المشاركين	في	نهاية	كل	أداء.	

مثال: قائمة تفقد الجودة العالية للمقابلة

•يتم	تلّقي	البيانات	التي	تتعلق	بمحور	سؤال	أو	مسألة	البحث.البيانات 	

•يتم	تسجيل	البيانات	بدقة	وكتابتها	بشكل	مقروء. 	

الشخص الذي 
تُجرى معه 

المقابلة

•يشعر	بأنه	مطمئن	ومدعوم	وقادر	على	مشاركة	آرائه	وتجاربه	في	بيئة	خالية	من	إصدار	أحكام.	 	

•يشعر	بأنه	على	إطالع	واطمئنان	كافيين	إلعطاء	موافقته	للمشاركة	في	المقابلة	والدراسة	البحثية. 	

الشخص الذي 
يُجرى المقابلة

•يش��رح	هدف	الدراس��ة	ويحصل	على	الموافقة	المستنيرة	من	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	قبل	بداية	 	

المقابلة.
•يصغي	بانتباه	ويكون	متعاطًفا	و	حساًس��ا	تجاه	أجوبة	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	-	مثل	نبرة	الصوت	 	

ولغة	الجسد	واألسئلة	التي	يطرحها.
•ينتبه	للوقت	بحيث	ال	تكون	المقابلة	سريعة	وال	طويلة	ألن	ذلك	سيكون	غير	مالئم	للشخص	الذي	تُجرى	معه	 	

المقابلة.
•يعطي	معلومات	دقيقة	عند	اإلجابة	على	أس��ئلة	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	ويقوم	بإحالته	إلى	دعم	 	

إضافي	عند	الحاجة.
•يؤكد	للشخص	الذي	تُجرى	معه	أن	المعلومات	التي	يُطلعه	عليها	سيتم	حفظها	بسريّة. 	

•يُعطي	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	مكافأة	تعويضيّة	على	وقته. 	

•يُتابع	التفكير	بعملية	المقابلة	ومحتواها	بعد	انتهائها. 	

•أن	تكون	ترتيبات	الجلوس	مناسبة،	على	سبيل	المثال	يستطيع	الشخص	الذي	يُجرى	المقابلة	والشخص	الذي	مكان المقابلة 	

تُجرى	معه	المقابلة	الجلوس	إلى	جانب	بعضهما.
•أن	يشعر	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	بالراحة	البدنية	والسالمة	في	مكان	المقابلة. 	

•أال	يضع	مكان	المقابلة	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	في	خطر	الوصمة	أو	التمييز	اإلضافي. 	

•أن	يكون	مكان	المقابلة	خصوصياً	وال	يحدث	فيه	مقاطعة	أو	إزعاج	خالل	عمليّة	المقابلة. 	
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النظر في أخذ المالحظات
إدارة ورقة المعلومات واستمارة الموافقة

دورة التمرين رقم 3

ساعة	 المدة:	

يهدف	هذا	التمرين	إلى	إعطاء	المش��اركين	الفرصة	للتأمل	في	مهمة	حفظ	الس��جالت	والتمرين	على	إدارة	ورقة	 الهدف:	
المعلومات	واستمارة	الموافقة	عند	البدء	بالمقابلة.

يُطلب	من	المشتركين	عندما	يكونون	في	أزواج	لعب	األدوار: العمليّة:	
•مراجعة	مالحظات	الشريك	واإلجابة	على	األسئلة	التاليّة: 	

هل	توجد	إجابات	مكتوبة	بوضوح	بحيث	يمكنك	قراءتها؟ – 

هل	تم	إكمال	كل	األس��ئلة؟	إذا	لم	يكن	األمر	كذلك،	هل	تم	تزويدك	بتفس��ير	مناس��ب	ألسباب	عدم	إكمال	 – 

األسئلة؟
هل	تم	استكمال	قسم	فحص	الجودة	)في	نهاية	االستبيان(؟ – 

ماذا	عن	األقسام	الكّمية	لالستبيان:	هل	تعتقد	أنه	قد	تم	تسجيل	اإلجابات	بتفصيل	كاف؟ – 

بشكل	جماعي،	يقوم	الميّسر	ب�: 	
•الطلب	من	المشاركين	بأن	يطلعوا	بعضهم	البعض	على	كيفية	أخذهم	للمالحظات 	

•تقديم	شرح	ونصائح	إضافيّة	عن	كيفيّة	تسجيل	البيانات	بدقة	وبتفصيل	كاف 	

(	واس��تمارة	 • بع��د	ذل��ك	يُطلب	من	المتطوعين	أداء	دور	البدء	بالمقابلة	واس��تعمال	ورقة	المعلومات	)الملحق	2	
الموافقة	المستنيرة	)الملحق	3(.

بع��د	لع��ب	األدوار،	يُطل��ب	من	المش��ترَكين	المتطوعين	إعط��اء	كل	منهم��ا	لآلخر	مالحظات	يليه��ا	الطلب	من	 	
مشتركين	غيرهما	إطالعهما	على	مشاهداتهما	الخاّصة	المتعلقة	بلعب	األدوار	األخير.

يختم	الميّسر	الجلسة	بإعطاء	شرح	إضافي	عن	كيفيّة	استعمال	هاتين	الوثيقتين	لمنفعةالشخص	الذي	تُجرى	 	
معه	المقابلة.

اليوم	3:	موجز	محتويات	وعمليات	بعض	الجلسات	الرئيسيّة
إدارة	المقابالت:	بعض	األمور	العمليّة	التي	يجب	أخذها	باالعتبار

ساعة	و	30	دقيقة المدة:	

يهدف	هذا	التمرين	إلى	إعطاء	المش��تركين	فرصة	للتأمل	في	بعض	األمور	التي	يحتاجون	ألخذها	بالحس��بان	عند	 الهدف:	
إج��راء	المقابلة	ف��ي	الميدان.	فمثل	هذه	األمور	تتضمن	ترتيب	المقابالت	وأدائه��ا	وتقديم	متابعة	أو	معلومات	عن	

اإلحاالت	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	وتنظيم	البيانات	بشكل	آمن.

يطلب	الميّس��ر	من	المش��اركين	تكوين	مجموعات	صغيرة	لوضع	قائمة	من	األفكار	عن	األشياء	التي	يتخيلون	أنها	 العمليّة:	
من	المحتمل	كثيرًا	أن	يقع	فيها	خطأ	خالل	المراحل	المختلفة	لعملية	المقابلة،	على	سبيل	المثال:

•عند	التحضير	للمقابالت. 	

•عند	إجراء	المقابالت. 	

•عند	المتابعة	/	إعطاء	معلومات	عن	اإلحاالت	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت 	

•تخزين	البيانات	في	مكان	آمن. 	

من	أمثلة	المشاكل	التي	يمكن	أن	تحدث: 	
•الحصول	على	دعم	من	أعضاء	آخرين	في	منظماتهم	لهذه	الدراسة	البحثية. 	

•مواجهة	صعوبة	في	تحضير	المواعيد	مع	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت. 	

•عدم	التزام	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	بالمواعيد. 	
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•عدم	القدرة	على	تسجيل	إجابات	األشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	بسرعة	كافية 	

•االستجابة	للمواقف	أو	األسئلة	الصعبة	خالل	المقابالت. 	

بعد	إنش��اء	قائمة	الس��يناريوهات	الصعبة	من	قبل	المجموعات	الصغيرة،	على	الميّسر	أن	يطلب	من	المجموعات	 	
أن	يطلع��وا	بعضه��م	بش��كل	جماعي	على	قوائ��م	بعضهم	للس��يناريوهات	الصعبة	أو	المش��اكل.	وينبغي	على	

الميّسر	كتابة	هذه	الحاالت	على	اللوح.
 

يس��تطيع	الميّس��ر	توزي��ع	الس��يناريوهات	على	المجموع��ات	الصغيرة	وأن	يطل��ب	منهم	إيجاد	حلول	للمش��اكل	 	
ومش��اركتها	مع	اآلخرين	بش��كل	جماعي.	بعد	ذلك	تتم	مش��اركة	الحلول	المقترحة	للمش��اكل	بشكل	جماعي،	

ويقوم	الميّسر	بإضافة	مالحظات	إضافيّة	حيثما	يكون	مناسبًاً.

هناك	أمثلة	لممثل	هذه	السيناريوهات،	وخصوصاً	ما	يتعلق	بعمليّة	المقابلة	-	والحلول	المقترحة	لهذه	المشاكل	 	
توجد	في	المربع	التالي.

بعد	التمرين،	يقوم	الميّس��ر	بش��رح	أمور	عمليّة	أخرى	يجب	النظر	فيها	عند	البدء	بعمليّة	البحث.	وهذا	يتضمن	ما	 	
يلي:

•التأكد	من	وضع	قائمة	ش��املة	لإلحاالت	)تتضمن	معلومات	االتصال(	من	أجل	األش��خاص	الذين	تُجرى	معهم	 	

المقابالت.	ويتوفر	بعض	اإلرشاد	عن	وضع	هذه	القائمة	في	المربع	التالي.
•التأكد	من	شراء	المرطبات	وتوفيرها	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت. 	

•ترتيب	مصاريف	التنقل	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت. 	

•وضع	جدول	زمني	لالجتماع	مع	المشرف	/	قائد	الفريق	على	نحو	منتظم. 	

•التأكد	من	وجود	نس��خ	كافية	من	االس��تبيان	وصحائف	المعلومات	واس��تمارات	الموافقة	المس��تنيرة	وأنه	تم	 	

نسخها	وأنها	متوفرة	بسهولة.
•التأكد	من	توفر	كمية	كافية	من	أدوات	الكتابة	من	أجل	المقابلة. 	

يُطلب	من	المش��اركين	الرجوع	إلى	دليل	المستخدم	لمؤشر	الوصمة	لدى	المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	 	
البشري	)الجزء	5(	من	أجل	الحصول	على	معلومات	وإرشادات	إضافيّة	عن	هذه	األنواع	من	األمور	العمليّة.

يقدم	الميّسر	شرًحا	لمتطلبات	تخزين	البيانات	بشكل	آمن	)أنظر	األجزاء	6	و	7	من	دليل	المستخدم(. 	

ما	هو	أفضل	شيء	يمكن	عمله	عند	حدوث	موقف	صعب	في	المقابلة
بعض األمثلة والحلول الممكنة

الحلول الممكنة الحاالت المحتملة
•عند	االتصال	بالش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	المحتمل	حاول	أن	تعرف	 	

إذا	كان	س��يحضر	مع��ه	طفله	إل��ى	المقابلة	وقم	بتوفير	إج��راء	جيّد	للعناية	
بالطفل.

•استفهم	إذا	كان	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	قد	كشف	عن	إيجابيته	 	

لفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	لطفله	وإذا	ما	كان	مرتاًحا	بالتكلم	عن	ذلك	
أمام	طفله.

•م��ن	الممكن	تغيير	موعد	المقابلة	وتجهيز	عناية	للطفل،	أو	يمكن	أن	تطلب	 	

»عناية	أطفال	طارئة«	للحضور	)أطلب	ذلك	من	شخص	تثق	به	أو	قريب(.	

الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	يُحضر معه 
إلى	المقابلة	و	هو	كبير	بش��كل	كاف	لفهم	 طفالً 
م��ا	يقول	أبوه	أو	أمه	في	المقابلة.	وأنت	قلق	ألنه	قد	
ال	يكون	من	المناس��ب	أن	يطلع	الطفل	على	أجوبه	

الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة.
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•علي��ك	أن	تتخ��ذ	قرارًا	وأن	تفكر	إذا	ما	كان	إجراء	المقابلة	الئًقا	أخالقيًا	أو	ال	 	

)مث��الً،	إذا	حضر	ش��خص	ولم	يكن	واعيًا	تماًما	فقد	يك��ون	تركيزه	ضعيًفا	
عند	تقرير	إذا	ما	كان	يش��عر	باالرتياح	إزاء	المش��اركة	في	المقابلة	أو	ال	-	
هذا	إضافة	إلى	انه	قد	ال	يكون	قادرًا	على	التركيز	والتذكر	عند	اإلجابة	على	

األسئلة(.
•ال	تُجرِ	المقابلة	وأّجلها	إلى	موعد	آخر.	وإذا	كان	الشخص	الذي	تُجرى	معه	 	

المقابل��ة	ما	زال	ثمالً	أو	تح��ت	تأثير	المخدر	في	المقابلة	التالية،	أنِه	طلب	
عملية	المقابلة	وابحث	عن	شخص	آخر	للمقابلة.

•حاول	أن	تدعم	الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	بإحالته	إلى	منظمة	 	

تقدم	مشورة	بخصوص	المخدرات.

يَحض��ر	الش��خص	الذي	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	إلى	
المقابل��ة	وهو	تحت تأثير الخمر و / أو المخدرات 
وه��و	غير	مركز	بش��كل	كاف.	أنت	تالحظ	منذ	بداية	
المقابلة	أو	خالل	المقابلة	أنه	ال	يس��تطيع	التركيز	
بش��كل	جيّد	)على	سبيل	المثال،	يَطلب	منك	إعادة	
األس��ئلة،	ال	يس��تطيع	تذكر	أش��ياء	أن��ت	تعتبرها	
أساسيّة	جًدا	مثل	عمره	أو	أفراد	أسرته،	ويقول	أشياء	
ف��ي	بداية	المقابلة	تتناقض	م��ع	أجوبة	أخرى	الحقاً	

في	المقابلة(.

•اس��تطلع	بلباقة	من	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	أس��باب	رغبته	 	

بالمغ��ادرة	مبكرًا،	وإذا	أمكن	قم	باالس��تجابة	لما	يقلقه	)إذا	كان	ذلك	أحد	
أس��باب	إنه��اء	المقابل��ة(	ومن	ثم	أنظر	ف��ي	مهاراتك	الخاص��ة	في	إجراء	

المقابالت	واستشر	المشرف	من	أجل	الحصول	على	إرشاد.

إذا	أراد	الش��خص	ال��ذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	إنهاء 
المقابلة مبكرًا.

•وإذا	لم	يحضر	الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	إلى	المقابلة،	اتصل	به	 	

)بالهات��ف	إن	أمكن(	وناقش	معه	تأثيرات	ذل��ك	على	عمليّة	البحث.	أعطه	
فرصة	واحدة	أخرى	إلعداد	موعد	جديد.

الش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابل��ة	ال يأتي	إلى	
المقابلة	المخصصة	له.

•وف��ر	للش��خص	الذي	تُجرى	مع��ه	المقابلة	مج��االً	للتعبير	ع��ن	عواطفه	 	

وإظهار	مشاعره	وحاول	أن	»تسوي«	مشاعره.	
•اس��أله	ع��ن	إمكانيّة	االس��تمرار	بالمقابلة،	وإذا	لم	يكن	ذل��ك	ممكنًا	أعد	 	

ترتيب	موعد	المقابلة.
•ق��م	بإحال��ة	الش��خص	الذي	تُج��رى	مع��ه	المقابلة	للحص��ول	على	دعم،	 	

وبحكم	دورك	كشخص	يُجري	مقابلة	قرر	كم	يلزم	من	المتابعة.

الشخص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	يصبح منفعالً 
جًدا	ومتضايًقا	أثناء	المقابلة.

•حس��ب	محتوى	القّصة،	من	الهام	االنتباه	لمعرفة	وجود	عالمات	تدل	على	 	

التفكير	باالنتحار	وبعدها	قم	مباش��رة	بإحالة	الش��خص	الذي	تُجرى	معه	
المقابلة	إلى	المشورة	واإلرشاد.

•إذا	كانت	القصة	طويلة	ومتش��عبة	وليس	لها	عالقة	بمؤشر	الوصمة	لدى	 	

المتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري،	أِعد	تركيز	الشخص	الذي	
تُجرى	معه	المقابلة	بأسلوب	لبق	مذكرًا	بالتركيز	على	البحث.

•وكبديل	عن	ذلك،	يعتبر	اإلصغاء	هاًما	ألنه	يبني	المودة	ولكن	يجب	االنتباه	 	

إلى	عدم	تأخيره	خصوًصا	إذا	كان	يس��تعمل	وس��ائل	النق��ل	العام	للعودة	
إلى	البيت.	

الش��خص	الذي	تُجرى	معه	المقابلة	يُخبرك قّصة 
طويلة.

•ض��ع	ح��دودًا	واضحة	لدورك	المهني	كش��خص	يُج��ري	المقابالت	)بخالف	 	

كونك	صديًقا	أو	أحد	أفراد	العائلة	أو	شريًكا	محتمالً(.
•تأكد	من	اختيار	أشخاص	تُجرى	معهم	المقابالت	من	خارج	دائرة	أصدقائك	 	

المباشرين	أو	أفراد	أسرتك	أو	شركائك	في	الماضي	أو	الحاضر.

الش��خص	الذي	تُج��رى	معه	المقابل��ة	يتودّد إليك 
أثناء	المقابلة.	
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فيما	يلي	بعض	األفكار	لتأخذها	بالحسبان	عند	إنشاء	قائمة	اإلحالة

المحتوى المفترض والتوجيه 
قائمة معلومات محلّية عن خدمات اإلحالة

•ينبغي	تأمين	أسماء	وعناوين	وأرقام	االتصال	بالمنظمات	-	و	حيثما	يكون	مناسبًا	اسم	شخص	يمكن	االتصال	به	على	وجه	التحديد	 	

في	المنظمة.

•من	المفيد	جًدا	إضافة	الشبكة	أو	مجموعة	الدعم	أو	المنظمة	المحليّة	التي	لديها	قاعدة	بيانات	وموارد	كافية	إلحالة	المتعايشين	 	

مع	فيروس	نقص	المناعة	البش��ري	إلى	الخدمات	المناس��بة	إلى	القائمة.	حافظ	على	أن	تبقى	القائمة	مختصرة.	تذكر	أنه	ليس	من	
المطلوب	منك	وضع	قاعدة	بيانات	كاملة	عن	الخدمات	المتعلقة	بفيروس	نقص	المناعة	البش��ري	/	اإليدز	وإنما	معلومات	يمكنك	
إعطاؤها	لألشخاص	الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	مع	قائمة	جيّدة	للمنظمات	التي	يمكن	اإلحالة	إليها	بحيث	يستطيع	األشخاص	
الذين	تُجرى	معهم	المقابالت	االتصال	بها	للوصول	إلى	خدماتها	إذا	احتاجوا	-	إما	بشكل	مباشر	أو	بمساعدة	المنظمات	المذكورة	

في	القائمة.

•	ينبغي	أن	تحتوي	القائمة	على	أمثلة	عن	المنظمات	التي	تقوم	باإلحالة	أو	تقدم	مش��ورة	ومعالجة	نفس��يّة	وبدنيّة	وطبيّة	ودعًما	 	

روحيًا	للمتعايشين	مع	فيروس	نقص	المناعة	البشري.

•منظم��ات	مختص��ة	بقضايا	معيّنة	-	على	س��بيل	المثال	المنظمات	التي	تدعم	متعاطي	المخ��درات	بالحقن	والعاملين	بالجنس	 	

والمثليين،	يجب	أن	تكون	على	قائمة	اإلحاالت.

موضوع	دراسات	الحاالت

30	دقيقة	 المدة:	

تهدف	هذه	الجلس��ة	إلى	تعريف	المش��اركين	بمفهوم	دراس��ات	الحاالت	وإعالمهم	عن	كيفية	تحديد	مرش��حين	 الهدف:	
محتملين	لدراسات	الحاالت.

بشكل	جماعي،	يقوم	الميّسر	بما	يلي: العمليّة:	
•إعطاء	شرح	عن	األساس	المنطقي	لدراسات	الحاالت. 	

•التوضيح	للمشاركين	كيف	يمكنهم	تحديد	المرشحين	المحتملين	لدراسات	الحاالت. 	

•توضيح	أية	استفسارات	قد	تكون	لدى	المشاركين	عن	نماذج	دراسة	الحاالت. 	

يُطلب	من	المش��اركين	الرجوع	إلى	دليل	مس��تخدم	مؤشر	الوصمة	لدى	المتعايش��ين	مع	فيروس	نقص	المناعة	 	
البشري	)الجزء	7(	الذي	يشرح	دراسات	الحاالت.

تخطيط	رحلة	البحث:	ما	الذي	نفعله	اآلن؟

ساعتان المدة:	

يهدف	هذا	التمرين	إلى	إعطاء	المشاركين	وقتًا	ليقوموا	مًعا	بتخطيط	ووضع	خطة	للمهام	والنشاطات	المختلفة	 الهدف:	
التي	يحتاجون	للقيام	بها	لكي	يجروا	البحث	بشكل	منهجي	ودقيق.

اإلعدادات	التي	يقوم	بها	الميّسر:
يحتاج	الميّس��ر	إلى	تحضير	ورقة	عمل	لمس��اعدة	المش��اركين	بتحديد	وتخطيط	كيف	ومتى	سيقومون	بتنفيذ	 	
البحث	على	المس��توى	المحّلي.	وس��وف	يساعدك	الملحق	11	من	دليل	المس��تخدم	)الذي	يقدم	نموذًجا	للمهام	

الرئيسيّة	التي	يجب	أن	تؤخذ	في	االعتبار	على	المستوى	المحلي(	في	وضع	ورقة	العمل.
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يَطلب	الميّسر: العمليّة:	
•أن	يعمل	المشاركون	بشكل	فردي	أو	مزدوج	أو	مجموعات	صغيرة	حسب	ما	يكون	مالئًما.	على	سبيل	المثال،	قد	 	

يكون	مالئًما	لقائد	الفريق	العمل	بمفرده	أو	بالتعاون	مع	ممثل	من	الشبكة	المحليّة	للمتعايشين	مع	فيروس	
نقص	المناعة	البشري	والمشاركين	الذين	سيقومون	بإجراء	المقابالت	)إما	مع	مجموعات	معيّنة	أو	في	مناطق	

جغرافيّة	معيّنة(	للعمل	مًعا.

بعد	إنهاء	مهمة	التخطيط،	يس��تطيع	الميّس��ر	أن	يطلب	من	المش��اركين	أن	يقوموا	بشكل	جماعي	بالمشاركة	 	
في	األسئلة	واالستفسارات	التي	لديهم	عن	تنفيذ	عملية	البحث	في	المجتمع.

وبدالً	من	ذلك،	وإذا	توّفر	وقت	كاف،	يمكن	جمع	كل	مجموعتين	من	المشاركين	والطلب	منهم	أن	يطلعوا	بعضهم	 	
البعض	على	خططهم،	ويمكن	للمجموعات	المضمومة	بهذه	الطريقة	القيام	بزيادة	التأكد	من	أنه	قد	تم	النظر	
في	كل	الخطوات	الضروريّة	وأنها	موضوعة	في	تسلسل	منطقي،	ويمكنهم	نقد	خطط	بعضهم	بأسلوب	بّناء.

ومم��ا	يوصى	به	أن	يقوم	الميّس��ر	)خالل	الجلس��ة	أو	خالل	فرصة	الغداء(	بمراجعة	بع��ض	الخطط	التي	وضعتها	 	
المجموع��ات	الصغيرة	وإنش��اء	ملخص	للخطوات	الرئيس��يّة	التي	ينبغي	على	المجموع��ة	إتباعها	بعد	البرنامج	

التدريبي.

يمك��ن	بع��د	ذلك	عرض	هذا	الملخص	على	المش��اركين	بش��كل	جماعي	وتأكي��د	مهام	المتابعة	والمس��ؤوليّات	 	
النهائيّة	بشكل	جماعي.

تقييم	المشارك:	أفكار	لالستبيان

تركز	اس��تمارة	تقييم	المش��ارك	عل��ى	المحتويات	والعمليّات	والترتيب��ات	المتعلقة	بالبرنامج	التدريبي،	والتي	يج��ب	إجراؤها	في	نهاية	
البرنامج	التدريبي.

فيما	يلي	بعض	األمثلة	لألسئلة	التي	يمكن	وضعها	في	االستمارة:
•ما	هي	أوجه	الدورة	التي	وجدت	أنها	األكثر	فائدة؟ 	

•ما	هي	أوجه	الدورة	التي	لم	تجدها	مفيدة؟ 	

	)واثق	جًدا(	في	أنك	تستطيع	إجراء	مقابالت	 • باس��تخدام	عالمات	من	1-	5،	كيف	تقيّم	ثقتك	بنفس��ك	)1	غير	واثق	على	اإلطالق(	و	5	
في	منطقتك	المحليّة؟	الرجاء	شرح	سبب	العالمة.

•ما	هو	الدعم	اإلضافي	الذي	تشعر	أنك	ما	زلت	بحاجة	إليه	لكي	تجري	مقابالت. 	

•هل	لديك	أية	مالحظات	أخرى	تود	إطالعنا	عليها؟ 	

يمكن	أن	يُطلب	من	المشاركين	أيًضا	إعطاء	عالمات	من	1	)ضعيف(	إلى	5	)ممتاز(	لكفاءة	ترتيبات	وإدارة	الدورة.	ومن	أمثلة	هذه	األسئلة	
ما	يلي:

•استالم	معلومات	قبل	الدورة	عن	الهدف	والمحتوى	والترتيبات	واإلعدادات	المتعلقة	بمشاركتك	فيها. 	

•ترتيبات	النقل	المتعلقة	بوصولك	ومغادرتك	لمكان	الدورة. 	

•المسكن	خالل	الدورة. 	

•توفر	الطعام	خالل	الدورة 	

•الدعم	المتوّفر	لك	بما	يتعلق	بأية	مشاكل	في	الترتيبات	واجهتها	خالل	الدورة. 	
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مؤش��ر الوصم��ة ل��دى األش��خاص 
نق��ص  في��روس  م��ع  المتعايش��ين 
المناعة البش��ري: بن��اء قاعدة األدلة 
لتفُه��م الوصم��ة والتميي��ز اللذين 
يعاني منهما األشخاص المتعايشين 
مع في��روس نقص المناعة البش��ري 

في البالد المختلفة.

ش��ارك واشترك بنش��ر المؤشر على 
نطاق واسع بحيث يمكن استعماله 
على المستويات المحليّة والوطنيّة 
والعالميّة كوس��يلة للمساعدة من 
أجل دعم وتحقيق حقوق األشخاص 
نق��ص  في��روس  م��ع  المتعايش��ين 

المناعة البشري في كل مكان.

شكر
س��اهم الكثير من الناس بوقتهم و بصيرتهم وجهدهم في مراجعة وتطوير مؤش��ر 
الوصمة لدى األش��خاص المتعايش��ين مع فيروس نقص المناعة البش��ري - ونوجه 

الشكر إلى كل مساهمة.

المؤلفة الرئيس��يّة كانت نيكي شاي )جامعة وس��ترن كيب، جنوب أفريقيا( وتضمن 
المؤش��ر مس��اهمات رئيس��يّة من مجموعة التوجيه الدولية، بما فيهم ِكِفن مودي 
)الش��بكة العالمية لألش��خاص المتعايش��ين مع فيروس نقص المناعة البشري / 
اإليدز، هولندة( وكيت طومس��ون )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس 
نق��ص المناع��ة البش��ري / اإليدز( ونِغايا تش��ورلي وفيون��ا هايل )الجماع��ة الدولية 
للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز، المملكة المتحدة( 
وِكِف��ن أزبورن ولوس��ي س��تاكبول-مور )االتحاد الدول��ي لتنظيم األس��رة، المملكة 
المتح��دة(. ونوجه ش��كرًا خاًصا أيًضا لفرق البحث والمس��تجيبين في الهند وكينيا 
وليس��وتو وجنوب أفريقيا و ترينيداد وتوباغو لصقل الوس��ائل في المرحلة التجريبيّة 
للمب��ادرة؛ ولفريق فيروس نقص المناعة البش��ري وقس��م الدعم الفن��ي في االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة، وللفرق التحريريّة في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وبرنامج 
األمم المتحدة المش��ترك المعني بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز. وش��كر 
خ��اص ل��كل من: كول��ن الِملِه )جامعة كي��ب تاون، جن��وب أفريقي��ا( ومارغريت أوينو 
)مركز معلومات اإليدز، كينيا( وتيريس��يتا باغاساو )برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعن��ي بفي��روس نقص المناعة البش��ري / اإليدز( وكارلوس باراهون��ا )جامعة ردنغ، 
المملكة المتحدة( ولوري بولنغر )معهد المسقبليات، الواليات المتحدة األميركية( 
ودورتج��ه برايكي��ن )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة، المملكة المتح��دة( وبيير بروارد 
)مركز دراسات اإليدز، جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا( وباكوينا تشيله )شبكة ليسوثو 
للمتعايش��ين مع فيروس نقص المناعة البشري( وجوان كسيت )الشبكة القانونيّة 
الكندي��ة لفيروس نقص المناعة البش��ري / اإلي��دز، كندا( وريتش��ارد ديليت )برنامج 
األم��م المتحدة المش��ترك المعني بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز، جنوب 
أفريقيا( وبول دُالي )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
البش��ري / اإلي��دز( ونيكوالس فاس��ل )المفوضية الس��امية لحقوق اإلنس��ان( ولورا 
فيني )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة، المملكة المتحدة( وس��تو فالفيل )الشبكة 
العالمية لألش��خاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز( وراؤول 
فرانزن )المتعايش��ون مع فيروس نقص المناعة البش��ري الشباب، هولندا( وآدم غارنر 
)االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة( ونيكوالس غرينج��ر )أصدقاء مدى الحياة، ترينيداد( 
وغريغ غري )االتحاد الدولي لجاهزية العالج، تايالند( وآساكو هاتوري )منظمة الصحة 
العالمية، سويس��را( وفيليس��يتا هك��وام )االتحاد الدولي لجمعي��ات الهالل األحمر( 
وجوناث��ان هوبكنز )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة، المملكة المتحدة( وجوليان هاوز 
)الش��بكة العالمية للمتعايش��ين مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز( ورالف 
يورغنز )كندا( وجيمس كاماو )الحملة الكينية للوصول للعالج( وكوس��اليا وتش��ارلز 
كاتند )معهد المس��تقبليات، الواليات المتحدة األميركية( وسارة ليفي )مستشارة 
مس��تقلة، المملكة المتحدة( وأنور لونا )ش��بكة أميركا الالتينية للمتعايش��ين مع 
في��روس نق��ص المناعة البش��ري ، المكس��يك( وفندي��ل مادونس��يال )حملة تفعيل 
الع��الج، جنوب أفريقيا( ومورتن مادس��ن )برنامج األمم المتحدة المش��ترك المعني 
بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز، جنوب أفريقيا( وميريام مالوا )برنامج األمم 
المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز( وهايدي ماريوت 
)االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، المملكة المتحدة( وسينذيا كارول ماسيكو )حملة 
تفعي��ل العالج، جنوب أفريقيا( ونيكول مس��عود )برنامج األمم المتحدة المش��ترك 
المعن��ي بفي��روس نقص المناعة البش��ري / اإليدز( وميك ماثي��وز )الصندوق الدولي 
لمحاربة اإليدز والسل والمالريا( وهيو مكلين )مؤسسة المجتمع المفتوح، المملكة 
المتحدة( ودانييل ميس��ر )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة، المملكة المتحدة( وِكن 
موريسون )مشروع السياسات، المكسيك( وبروميز مثيبو )الجماعة الدولية للنساء 
المتعايش��ات م��ع فيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز( ومب��والوا مغابه )برنامج 
األم��م المتحدة المش��ترك المعني بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز، جنوب 
أفريقيا( وبياتريس ُمتالي )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة، كينيا( ومونو نيامب )نساء 
إيجابيات، المملكة المتحدة( ولويزا أورزا )الجماعة الدولية للنس��اء المتعايشات مع 
في��روس نقص المناعة البش��ري / اإليدز( و غريت بيرس��مان )برنامج األمم المتحدة 
المش��ترك المعني بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز، سويس��را( وفيونا بتيت 
)الجماعة الدولية للنس��اء المتعايش��ات مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز، 
المملكة المتحدة( ونويل كوينتو )شبكة آسيا ومنطقة المحيط الهادي لألشخاص 
المتعايش��ين مع في��روس نقص المناعة البش��ري( وأندرياس راي��ز )منظمة الصحة 
العالمي��ة( ومارس��يلو رن )برنامج األمم المتحدة المش��ترك المعني بفيروس نقص 
المناعة البش��ري / اإليدز، سويس��رة( وأنِل س��ايمون )أصدقاء مدى الحياة، ترينيداد( 
وإن جي راتان س��ينغ )شبكة مانيبور للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، 
الهند( وس��الي س��ميث )برنامج األمم المتحدة المش��ترك المعني بفيروس نقص 
المناع��ة البش��ري / اإليدز( وس��وزان تيمبرلي��ك )برنامج األمم المتحدة المش��ترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البش��ري / اإليدز( وس��تيفن تالوغنده )مهمة األمم 
المتح��دة ف��ي بورون��دي( وأيل تروس��يرو )االتحاد الدول��ي لتنظيم األس��رة، المملكة 
المتح��دة( وأليس ولبورن )الجماعة الدولية للنس��اء المتعايش��ات مع فيروس نقص 
المناع��ة البش��ري / اإلي��دز( وِج��م ويلش )منظم��ة العف��و الدولية( وفرانس��وا ولتر 
)الش��بكة العالمية لألش��خاص المتعايش��ين مع فيروس نقص المناعة البشري / 
اإليدز( وكارالين ويلز )مستش��ارة مس��تقلة، جنوب أفريقيا( وأناندي يوفاراج )الجماعة 

الدولية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز، الهند(
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IPPF
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
United Kingdom
Tel: +44 20 7939 8200
www.ippf.org

GNP+
PO Box 11726
1001 GS Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 423 4114
www.gnpplus.org

ICW
Unit 6, Building 1 
Canonbury Yard 
190a New North Road 
London N1 7BJ 
United Kingdom
Tel: +44 20 7704 0606 
www.icw.org

UNAIDS
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland 
Tel: +41 22 791 3666 
www.unaids.org

نُشرت في فبراير / شباط 2008 من قبل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة.
جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة

 برقم 229476

الصور من قبل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة / قاعة كلوي

مطبوعة على ورق مكرر بنسبة 75% خالي من الكلورين.
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