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Main Survey1
Question ID
55

Question
[ ]hs30كم عدد المساكن اللتي تم االتصال بها /
زيارتها قبل إجراء مقابلة ناجحة ؟
[ ]Q_56تاريخ إجراء المقابلة
[ ]Q_57وقت البدء بالمقابلة
]Q_58[ Hold Start Time
إبدأ بالمقابلة سوف نبدأ المقابلة بسؤالك عن بعض
المعلومات العا ّمة ال ُمتعلّقة بك...
 .]Q1[ Q1كم عمرك؟

61

 .]Q2/Q2OTHER[ Q2ما هي لغتك األساسية
التي تتحدثها في منزلك حاليّا؟

62

 .]Q3[ Q3دعنا نبدأ بنظرتك العامة فيما يتعلّق
باالتجاه العا ّم للبالد .قد يعتقد البعض أن البالد تسير
في االتجاه الخاطئ .البعض األخر يرى أنها تسير في
االتجاه الصحيح .إذن دعني أسألك عن االتجاه العا ّم
للبلد :،فهل يمكنك القول بأن البالد تسير في االتجاه
الخاطئ أم تسير في االتجاه الصحيح؟
سوف نتناول اآلن بعض الموضوعات االقتصادية…
 .Q4بشكل عام ،كيف تصف:

56
57
58
59
60

63
64

[ ]Q4Aأ .الوضع االقتصادي الحالي في البالد؟

[ ]Q4Bب .أوضاعك المعيشيّة الحاليّة؟

65

 .]Q5[ Q5كم مرة ،إن حدث ذلك ،تُعامل الحكومة
أشخاصا مثلك بشكل غير عادل بنا ًء على وضعهم
االقتصادي ،أي بقدر غناهم أو فقرهم؟

66

 .]Q6A[ Q6Aمقارنة مع الماضي ،كيف تقيم
األوضاع االقتصادية في البالد بالمقارنة مع اإلثنى
عشر شهراً التي مضت؟
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Answer

< >999ال أعرف [ال تقرأ]
< >998رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3عمر ال ُمجيب أقل من  18عاما ً [ال تقرأ]
< >1501العربيّة المغربية
< >2الفرنسيّة
< >1502العربية الحسانية
< >1503األمازيغيّة
< >9995أخرى [حدد]
< >9998ال أعرف [ال تقرأ]
< >9999رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1تسير في االتجاه الخاطئ
< >2تسير في االتجاه الصحيح
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >5جيد جد ًا
< >4جيد إلى ح ٍد ما
< >3ليس جيد ًا وليس سيئاً
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >1سيئ جد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >5جيد جد ًا
< >4جيد إلى ح ٍد ما
< >3ليس جيد ًا وليس سيئاً
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >1سيئ جد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1أحيانا
< >2غالبا
< >3دائما
< >9ال أعرف [التقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أسوأ بكثير
< >2أسوأ
< >3بنفس الدرجة
< >4أفضل
< >5أفضل بكثير
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67

 .]Q6B[ Q6Bبالنظر إلى المستقبل ،هل تتوقع أن
األوضاع االقتصادية ستكون في البالد أفضل أم أسوأ
خالل اإلثنى عشر شهراً القادمة؟

68

 .Q7خالل العام الماضي ،كم مرّ ة بقيت أنت أو أحد
أفراد أسرتك (إن حصل ذلك) دون:

 .]Q7A[ Aما يكفي من الطعام؟

 .]Q7B[ Bمياه نظيفة كافية لالستخدام المنزلي؟

 .]Q7C[ Cأدوية أو عالج طبي؟

 .]Q7D[ Dما يكفي من الوقود (الغاز / /حطب)
لطهي الطعام الخاص بكم؟

 .]Q7E[ Eدخل نقدي؟

69

 .Q8خالل العام الماضي ،كم مرّ ة شعرت أنت أو أحد
أفراد أسرتك ،إن حصل ذلك بـ:

 .]Q8A[ Aعدم األمآن أثناء المشي في منطقتكم؟

 .]Q8B[ Bالخوف من حدوث جريمة في منزلكم؟
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< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أسوأ بكثير
< >2أسوأ
< >3بنفس الدرجة
< >4أفضل
< >5أفضل بكثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1مرّة واحدة أو مرتين فقط
< >2ع دّة مرات
< >3في كثير من األحيان
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< >4دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
70

 .]Q9[ Q9هل يمكنك القول بأنك تقوم بمناقشة أمور
سياسيّة عند اإللتقاء أو االجتماع مع أصدقائك أو
أسرتك؟ :

71

 .Q10في هذا البلد ،إلى أي درجة تحس بأنك حر:

 .]Q10A[ Aفي ال ّتعبير عن آرائك

 .]Q10B[ Bلالنضمام إلى أي منظمة سياسية التي
ترغب فيها

 .]Q10C[ Cالختيار من تصوت له دون
الشعوربأي ضغط

72

 .Q11فيما يلي الئحة لبعض النشاطات التي يقوم بها
الناس بصفتهم مواطنين .لكل واحدة منها ،أرجو أن
تخبرني إذا ما كنت ،أنت شخصيّاً ،قد قمت بأي من
النشاطات التالية خالل العام الماضي[ .إذا كانت
اإلجابة" نعم" ،إقرأ] هل كان ذلك غالبا  ،عدة مرات
أو مرة أو مرتين؟ [إذا كانت اإلجابة "ال"  ،اقرأ] إذا
ي منها إذا كانت
ي منها ،هل ستقوم بعمل أ ّ
لم تقم بإ ّ
لديك الفرصة؟

 .]Q11A[ Aحضرت اجتماعا عا ّما مع السكان في
منطقتك؟

 .]Q11B[ Bاجتمعت مع أشخاص آخرين لمناقشة
موضوع أو قضية ما؟

 .]Q11C[ Cشاركت في مظاهرة أو مسيرة
احتجاجية

73
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 .Q12خالل العام الماضي ،كم مرّ ة قمت باالتصال
مع أي من األشخاص التالية بخصوص بعض المشاكل
الها ّمة أو من أجل إعطائهم وجهات نظرك؟

< >2كثيراً
< >1أحيانا ً
< >0أبداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1لست حرا على اإلطالق
< >2لست حرا إلى ح ّد ما
< >3حر إلى ح ٍد ما
< >4حر بشكل كامل
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1لست حرا على اإلطالق
< >2لست حرا إلى ح ّد ما
< >3حر إلى ح ٍد ما
< >4حر بشكل كامل
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1لست حرا على اإلطالق
< >2لست حرا إلى ح ّد ما
< >3حر إلى ح ٍد ما
< >4حر بشكل كامل
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >4نعم ،غالباً
< >3نعم ،عدّة مرات
< >2نعم ،مرّة أو مرتين
< >1ال ،سأقوم بذلك إذا ما أتيحت لي الفرصة
< >0ال ،لن أقوم بذلك أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4نعم ،غالباً
< >3نعم ،عدّة مرات
< >2نعم ،مرّة أو مرتين
< >1ال ،سأقوم بذلك إذا ما أتيحت لي الفرصة
< >0ال ،لن أقوم بذلك أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4نعم ،غالباً
< >3نعم ،عدّة مرات
< >2نعم ،مرّة أو مرتين
< >1ال ،سأقوم بذلك إذا ما أتيحت لي الفرصة
< >0ال ،لن أقوم بذلك أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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 .]Q12A[ Aمستشار جماعي مح ّلي

 .]Q12B[ Bبرلماني

 .]Q12C[ Cمسؤول في حزب سياسي

 .]Q12D[ Dمن األعيان التقليديين

74

دعنا نتحدث عن االنتخابات التشريعية األخيرة التي
أجريت في أكتوبر .2016
 .]Q13[ Q13ال يتمكن األشخاص دائ ًما من
التصويت في االنتخابات  ،على سبيل المثال  ،ألنهم لم
يكونوا مسجلين للتصويت أو لم يتمكنوا من الخروج له
أو أن أحدًا منعهم منه .ما تجربتك في االنتخابات
التشريعية األخيرةالتي أجريت في  ،2016هل صوتت
أم ال  ،أم لم تكن قد بلغت سنّ التصويت؟ أو ال تتذكر
ما إذا كنت قد صوتت؟
 .]Q14[ Q14بصف ٍة عا ّمة ،كيف تقيّم حرية ونزاهة
االنتخابات التشريعية األخيرة التي أجريت في أكتوبر
 ..2016هل كانت :

77

 .Q15في ما يتعلّق باالنتخابات التشريعية األخيرة
التي أجريت في أكتوبر  ،2016هل :

75

76

 .]Q15A[ Aقمت بحضور تجمع لحملة انتخابية
ما؟.
 .]Q15B[ Bقمت بالعمل لمرشح أو حزبٍ؟

 .]Q15C[ Cهل قام أي ممثل عن حزب سياسي
باالتصال بك خالل الحملة؟
78
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 .]Q15D/Q_78_S[ Q15Dمن أي حزب
سياسي كانوا؟

< >0لم أقم باالتصال مطلقاً
< >1مرّة واحدة فقط
< >2مرّات قليلة
< >3غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0لم أقم باالتصال مطلقاً
< >1مرّة واحدة فقط
< >2مرّات قليلة
< >3غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0لم أقم باالتصال مطلقاً
< >1مرّة واحدة فقط
< >2مرّات قليلة
< >3غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0لم أقم باالتصال مطلقاً
< >1مرّة واحدة فقط
< >2مرّات قليلة
< >3غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0لم أصوت
< >1لم أبلغ سنّ التصويت
< >2ال أتذكر ما إذا كنت قد صوت
< >3قمت بالتصويت في االنتخابات
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4حرّ ة ونزيهة تماما ً
< >3حرّ ة ونزيهة ،ولكن مع بعض المشاكل
الثانوية
< >2حرّ ة ونزيهة ،مع بعض المشاكل األساسية
< >1لم تكن حرّ ة وال نزيهة
< >8لم أفهم السؤال [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1500العدالة و التنمية
< >1501األصالة و المعاصرة
< >1502االستقالل
< >1503التجمع الوطني لألحرار
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79

 .]Q16A[ Q16Aخالل الحملة االنتخابية التشريعية
األخيرة في أكتوبر  ،2016كم مرة قدمت وسائل
اإلعالم تغطية عادلة لجميع المرشحين؟

80

 .]Q16B[ Q16Bخالل االنتخابات التشريعية
األخيرة في أكتوبر  ،2016كم مرة  ،إن حصل ذلك،
قدم لك مرشح أو شخص من حزب سياسي شيئًا ما ،
مثل الطعام أو الهدية أو المال  ،مقابل تصويتك؟

81

 .Q17خالل االنتخابات التشريعية األخيرة في أكتوبر
 ،2016كم مرة حدث كل من األمورالتالية؟

< >1504الحركة الشعبية
< >1505االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
< >1506االتحاد الدستوري
< >1507التقدم و االشتراكية
< >1508الحركة الديموقراطية و االجتماعية
< >9995أخرى [حدد]
< >9998رفض [ال تقرأ]
< >9999ال أعرف [ال تقرأ]
< >9997ال يوجد رد آخر [ال تقرأ]
< >9996ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1أحيانا
< >2غالبا
< >3دائما
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1مرة أو مرتين
< >2عدة مرات
< >3غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

 .]Q17A[ Aلم يتم احتساب أصوات الناس بدقة أو
أنها لم تظهر بشكل عادل في النتائج؟

< >0أبدا
< >1مرات قليلة
< >2غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1مرات قليلة
< >2غالبا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

82

 .]Q17C[ Q17Cإلى أي مدى تعتقد أنه يمكن
لألشخاص ذوي النفوذ معرفة اتجاه تصويتك  ،رغم
أنه من المفترض أن يكون التصويت بشكل سري في
هذا البلد؟

83

 .]Q17D[ Q17Dأثناء الحملة االنتخابية التشريعية
األخيرة في أكتوبر  2016في البالد ،كم خشيتَ أنت
شخصيا ً أن تُصبح ضحية للترهيب السياسي أو العنف؟

< >0غير ممكن على االطالق
< >1غير ممكن الى ح ّد ما
< >2ممكن الى ح ّد ما
< >3ممكن جدّا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3لم أخش ذلك على اإلطالق
< >2خشيت ذلك قليالً
< >1خشيت ذلك إلى حدٍ ما
< >0خشيت ذلك كثيراً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

84

 .Q18خالل االنتخابات الوطنية التشريعية في
أكتوبر ،2016هل شاهدت:

صوت الناس أكثر من مرة؟
ّ .]Q17B[ B

 .]Q18A[ Aالشرطة أو الجنود ،عوض القائمين
على االنتخابات ،يساعدون بعض الناس على اإلدالء
بأصواتهم؟
 .]Q18B[ Bأي شخص من قوات األمن أو حزب
سياسي يحاول تخويف الناخبين؟
85
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 .]Q18C[ Q18Cفيما يتعلق باالنتخابات التشريعية
األخيرة في أكتوبر  ، 2016إلى أي مدى تعتقد أن
النتائج التي أعلنتها اللجنة الخاصة لمراقبة االنتخابات

< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4كانت مضبوطة تماما
< >3معظمها مضبوطة ،ولكن مع بعض
التناقضات الثانوية
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عكست بالضبط النتائج الفعلية حسب عدها؟

86

سوف نتناول بعض الموضوعات المتعلقة بال ُمجتمع
التي تود أن تراها في البالد .أي من العبارات التاليّة
هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو
العبارة .2
 .]Q19A[ Q19Aالعبارة  :1يجب أن تكون
الحكومة قادرة على منع أي منظمة تتعارض مع
سياساتها .العبارة  :2يجب أن تكون لنا القدرة على
اإلنضمام إلى أي منظمة ،سواء أكانت تقبل بها
الحكومة أم ال.

88

 .]Q19B[ Q19Bأي من العبارات التاليّة هي
األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة
 .2العبارة  :1يجب أن يكون لوسائل اإلعالم الحريّة
في نشر أي آراء وأفكار دون تحكم الحكومة .العبارة
 :2يجب أن يكون للحكومة الحق في منع وسائل
اإلعالم من نشر مواد تعتبرها مضرّ ة بالمجتمع.

89

 .Q20هناك العديد من أشكال الحكم .هل تعارض أم
توافق على أنظمة الحكم البديلة التالية؟

87

< >2لم تكن مضبوطة جدا ،مع التناقضات
األساسية
< >1كانت غير مضبوطة على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

 .]Q20A[ Aنظام حكم يسمح لحزب سياسي واحد
فقط للترشح لالنتخابات واستالم السلطة.

< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [[ال تقرأ]]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [[ال تقرأ]]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [[ال تقرأ]]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

90

 .]Q21[ Q21أي من العبارات الثالث التالية أقرب
إلى رأيك؟

< >3العبارة  :1الديمقراطية أفضل من أي نظام
آخر للحكم.
< >2العبارة  :2في بعض الظروف ،يمكن
لحكومة غير ديمقراطية أن تكون األفضل.
لشخص مثلي ،ال يه ّمني
< >1العبارة  :3بالنسبة
ٍ
شكل النظام الذي يحكم البلد.
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

91
92

]Q_91[ Hold Start Time at Q22
أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟
اختر العبارة  1أو العبارة ..2
 .]Q22[ Q22العبارة  :1من األهم أن تكون هناك
حكومة قادرة على إنجاز األمور ،حتى لو لم يكن لدينا

 .]Q20B[ Bنظام حكم يكون فيه الجيش مسؤو ًال
عن حكم البالد.

 .]Q20C[ Cنظام حكم ُألغيت فيه االنتخابات و
البرلمان بحيث يقوم الرئيس باتخاذ جميع القرارات.

93
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< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
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أي تأثير على ما تقوم به .العبارة  :2من األهم
للمواطنين أن يكونوا قادرين على ُمساءلة الحكومة،
حتى لو كان ذلك يعني جعل عملية اتخاذ القرارات
أكثر بطئاً.
94

 .]Q23[ Q23العبارة  :1لكي ينجح بلدنا بشكل جيد،
يجب أن نستمع أكثر لحكمة كبار السن .العبارة :2
لكي ينجح بلدنا بشكل جيد ،يجب أن نستمع أكثر إلى
األفكار الجديدة للشباب..

95

 .]Q24[ Q24أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1يجب أن نقوم باختيار قادتنا في البالد من
خالل انتخابات دورية شفّافة ونزيهة .العبارة  :2بما
أن االنتخابات في بعض األحيان تقوم بإفراز نتائج
سيئة ،يجب علينا اعتماد أساليب أخرى الختيار قادة
البالد.
 .]Q25[ Q25العبارة  :1تعمل األحزاب السياسية
على خلق حالة انقسام وارتباك؛ بالتالي فإنه ليس من
الضروري أن يكون هنالك العديد من األحزاب
السياسية في البالد .العبارة  :2هنالك حاجة
ضرورية للعديد من األحزاب السياسية لضمان وجود
خيار فعلي للمواطنين المغاربة في من يحكمهم.

97

 .]Q28[ Q28أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1هناك حاجة إلى خبراء من ذوي التعليم أو
المهارات المتخصصة للمساعدة في اتخاذ القرارات
األكثر أهمية لبلدنا .العبارة  :2الناس و نوابهم
المنتخبون يعرفون ماهو األفضل؛ إنهم ال يحتاجون
إلى مشورة الخبراء من أجل إدارة البالد.
 .]Q29[ Q29العبارة  :1على البرلمان التأكد من
أن رئيس الحكومة يقدِم له شرحاً ،وبشكل دائم ،عن
كيفيّة انفاق حكومته ألموال الضرائب .العبارة :2
على رئيس الحكومة أن يكون قادراً على تكريس
اهتمامه كامال لتطوير البلد بدالً من إضاعة وقته في
تبرير أعماله وأفعاله.

99

 .]Q30[ Q30أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1بما أن رئيس الحكومة قد تم انتخابه لحكم
البلد ،فيجب أالّ يكون ُمقيّداً بالقوانين وقرارات المحاكم
التي يعتقد بأنها على خطأ .العبارة  :2يجب على
رئيس الحكومة االمتثال (قبول و تطبيق) للقوانين
وقرارات المحاكم  ،حتى لو كان يعتقد أنها على خطأ.
 .]Q32[ Q32أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1يجب أن تكون الحكومة التي تتمتع بدعم
الشعب حرة في القيام بما يريده الشعب ،حتى لو كان
ذلك خارج القانون .العبارة  :2يجب أن تخضع أفعال
أي حكومة ،بغض النظرعن مدى شعبيتها ،للقانون
دائ ًما.
 .]Q33[ Q33العبارة  :1يجب على وسائل اإلعالم
تقصّي و اإلبالغ عن أخطاء الحكومة و الفساد
باستمرار .العبارة  :2اإلفراط في اإلبالغ عن
األحداث السلبية ،مثل أخطاء الحكومة و الفساد ،ال
يجلب للبلد إال آثارا سلبية.
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< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بش ّدة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
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102

 .]Q34[ Q34أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1يجب على الدستور تحديد مدّة رئاسة
الحكومة لفترتين رئاسيّتين كحد أقصى .العبارة :2
يجب أالّ تكون هنالك قيود دستوريّة على المدّة التي
يُمكن لرئيس الحكومة أن يحكم خاللها.

103
104

]Q_103[ Hold Time End Q22-34
 .]Q35A[ Q35Aهل يجب أن يكون هناك حد أدنى
لسن المرشحين لرئاسة الحكومة؟

105

 .]Q35B[ Q35Bما هو الحد األدنى للسن الذي
تقترحه ؟

106

 .]Q35C[ Q35Cهل يجب أن يكون هناك حد
أقصى لسن المرشحين لرئاسة الحكومة؟

107

 .]Q35D[ Q35Dكم تقترح أن يكون الحد األ قصى
للسن؟

108

سنتناول االن بعض الموضوعات المتعلقة بالنظام
السياسي في البالد…
 .]Q36[ Q36برأيك ،إلى أي درجة تعتقد أن
المغرب بلد ديمقراطي اليوم؟

110

 .]Q37[ Q37بصفة عامة ،إلى أي درجة أنت
راض عن مستوى الديمقراطية في البالد؟  :هل أنت
ٍ

111

 .Q38برأيك ،كم من الوقت يبذل األعضاء التاليون
جهودهم لالستماع ألشخاص مثلك؟

109

 .]Q38A[ Aالبرلمانيون

 .]Q38B[ Bالمستشارون الجماعيون المحليون

 .]Q38C[ Cاألعيان التقليديون
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< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال،اليجب أن يكون هناك حد أدنى
< >1نعم ،يجب أن يكون هناك حد أدنى
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >999ال أعرف
< >998رفض اإلجابة
< >997ال ينطبق
< >0ال،ال يجب أن يكون هناك حد أقصى
< >1نعم ،يجب أن يكون هناك حد أقصى
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >999ال أعرف
< >998رفض اإلجابة
< >997ال ينطبق
< >4بلد ديمقراطي بشكل تام
< >3بلد ديمقراطي ،لكن مع بعض المشاكل
الثانوية
< >2بلد ديمقراطي ،لكن مع بعض المشاكل
األساسيّة
< >1ليس بلداً ديمقراطيا ً
< >8لم أفهم السؤال /ال أفهم ما هي "الديمقراطية"
[ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]
راض جدا؟
<>4
ٍ
راض إلى حدٍ ما؟
<>3
ٍ
راض؟
< >2غير
ٍ
راض على اإلطالق؟
< >1غير
ٍ
< >0المغرب ليس دولة ديمقراطية [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0أبد ًا
< >1في بعض األحيان فقط
< >2غالبا
< >3دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1في بعض األحيان فقط
< >2غالبا
< >3دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبد ًا
< >1في بعض األحيان فقط
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< >2غالبا
< >3دائماً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
112

 .Q39أرجو أن تخبرني إذا ما كنت تعارض أو
توافق على كل من العبارات التالية؟

 .]Q39A[ Aللسلطة المسؤولة عن تحصيل
الضرائب )القباضة( الحق بإلزام الناس على دفع
الضرائب.

 .]Q39B[ Bتُستخدم المعلومات ال ّتي لدى
السّلطات العمومية من قبل المسؤولين الحكوميّين فقط
و ال ينبغي مشاركتها مع عموم الشّعب.

113

 .Q40برأيك ،كم مرّ ة في هذاالبلد :

 .]Q40A[ Aأ دّت المنافسة بين األحزاب السياسية
إلى صراعات /نزاعات عنيفة؟

 .]Q40B[ Bتجاهل رئيس الحكومة قرارات
المحاكم والقوانين؟

 .]Q40C[ Cتجاهل رئيس الحكومة قرارات
البرلمان وقام بفعل ما يريده ؟

 .]Q40D[ Dتعيّن على الناس أن يكونوا حذرين
فيما يقولون عن السياسة؟

 .]Q40E[ Eتم التعامل مع الناس بشكل غير
متساو بموجب القانون؟

 .]Q40F[ Fفلت المسؤولون الذين يرتكبون
الجرائم من العقاب؟

 .]Q40G[ Gفلت األشخاص العاديون الذين
ينتهكون القانون من العقاب؟
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< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3دائماً
< >2غالبا
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< >1نادر ًا
< >0أبد ًا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
114

 .Q41إلى أي درجة تثق بكل مما يلي ،أم أنك لم
تسمع بأي منهم بما فيه الكفاية إلبداء رأي؟

 .]Q41A[ Aرئيس الحكومة

 .]Q41B[ Bالبرلمان

 .]Q41C[ Cوزارة الداخلية

 .]Q41D[ Dالمجلس الجماعي المحلي الخاص بكم

.]Q41E[ E

الحزب الحاكم

.]Q41F[ F

األحزاب السياسية المعارضة

 .]Q41G[ Gالشرطة

 .]Q41H[ Hالجيش

.]Q41I[ I
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المحاكم/القضاء

< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]
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.]Q41J[ J
القباضة(

موظفوا تحصيل الضرائب )

 .]Q41K[ Kأعيان تقليديون

.]Q41L[ L

115

رجال الدين (ائمة مثال)....

 .Q42برأيك ،كم من األشخاص التاليين تعتقد أنهم
متورطون في الفساد ،أم أنك لم تسمع عنهم بما فيه
الكفاية إلبداء رأي؟

 .]Q42A[ Aرئيس الحكومة و المسؤولون في
مكتبه

 .]Q42B[ Bالبرلمانيون

 .]Q42C[ Cموظفو الحكومة (القطاع العام /
اإلدارة)

 .]Q42D[ Dالمستشارون الجماعيون)المجلس
الجماعي المحلي(.

.]Q42E[ E

الشرطة

.]Q42F[ F

القضاة والسلطة القضائيّة

 .]Q42G[ Gموظفو تحصيل الضرائب،مثال
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< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أثق به /بها على اإلطالق
< >1أثق به /بها قلي ً
ال
< >2أثق به /بها إلى ح ٍد ما
< >3أثق به /بها كثير ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]

[ال تقرأ]
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موظفي القباضة

 .]Q42H[ Hأعيان تقليديون

.]Q42I[ I

رجال الدين (ائمة مثال)....

116

 .]Q43A[ Q43Aحسب رأيك  ،خالل العام
الماضي هل مستوى الفساد المالي و االداري في البالد
،إزداد  ،إنخفض  ،أو بقي كما هو ؟

117

 .]Q43B[ Q43Bفي هذا البلد ،هل يمكن
لألشخاص العاديّين اإلبالغ عن حوادث الفساد المالي
و اإلداري دون خوف ،أم أنّهم مهدّدون باالنتقام منهم
أو بعواقب سلبيّة أخرى اذا ما قاموا باالبالغ عنها؟

118

األن أود أن أتحدث معك بخصوص تجارب عاشها
بعض الناس للحصول على خدمات حكومية أساسية
معينة.
 .]Q44A[ Q44Aخالل اإلثنى عشر شهراً
الماضية ،هل كانت لديك تجربة تعامل  /تواصل مع
إحدى المدارس الحكومية العمومية ؟

120

 .]Q44B[ Q44Bما مدى سهولة أو صعوبة
الحصول على الخدمات التي احتجتها من المدرسين أو
الموظفين في المدرسة؟

121

 .]Q44C[ Q44Cكم مرة ،اذا ما حدث
ذلك،اضطررت الى اعطاء رشوة ،هدية ،أو قمت
بتقديم خدمة الحد المدرسين أو الموظفين بالمدرسة
مقابل خدمات كنت قد احتجتها من المدارس ؟

122

 .]Q44D[ Q44Dخالل اإلثنى عشر شهراً الماضية
 ،هل كانت لديك تجربة مع عيادة صحية حكومية
عمومية أو مستشفى حكومي عمومي؟

123

 .]Q44E[ Q44Eما مدى سهولة أو
صعوبةالحصول على الرعاية الطبية التي كنت قد
احتجتها؟

119
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< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال أحد
< >1بعضهم
< >2معظمهم
< >3جميعهم
< >9ال أعرف /لم أسمع به /بها [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1إزداد كثيراً
< >2إزداد الى حد ما
< >3بقي كما هو
< >4إنخفض الى حد ما
< >5إنخفض كثيراً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0يمكنهم اإلبالغ دون خوف
< >1هم مهدّدون باالنتقام منهم أو بعواقب سلبيّة
أخرى
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
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124

 .]Q44F[ Q44F. Fكم مرة ،إن سبق حصول
ذلك،اضطررت الى اعطاء رشوة ،او هدية ،أو قمت
بتقديم خدمة لعامل في مجال الصحة،أو موظفي
العيادات الصحية أو المستشفى مقابل رعاية طبية
كنت قد احتجتها؟

125

 .]Q44G[ Q44Gخالل اإلثنى عشر شهراً
الماضية  ،هل حاولت أن تحصل على وثائق ثبوتية
مثل شهادة والدة ،رخصة سياقة ،جواز سفر ،أو بطاقة
ناخب،أو ترخيص من الحكومة؟
 .]Q44H[ Q44Hما مدى سهولة أو
صعوبةالحصول على الخدمات التي كنت قد احتجتها؟

127

 .]Q44I[ Q44Iكم مرة ،إن سبق ان حصل
ذلك،اضطررت الى اعطاء رشوة ،هدية ،أو قمت
بتقديم خدمة لموظف حكومي للحصول على الوثيقة
التي احتجتها؟

128

 .]Q44J[ Q44Jخالل اإلثنى عشر شهراً الماضية
،هل طلبت مساعدة من الشرطة؟

129

 .]Q44K[ Q44Kما مدى سهولة أو صعوبة
الحصول على المساعدة التي احتجتها؟

130

 .]Q44L[ Q44Lكم مرة ،إن سبق ان حصل
ذلك،اضطررت الى اعطاء رشوة  ،هدية،أو قمت
بتقديم خدمة لموظف شرطة للحصول على
المساعدةالتي احتجتها؟

131

 .]Q44M[ Q44Mخالل اإلثنى عشر شهراً
الماضية ،كم من مرّ ة واجهت الشّرطة في مواقف
أخرى ،مثل المرور بنقطة تفتيش أو التّثبّت من أوراق
الهويّة أو استيقاف أثناء القيادة أو أثناء تحقيق؟

132

 .]Q44N[ Q44Nكم مرة ،إن حصل ذلك
،اضطررت الى اعطاء رشوة ،أوهدية ،أو قمت
بتقديم خدمة لموظف شرطة لتجنب مشكل خالل أحد
هذه المواقف ؟

133

اآلن دعنا نتحدث عن النظام الضريبي في هذا البلد.

126
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< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0وال مرة
< >1مرة أو مرتين
< >2بعض المرات
< >3غالبا ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]

Morocco Main Survey Terrain 08Feb21
University of Cape Town
6/23/2021 9:15:37 AM

134

 .]Q45[ Q45أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة 2العبارة
 :1من األفضل دفع ضرائب مرتفعة إذا كان ذلك
سيؤدي إلى توفير المزيد من الخدمات التي تقدمها
الحكومة .العبارة  :2من األفضل دفع ضرائب
منخفضة ،حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى توفير القليل
من الخدمات التي تقدمها الحكومة.
 .]Q46A[ Q46Aبنا ًء على تجربتك  ،ما مدى
سهولة أو صعوبة القيام بكل مما يلي؟ معرفة
الضرائب والرسوم التي من المفترض أن تدفعها
للحكومة؟

136

 .]Q46B[ Q46Bبنا ًء على تجربتك  ،ما مدى
سهولة أو صعوبة القيام بكل مما يلي؟ معرفة كيف
تستخدم الحكومة عائدات ضرائب الناس و رسومهم؟

137

 .]Q46C[ Q46Cهل تعتقد أن مبلغ الضرائب التي
يتعين على األشخاص العاديين في [المغرب] دفعها
للحكومة قليل جدًا،أو كثير،أو قرابة المبلغ الصحيح؟

138

 .]Q46D[ Q46Dهل تعتقد أن مبلغ الضرائب التي
يتعين على األغنياء في المغرب دفعها للحكومة قليل
جدًا،أو كثير،أو قرابة المبلغ الصحيح؟

139

 .Q47هل توافق أو ال توافق على كل عبارة من
العبارات التالية؟

135

< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سهل جداً
< >2سهل
< >3صعب
< >4صعب جداً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1قليل جدا
< >2قليل إلى حدما
< >3قرابة المبلغ الصحيح
< >4أكثر من الالزم إلى حدما
< >5أكثر من الالزم بكثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1قليل جدا
< >2قليل إلى حدما
< >3قرابة المبلغ الصحيح
< >4أكثر من الالزم إلىحدما
< >5أكثر من الالزم بكثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

 .]Q47B[ Bمن العدل فرض الضرائب على
األغنياء بمعدل أعلى من األشخاص العاديين ليساعدوا
في دفع تكاليف المشروعات الحكومية لصالح الفقراء.

< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

140

 .]Q47D[ Q47Dفي رأيك ،كم مرة يتهرب الناس
من دفع الضرائب المستحقّة للحكومة في هذا البلد ؟

141

 .]Q48PT1OTHER[ Q48PT1برأيك ،ما هي
أهم المشاكل التي تواجه البالد وعلى الحكومة
معالجتها؟ [ إذا أعطى المجيب إجابة أو إجابتين] :
إسأل المجيب إذا ما أراد إضافة "أي شيء آخر؟"

< >3دائما
< >2غالبا
< >1نادرا
< >0أبدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >998ال اعرف
< >999رفض

 .]Q47C[ Cعادة ما تستخدم الحكومة عائدات
الضرائب التي تجمعها من أجل رفاهية المواطنين.
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142

 .]Q48PT1[ Q48PT1الباحث :قم باختيار رمز
المشكل األول:

143

 "[ .]Q48PT2OTHER[ Q48PT2إذا أعطى
المجيب إجابة واحدة ]" ،إسأل المجيب إذا ما أراد
إضافة "أي شيء آخر؟
 .]Q48PT2[ Q48PT2الباحث :قم باختيار رمز
المشكل الثاني

144
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< >0ال شيء /ال يوجد مشاكل
< >1إدارة االقتصاد
< >2األجور والدخل والرواتب
< >3البطالة
< >4الفقر /العوز
< >5الضرائب والرسوم بأنواعها
< >6القروض /الديون
< >7الزراعة
< >32التسويق الزراعي
< >8نقص الغذاء /المجاعة
< >9الجفاف
< >10األراضي
< >11وسائل النقل (المواصالت)
< >12االتصاالت
< >13البنية التحتية /الطرق
< >14التعليم
< >15السكنى
< >16الكهرباء
< >17إمدادات المياه
< >18األيتام /أطفال الشوارع /األطفال
المشردون
< >19الخدمات (أخرى)
< >20الصحة
< >21اإليدز
< >22األمراض
< >23الجريمة واألمن
< >24الفساد
< >25العنف السياسي
< >26عدم االستقرار السياسي /االنقسامات
السياسية /التوترات العرقية
< >27التمييز /عدم المساواة
< >28قضايا المساواة بين الجنسين /حقوق المرأة
< >29الديمقراطية /الحقوق السياسية
< >30الحرب (على نطاق دولي)
< >31الحرب األهلية
< >33التغيرات المناخية
< >9995أخرى (حدد)
< >9999ال اعرف
< >9998رفض

< >1إدارة االقتصاد
< >2األجور والدخل والرواتب
< >3البطالة
< >4الفقر /العوز
< >5الضرائب والرسوم بأنواعها
< >6القروض /الديون
< >7الزراعة
< >32التسويق الزراعي
< >8نقص الغذاء /المجاعة
< >9الجفاف
< >10األراضي
< >11وسائل النقل (المواصالت)
< >12االتصاالت
< >13البنية التحتية /الطرق
< >14التعليم
< >15السكنى
< >16الكهرباء
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< >17إمدادات المياه
< >18األيتام /أطفال الشوارع /األطفال
المشردون
< >19الخدمات (أخرى)
< >20الصحة
< >21اإليدز
< >22األمراض
< >23الجريمة واألمن
< >24الفساد
< >25العنف السياسي
< >26عدم االستقرار السياسي /االنقسامات
السياسية /التوترات العرقية
< >27التمييز /عدم المساواة
< >28قضايا المساواة بين الجنسين /حقوق المرأة
< >29الديمقراطية /الحقوق السياسية
< >30الحرب (على نطاق دولي)
< >31الحرب األهلية
< >33التغيرات المناخية
< >9995أخرى (حدد)
< >9996ال توجد إجابة أخرى
< >9998رفض
145
146
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[ .]Q48PT3OTHER[ Q48PT3إذا أعطى
المجيب إجابتين فقط] إسأل المجيب إذا ما أراد إضافة
"أي شيء آخر؟
 .]Q48PT3[ Q48PT3الباحث :قم باختيار رمز
المشكل الثالث

< >1إدارة االقتصاد
< >2األجور والدخل والرواتب
< >3البطالة
< >4الفقر /العوز
< >5الضرائب والرسوم بأنواعها
< >6القروض /الديون
< >7الزراعة
< >32التسويق الزراعي
< >8نقص الغذاء /المجاعة
< >9الجفاف
< >10األراضي
< >11وسائل النقل (المواصالت)
< >12االتصاالت
< >13البنية التحتية /الطرق
< >14التعليم
< >15السكنى
< >16الكهرباء
< >17إمدادات المياه
< >18األيتام /أطفال الشوارع /األطفال
المشردون
< >19الخدمات (أخرى)
< >20الصحة
< >21اإليدز
< >22األمراض
< >23الجريمة واألمن
< >24الفساد
< >25العنف السياسي
< >26عدم االستقرار السياسي /االنقسامات
السياسية /التوترات العرقية
< >27التمييز /عدم المساواة
< >28قضايا المساواة بين الجنسين /حقوق المرأة
< >29الديمقراطية /الحقوق السياسية
< >30الحرب (على نطاق دولي)
< >31الحرب األهلية
< >33التغيرات المناخية

Morocco Main Survey Terrain 08Feb21
University of Cape Town
6/23/2021 9:15:37 AM

147

 .]Q49A[ Q49Aإذا قررت الحكومة جعل الناس
يدفعون المزيد من الضرائب لدعم برامج لمساعدة
الشباب،هل تؤيد هذا القرار أو تعارضه؟

148

 .]Q49B[ Q49Bإذا كانت الحكومة تستطيع زيادة
إنفاقها على برامج لمساعدة الشباب،أي من المجاالت
التالية تعتقد أن يكون له األولوية القصوى لالستثمار
اإلضافي؟

149
150

سنتحدث اآلن عن أداء الحكومة الحاليّة في البالد.
 .Q50كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة في التعامل مع
المسائل التالية :هل تتعامل معها بشكل جيد ،أم بشكل
سيئ ،أم أنك لم تسمع بما فيه الكفاية عن هذه
المواضيع إلبداء رأيك؟

.]Q50A[ A

إدارة االقتصاد

 .]Q50B[ Bتحسين مستوى المعيشة للفقراء

 .]Q50C[ Cخلق فرص الشغل

 .]Q50D[ Dالحفاظ على استقرار األسعار

.]Q50E[ E
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الحد من الفجوة بين األغنياء والفقراء

< >9995أخرى (حدد)
< >9996ال توجد إجابة أخرى
< >9998رفض
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض إلى حد ما
< >3ال أؤيد وال أعارض [التقرأ]
< >4أؤيد إلى حد ما
< >5أؤيد بشدة
< >6حسب الظروف (مثال،نسبة الزيادة) [ال
تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1خلق فرص الشغل
< >2التعليم
< >3التدريب على الوظائف
< >4القروض التجارية
< >5الخدمات االجتماعية للشباب،على سبيل
المثال :تحسين الصحة ومنع تعاطي المخدرات
< >0الشيء مما سبق /برامج أخرى [ال تقرأ]
< >6يجب على الحكومة أال تزيد من إنفاقها على
برامج لمساعدة الشباب [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
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.]Q50F[ F

الحد من الجريمة

 .]Q50G[ Gتحسين الخدمات الصحية األساسية

 .]Q50H[ Hمعالجة احتياجات التعليم

.]Q50I[ I
الصحي

توفير المياه وخدمات الصرف

.]Q50J[ J

مكافحة الفساد في الحكومة

 .]Q50K[ Kصيانة الطرق والجسور

.]Q50L[ L

توفير طاقة كهربائية موثوق بها

 .]Q50M[ Mمنع أو ح ّل ال ّنزاعات العنيفة
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< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
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 .]Q50N[ Nتلبية احتياجات الشّباب

 .]Q50O[ Oحماية الحقوق و تعزيز الفرص
لذوي االحتياجات الخاصة

151

 .]Q51A[ Q51Aهل توافق أم تعارض الطريقة
التي أدى بها األشخاص التاليين وظائفهم خالل االثني
عشر شهراً الماضية ام انك لم تسمع  /تعرف بما فيه
الكفاية عن الموضوع كي تعبر عن رأيك ؟ رئيس
الحكومة سعد الدين العثماني

152

 .]Q51B[ Q51Bهل توافق أم تعارض الطريقة
التي أدى بها األشخاص التاليين وظائفهم خالل االثني
عشر شهراً الماضية ام انك لم تسمع  /تعرف بما فيه
الكفاية عن الموضوع كي تعبر عن رأيك ؟
البرلماني الممثل لك

153

 .]Q51C[ Q51Cهل توافق أم تعارض الطريقة
التي أدى بها األشخاص التاليين وظائفهم خالل االثني
عشر شهراً الماضية ام انك لم تسمع  /تعرف بما فيه
الكفاية عن الموضوع كي تعبر عن رأيك ؟ .D
المستشار الجماعي ]المجلس االجماعي المحلي] الممثل
لك

154

 .]Q51D[ Q51Dهل توافق أم تعارض الطريقة
التي أدى بها األشخاص التاليين وظائفهم خالل االثني
عشر شهراً الماضية ام انك لم تسمع  /تعرف بما فيه
الكفاية عن الموضوع كي تعبر عن رأيك ؟ أحد
األعيان التقليديين

155

 .Q52من الذي يجب أن يكون مسؤوالً عن كل مما
يلي:

 .]Q52A[ Aالتأكد من أن البرلمانيين يقومون
بأداء وظيفتهم حال انتخابهم؟

 .]Q52B[ Bالتأكد من أن رئيس الحكومة يقوم
بأداء وظيفته حال انتخابه؟
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< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1سيئ جد ًا
< >2سيئ إلى ح ٍد ما
< >3جيد إلى ح ٍد ما
< >4جيد جد ًا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3أوافق
< >4أوافق بشدّة
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3أوافق
< >4أوافق بشدّة
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3أوافق
< >4أوافق بشدّة
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3أوافق
< >4أوافق بشدّة
< >9ال أعرف /لم أسمع عن هذا الموضوع بما
فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0رئيس الحكومة /السلطة التنفيذية
< >1البرلمان  /المجلس المح ّلي
< >2الحزب السياسي التابع لهم
< >3الناخبون
< >4ال أحد [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >0رئيس الحكومة /السلطة التنفيذية
< >1البرلمان  /المجلس المح ّلي
< >2الحزب السياسي التابع لهم
< >3الناخبون
< >4ال أحد [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
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< >8رفض [ال تقرأ]
156

 .Q53فكر في طريقة عمل االنتخابات في هذا البلد.
ما مدى جودة االنتخابات في:

 .]Q53B[ Bتمكين الناخبين من االستغناء عن القادة
الذين اليفعلون ما يريده الناس؟

< >3جيدة جدا
< >2جيدة
< >1جيدة إلى حد ما
< >0سيئة جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

157

 .]Q53C[ Q53Cكم مرة تعتقد أن المجتمعات التي
تصوت لصالح الحزب الحاكم تعاني من عواقب
ال
ّ
سلبية ،مثل نقص في الدعم الحكومي للخدمات المحلية
أو مشاريع التنمية؟

< >0أبدا
< >1نادرا
< >2احيانا
< >3غالبا
< >4دائما
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

158

 .Q54في أي مجتمع قد يختلف النّاس في بعض
األحيان مع بعضهم البعض ،و تتفاقم هذه االختالفات
لتصل أحيانا الى العنف الجسدي .أرجو أن تخبرني ان
كنت أنت شخصيّا ،خالل العامين الماضيين ،قد خشيت
ي نوع من أنواع العنف التّالية [اذا كانت اإلجابة
من أ ّ
نعم] هل تعرّ ضت شخصيّا لهذا النّوع من العنف خالل
العامين الماضيين؟

 .]Q54A[ Aالعنف بين ال ّناس في حيّكم أو في
قريتكم؟

 .]Q54B[ Bالعنف خالل مظاهرة سياسيّة أو
احتجاج عام ؟

159
160

دعنا اآلن نتحدث عن وسائل اإلعالم وكيف تحصل
على معلومات حول السياسة والقضايا األخرى.
 .Q55كم مرّ ة تتابع أي من المصادر التاليّة للحصول
على األخبار؟

 .]Q55A[ Aالراديو

 .]Q55B[ Bالتلفاز

 .]Q55C[ Cالصحف /الجرائد

 .]Q55D[ Dاإلنترنت
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< >0ال ،أبدا
< >1نعم ،خشيته و لكن لم أتعرّ ض له
< >2نعم ،خشيته و تعرّ ضت له
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال ،أبدا
< >1نعم ،خشيته و لكن لم أتعرّ ض له
< >2نعم ،خشيته و تعرّ ضت له
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >4يومياً
< >3ع دة مرّات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أتابع أياً منها على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4يومياً
< >3عدة مرّات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أتابع أياً منها على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4يومياً
< >3عدة مرّات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أتابع أياً منها على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4يومياً
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 ]Q55E[ .Eمواقع التواصل االجتماعي مثل
فايسبوك وتويتر و واساب وغيرها

161

 .]Q56[ Q56في رأيك ،ما مدى حرية وسائل
اإلعالم في هذا البلد في اإلبالغ عن القضايا والتعليق
عليها دون رقابة أو تدخل من قبل الحكومة؟

162

 .Q57أرجو أن تخبرني كم مرة ،في هذا البلد ،تعتقد
أن الناس من كل مجموعة من المجموعات التالية
ينشرون معلومات يعرفون أنها خاطئة؟

.]Q57A[ A

المسؤولون الحكوميون

.]Q57B[ B

السياسيون واألحزاب السياسية

 .]Q57C[ Cوسائل اإلعالم والصحفيون

 .]Q57D[ Dمستخدمو وسائل التواصل االجتماعي

163

< >3حرة تماما
< >2حرة إلى حد ما
< >1ليست حرة إلى حد ما
< >0ليست حرة على االطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0أبدا
< >1نادرا
< >2أحيانا
< >3غالبا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أب دا
< >1نادرا
< >2أحيانا
< >3غالبا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1نادرا
< >2أحيانا
< >3غالبا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1نادرا
< >2أحيانا
< >3غالبا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

دعنا نتحدث عما إذاكان ينبغي للحكومة أن تكون قادرة
على الحد من تداول األخبار أو المعلومات أو اآلراء
على الراديو و التلفزيون ،في الصحف ،أوعلى شبكة
اإلنترنت و وسائل التواصل االجتماعي.Q58 .
فضالً ،أخبرني ما إذا كنت توافق أو ال توافق على أن
الحكومة يجب أن تكون قادرة على الحد من أو حظر
تداول:

.]Q58a[ A
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< >3عدة مرّات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أتابع أياً منها على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4يومياً
< >3عدة مرّات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أتابع أياً منها على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

األخبار أو المعلومات الخاطئة

< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
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 .]Q58b[ Bاألخبار أو المعلومات أو اآلراء التي
تعارضها الحكومة

 .]Q58c[ Cاألخبارأوالمعلومات أو اآلراء التي
تنتقد رئيس الحكومة أوتهينه

 .]Q58d[ Dخطاب الكراهية ،أي
األخبارأوالمعلومات أو اآلراء المصممة لمهاجمة
أوتشويه فئات معينة في المجتمع

164

 .]Q59A[ Q59Aهل سمعت عن وسائل التواصل
االجتماعي  ،مثل فايسبوك وتويتر و واتساب ؟

165

 .Q59بغض النظر عما إذا كنت شخصيًا تستخدم
وسائل التواصل االجتماعي،أخبرني هل توافق
أوتعارض على أن وسائل التواصل االجتماعي:

 .]Q59B[ Bتجعل الناس أكثر اطالعا على األحداث
الجارية؟

 .]Q59F[ Q59Fبشكل عام،هل تعتقد أن تأثيرات
وسائل التواصل االجتماعي على المجتمع هي إيجابية

< >5إيجابية جدا
< >4إيجابية إلى حد ما

 .]Q59D[ Dتجعل للناس تأثيرا أكبر على العمليات
السياسية؟

 .]Q59E[ Eتجعل الناس أكثر تسامحا مع أصحاب
اآلراء السياسية المختلفة؟
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< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

 .]Q59C[ Cتجعل الناس أكثر عرضة العتقاد
األخبار الكاذبة؟

166

< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أعارض بشدّة
< >2أعارض
< >3ال أوافق وال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدّة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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في الغالب أو سلبية في الغالب ،أو لم تسمع بما فيه
الكفاية لتعبر عن رأيك ؟

167

 .]Q60[ Q60أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1كون اإلنترنت و وسائل التواصل
االجتماعي في متناول المواطنين  -بدون قيود –
يجعلهم أكثر دراية و نشاطًا ،لذا يجب حماية ذلك.
العبارة  :2المعلومات التي يتم تداولها على اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي تحدث انقسامات في
المغرب  ،لذلك يجب على الحكومة أن تقننها.
نتحدث اآلن عن عالقة بلدنا بالدول األخرى في شمال
إفريقيا وفي العالم.
 .]Q61[ Q61أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة .2
العبارة  :1يجب أن يكون لألشخاص الذين يعيشون في
شمال إفريقيا قدرة التنقل بحرية عبر الحدود الدولية
من أجل التجارة أو العمل في بلدان أخرى .العبارة
 :2من أجل حماية مواطنيها ،يجب على الحكومات
الحد من حركة األشخاص والبضائع عبرالحدود.
 .]Q62[ Q62برأيك ،بالنسبة لمواطني شمال
إفريقيا  ،ما مدى سهولة أو صعوبة إجتياز الحدود
الدولية لغايات العمل أو التجارة في دول أخرى ام انك
لم تسمع  /تعرف بما فيه الكفاية عن الموضوع كي
تكون رأياً؟
تعبر عن رأيك او ّ

171

 .]Q63[ Q63أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة .2
العبارة  : :1من المهم  ،كدولة مستقلة ،أن نمول
التنمية من مواردنا الخاصة ،حتى لو كان ذلك يعني
دفع المزيد من الضرائب .العبارة  :2يجب أن نستخدم
القروض الخارجية لتنمية البلد ،حتى لو ازدادت
مديونيتنا للبلدان و المؤسسات األجنبية.
 .]Q64A[ Q64Aالعبارة  :1عندما تقدم بلدان
أخرى قروضًا أو مساعدة تنموية لـ المغرب  ،ينبغي
عليها أن تفرض متطلبات صارمة على كيفية إنفاق
األموال .العبارة  :2عندما تمنح بلدان أخرى المغرب
قروضًا أو مساعدة تنموية  ،ينبغي أن تسمح لحكومتنا
باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية استخدام تلك
الموارد.
 .]Q64B[ Q64Bأي من العبارات التاليّة هي
األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة
 .2العبارة  :1عندما تقدم بلدان أخرى قروضًا أو
مساعدة تنموية لـ المغرب  ،يجب عليها فرض
متطلبات صارمة للتأكد من أن حكومتنا تعزز
الديمقراطية وتحترم حقوق اإلنسان .العبارة  :2حتى
إذا منحت بلدان أخرى المغرب قروضًا أو مساعدة
تنموية ،يجب على حكومتنا اتخاذ قراراتها الخاصة
بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
 .]Q65A[ Q65Aعلى حدعلمك ،هل تقدم الصين
قروضًا أو مساعدة تنموية لحكومة بلدنا،أو لم تسمع
عن ذلك قط؟

175

 .]Q65B[ Q65Bهل تعتقد أن حكومتنا مطالبة
بتسديد القروض و المساعدة التنموية التي تقدمها

168
169

170

172

173

174

Page 24 of 51

< >3ال إيجابية و ال سلبية [ال تقرأ]
< >2سلبية إلى حد ما
< >1سلبية جدا
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4سهل جداً
< >3سهل
< >2صعب
< >1صعب جداً
< >7لم أجرب ذلك قبل [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
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الصين لـ [المغرب] ،أو أنك لم تسمع بما فيه الكفاية
لتعبر عن رأيك؟
176

 .]Q65C[ Q65Cهل تعتقد أن حكومتنا قد
اقترضت الكثير من المال من الصين ،أم أنك لم تسمع
بما فيه الكفاية لتعبر عن رأيك؟

177

 .]Q65D[ Q65Dعندما تمنح حكومة الصين
قروضًا أو مساعدة تنموية لـلمغرب ،هل تعتقدأنها
تضع متطلبات أكثرأو متطلبات أقل على حكومتنا
مقارنة بالدول المانحة األخرى،أو أنك لم تسمع بما فيه
الكفاية لتعبر عن رأيك؟

178

 .]Q66[ Q66أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1من أجل التنمية في البالد ،يجب على بلدنا
االعتمادعلى التجارة مع بقية العالم ،بما في ذلك فتح
حدودنا أمام الواردات األجنبية إن تطلب ذلك .العبارة
 :2من أجل التنمية ،يجب على بلدنا االعتماد على
اإلنتاج المحلي وحماية المنتجين المحليين من المنافسة
األجنبية.
 .]Q67[ Q67العبارة  :1ينبغي على الحكومة أن
تسمح فقط لمواطني وشركات بلدنا بالتداول في السلع
االستهالكية ،حتى لو كان هذا يعني أننا سنحصل على
سلع أقل أو نشتريها بأسعار غالية .العبارة  :2يجب
على الحكومة االستمرار في السماح لألجانب و
الشركات األجنبية بإقامة متاجر بيع بالتجزئة في هذا
البلد لتضمن وجود خيارات واسعة من السلع
االستهالكية و بأسعار منخفضة.
 .]Q68[ Q68أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1تكون المجتمعات أقوى عندما تتألف من
أشخاص ينتمون إلى مجموعات إثنية أو أعراق أو
ديانات مختلفة .العبارة  :2تكون المجتمعات أقوى
عندما تتكون من أشخاص ذي طابع متجانس ،أي
أشخاص من نفس المجموعة اإلثنية أو العرق أو
الدين.
 .]Q69A/Q_181_S[ Q69Aفي رأيك ،أي من
الدول التالية ،إن وجدت ،تكون أفضل نموذج للتنمية
المستقبلية لبلدنا  ،أو هل هناك دولة أخرى في إفريقيا
أو في أي مكان آخر ،ينبغي أن يكون نموذجا لنا؟

182

 .]Q69B[ Q69Bما مدى تأثير أنشطة الصين
االقتصادية في [المغرب] على اقتصادنا ،أوأنك لم
تسمع بما فيه الكفاية لتعبر عن رأيك؟

183

 .Q70بشكل عام،هل تعتقد أن التأثير االقتصادي و
السياسي لكل منظمة من المنظمات التالية على المغرب

179

180

181
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< >9الأعرف  /لم أسمع بما فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9الأعرف  /لم أسمع بما فيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0متطلبات أقل بكثير
< >1متطلبات أقل إلى حد ما
< >2حوالي نفس العدد من المتطلبات
< >3متطلبات أكثرإلى حد ما
< >4العديد من المتطلبات
< >9ال أعرف /لم أسمع عن الموضوع [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1الواليات المتحدةاالمريكية
< >2الصين
< >3فرنسا
< >5جنوب أفريقيا
< >6أثيوبيا
< >7يجب أن نتبع نموذج بلدنا [التقرأ]
< >0الشيء من هذه  /اليوجد نموذج يحتذى به
[التقرأ]
< >9995بلد آخر [حدد] [التقرأ]
< >9999ال أعرف [ال تقرأ]
< >9998رفض [ال تقرأ]
< >3كثيرا
< >2بعض الشئ
< >1قليال
< >0ال يوجد أي تأثير
< >9ال أعرف  /لم أسمع بمافيه الكفاية [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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إيجابي في الغالب،أو سلبي في الغالب ،أو لم تسمع بما
فيه الكفاية لتعبر عن رأيك ؟

 .]Q70A[ Aاالتحاد األفريقي

 .]Q70B[ Bإتحاد المغرب العربي أو UMA

 .]Q70C[ Cوكاالت األمم المتحدة

184
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< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]

 .Q70و ماذا عن الدول التالية؟ هل تعتقد أن التأثير
االقتصادي و السياسي لكل من البلدان التالية على
المغرب إيجابي في الغالب ،أو سلبي في الغالب ،أو لم
تسمع بما فيه الكفاية لتعبر عن رأيك ؟

.]Q70D[ A

فرنسا

.]Q70E[ B

الصين

.]Q70F[ C

الواليات المتحدة األمريكية

.]Q70G[ D

مصر

.]Q70H[ E

روسيا

< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1سلبي جدا
< >2سلبي إلى حد ما
< >3ال إيجابي وال سلبي
< >4إيجابي إلى حد ما
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< >5إيجابي جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
185

 .]Q71/Q71Other[ Q71عند التفكير في مستقبل
الجيل القادم في بلدنا،أي من هذه اللغات الدولية ،إن
وجدت ،تعتقد أنه من المهم أن يتعلمها الشباب؟

186

 .]Q72A[ Q72Aهل سمعت عن التّغييرات
المناخيّة ،أم أنّه لم تتح لك الفرصة لسماع ذلك بعد؟

187

 .]Q72B[ Q72Bهل تعتقد أنّ التّغييرات المناخيّة
تجعل الحياة في البالد أفضل أم أسوأ أم أنّك لم تسمع
بما فيه الكفاية البداء رأيك؟

188

نتحدّث اآلن عن نوع المجتمع ال ّذي ترغب أن يكون
في بالدنا .يقول بعض النّاس أنّه لكي نتمتّع باألمان في
مجتمعنا يجب أن نح ّد من نسبة الحريّة التّي يتمتّع بها
المواطنون .ويقول آخرون أنّ الحريّة السّياسيّة مه ّمة
جدّا لدرجة عدم التّضحية بها ويجب دائما الحفاظ عليها
حتّى وان كانت تهدّد أمن البالد .أي من العبارات
التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة 1
أو العبارة .2
 .]Q73[ Q73العبارة  :1يجب أن يكون النّاس
ي وقت من النّهار أو
أحرارا في التّنقّل في البالد في أ ّ
اللّيل ،حتّى و ان كانت هناك تهديدات لألمن العا ّم.
العبارة  :2عندما تكون هناك تهديدات لألمن العا ّم،
فينبغي أن تكون الحكومة قادرة على فرض حظر
التّجوال و إقامة حواجز لمنع النّاس من التّنقّل.

190

 .]Q74[ Q74العبارة  :1ينبغي أن تكون الحكومة
قادرة على مراقبة االتصاالت الشّخصيّة ،مثال على
الهواتف المحمولة للتّأكّد من أنّ النّاس ال تخطّط
للعنف .العبارة  :2يجب أن يكون للنّاس الحقّ في
ي وكالة
التّواصل في كنف الخصوصيّة دون أن تقوم أ ّ
حكوميّة بقراءة أو االستماع لك ّل ما يقولونه.

191

 .]Q75[ Q75أي من العبارات التاليّة هي األقرب
إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة ..2
العبارة  :1حريّة التديّن و العبادة مطلقة ،بمعنى أنّ
الحكومة ال يجب أبدا أن تح ّد م ّما يمكن أن يقال داخل
أماكن العبادة .العبارة  :2يجب أن تكون للحكومة
سلطة لمراقبة ما يقال داخل أماكن العبادة ،خاصّة ان
كان الخطباء و األئ ّمة يهدّدون األمن العا ّم.
 .MOR-76لكل من العبارات التالية ،من فضلك،
أخبرني ما إذا كنت توافق أو ال توافق أو لم تسمع ما

189

192
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< >1اإلنجليزية
< >2الفرنسية
< >3البرتغالية
< >4العربية
< >5الصينية
< >6السواحيلية
< >95أخرى [حدد] [التقرأ]
< >0ال شيء من هذه  /ال حاجة إلى لغة دولية
[ال تقرأ]
< >99ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أفضل بكثير
< >2أفضل الى ح ّد ما
< >3ال شئ من ذلك  /ال تغيير /تقريبا نفس
الشّيء [ال تقرأ]
< >4أسوأ الى ح ّد ما
< >5أسوأ بكثير
< >9ال أعرف /لم أسمع عنهم بما فيه الكفاية [ال
تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]

< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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يكفي لتقوله؟

 . ]Q76MOR_A[ Aيساعد المهاجرون األجانب
على ملء الوظائف الشاغرة في كل من القطاعين العام
والخاص في المغرب.

< >1ال أتفق على األطالق
< >2ال أتفق
< >3ال أوافق و ال أرفض [ال تقرا]
< >4أتفق
< >5أتفق تماما
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]
< >1ال أتفق على األطالق
< >2ال أتفق
< >3ال أوافق و ال أرفض [ال تقرا]
< >4أتفق
< >5أتفق تماما
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]
< >1ال أتفق على األطالق
< >2ال أتفق
< >3ال أوافق و ال أرفض [ال تقرا]
< >4أتفق
< >5أتفق تماما
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]

193

 .]Q_193[ 77-MORمنذ بداية جائحة كرونا ،
هل تجنبت أنت أو أفراد أسرتك اآلخرين طلب الرعاية
الصحية بسبب الخوف من اإلصابة بـ كرونا؟

194

 .]Q_194[ 78-MORمنذ بداية جائحة كرونا ،
هل حدث أنك لم تتمكن أنت أو أفراد أسرتك اآلخرين
من البحث عن الرعاية الصحية التي تحتاجها أو
الحصول عليها بسبب الوباء  ،على سبيل المثال بسبب
اإلغالق أو إغالق العيادات أو المرافق الطبية المغلقة؟
 .]Q_195[ 79-MORإذا قدر أنك أصبت أنت أو
أحد أفراد أسرتك بـكرونا في المستقبل  ،ما مدى ثقتك
في إمكانية حصولك على الرعاية الطبية التي
تحتاجها؟

< >1نعم
< >0ال
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]
< >1نعم
< >0ال
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]

196

 .MOR-80من فضلك قل لي ما إذا كنت توافق أو ال
توافق على العبارات التالية:

 .]Q76MOR_B[ Bإن وجود المهاجرين يعزز
ويحسن التنوع الثقافي في المغرب.

 .]Q76MOR_C[ Cأدت األعداد المتزايدة من
المهاجرين األجانب في البالد إلى زيادة مستويات
الجريمة وانعدام األمن.

195

 :]Q80MOR_A[ Aتقوم الحكومة المغربية بما
يكفي لدعم األشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب
جائحة كرونا.

 .]Q80MOR_B[ Bأزمة فيروس كورونا عززت
التضامن بين المغاربة.

197
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دعنا نعود للحديث عن نفسك
 .]Q81/Q81OTHER[ Q81ما هي مجتموعتك
العرقية أو مجموعتك الثقافية أو قبيلتك؟

< >4واثق جدا
< >3واثق إلى حد ما
< >2لست واثقا جدا
< >1غير واثق على اإلطالق
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]

< >1أتفق تماما
< >2أتفق
< >3ال أوافق وال أرفض [ال تقرأ]
< >4ال أتفق
< >5ال أتفق على األطالق
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]
< >1أتفق تماما
< >2أتفق
< >3ال أوافق وال أرفض [ال تقرأ]
< >4ال أتفق
< >5ال أتفق على األطالق
< >8رفض اإلجابة [ال تقرا]
< >9ال أعرف [ال تقرا]
< >1500عربي
< >1501أمازيغي (ريفي ،سوسي ،شلح)
< >1504صحراوي
< >9990مغربي فقط أو "ال أنتمي إلى أية
مجموعة عرقية"
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199

 .]Q82A[ Q82Aكم من مرة ،إن حدث ذلك
تعاملت الحكومة مع { }0بطريقة غير عادلة ؟

200

 .]Q82B[ Q82Bلنفترض أنك مطالب باالختيار
بين أن تعرف كمواطن(ة) مغربي و { .}0أي من
العبارات تعبر عن إحساسك /هويتك؟

201

 .Q82هل أنت مرتاح عندما:

< >9998رفض اإلجابة
< >9999ال أعرف
< >9995آخر [حدد]
< >0أبدا
< >1أحيانا
< >2غالبا
< >3دائما
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >5أحس انني مواطن(ة) مغربي فقط
< >4أحس بأنني مواطن(ة) مغربي أكثر من {}0
< >3أحس بأنني مواطن(ة) مغربي و {}0
< >2أحس بأنني { }0أكثر من كوني مواطن(ة)
مغربي
< >1أحس بأنني { }0فقط
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]

 .]Q82C[ Cتتحدث بلغتك األم في األماكن العامة؟

< >0ال
< >1نعم
< >7ال ينطبق [ال تقرأ .اختر هذه فقط إذا رد
المجيبون ،مثال ،أنهم ال يتحدثون لغتهم األم ،أو أنه
ليس لديهم لباس تقليدي أو ثقافي]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >7ال ينطبق [ال تقرأ .اختر هذه فقط إذا رد
المجيبون ،مثال ،أنهم ال يتحدثون لغتهم األم ،أو أنه
ليس لديهم لباس تقليدي أو ثقافي]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]

202

 .]Q83[ Q83بشكل عام ،هل يصح القول أنه يمكنك
الوثوق بمعظم الناس أم يجب عليك أن تكون حذراً
للغاية عند التعامل مع الناس؟

< >1يمكن الوثوق بمعظم الناس
< >0يجب أن أكون حذرا جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

203

 .Q84خالل السنة الماضية ،كم مرة ،إن حصل ذلك،
أن عوملت شخصيا ً بطريقة غير عادلة من قبل
مواطنين آخرين على أساس:

 .]Q82D[ Dترتدي لباسك التقليدي أو الثقافي في
األماكن العامة؟

 .]Q84A[ Aوضعك االقتصادي ،أي كنت غني اأو
فقيرا ؟

 .]Q84B[ Bدينك؟

 .]Q84C[ Cمجموعتك اإلثتية؟
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< >0أبدا
< >1مرّة أو مرّ تين
< >2عدة مرات
< >3مرات عديدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1مرّة أو مرّ تين
< >2عدة مرات
< >3مرات عديدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0أبدا
< >1مرّة أو مرّ تين
< >2عدة مرات
< >3مرات عديدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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204

205

 .]Q85[ Q85المجتمع المغربي متنوع للغاية .ينتمي
المواطنون إلى ديانات مختلفة و كذلك جماعات إثنية
وأحزاب سياسية وخلفيات اقتصادية و اجتماعية
مختلفة .بشكل عام ،هل يمكن القول أنه هناك ما يوحد
جميع مواطني المغرب كشعب واحد،أو هناك أكثر ما
يفرقهم؟
 :Q86لكل واحدة من المجموعات التالية  ،من فضلك
حدد ما إذا كنت ترغب في أن يكونوا جيرانك أو ال
ترغب في ذلك أو انه ال فرق لديك؟

 .]Q86A[ Aأشخاص من ديانة مختلفة عن ديانتك

 .]Q86B[ Bأشخاص من مجموعات عرقية
أخرى

 .]Q86C[ Cالمثليون

.]Q86D[ D
خارج البالد.

206
207

المهاجرون اوالعمال الوافدون من

< >1ال أرغب في ذلك على االطالق
< >2ال أرغب في ذلك
< >3ال فرق لديك
< >4أرغب في ذلك
< >5أرغب في ذلك كثيرا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1ال أرغب في ذلك على االطالق
< >2ال أرغب في ذلك
< >3ال فرق لديك
< >4أرغب في ذلك
< >5أرغب في ذلك كثيرا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1ال أرغب في ذلك على االطالق
< >2ال أرغب في ذلك
< >3ال فرق لديك
< >4أرغب في ذلك
< >5أرغب في ذلك كثيرا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1ال أرغب في ذلك على االطالق
< >2ال أرغب في ذلك
< >3ال فرق لديك
< >4أرغب في ذلك
< >5أرغب في ذلك كثيرا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

سنتحدث اآلن عن األعيان التقليديين ودورهم في
السياسة والحكومة في هذا البلد.
 .Q87ما مدى تأثير األعيان التقليديين في الوقت
الحاضر في كل مجال من المجاالت التالية:

.]Q87A[ A

حكامة مجتمعك المحلي

.]Q87B[ B

منح األراضي

 .]Q87C[ Cالتأثير في كيفية تصويت الناس في
مجتمعاتهم المحلية
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< >4أكثر بكثير ما يوحدنا
< >3أكثر ما يوحدنا إلى حدما
< >2أكثر ما يفرقنا
< >1الكثير الذي يفرقنا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >4كثيرا
< >3بعض الشيئ
< >2قليال
< >1ال شيئ من ذلك
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4كثيرا
< >3بعض الشيئ
< >2قليال
< >1ال شيئ من ذلك
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4كثيرا
< >3بعض الشيئ
< >2قليال
< >1ال شيئ من ذلك
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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.]Q87D[ D

حل النزاعات المحلية

208

 .]Q87E[ Q87Eهل تعتقد أن مقدار التأثير الذي
يتمتع بها األعيان التقليديون في إدارة مجتمعك المحلي
يجب أن يزداد  ،أو يظل كما هو ،أو ينقص؟

209

 .]Q88[ Q88أي من العبارات الثالثة التاليّة هي
األقرب إلى وجهة نظرك؟

210

 .]Q89A[ Q89Aأي من العبارات التاليّة هي
األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  1أو العبارة
 ..2العبارة  :1لألعيان التقليديين فهم أفضل للقضايا
السياسية من األشخاص العاديين؛ لذا يجب عليهم أن
ينصحوا أتباعهم حول كيفية التصويت .العبارة
 :2يجب على األعيان التقليديين االبتعاد عن السياسة و
ترك الناس التخاذ قراراتهم الخاصة بشأن كيفية
التصويت.
نظرا لعدم انتخاب األعيان التقليديين،
ً .]Q90[ Q90
يعتقد بعض الناس أنهم قادرون على إيذاء الديمقراطية
؛ لكن يعتقد البعض اآلخر أن القادة التقليديين يمكنهم
العمل مع القادة المنتخبين لجعل الديمقراطية تعمل
بشكل أفضل .مارأيك؟هل تعتقد أن القادة التقليديين
يعززون الديمقراطية ،أو يضعفون الديمقراطية ،أو ال
يحدثون أي فرق؟
اآلن أود أن أطرح عليكم بعض األسئلة حول جائحة
كرونا التي تؤثر على بلدنا والعالم منذ أوائل عام
...2020
 .]COV_1[ COV-1إلى أي مدى تعتقد أنك على
دراية بفيروس كورونا أو جائحة COVID-19
والجهود المبذولة لمكافحته؟ هل تعتبر نفسك:

214

المرجو إخباري إذا كنت أنت شخصيًا أو أي فرد آخر
من أفراد أسرتك قد تأثرت بأي من الطرق التالية
بجائحة كرونا:

211

212
213

 .]COV_2[ COV 2أصبت بمرض كرونا

 .]COV_3[ COV 3فقدان مؤقت أو دائم لوظيفة
أو عمل أو لمصدر أساسي للدخل
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< >4كثيرا
< >3بعض الشيئ
< >2قليال
< >1ال شيئ من ذلك
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >5يزداد بكثير
< >4يزداد إلى حد ما
< >3يبقى كما هو
< >2ينقص إلى حد ما
< >1ينقص بكثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3العبارة  :1يبحث األعيان التقليديون في
الغالب عما هو أفضل للناس في مجتمعاتهم.
< >2العبارة  :2يخدم األعيان التقليديون في
الغالب مصالح السياسيين و المسؤولين الحكوميين.
< >1العبارة  :3يبحث األعيان التقليديون في
الغالب عن مصالحهم الخاصة.
< >0ال أتفق مع أي من هذه العبارات [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >1أوافق بشدّة على العبارة 1
< >2أوافق على العبارة 1
< >3أوافق على العبارة 2
< >4أوافق بشدّة على العبارة 2
< >5ال أتفق مع أي من العبارتين [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >3يعززون الديمقراطية
< >2اليحدثون أي فرق
< >1يضعفون الديمقراطية
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]

< >4على دراية جيدة
< >3على دراية إلى حد ما
< >2لست على دراية جيدة
< >1لست على دراية على اإلطالق
< >0لم أسمع عن فيروس كورونا [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
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< >7ال ينطبق
215

 .]COV_5[ COV-5ما مدى سهولة أو صعوبة
امتثالك أنت وأسرتك لقيود اإلغالق أو حظر التجول
التي فرضتها الحكومة؟

216

 .]COV_6[ COV-6من فضلك أخبرني ما إذا
كنت توافق أو ال توافق على العبارة التالية :رغم أنه
آثارا سلبية على
كان لإلغالق أو حظر التجول ً
االقتصاد وسبل عيش الناس  ،فإنه كان ضروريا للحد
من انتشار جائحة كرونا.

217

 .]COV_8[ COV-8هل أيدت أو عارضت قرار
الحكومة بإغالق المدارس في محاولة للحد من انتشار
جائحة كرونا ؟

218

 .]COV_9[ COV-9برأيك  ،هل كانت الفترة التي
أغلقت خاللها المدارس طويلة جدًا أم قصيرة جدًا؟

219

 .]COV_10[ COV-10منذ بداية جائحة Covid-
 ، 19هل تلقيت أنت أو أسرتك أي مساعدة من
الحكومة  ،مثل الطعام  ،والدعم النقدي  ،واإلعفاء من
سداد الفواتير  ،أو أي مساعدة أخرى لم تكن تتلقاها
عادة قبل الوباء؟
 .]COV_11[ COV-11هل تعتقد أن فوائد البرامج
الحكومية لدعم الناس خالل جائحة كرونا  ،على سبيل
المثال من خالل قفة المواد الغدائية أو الدعم النقدي ،
قد تم توزيعها بشكل عادل  ،أو أن التوزيع كان غير
عا دل  ،على سبيل المثال من خالل تفضيل مجموعات
أو مناطق معينة؟

221

إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة الحالية قد تعاملت
بشكل جيد أو سيئ مع األمور التالية منذ بداية جائحة
كرونا  ،أو لم تسمع ما يكفي لتقوله؟

220

 .]COV_12[ COV-12تدبير االستجابة لوباء
كرونا

 .]COV_13[ COV-13إطالع الجمهور على
جائحة كرونا
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< >5سهل جدا
< >4سهل
< >3ليس سهالً وال صعبًا [ال تقرأ]
< >2صعب
< >1صعب جدا
< >0أنا  /نحن لم نمتثل [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >5توافق بشدة
< >4توافق
< >3ال توافق وال تعارض [ال تقرأ]
< >2تعارض
< >1تعارض بشدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1عارضت بشدة
< >2عارضت إلى حد ما
< >3لم تؤيد ولم تعارض [ال تقرأ]
< >4أيدت إلى حد ما
< >5أيدت بشكل قوي
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1طويلة جدا
< >2إلى حد ما طويلة ج دًا
< >3تقريبا طول مناسب [ال تقرأ]
< >4إلى حد ما قصيرة جدًا
< >5قصير جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >4عادل جدا
< >3عادل إلى حد ما
< >5عادل وال غير عادل [ال تقرأ]
< >2غير عادل إلى حد ما
< >1غير عادل
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق

< >1سيء للغاية
< >2سيء إلى حد ما
< >3جيد إلى حد ما
< >4جيد جدا
< >9ال أعرف  /لم أسمع ما يكفي [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1سيء للغاية
< >2سيء إلى حد ما
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< >3جيد إلى حد ما
< >4جيد جدا
< >9ال أعرف  /لم أسمع ما يكفي [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
222

 .]COV_14[ COV-14ما مدى ثقتك
باإلحصائيات الرسمية التي قدمتها الحكومة حول عدد
اإلصابات والوفيات بسبب جائحة كرونا ؟

223

 .]COV_15[ COV-15بالنظر إلى جميع األموال
والموارد التي كانت متاحة للحكومة لمكافحة جائحة
كرونا واالستجابة له  ،ما مقدار الضياع أو السرقة في
رأيك بسبب الفساد بين المسؤولين الحكوميين؟

224

 .]COV_16[ COV-16ما مدى ثقتك في الحكومة
لضمان أن أي لقاح ضد جائحة كرونا يتم تطويره أو
تقديمه للمواطنين المغاربة آمن قبل استخدامه في هذا
البلد؟

225

 .]COV_17[ COV-17إذا أصبح لقاح كرونا
متاحًا وقالت الحكومة إنه آمن  ،فما مدى احتمالية
محاولتك التلقيح؟

226

 .]COV_18[ COV-18يعتقد بعض الناس أن
الصالة هي وسيلة فعالة لتغيير األحداث في العالم.
وضع آخرون المزيد من الثقة في العلم لحل المشاكل.
بعض الناس يؤمنون بكليهما ،ماذا عنك؟ هل تعتقد أن
الصالة أكثر فاعلية أو أقل فعالية من اللقاح في الوقاية
من اإلصابة بعدوى جائحة كرونا ؟

227

 .]COV_19[ COV-19بالنظر إلى المستقبل  ،ما
مدى خطورة جائحة كرونا على المغرب خالل األشهر
الستة المقبلة؟

228

 .]COV_20[ COV-20هل توافق أو ال توافق
على العبارة التالية :تحتاج حكومتنا إلى استثمار المزيد
من مواردنا الصحية في االستعدادات الخاصة
لالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية مثل جائحة كرونا
 ،حتى لو كان ذلك يعني توفر موارد أقل للخدمات
الصحية األخرى.

229

عندما تواجه البالد حالة طوارئ صحية عامة مثل
جائحة كرونا  ،هل توافق أو ال توافق على أنه من
المبرر للحكومة تقييد الديمقراطية أو الحريات
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< >1ال أثق على االطالق
< >2أثق قليال
< >3أثق
< >4اثق كثيرا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1كثيرا
< >2بعض الشيء
< >3قليال
< >4ال شيء
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1ال على االطالق
< >2قليال فقط
< >3قليال
< >4كثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1من المستبعد جدا
< >2غير محتمل إلى حد ما
< >3من المرجح إلى حد ما
< >4من المرجح جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1أكثر فعالية
< >2أكثر فعالية إلى حد ما
< >3نفس الفعالية [ال تقرأ]
< >4إلى حد ما أقل فعالية
< >5أقل فعالية بكثير
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >4خطيرة جدا
< >3خطيرة إلى حد ما
< >2ليست خطيرة جدا
< >1غير خطيرة على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1تعارض بشدة
< >2تعارض
< >3ال توافق وال تعارض[ال تقرأ]
< >4توافق
< >5توافق بشدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
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الديمقراطية مؤقتًا من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية؟

 .]COV_21[ COV-21مراقبة التقارير اإلعالمية

< >1ال أوافق على اإلطالق
< >2ال أوافق
< >3ال أوافق و ال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1ال أوافق على اإلطالق
< >2ال أوافق
< >3ال أوافق و ال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق
< >1ال أوافق على اإلطالق
< >2ال أوافق
< >3ال أوافق و ال أعارض [ال تقرأ]
< >4أوافق
< >5أوافق بشدة
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق

230

 .]COV_24[ COV-24في بعض البلدان  ،كان
الناس قلقين من أن الحكومات والسياسيين يحاولون
االستفادة من جائحة كرونا لزيادة ثروتهم أو قوتهم ،
أو لتقييد الحريات أو المنافسة السياسية بشكل دائم.
ماذا عنك؟ ما مدى قلقك  ،إن وجد على اإلطالق  ،من
أن األشياء التالية تحدث أو قد تحدث في المغرب:
يستخدم السياسيون الوباء كفرصة لزيادة قوتهم
وسلطتهم
 .]Q91A[ Q91Aهل تشعر بأنك على قرب مع أي
حزب سياسي محدد؟

< >1لست قلقا على اإلطالق
< >2لست قلقا جدا
< >3قلق نوعا ما
< >4قلق جدا
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق

232

 .]Q91B/Q91BOTHER[ Q91B؟ ما هو ذلك
الحزب

233

 .Q92أي من المقتنيات (األجهزة) التالية تمتلكها أنت
ي
شخصيّاً؟ [اذا كانت اإلجابة ال ،اسأل] :هل يمتلك أ ّ
شخص آخر في المنزل أيّا منها؟

 .]COV_22[ COV-22استخدام الشرطة وقوات
األمن لتطبيق تعليمات الصحة العامة مثل أوامر
اإلغالق أو متطلبات األقنعة أو القيود المفروضة على
التجمعات العامة

 .]COV_23[ COV-23تأجيل االنتخابات أو الحد
من الدعاية السياسية

231

.]Q92A[ A
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الراديو.

< >0ال (ال أشعر بالتقارب مع أي حزب سياسي)
< >1نعم (أشعر بالتقارب مع حزب سياسي)
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >1500العدالة و التنمية
< >1501األصالة و المعاصرة
< >1502االستقالل
< >1503التجمع الوطني لألحرار
< >1504الحركة الشعبية
< >1505االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
< >1506االتحاد الدستوري
< >1507التقدم و االشتراكية
< >1508الحركة الديموقراطية و االجتماعية
< >9995أخرى [حدد]
< >9998رفض اإلجابة [أي أنه أجاب بـ"نعم"
على سؤال  ،Q91Aلكن دون ذكر إسم الحزب]
< >9999ال أعرف
< >9997ال ينطبق

< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
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.]Q92B[ B

التلفاز.

 .]Q92C[ Cمركبة بأنواعها (سيارة ،دراجة
نارية ،شاحنة ،بيك آب ،وغيرها).

 .]Q92D[ Dحاسوب

.]Q92E[ E

حساب بنكي

.]Q92F[ F

هاتف جوال

< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >2نعم (أملك شخصيّا)
< >1نعم (شخص آخر في المنزل يملك)
< >0ال (ال أحد في المنزل يملك)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

234

 .]Q92G[ Q92Gهل يسمح لك هاتفك باستعمال
األنترنت؟

235

 .Q92كم مرّ ة تقوم باستخدام:

< >0ال (ال يسمح بدخول األنترنت)
< >1نعم (يسمح بدخول األنترنت)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
جواال]
< >7ال ينطبق [ال يملك شخصيّا هاتفا ّ

 .]Q92H[ Hهاتف جوال

< >4يومياً
< >3ع دّة مرات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أستخدمه على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >4يومياً
< >3ع دّة مرات في األسبوع
< >2ع دّة مرات في الشهر
< >1أقل من مرّة في الشهر
< >0ال أستخدمه على اإلطالق
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]

 .]Q92I[ Iاإلنترنت

236
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 .]Q93A[ Q93Aما هو المصدرالرئيسي لمياه
اإلستخدام المنزلي بالنسبة لك؟

< >1أنابيب المياه في المسكن
< >2أنابيب المياه في الفناء ،أو قطعة أرض أو
مجمع سكني
< >3الصنبورالعام
< >4اآلبار األنبوبية
< >5بئر عادي ومغطى
< >6بئر عادي لكن غير مغطى
< >7ينبوع ماء محمي
< >8ينبوع ماء لكن غير محمي
< >9جمع مياه األمطار
< >10مياه معبأة
< >11يتم شراء المياه من عربة لها خزان أو
برميل صغير
< >12يتم شراء المياه من شاحنة
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 .]Q93B[ Q93Bهل لديك مرحاض أو دورة مياه
تستخدامها ؟ هل هو/هي داخل منزلك أو داخل مجمع
سكنك أو خارج المجمع ،أو ال يوجد؟

238

[[ ]Q94Aالباحث :إذا كان واضحا  100%أنه ال
يوجد كهرباء في المنزل كأن يكون مثال في منطقة
ريفية لم يصلها الكهرباء بعد ،ال تطرح هذا السؤال
أختر مباشرة =  0ال يوجد إمداد بالكهرباء ،ثم تابع
إلى السؤال . ]94Cهل هنالك ربط بالتيارالكهربائي
في المنزل؟
 .]Q94B[ Q94Bما مدى توفر التيار الكهربائي
فعليا ؟

240

 .]Q94C[ Q94Cهل يستخدم منزلك الطاقة
الكهربائية من أي مصدرغير [شبكة الطاقة الوطنية]؟

241

 .]Q94D[ Q94Dما هو هذا المصدر للكهرباء؟

242

 .]Q94E[ Q94Eهل مصدر الكهرباء مِلك لعائلتك،
أم أنه يأتي من خارج منزلك؟

243

 .]Q95A[ Q95Aهل لديك وظيفة بدخل نقدي؟
[إذا كانت اإلجابة ب"نعم"،إسأل ]:هل الوظيفة بدوام
كلّي أم بدوام جزئي؟ [إذا لم يكن هناك وظيفة،
إسأل ]:هل تبحث عن وظيفة في الوقت الحاضر؟

244

 .]Q95B[ Q95Bإذا كانت لديك وظيفة بدخل
نقدي -يعني العمل المنتظم الذي تحصل عليه مقابل
األجر بالساعة أو براتب شهري -فهل يتعين عليك دفع
ضريبة دخل،أي ضريبة يخصمها صاحب العمل من
راتبك؟

239
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< >13مياه على سطح األرض ،مثل النهر أو
السد أو البحيرة أو البركة أو التيار أو القناة أو قناة
الري
< >95أخر
< >99ال أعرف
< >98رفض
< >0ال ،اليوجد
< >1نعم ،داخل المنزل
< >2نعم ،داخل المجمع السكني
< >3نعم ،خارج المجمع السكني
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أبدا
< >2أحيانا
< >3ما يقارب نصف الوقت
< >4معظم الوقت
< >5دائما ً
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال
< >1نعم
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1بطاريات أو بنك الطاقة
< >2مولد كهرباء
< >3األلواح الشمسية
< >4الطاقة المولدة من الرياح
< >5الطاقة المائية
< >6الغازالطبيعي
< >95آخر [ال تقرأ]
< >96مصادر متعددة [ال تقرأ]
< >99ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >97ال ينطبق [ال تقرأ]
< >1مِلك للعائلة
< >2ملك من خارج المنزل
< >3الطاقة الكهربائية من مصادر داخل وخارج
المنزل معا ً [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0ال (ال أبحث عن وظيفة)
< >1ال (أبحث عن وظيفة)
< >2نعم ،دوام جزئي
< >3نعم ،دوام كلّي
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال ،لست ملزما بالدفع
< >1نعم ،يجب علي الدفع
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
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 .]Q95C/Q_245_S[ Q95Cما هي مهنتك
الرئيسية؟ [إذا كان متعطل ،أو متقاعد ،أو غير قادر
على العمل] ما هي طبيعة آخر مهنة شغلتها؟

246

 .]Q95D[ Q95Dهل تعمل لحسابك الشخصي أو
لحساب شخص او جهة في القطاع الخاص أو في
قطاع المنظمات غير الحكومية أو لحساب الدولة
(القطاع العام)؟ [إذا أشار المستجيب في السؤال
السابق إلى أنه عاطل عن العمل أو متقاعد أو غير
قادر على العمل،اسأل ]:في عملك األخير ،هل عملت
لحسابك ،أو لشخص آخر في القطاع الخاص أو
القطاع غير الحكومي ،أو لصالح الحكومة؟
 .]Q96A[ Q96Aما هي الطّريقة الرّ ئيسيّة التّي يت ّم
بها اتّخاذ القرارات حول كيفيّة إنفاق األموال التّي
تملكها أو التّي تجنيها من وظيفة مثال أو من نشاط
ي ،أو من بيع أشياء أو من أنشطة أخرى؟
تجار ّ

248

 .]Q96B[ Q96Bمن هو ربّ األسرة ،يعني ،من
هو الشّخص ال ّذي يتح ّمل المسؤوليّة الرّ ئيسيّة في اتّخاذ
القرارات بالنّيابة عن باقي أفراد األسرة؟

247
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< >0لم أكن اعمل أبدا
< >1طالب  /تلميذ
< >2ربة منزل  /يهتم بشوؤن العائلة
< >3عامل بمجال الفالحة /الزراعة  /الصيد /
الغابات واالحراج
< >4يتاجر  /بائع متجول  /بائع
< >5تاجر تجزئة  /صاحب متجر
< >6عامل غير ماهر ( مثال عامل نظافة،عامل،
خادمة منزلية ،عامل غير ماهر بمصنع)
< >7حرفي أو عامل ماهر (مثال ،الكهربائي،
الميكانيكي ،عامل اليات ،عامل ماهر بمصنع)
< >8الكتبة او موظفي السكرتيريا
< >9مشرف /رئيس فرقة /من كبار المشرفين
< >10األجهزة األمنية (الشرطة  ،الجيش  ،األمن
الخاص
< >11مهني من الدرجة المتوسطة (مثال :
المدرسون  ،الممرضون  ،موظفي الحكومة من
الدرجة المتوسطة
< >12مهني من الدرجة العالية ) المصرفيون/
العاملون في المجال المالية  /األطباء  /المحامون /
المهندسون  /المحاسبون  /أساتذة الجامعات  /كبار
الموظفين (
< >9995أخرى [حدد]
< >9999ال أعرف [ال تقرأ]
< >9998رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1العاملون لحسابهم الخاص
< >2القطاع الخاص
< >3منظمات غير حكومية أو مجتمع مدني
< >4القطاع العام (الدولة)
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >1أنت بنفسك تتّخذ القرارات
< >2زوجك/زوجتك من تت ّخذ القرارات
< >3تتشارك أنت و زوجك/زوجتك في اتّخاذ
القرارات
< >4تتشارك مع أفراد آخرين من أسرتك في
اتّخاذ القرارات
< >5فقط أفراد آخرون من أسرتك من يتّخذون
القرارات من دونك
< >6ال شيء م ّما ذكر /بعض اإلجابات األخرى
[ال تقرأ]
< >7ال ينطبق  /ال توجد مداخيل [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1أنت [أي المجيب]
الزوجّ /
<ّ >2
الزوجة
< >3والد المجيب
< >4والدة المجيب
< >5ابن المجيب
< >6ابنة المجيب
< >7ج ّد المجيب
< >8ج دّة المجيب
< >9قريب آخر للمجيب من الرّ جال
< >10قريب آخر للمجيب من النّساء
< >11شخص آخر
< >12أكثر من شخص واحد
< >99ال اعرف
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] .]Q96C[ Q96Cما هي المهنة الرئيسية لربّ
األسرة؟ [إذا كان عاطل عن العمل ،أو متقاعد ،أو
غير قادر على العمل ،اسأل ] ما هي طبيعة آخر مهنة
عمل بها ربّ األسرة؟

250

 .]Q97[ Q97ما هو أعلى مستوى تعليمي وصلت
إليه؟

251

 .]Q98A/Q98AOTHER[ Q98Aما هي
ديانتك ،إن إن كنت متدينا؟

Page 38 of 51

< >98رفض اإلجابة
< >0لم أكن اعمل أبدا
< >1طالب  /تلميذ
< >2ربة منزل  /يهتم بشوؤن العائلة
< >3عامل بمجااللفالحة /الزراعة  /الصيد /
الغابات واالحراج
< >4بيّاع  /بائع متجول  /بائع
< >5تاجر تجزئة  /صاحب متجر
< >6عامل غير ماهر ( مثال عامل نظافة،عامل،
خادمة منزلية ،عامل غير ماهر بمصنع)
< >7حرفي أو عامل ماهر (مثال ،الكهربائي،
الميكانيكي ،عامل اليات ،عامل ماهر بمصنع)
< >8الكتبة او موظفي السكرتيريا
< >9مشرف /رئيس فرقة /من كبار المشرفين
< >10األجهزة األمنية (الشرطة  ،الجيش  ،األمن
الخاص
< >11مهني من الدرجة المتوسطة (مثال :
المدرسون  ،الممرضون  ،موظفي الحكومة من
الدرجة المتوسطة
< >12مهني من الدرجة العالية ) المصرفيون/
العاملون في المجال المالية  /األطباء  /المحامون /
المهندسون  /المحاسبون  /أساتذة الجامعات  /كبار
الموظفين (
< >95أخرى
< >99ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >97ال ينطبق [ال تقرأ]
< >0لم يتلق تعليما ً رسميا ً
< >1تعليم غير رسمي فقط (بما في ذلك التعليم
القرآني)
< >2بعض التعليم االبتدائي /اإلعدادي /األساسي
< >3أكمل المرحلة االبتدائية /اإلعدادية /األساسية
< >4بعض التعليم الثانوي
< >5أكمل المرحلة الثانوية
< >6مؤهالت ما بعد المرحلة الثانوية ،بخالف
الشهادة الجامعية مثالً؛ دبلوم تكوين مهني
< >7وصل للمرحلة الجامعية
< >8أنهى المرحلة الجامعية
< >9دراسات عليا
< >99ال أعرف [ال تقرأ]
< >98رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >0ال يوجد
< >1مسيحي (اذا قال المجيب مسيحي فقط و لم
ي مجموعة فرعيّة ينتمي اليها)
يحدّد أ ّ
ي كاثوليكي
< >2رومان ّ
< >3أرثودكسي ()Orthodox
< >4قبطي
< >5أنجليكاني ()Anglican
< >6لوثري ()Lutheran
< >7ميتودي ()Methodist
< >8مشيخي()Presbyterian
< >9مع ّمد ()Baptist
< >10كويكر /أصدقاء ()Quaker/friends
< >11مينونيتي ()Mennonite
<Dutch Reformed >30
< >31كالفيني ()Calvinist
ي ()Evangelical
< >12انجيل ّ
< >13بانتاكوستالي (مثال ولد من جديد أو ت ّم
إنقاذه) ( ”Pentecostal )e.g. “born again
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 .]Q98B[ Q98Bكم من مرة ،إن حدث ذلك،
تعاملت الحكومة مع { }0بطريقة غير عادلة ؟

253

 .]Q99/Q99OTHER[ Q99اذا جرت انتخابات
تشريعية غداً ،ألي مرشح حزب ستصوت؟

254

 .]Q100[ Q100سؤال آخر فقط :من تعتقد أنه قام
بإرسالنا الجراء هذه المقابلة؟
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))”and / or “saved
< >14مستق ّل (مثال الكنيسة االفريقيّة المستقلّة)
< >32كنيسة المسيح
< >33الكنيسة المسيحيّة الصّهيونيّة
< >15شاهد يهود ()Jehovah’s Witness
< >16السّبتيّين ( Seventh-day
)Adventist
< >17المورمون ()Mormon
< >18مسلم فقط (بمعنى إذا أجاب ال ُمجيب بكلمة
"مسلم" فقط ،دون أن يحدد مجموعة فرعية
محددة)
< >19سني فقط (بمعنى إذا أجاب ال ُمجيب بكلمة
"سني" أو "سني مسلم" فقط)
ي
< >20اسماعيل ّ
< >21االخوان المريدون ( Mouridiya
)Brotherhood
< >22االخوان التّيجانيّة ( Tijaniya
)Brotherhood
< >23االخوان القادريّة ( Qadiriya
)Brotherhood
< >24شيعي
ي
عرق
دين
/
ي
< >25تقليد ّ
ّ
< >26الهندوسيّة
< >27بهائي
<ُ >28متشكك (ال يعرف إذا كان هناك وجود
إلله)
< >29ملحد (ال يؤمن بوجود إله)
< >34يهودي
< >9995أخرى [حدد]
< >9999ال أعرف
< >9998رفض اإلجابة
< >0أبدا
< >1أحيانا
< >2غالبا
< >3دائما
< >7ال ينطبق [ال تقرأ]
< >9ال أعرف [ال تقرأ]
< >8رفض اإلجابة [ال تقرأ]
< >1500العدالة و التنمية
< >1501األصالة و المعاصرة
< >1502االستقالل
< >1503التجمع الوطني لألحرار
< >1504الحركة الشعبية
< >1505االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
< >1506االتحاد الدستوري
< >1507التقدم و االشتراكية
< >1508الحركة الديموقراطية و االجتماعية
< >9995أخرى [حدد]
< >9997لن أقوم بالتصويت
< >9998رفض اإلجابة
< >9999ال أعرف
< >0ال أحد
< >1مؤسسة العالمية للدراسات و االستشارات
 / GSCاألفروبارومتر (اإلجابة الصّحيحة)
< >2مركز /مؤسسة /برنامج بحثي (لكن ليست
األفروبارومتر أو شريك وطني)
< >3منظمة غير حكومية /منظمة دينية
< >4جامعة /مدرسة /كلية
< >5شركة خاصة
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 .]Q100a[ 100Aخالل العام المقبل  ،قد يجري
األفروباروميتر استطالعات قصيرة للتتبع عبر الهاتف
مع األشخاص الذين قابلناهم .عادة ما تستغرق هذه
المقابالت حوالي  15دقيقة فقط .هل ترغب في
المشاركة في هذه االستطالعات؟
 .100Aمن فضلك قل لي رقم الهاتف أو األرقام التي
يمكن االتصال بها معك .سنحافظ على سرية رقمك.
ليس هناك أي مشكل إذا لم ترغب في إعطائنا رقم
هاتفك.

< >6جهة إعالمية
< >7حزب سياسي /سياسييون
< >8الحكومة (بشكل عام) بما في ذلك المسؤلون
الحكوميون ،وكاالت الحكومة أو وزارات أو أي
جهة حكومية أخرى ذكرها المستجوب)
< >9منظمة دولية أو بلد آخر
< >10للا
< >95أخرى
< >98رفض اإلجابة
< >99ال أعرف
< >1نعم
< >0ال
< >7ال ينطبق [ليس لدى المجيب رقم هاتف
جوال]

[ ]T_256_1رقم الهاتف 1
[ ]T_256_2رقم الهاتف 2
[ ]T_256_3رقم الهاتف 3

257

258
259
260
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أنهي
شكراً جزيالً .لقد كانت إجاباتك مفيدة للغاية
المقابلة --ال تنسى إكمال القسم التالي يجب اإلجابة
على جميع األسئلة الالحقة من قبل الباحث بعد إنهاء
المقابلة
]Q_258[ Hold End Time
 .]ENDTIME[ ENDTIMEوقت نهاية المقابلة
]Q_260[ ALL LANGUAGES

<Default >1
<Kiswahili )KEN( >2
<Somali )KEN( >3
<French )Old( >4
<Portuguese >5
<Setswana )BOT( >6
<Fula )GAM( >7
<Jola )GAM( >8
<Mandinka )GAM( >9
<Wolof )GAM( >10
<Akan )GHA( >11
<Sesotho )LES( >12
<Liberian English )LIB( >13
<Chichewa )MLW( >14
<Chitumbuka )MLW( >15
<French )MAU( >16
<Creole )MAU( >17
<Afrikaans )NAM( >18
<Oshiwambo )NAM( >19
<Otjiherero )NAM( >20
<Rukwangali )NAM( >21
<Hausa )NIG( >22
<Igbo )NIG( >23
<Yoruba )NIG( >24
<Pidgin English )NIG( >25
<Afrikaans )SAF( >26
<Xhosa )SAF( >27
<Pedi )SAF( >28
<Sotho )SAF( >29
<Tswana )SAF( >30
<Venda )SAF( >31
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Zulu )SAF( >32<
siSwati )SWZ( >33<
Kiswahili )TAN( >34<
Alur )UGA( >35<
Lugbara )UGA( >36<
Luo )UGA( >37<
Ngakarimojong )UGA( >38<
Ateso )UGA( >39<
Lumasaba )UGA( >40<
Lusaga )UGA( >41<
Luganda )UGA( >42<
Runyankole )UGA( >43<
Runyoro )UGA( >44<
Chewa/Nyanja )ZAM( >45<
Bemba )ZAM( >46<
Tonga )ZAM( >47<
Kaonde )ZAM( >48<
Lozi )ZAM( >49<
Shona )ZIM( >50<
Ndebele )ZIM( >51<
French Generic >52<
LANGUAGE COUNT

261

]T_261_1[ Default
]T_261_2[ Kiswahili )KEN(
]T_261_3[ Somali )KEN(
]T_261_4[ French )Old(
]T_261_5[ Portuguese
]T_261_6[ Setswana )BOT(
]T_261_7[ Fula )GAM(
]T_261_8[ Jola )GAM(
]T_261_9[ Mandinka )GAM(
]T_261_10[ Wolof )GAM(
]T_261_11[ Akan )GHA(
]T_261_12[ Sesotho )LES(
]T_261_13[ Liberian English )LIB(
]T_261_14[ Chichewa )MLW(
]T_261_15[ Chitumbuka )MLW(
]T_261_16[ French )MAU(
]T_261_17[ Creole )MAU(
]T_261_18[ Afrikaans )NAM(
]T_261_19[ Oshiwambo )NAM(
]T_261_20[ Otjiherero )NAM(
]T_261_21[ Rukwangali )NAM(
]T_261_22[ Hausa )NIG(
]T_261_23[ Igbo )NIG(
]T_261_24[ Yoruba )NIG(
]T_261_25[ Pidgin English )NIG(
]T_261_26[ Afrikaans )SAF(
]T_261_27[ Xhosa )SAF(
]T_261_28[ Pedi )SAF(
]T_261_29[ Sotho )SAF(
]T_261_30[ Tswana )SAF(
]T_261_31[ Venda )SAF(
]T_261_32[ Zulu )SAF(
]T_261_33[ siSwati )SWZ(
]T_261_34[ Kiswahili )TAN(
]T_261_35[ Alur )UGA(
]T_261_36[ Lugbara )UGA(
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(]T_261_37[ Luo )UGA
(]T_261_38[ Ngakarimojong )UGA
(]T_261_39[ Ateso )UGA
(]T_261_40[ Lumasaba )UGA
(]T_261_41[ Lusaga )UGA
(]T_261_42[ Luganda )UGA
(]T_261_43[ Runyankole )UGA
(]T_261_44[ Runyoro )UGA
(]T_261_45[ Chewa/Nyanja )ZAM
(]T_261_46[ Bemba )ZAM
(]T_261_47[ Tonga )ZAM
(]T_261_48[ Kaonde )ZAM
(]T_261_49[ Lozi )ZAM
(]T_261_50[ Shona )ZIM
(]T_261_51[ Ndebele )ZIM
]T_261_52[ French Generic

Post Interview
Question ID
262
263

Question
]Q_262[ Hold End Time
 .]Q101[ Q101جنس المجيب

264

[ ]Q101confirmالرجاء تأكيد جنس المجيب {}0

265

[ ]Genderجنس المجيب

266

 .]Q102/Q102OTHER[ Q102عرق
المجيب:

267

 .]Q103/Q103OTHER[ Q103ما هي اللغة
األساسية التي استخدمت في المقابلة؟

268

 .]Q104[ Q104ما هي طبيعة المنزل الذي يعيش
فيه المجيب؟

269

 .]Q105[ Q105ما هي المادّة المصنوع منها سطح
منزل المجيب؟
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Answer
< >1ذكر
< >2أنثى
< >1ذكر
< >2أنثى
< >1ذكر
< >2أنثى
< >1أسود /أفريقي
< >2أبيض /أوروبي
< >3ملون /مختلط العرق
< >4عربي /لبناني /شمال أفريقي
< >5جنوب آسيا (الهند وباكستان ،الخ).
< >6شرق آسيا (الصين ،كوريا ،أندونيسيا ،الخ).
< >9995أخرى[حدّد]
< >9999ال أعرف
< >1501العربية المغربية
< >2الفرنسيّة
< >3العربية الحسانية
< >4األمازيغية
< >9995أخرى [حدد]
< >1مسكن حديث ( ُمستقل)
< >2منزل تقليدي /كوخ
< >3هيكل مؤقت /كوخ (كشك)
< >4شقة في بناية سكنية
< >5غرفة مفردة في بناية سكنية كبيرة أو الفناء
الخلفي
< >7مساكن في مجمع صناعي أو مجمع زراعي
< >8أخرى
< >1معدن ،القصدير أو الزنك
< >2البالط أو القرميد
< >3القرمود
< >4القش أو العشب
< >5غطاء بالستيكي
< >6الحرير الصخري /األسبستوس
< >7مواد متعددة
< >8اسمنت
< >9بعض المواد األخرى
< >10ال أستطيع الجزم /لم أتمكن من رؤية
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270

 .]Q106[ Q106هل كان هنالك أشخاص آخرون
حاضرون من المحتمل أنهم استمعوا للمقابلة؟

271

.Q107

 .]Q107A[ Aهل قام المجيب بالرجوع إلى
أشخاص آخرين من أجل الحصول على معلومات
لإلجابة عن أي سؤال؟
 .]Q107B[ Bهل تعتقد أن أحدهم قام بالتأثير في
إجابات المجيب خالل المقابلة؟
 .]Q107C[ Cهل قام أي شخص من ممثلي
المجتمع و/أو األحزاب السياسية بالحديث معك؟
 .]Q107D[ Dهل شعرت بالتهديد خالل المقابلة؟
.]Q107E[ E
المقابلة؟

هل تم تهديدك جسدياً خالل

272

 .]Q108[ Q108ما هي نسبة األسئلة التي تشعر أن
المجيب واجه صعوبة بالرد عليها؟

273

 .Q109ما هي األسئلة التي واجه المجيب مشاكل في
اإلجابة عنها؟

السقف
< >1ال أحد
< >2الزوج /الزوجة فقط
< >3األبناء فقط
< >4بعض األشخاص اآلخرين
< >5حشد صغير

< >1نعم
< >0ال
< >1نعم
< >0ال
< >1نعم
< >0ال
< >1نعم
< >0ال
< >1نعم
< >0ال
< >4جميعها
< >3معظمها
< >2بعضٌ منها
< >1عدد قليل
< >0لم يواجه صعوبة أبداً

 .]Q109A[ Aالسؤال األول
 .]Q109B[ Bالسؤال الثاني
 .]Q109C[ Cالسؤال الثالث
274

 .]Q110A[ Q110Aكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

275

 .]Q110B[ Q110Bكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

276

 .]Q110C[ Q110Cكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

277

 .]Q110D[ Q110Dكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

278

 .]Q110E[ Q110Eكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

279

 .]Q110F[ Q110Fكيف كان سلوك المجيب
تجاهك أثناء المقابلة؟ هل كان أو كانت :

< >1و دّي
< >2فيما بينهما
< >3عدائي
< >1مهتم
< >2فيما بينهما
< >3يشعر بالملل
< >1متعاون
< >2فيما بينهما
< >3غير متعاون
< >1صبور
< >2فيما بينهما
< >3غير صبور
< >1مرتاح
< >2فيما بينهما
< >3حذر /مرتاب
< >1صادق
< >2فيما بينهما
< >3مضلل

No Call by Fieldworker 1
Question ID
280
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Question
[]1Q110GOther/1Q110G_NoCall
:The )1( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
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بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 2
Question ID
280

Question
[]2Q110GOther/2Q110G_NoCall
:The )2( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 3
Question ID
280

Question
[]3Q110GOther/3Q110G_NoCall
:The )3( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 4
Question ID
280
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Question
[]4Q110GOther/4Q110G_NoCall
:The )4( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
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< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 5
Question ID
280

Question
[]5Q110GOther/5Q110G_NoCall
:The )5( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 6
Question ID
280

Question
[]6Q110GOther/6Q110G_NoCall
:The )6( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 7
Question ID
280

Question
[]7Q110GOther/7Q110G_NoCall
:The )7( household visited

No Call by Fieldworker 8
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Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة
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Question ID
280

Question
[]8Q110GOther/8Q110G_NoCall
:The )8( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 9
Question ID
280

Question
[]9Q110GOther/9Q110G_NoCall
:The )9( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 10
Question ID
280

Question
[]10Q110GOther/10Q110G_NoCall
:The )10( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 11
Question ID
280
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Question
[]11Q110GOther/11Q110G_NoCall
:The )11( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
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متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 12
Question ID
280

Question
[]12Q110GOther/12Q110G_NoCall
:The )12( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 13
Question ID
280

Question
[]13Q110GOther/13Q110G_NoCall
:The )13( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 14
Question ID
280
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Question
[]14Q110GOther/14Q110G_NoCall
:The )14( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
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< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 15
Question ID
280

Question
[]15Q110GOther/15Q110G_NoCall
:The )15( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 16
Question ID
280

Question
[]16Q110GOther/16Q110G_NoCall
:The )16( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 17
Question ID
280
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Question
[]17Q110GOther/17Q110G_NoCall
:The )17( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
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< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 18
Question ID
280

Question
[]18Q110GOther/18Q110G_NoCall
:The )18( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 19
Question ID
280

Question
[]19Q110GOther/19Q110G_NoCall
:The )19( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة

No Call by Fieldworker 20
Question ID
280
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Question
[]20Q110GOther/20Q110G_NoCall
:The )20( household visited

Answer
< >1رفـض المقابلة
< >2الشخص الذي تم اختياره بالعيّنة لم يكن
متواجد في المنزل (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >3المسكن /المبنى مهجور /فارغ في فترة
المسح (بعد القيام بزيارتين على األقل)
< >4ليس مواطناً /يتحدث بلغة أجنبية فقط
< >5أصم /ال يتحدث وال يفهم لغة االستمارة
(مواطن ال يتحدث بأي من لغات االستمارة ،ولكن
بلغة محلية أخرى)
< >6لم يطابق فئة الجنس (الجندر) المطلوبة
< >7ال يوجـد شخص مؤهل (ال يوجد أشخاص
بالغين في المسكن)
< >8أخرى (حدد)
< >9997كانت المقابلة ناجحة
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End of Survey
Answer

Q1-100 >1<
Q22-34 > 5 mins >1<

Inaccurate recording of >1<
NoCalls
q100 and q101 فيما بينهما10m> >1<

Qn seems Incomplete >1<
> ال0<
> نعم1<

Question
]Q_281[ Interview duration in minutes
]Q_282[ Length Numeric Endtime
minus StartTime in minutes
]Length[ Interview duration in minutes
]Q_284[ Length Check Calculation
)HOLD End and Start time(
]LENGTH2[ Use to double check
length
]Q_286[ Flag 1: Q1-100 took less
than 40 minutes
]Flag1_Q1_Q100[ Flag 1
]Q_288[ Flag 2: Q22-34 took less
than 5 minutes
]Flag2_Q22_Q34[ Flag 2
]Q_290[ Flag 3: Number of No Calls
entered are less than recorded during
HH selection
]Flag3_NoCall[ Flag 3

Question ID
281
282

]Q_292[ Flag 4: Difference Q100 and
Q101 is more than 10 minutes
]Flag4_Q100Lag[ Flag 4
]Q_294[ Flag 5: Possible incomplete
questionnaire. High Number of
Refusals in the last questions
]Flag5_Incomplete[ Flag 5
]Q_296[ Setting custom fields
 هل لديك أي تعليقات: الباحث.]Q120[ Q120
 هل حدث أي،أخرى على المقابلة؟ على سبيل المثال
شيء آخر ذو أهميّة خالل إجراء المقابلة؟
: إشرح.]Q120v[ Q120v
 أقر بأن هذه المقابلة قد: الباحث.]Q121[ Q121
.أجريت وفقا ً للتعليمات التي وردت خالل التدريب
جميع اإلجابات المعبّأة هنا هي إجابات المجيب الذي تم
اختياره من خالل منهجيّة اختيار المجيب المناسبة
.)(حسب المعايير ال ُمحددة في صفحة اختيار المجيب
:توقيع الباحث
 إما المتابعة إلى.الرجاء الخروج وحفظ المقابلة
. المقابلة التالية أو تسليم الجهاز إلى المراقب

292

283
284
285
286
287
288
289
290
291

293
294
295
296
297
298
299

300

SUPERVISOR SECTION
Answer
> نعم1<
> ال2<
> ال0<
> نعم1<

Question
] رقم البلوكEANUMB_END[
] إسم البلوكEANAME_END[
 هل ت ّمت العودة.]BACKCHK[ BACKCHK
للتّحقّق من المنزل؟
 هل لديك أي تعليقات: المراقب.]Q122[ Q122
 هل حدث أي،أخرى على المقابلة؟ على سبيل المثال
شيء آخر ذو أهميّة خالل إجراء المقابلة؟
: إشرح.]Q122v[ Q122v
 أقر بأن هذه المقابلة قد: المراقب.]Q123[ Q123
أجريت وفقا ُ للتعليمات التي تم تقديمها وشرحها
 وقد تمت مراجعة جميع.للباحثين خالل التدريب

Question ID
301
302
303
304
305
306
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اإلجابات للتأكد من اكتمالها ودقتها .وتستند المعلومات
حول منطقة العد في الصفحة األولى على عمليّة
الرصد التي قمت بها أنا شخصيّا ً في المنطقة ال ُمختارة
وذلك باتّباع أسلوب سحب العينات المناسبة (حسب
المعايير ال ُمحددة في صفحة اختيارالمجيب) .توقيع
المراقب:
نهاية المقابلة

