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 ةـمقدم
 

إن تحسين أدوات قياس العنف ضد المرأة بالتزامن مع نشر المعلومات اإلحصائية الناتجة عنها تعتبر الخطوة 

األولى لتعزيز القدرات الوطنية من أجل وضععع السععياوععات والبرام  التج تعال  قضي القعععية ب عالية   وع وة 

ويسمح بالتركيز على تحديات محددة  على ذلك، فإن وضع إطار عام مشترك لمنهجية قياس العنف ضد المرأة

تواجه المناطق والسعععععياقات المختل ة  ومن ل ط التطوير والمشعععععاركة فج توحيد منهجية إقليمية للم  عععععرات 

مت ق عليها لتقييم حجم العنف ضعععععد المرأة، يمتن اوعععععتحداع وتسعععععريع اعتماد مليات متطورة لجمع البيانات ال

 اإلحصائية الوطنية وقياس العنف ضد المرأة فج المتاتب 

 

تّم إجراء تقييم من قبل  عععععبة اإلحصععععاء فج األمم المتحدة حوط الدراوععععات القائمة على العنف  2009فج عام 

ضد المرأة، وأظهرت نتائ  التقييم عدم وجود مسح وابق قادر على تقدير م  رات األمم المتحدة حوط العنف 

سعععع ولية البدء بتجريب مجموعة من ضععععد المرأة  وأوكلل اللجنة اإلحصععععائية لحمم المتحدة فج العام ن سععععه م

البيانات لتقدير م  ععرات األمم المتحدة حوط العنف ضععد المرأة إلى المتاتب اإلحصععائية اإلقليمية فج المناطق 

الخمس  وي مل أن يسعععععهم نموذت ااوعععععتبيان وأدوات تن يضي فج توحيد جمع البيانات وتحليل م  عععععرات األمم 

     المتحدة حوط العنف ضد المرأة دوليا  

 

وأدوات التن يض المرفقة به من قبل وترتارية  قياس العنف ضد المرأةوتبيان العربج األوط اتّم إعداد النموذت 

"تعزيز القدرات للقعععاء على العنف مشععروح حسععات التنمية  إطارلجنة األمم المتحدة ااقتصععادية ألوروبا فج 

نموذت اوتبيان قياس العنف ة"   ويحتوي الدليل على ضد المرأة من ل ط الشبتات المحلية لمجتمعات المعرف

-وععةلة، ودليل الباح ة إلجراء المقاب ت، ودليل المنسععقة األتعليمات اوععتي اء كدليل وأدوات تن يضي  ضععد المرأة

حلقة عمل لتدريب الباح ات الميدانيات، لطة التحليل وبرنام  الرموز اوععععتخرات مجموعة م  ععععرات األمم 

 لعنف ضد المرأة المتحدة حوط ا

 

وقد ن ض المشروح من قبل لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس )اللجنة ااقتصادية ألفريقيا، واللجنة ااقتصادية 

ألوروبا، واللجنة ااقتصادية ألمريتا ال تينية ومنطقة البحر التاريبج، واللجنة ااقتصادية وااجتماعية آلويا 

قتصععادية وااجتماعية لبربج موععياع و عععبة اإلحصععاء فج األمم المتحدة، وبرنام  والمحيط الهادئ، واللجنة اا

ل ط ال ترة  ق من قبل اللجنة ااقتصادية ألمريتا ال تينية ومنطقة البحر التاريبجاألمم المتحدة للمرأة، والمنسّ 
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العنف ضعععد المرأة     ويسععععى المشعععروح إلى تعزيز قدرات البلدان فج جميع أنحاء العالم لقياس2008-2010

 بشتل منتظم ومناوب، ورصد وتقييم أثر السياوات والتشريعات والبرام  للقعاء على قضا النوح من العنف 

 

تم تطوير قضا نموذت ااوععععععتبيان من قبل السععععععيدة د  قينريتا أي  إن  إم  جانسععععععين لتصععععععدي إلى مجموعة 

ااحصععععععائية لحمم المتحدة حوط العنف ضععععععدّ المرأة   الم  ععععععرات التج حدّدقا فريق أصععععععدقاء الرئيس للجنة 

والنموذت يسعععععتند على اداة العنف ضعععععدّ المرأة والتج تّم تطويرقا للدراوعععععة المتعددة البلدان لمنظمة الصعععععحة 

  وقو يشععععععمل ااقتراحات التج تقدّم بها فريق الخبراء فج ع2ع )1)العالمية حوط صععععععحة المرأة والعنف المنزلج

  2010  عنف ضدّ المرأة فج جنيفاجتماعه حوط ال

 

وتبيان قياس العنف ضد المرأة واألدوات المرفقة به إلى اللبة العربية من قِبل اللجنة  وقد تمل ترجمة نموذت ا

ااقتصعادية وااجتماعية لبربج موعيا وتمل مراجعته وتطبيعه حسعب نتائ  ور عة العمل حوط نموذت اوعتبيان 

، كما تّم عرضععععه واعتمادي من قبل اجتماح فريق 2010دت فج بيروت عام لقياس العنف ضععععد المرأة التج عق

العمل المشععععععترك بين الوكاات والخبراء حوط إحصععععععاءات النوح ااجتماعج فج الدوط العربية الضي عقد فج 

  2011نوفمبر /تشرين ال انج 16-14بيروت فج 

 

ااوععتوا بتحديا اوععتمارة من سععيدة ندج جع ر الوفج ضععوء المتطلبات الجديدة ألجندة التنمية المسععتدامة قامل 

النموذت العربج اوتبيان قياس العنف ضد المرأة حسب ملر تحديا قامل بها منظمة الصحة العالمية بتاريخ 

وذلك اوتتماط النموذت وأعدادي كأداة تستخدم فج المسوح ، بما ي ئم المنظور العربج 2018ابريل  /نيسان 9

والموافقة عليه فج ور عععة العمل اإلقليمية حوط قياس  هتم عرضعععو  العنف ضعععد المرأةالوطنية المسعععتقلة حوط 

م  ععرات التنمية المسععتدامة عن العنف ضععد المرأة واوععتخدام الوقل والمنعقدة فج طنجا، المبرت ل ط ال ترة 

المستن وممتلتات   تمل فج المراجعة ال انية إضافة القسم ال انج عن لصائص 2018 أيار/ مايو 9الى  7من 

عة حوط العمر عند الزوات األوط وتعدد المبحوثة، وإضععععافة أوععععةلة مووععععّ  األوععععرة، والقسععععم ال الا عن لل ية

وإضععافة القسععم الخامس عن الوضععع المالج، والقسععم السععادس  ،الحالة الزواجية عن الزوجات فج القسععم الرابع

                                                 
 . 10(، االستبيان اإلصدار 2005يانسن وآخرون، منظمة الصحة العالمية ) (1)

 Jansen H. et al. Questionnaire Version 10 (26 January 2005), WHO multi-country study on women’s health and life 

experiences, WHO, 2005. 
 :(2005من المنهجية واالستبيان في غارسيا مورينو وآخرون، منظمة الصحة العالمية ) 9تنقيح  (2)

WHO multi-country study on women’s health and domestic violence against women: initial results on prevalence, 

health outcomes and women’s responses. WHO, 2005. (ISBN 924 159358X). 
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، والقسم )اإلعاقة حسب أوةلة فريق وا نطنع يةالوظي  عن الصحة العامة والصحة اإلنـععععجـععععابية والصعوبات

عن  امن عنف ل ط فترة الحمل فج القسععم الالالسععابع عن لل ية الزوت الحالج أو األلير، وإضععافة أوععةلة حوط 

وإضعععععععافة أوععععععةلة حوط متان وقوح العنف والتبلي  عن الحادثة  األليرع وأعنف الزوت/ الشععععععريك )الحالج 

عن ما إذا تم مماروة العنف للحصوط على وظي ة أو درجات فج المدروة وكضلك  واإلجراءات المتخضة وأوةلة

     أوةلة عن عنف الط لة فج القسم العا ر عن تجارت عنف من االرين )غير الزوت/ غير الشريكع

 

وال تيات فج الخامسة عشرة المعا رات )نسبة النساء  1 2 5وتم تعمين م  رات األقدان التنمية المستدامة 

 ريك حالج أو وابق، ل ط ااثنج عشر قبل تعّرضن لعنف جسدي أو جنسج أو ن سج من ، ال تج وما فوق

 ،)نسععبة النسععاء وال تيات فج الخامسععة عشععرة وما فوق 2 2 5 ععهرا  السععابقة، حسععب  ععتل العنف والعمرع، و

ة، حسب العمر ومتان ال تج تعّرضن لعنف جنسج من أ خاص غير الشريك، ل ط ااثنج عشر  هرا  السابق

عاما ، وال تج لعععن  49و 15)نسعبة ال تيات والنسعاء ال تج تتراوح أعمارقن بين   2 3 5و عحدوع العنف

          ، حسب العمرعالتناولية األععاء بترلعملية الختان/

 

من المندوبية  بوزيانجالخبيرة بشرج وبعد أجراء المراجعة األليرة من قبل  2018نوفمبر  /وفج تشرين ال انج

واوععععتتماط ااوععععتبيان بباقج م  ععععرات العنف ضععععد المرأة فج األقدان التنمية السععععامية للتخطيط فج المبرت 

عليه فج ااجتماح الخامس ل ريق العمل المشعععترك بين الوكاات والخبراء  المسعععتدامة تم اوعععتعراو والموافقة

 15عربية والضي عقد فج عمان، األردن، ل ط ال ترة من المعنج بإحصععععععاءات النوح ااجتماعج فج البلدان ال

  وتمل أضععععافة باقج م  ععععرات العنف ضععععد المرأة فج األقدان التنمية 2018أكتوبر تشععععرين األوط/ 16الى 

وععنة، وال تج تزّوجن او ارتبطن قبل  24و 20)نسععبة النسععاء ال تج تتراوح أعمارقن بين  1 3 5المسععتدامة 

)نسعععبة النسعععاء ال تج تتراوح  1 6 5ة وقبل بلوغ وعععن ال امنة عشعععرةع، و الم  عععر بلوغ وعععن الخامسعععة عشعععر

ال تج يتّخضن قراراتهّن بأن سهن بشأن الع قات الجنسية واوتخدام ووائل وونة  49وونة  15أعمارقن بين 

 منع الحمل والرعاية بالصحة اإلنجابيةع وألض الم حظات األليرة من الدوط  

 

حوط دعم تن يض مسح انتشار العنف ضد المرأة فج   UN Womenاألوتوا و  اجتماحالنموذت فج وتم اعتماد قضا 

 ، واوعععععتتملل 2019تشعععععرين األوط/ أكتوبر 17الى  15ل ط ال ترة من  القاقرة، مصعععععر، ،المنطقة العربية

تحديا دليل أدوات التن يض ليُسععععععتخدم مع نموذت ااوععععععتبيان الخاص بمجموعة  2019-2020اإلوععععععتوا فج 

الم  رات األواوية المعنية بالعنف ضد المرأة ودليل تعليمات اوتي اء األوةلة ودليل الباح ة إلجراء المقاب ت 
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مم المتحدة حوط األ م  عععراتلطة التحليل اوعععتخرات مجموعة و ودليل المنسعععقة لتدريب الباح ات الميدانيات

  وتم تحديا األدوات والعمل على اتسعععععععاقها بمسعععععععاعدة الخبيرة وفاء الماجد من الجهاز المرأة ضعععععععد العنف

 العامة واإلحصاء فج مصر  المركزي للتعبةة
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 شكر وتقدير
 

 
اإلحصائية والتنسيق فج  عبة  السياواتفج ضوء المتطلبات الجديدة ألجندة التنمية المستدامة، أعدت وحدة 

)التنقيح ال انجع فج اإلوتوا النموذت العربج اوتبيان قياس العنف ضد المرأة وأدوات تن يضي اإلحصاء 

السيدة ندج جع ر، رئيسة   قامل كنموذت مستقل يمتن اوتخدامه فج المسوح الوطنية حوط العنف ضد المرأة

 إطار مشروح حسات التنمية عبة اإلحصاء على تن يضي تحل مظلة  والتنسيق فج السياوات ااحصائيةوحدة 

لخبيرة وفاء الماجد من الجهاز كما تقدم اللجنة بالشتر الى كل من ا بمساعدة دانا السووج، الباح ة المساعدة 

من المندوبية السامية للتخطيط فج  بوزيانجالخبيرة بشرج و فج مصر العامة واإلحصاء المركزي للتعبةة

  المبرت

 

ااجتماح الخامس ل ريق العمل  ااجتماعين:  نتيجة للمباح ات التج جرت ل طالنموذت العربج قو قضا 

فج المشترك بين الوكاات والخبراء المعنج بإحصاءات النوح ااجتماعج فج البلدان العربية والضي عقد 

حوط دعم تن يض مسح  ااجتماحو 2018تشرين األوط/ أكتوبر 16الى  15عمان، األردن، ل ط ال ترة من 

 17الى  15ل ط ال ترة من  القاقرة، مصر،انتشار العنف ضد المرأة فج المنطقة العربية والضي عقد فج 

  2019.تشرين األوط/ أكتوبر

 

من قبل السيدة قنريتا أ  ن  م  جانسن وذلك فج إطار مشروح نموذت  من ال التنقيح األوطتّم إعداد وقد 

حسات التنمية "تعزيز القدرات للقعاء على العنف ضد المرأة من ل ط الشبتات المحلية لمجتمعات 

 لجان األمم المتحدة ومن ضمنها اللجنة ااقتصادية وااجتماعية لبربج مويا  تهاالمعرفة" والضي ن ض
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 ةاستبيان العنف ضّد المرأنموذج 

 2020المراجعة الثانية 

 تقّسم أسئلة هذا االستبيان على النحو التالي:

  :استمارة األسرة المعيشية

 المؤهلة والخصائص الديموغرافية مرأةالقسم األول: نموذج اختيار ال                       

 األسرة المسكن وممتلكاتالقسم الثاني: خصائص                        

 :استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة
 المبحوثة عن القسم الثالث: خلفية 

 (: الحالة الزواجية )العالقة بالزوج/ الشريكالرابعالقسم                       

 الوضع الماليالقسم الخامس:                       

 الوظيفية والصحة اإلنـجـابية والصعوباتالقسم السادس: الصحة العامة  

 خلفية عن الزوج الحالي أو األخير: القسم السابع                    

 الشريك /عنف الزوجالثامن: القسم                     

 التاسع: اإلصاباتالقسم  

 (الشريكغير  /)غير الزوج من االخرينتجارب عنف عاشر: القسم ال                   

 

 المقابلة وإتماماستكمال 

 ُحّررت الوثائق التالية لتترافق مع هذا االستبيان:

 دليل تعليمات استيفاء األسئلة .1

 دليل الباحثة إلجراء المقابالت .2

 حلقة عمل لتدريب الباحثات الميدانيات –دليل المنسقة  .3

 المتحدة حول العنف ضد المرأةالستخراج مجموعة مؤشرات األمم خطة التحليل وبرنامج الرموز  .4

 



-10- 

 

 نموذج اختيار المرأة المؤهلة والخصائص الديموغرافية القسم األول:  

ف على "أسم مرحباً، اسمي .................، أنا أقوم بزيارة األسرة نيابة عن" أسم مركز المسح".  نحن نجري مسحاً في "أسم موقع الدراسة" للتعر

 ال يذكر أسم مسح العنف ضد المرأة بتاتا( –المرأة وتجاربها الحياتية أو أحوال المرأة المعيشية آمن للمسح" )مثل: صحة 

DC00   1حضر.................  اإلقامة 
 2ريف ................. 

DC01  من فضلك، هل يمكنك أن تخبريني كم عدد األشخاص الذين يقيمون هنا ويتشاركون
 الطعام؟

 هل يشمل هذا الرقم األطفال )والرضع( الذين يقيمون هنا؟ لالستطراد:
هل يشمل هذا الرقم أشخاصاً ليسوا من أفراد األسرة، مثل الخدم المقيمين أو النزالء أو 

 األصدقاء الذين يقيمون هنا ويتشاركون الطعام؟
 

 .)تأّكدي من إضافة هؤالء األشخاص إلى المجموع(

عدد األشخاص اإلجمالي في 
 المعيشية األسرة

]    []    [ 

DC02 1  ................... رجل هل رّب األسرة رجل أو امرأة 
 2  ................... امرأة

 3  ................. كالهما

 (B)  المرأة في األسرة المعيشية  (C) العالقة برّب األسرة
 المعيشية

 (D)مكان السكن  (E)العمر  (F)األهليّة 

DC03 
 

 (A)رقم السطر 

نوّد التحّدث اليوم إلى امرأة واحدة  [
لكي أتمّكن من تحديد  .من األسرة

أي امرأة أتحدث إليها، هل يمكنكم 
أن تعطوني األسماء األولى لكّل 

الفتيات والنساء اللواتي يقمن عادة 
 في هذا المنزل )ويتشاركن الطعام(.

ما هي عالقة "االسم" برّب 

 األسرة )*( 

 

)استخدم الرموز المذكورة 

 في األسفل(

هل تقيم "االسم" 
 في هذا المنزل؟

  
)للحاالت الخاّصة 

أنظر )أ( في 
 األسفل(

  

كم تبلغ 
"االسم" من 

 العمر؟ 
 

)األعوام 
تقريباً 

بالسنوات 
 الكاملة(

)انظر المعايير 
المذكورة في 
األسفل )أ + 

 ب((
 

  

 ال نعم  ال نعم 

1   1 2  1 2 

2   1 2  1 2 

3   1 2  1 2 

4   1 2  1 2 

5   1 2  1 2 

6   1 2  1 2 

7   1 2  1 2 

8   1 2  1 2 

9   1 2  1 2 

10   1 2  1 2 
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 الرموز
 

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

 الوالدة 06
 والدة الشريك )الحماة( 07
 األخت 08
 زوجة األخ 09
 أقارب آخرون 10
ابنة  /بالرضاعة /االبنة المتبناة 11

 الشريك 

 المقيمةالخادمة  12
 النزيل 13
 الصديق 14
أشخاص غير أقارب )حدد(:  15

___________ 

 
في حال وجود أكثر من اسرة معيشية في مبنى السكن استكمل استمارة منفصلة لكل اسرة معيشية. تجرى المقابلة مع امرأة واحدة في كل أسرة 

 معيشية. 

 

 المعيشيةحاالت خاصة تأخذ في االعتبار ألعضاء األسرة   -      -أ

 ليالي في األسبوع أو أكثر في األسرة المعيشية. 5إذا كانوا ينامون  الخدم: -

 : إذا ناموا في األسرة المعيشية في األسابيع األربع الماضية.الزوار -

 

في ويفضل شمول كبار السن( تعيش  49)يجب ان ال يقل الحد األقصى للفئة العمرية عن  +15تبلغ من العمر  ، أي امرأةالتأهيل -ب
 األسرة المعنية

  

 أكثر من امرأة واحدة مؤهلة في األسرة المعيشية

 

 (kishيتم استخدام جدول  -اختيار عشوائي المرأة واحدة إلجراء المقابلة ... ) ❖

في ضع دائرة حول رقم السطر للمرأة المختارة. اسأل إذا كان باإلمكان التكلم أو التحدث مع المرأة المختارة. إن لم تكن المرأة  ❖
 المنزل، اتفق على موعد إلعادة الزيارة.

 استمر في استمارة األسرة المعيشية. ❖

 

 ال يوجد امرأة مؤهلة في األسرة المعيشية إلجراء المقابلة

 

)يجب ان ال يقل الحد األقصى للفئة  +15قل: "ال أستطيع االستمرار في المقابلة ألني أستطيع فقط مقابلة امرأة تبلغ من العمر  ❖
 ويفضل شمول كبار السن(" 49عن  العمرية

 

 شكرا لمساعدتكم. )االنتهاء من المقابلة(

 

 إذا كان الرجل والمرأة من أرباب المنزل، تتّم اإلشارة إلى الرجل. )*( 
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 القسم الثاني: خصائص المسكن وممتلكات األسرة

 لألسرة، أي دخلها واحتياجاتها المالية وقدرتها على الصرف.االسئلة التالية تهدف للتعرف على ظروف المسكن والوضع االقتصادي 

 كود اإلجابة االجابة األسئلة الرقم

HC01  ما هو نوع الوحدة السكنية التي
 تقيم بها األسرة؟

 1 فيال

 2 دار

 3 شقة

 4 غرفة مستقلة 

 5 خيمة

 6 كرفان

 7 ________)حدد(: أخرى 

HC02 
 

 1 ملك  المسكن؟ ما هي نوع حيازة

 2 مستأجر غير مفروش

 3 مستأجر مفروش

 4 دون مقابل

 5 مقابل عمل

 6 ________)حدد(: أخرى 

HC03 

 1 رجل             جنس حائز المسكن

 2 امرأة 

 3 كالهما

HC04 

 األسرة؟ هل تتوفر السلع أو الخدمات التالية لدى 

 ال نعم   ال نعم 

 2 1 تل زيون عادي 16  2 1 ويارة لاصة  1

 LED, LCD  1 2 تل زيون 17 2 1 غسالة م بس 2

 2 1 صحن اقط 18 2 1 نشافة م بس 3

 2 1  جهاز حاووت 19 2 1 طباخ غاز/ كهرباء 4

 2 1 جهاز ات توت 20 2 1 ميترويف 5

 iPad  1 2 جهاز تابلل 21 2 1 ث جة كهربائية 6

 2 1  جهاز قاتف ذكج 22 2 1 فريزر 7

 2 1 لط قاتف نقاط 23 2 1 ج ية صحون 8

 2 1  لط قاتف أرضج 24 2 1 وخان  مسج 9

 2 1 لط انترنل 25 2 1  منقج المياي 10

  2 1 متيف 13

 2 1 تتييف مركزي 14

 2 1 تدفةة مركزية 15



-13- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

HC05  ًعدد ساعات توفر خدمة الكهرباء في المسكن يوميا
 خالل الشهر الماضي؟

  1 ساعات  8أقل من 

 2 ساعة  16-8من 

 3 ساعة  23-17من 

 4 ساعة  24

 HC07 5 ال توجد كهرباء في المنزل

HC06  بشكل رئيسيأثناء الليل، ما الذي تستخدمه أسرتك 
 إلضاءة المنزل في حال انقطاع التيار الكهربائي؟

  1 فانوس يعمل بالطاقة الشمسية 

 2 مصباح 

 3 شمعة

 4 ال يستخدم شيء

 ________)حدد(: غير ذلك 
 

5 

  لألسرة سئلة حول الخصائص االقتصاديةأ

HC07  خالل الشهر الماضي، كم بلغ إنفاق أسرتكم الشهري على مختلف
 السلع والخدمات؟

  XXX 1أقل من 

XXX<   < 2 

 XXX 3أكثر من 

 98  ا تعرن/ ا يعرن

رفعل/ رفض 

 اإلجابة/ ا إجابة
99 

HC08  باعتقادك، ما هو المبلغ اإلجمالي الذي تحتاجه أسرتك شهرياً من
اجل تلبية االحتياجات والمتطلبات األساسية للحياة )مثل: غذاء، 

 مسكن، فواتير مختلفة، تعليم، صحة...الخ(؟ملبس، 
 .( في المربعات في حال استحالة الحصول على إجابة-يسجل )

 

     
 

 

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م
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HC09 ،هل تعتبر الحالة االقتصادية  بشكل عام
 ألسرتك:

 
 فقيرة جداً 

 فقيرة 
 متوسطة 

 جيدة 
 جيدة جداً 

 ممتازة

  1 فقيرة جداً 

 2 فقيرة

 3 متوسطة

 4 جيدة

 5 جيدة جداً 

 6 ممتازة

 98  ال يعرف /ال تعرف

 99 ال إجابة /اإلجابة رفض /رفضت

HC10 نفاقية إلى أي مدى تظن أن قدرات أسرتك اال
تكفي لتغطية احتياجات أسرتك اليومية مثل 

مختلفة، تعليم، )مأكل، ملبس، مسكن، فواتير 
 (صحة...الخ

  1 دخلنا أعلى من احتياجاتنا االساسية

 2 دخلنا اقل من احتياجاتنا االساسية

دخلنا يساوي تكاليف احتياجاتنا 
 االساسية )بالكاد(

3 

 98  ا تعرن/ ا يعرن

 99 رفعل/ رفض اإلجابة/ ا إجابة
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 المؤهلةمارة الموافقة الشخصية للمرأة است

 
 
 

 
السالالالم عليكم، أسالالمي .................، أنا أقوم بزيارة األسالالرة نيابة عن" أسالالم مركز المسالالح". نحن نجري مسالالحاً في "أسالالم 
موقع الدراسالالة" للتعرف على "أسالالم آمن للمسالالح" )مثل: صالالحة المرأة وتجاربها الحياتية(، وقد تم اختيارك بشالالكل عشالالوائي 

 للمشاركة في هذا المسح.
 
 

شة بعض المواضيع،  أود أن أطرح عليك بعض األسئلة التي تتطّرق إلى أوجه هامة من حياة المرأة.  قد يصعب عليك مناق
غير أّن العديد من النسالالاء اعتبرن من المفيد انتهاز هذه الفرصالالة للتكلّم.  لديك الحو بتوقيف المقابلة في أي وقت تشالالائين. ال 

رغبين في الرّد عليه. ليس هناك جواب صالالالالالالالحيح أو خاطأ أوّد أن أؤّكد لك أن كّل يتوّجب عليك الرد على أي سالالالالالالالؤال ال ت
اإلجابات تبقى سالالالريّة للغاية ولن يطلع أحد عليها، حتّى لن يعرف أحد أن هذه األسالالالئلة قد طلرحت عليكأ ولن أسالالالجل أسالالالمك 

 وعنوانك.
 

  .ة لنساء أخريات في )أسم البلد(أن اشتراكك في هذا المسح هو تطوعي بشكل بحت، ولكن تجربتك قد تكون مهم
 

 هل لديك أسئلة؟
 

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

 )أشيري إذا كانت المبحوثة موافقة أو ال(
 

 )أشكري المبحوثة على وقتها وأنهاء المقابلة(  ال توافو على إجراء المقابلة            [  ]
 

 على إجراء المقابلةتوافو  [  ]
 
 
 
 

 هل المكان والوقت مناسبان إلجراء المقابلة؟ 
 

 ال             [ ]نعم                                                        [ ]
          

    __()حددي الزمان ____والمكان___     من المهم جداً أن نتكلم على انفراد أو تودين أن نجريها في مكان أخر 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

W01 

أود اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة عن 
 .نفسك

 
ما هو تاريخ ميالدك )اليوم والشهر والسنة 

      (؟  التي ولدت فيها

 السنة     شهر    يوم  

 

 98 ال تتذكر /ال تعرف
 

 99 ال إجابة  /رفضت اإلجابة

W02 كم عمرك )العمر بالسنوات الكاملة(؟ 
  

 العمر بالسنوات الكاملة 
 

W03 
 منذ متى تعيشين في هذا الحي؟ 

 (فيه)الحي المقيمة 

 عدد السنوات  

 
 

 

 0 أقل من سنة

 1 عاشت كل حياتها في هذا الحي 

 2 أسابيع في األسرة( 4زائرة )على األقل 

 98 ال تتذكر /ال تعرف

 99 ال إجابة /رفضت اإلجابة

W04 مذهبك(؟ /ما هي ديانتك )طائفتك 

 1 بال ديانة

 

 2 االسالمية

 3 الكاثوليكية

 4 البروتستانتية

 5 ارثوذكس

 6 البوذية

 7 الهندوسية

 8 خرى )حدد(:________أ

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

W05 ؟الرئيسية ما هي جنسيتك 

 1 ________ )حدد(:

 98 ال تتذكر تعرف/ ال 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W06 سبو لك الذهاب إلى المدرسة؟ هل 

  1 نعم 

ً الى اللم تذهب   2 مدرسة مطلقا

W08 /98 ال تتذكر ال تعرف 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W07a 
 ما هو أعلى مستوى تعليمي حصلت عليه؟

 

 1 االبتدائي ــــــــــــــــــــ عام  
 
 2 الثانوي ــــــــــــــــــــ عام   

 3 الجامعي / فأعلى ــــــــــــــــــــ عام  

 W08 98 ال تتذكر ال تعرف/

W07b 
 ما هو عدد السنوات الدراسية؟

 .)الترميز المحدد محليا(

  
 عدد السنوات الدراسية

 
W09 

 98 ال تتذكر تعرف/ال 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W08 هل تقرأي وتكتبي؟ 

 1 تقرأ وتكتب

 

 2 تقرأ فقط

 3 ال تقرأ وال تكتب

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W09 المعتاد أو الحالي؟ كما حالة نشاط 

  1 عمل بأجرت
 

W11 
 

 2 عمل ةصاحب

 3 اعمل لحسابهت

 4 أجر عمل لدى األسرة دونت

  5 )سبو لها العمل( بحث عن عملت ةعاطل

 W12 6 )لم يسبو لها العمل( بحث عن عملت ةعاطل

  7 تعمل إيراد وال اله

 W12 8 ةطالب

 9 متفرغة لألعمال المنزلية 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

W10 األخيرة؟ كمنذ متى انتهت وظيفت 

  1 في األسابيع األربعة الماضية

 2 شهًرا الماضية 12أسابيع و 4ما بين 

 3 شهًرا الماضية 12أكثر من 

 W12 98 ال تتذكر ال تعرف/
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 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

W11 

 
 
 

به  يقومتالعمل الذي قطاع ما هو نوع 
 به(؟ يقومت نت)ك
 
يمكن إضافة رموز محددة على مستوى (

 .)البلد

  1 الزراعة

 2 الصناعة

 3 البناء

 4 الخدمات

ف بشكل كاٍف )حدد(  5 ________ :لم يلعرَّ

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

W12 
أحد من أفراد عائلتك من الدرجة هل يعيش 

االولى بالقرب من مسكنك بحيث يمكنك 
 رؤيتهم/ زيارتهم بسهولة؟

 1 نعم

 
 

 2 ال

 3 تعيش مع عائلتها من الدرجة االولى

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W13 
كم مرة ترى أو تتحالالالالدثي مع أحالالالالد أفراد 

 االولى؟عائلتك من الدرجة 

 1 يومياً 

 

 2 على األقل مرة واحدة في األسبوع

 3 على األقل مرة واحدة في الشهر

 4 في العام على األقل مرة واحدة

 5 ابداً  وال مرة/

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W14 

عنالالدمالالا تحتالالاجين إلى مسالالالالالالالالاعالالدة أو لالالديالالك 
 عادة االعتماد على أحدمشكلة، هل يمكنك 

من أفراد عالالالالائلتالالالالك من الالالالالدرجالالالالة االولى 
 للحصول على الدعم؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

W15 
هل تملكين هاتف خلوي محمول مع 

الماضية(  3شريحة ناشطة )األشهر 
 لالستخدام الشخصي؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

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

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

R01 
 

هل أنت حاليا ًمتزوجة )لك شريك(؟ هل تعيشان 
 مع بعض؟ 

 
إذا ال، هل أنت على عالقة مع خطيب/ عقد 

 تعيشان مع بعض؟قران أو صديو ال 
 

 1 متزوجة حالياً ويعيشان سويا

R04 2 متزوجة حالياً وال يعيشان سويا 

لديها خطيب/ عقد قران/ صديو ال يعيشان 
 سويا

3 

  4 غير متزوجة حالياً أو ليس لديها شريك

R02a 
 

 هل سبو لك أن تزّوجت او عشت مع شريك؟
 

 1 نعم، سبو وتزّوجت
R03a 

 2 عشت مع شريك ولم أتزوجنعم، سبو 

  3 ال، لم أعش مع شريك/ لم أتزوج

R02b 
 

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

 

  1 نعم

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

R03a 
 

هل انتهت آخر شراكة لك برجل بطالق أو 
 خطيبك )شريكك(؟ وفاة زوجك/انفصال أو 

 

 1 مطلّقة
 

 2 منفصلة/ هجر

 3 أرملة/ توفي الشريك

R04 98 ال تعرف/ ال تتذكر 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

R03b 
 

 
 

زوجك أو شريكك من طلب الطالق/  هل أنت/
االنفصال/ الهجر، أو هل كان قرار االنفصال 

 مشتركاً؟ 

 1 المبحوثة

 

 2 الشريك الزوج/

 3 سوياً )المبحوثة والزوج/ الشريك(

 4 _________________ :أخرى )حدد(

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ال إجابة
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 انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

R04 
 

 ً مع  كم مّرة في حياتك تزّوجت أو عشت سويا
 رجل؟

 
ً )ذكر الشريك الحالي   – إذا يقيمان سويا

 احتساب كل شخص مّرة واحدة(

 

 عدد مرات الزواج أو العيش مع رجل  
 

  98 ال تتذكر ال تعرف/

  99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

R04a 
 

 كم كان عمرك عند الزواج االول؟

 

 العمر بالسنوات الكاملة  
 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر
 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

R04b 
 

هل أقمت مراسم الزواج عند الزواج االول؟ ما 
 نوع المراسم؟

 
 )سؤال اختياري(

 1 ال

 

 2 الزواج المدني

 3 الزواج الديني

 4 الزواج العرفي

 5 __________:خرى )حدد(أ

 األسئلة التالية هي حول زوجك الحالي أو آخر زوج لك

R05 
 

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

 أو أقاربك؟ 
 
 

 1 مع عائلتها وال مع عائلة زوجها ال عاشت /ال تعيش

 

 2 مع عائلته

 3 مع عائلتها

 4 مع عائلته ومع عائلتها

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

R06 
 

هل لزوجك/ شريكك الحالي )أو أخر زوج لك( 
زوجات أخرى خالل زواجه )أو خالل العالقة( 

 منك؟
 

 )أشيري الى ظاهرة تعدد الزوجات(

  1 نعم

 2 ال

R08 /98 ال تتذكر ال تعرف 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

R07 
 

 كم زوجة لديه حالياً/ أو سابقاً )بما فيهم أنت(؟
 

 

 عدد الزوجات  

 

 98 ال تتذكر ال تعرف/
 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

R08 
 

أو كنت الزوجة األولى،  هل أنت حالياً/
 الثانية،...؟

 

 العدد الترتيبي  
 

 98 ال تتذكر ال تعرف/
 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

R09 
 

 اختار لك زوجك الحالي/ األخير؟ من الذي
 

 ً  1 )المبحوثة والزوج( سويا

 

 2 اختيار المبحوثة

 3 اختيار عائلة المبحوثة

 4 اختيار الزوج

 5 اختيار عائلة الزوج

 أخرى )حدد(: ____________
6 

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

R10 
 

زوجك الحالي/ األخير، هل تم  منقبل الزواج 
 سؤالك إذا كنتي تريدين الزواج منه أم ال؟

 نعم
1 

 

 ال
2 

 ال تتذكر ال تعرف/
98 

 ال إجابة رفضت اإلجابة/
99 

R11 

هل يمكنك رفض العالقة الجنسية مع زوجك/أو 
 شريكك إذا ما كنت ال ترغبين بذلك؟

 
كنت ال هل تستطيعين أن تقولي "ال" لزوجك إذا 

 تريدي المعاشرة الزوجية؟

 نعم
1 

 

 ال
2 

 لست متأكدة/ ال تعرف
98 

 ال إجابة رفضت اإلجابة/
99 
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 القسم الخامس: الوضع المالي

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

 

 
F01 
 

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

 
دققي: هل تملك هذا بنفسها، ام تملكه مع 

 االخرين؟

 نعم
 أمتلك وخاص بي

 نعم
أمتلك بالشراكة مع 

 آخرين
 ال أمتلك

 

A )3 2 1 أرض )بناء أو زراعية 

B )3 2 1 منزلك )شقة، عمارة 

C 3 2 1 شركة، محل، مصنع، منشأة 

D 
الحيوانات الكبيرة )األبقار والخيول 

 وغيرها(
1 2 3 

E 
الحيوانات الصغيرة )الدجاج، 

 الخنازير، الماعز، السمك الخ.(
1 2 3 

F 
إنتاج أو المحاصيل من بعض 

 الحقول أو األشجار
1 2 3 

G 
األدوات المنزلية الكبيرة )تلفزيون، 

 طباخ(سرير، 
1 2 3 

H 
المجوهرات أو الذهب أو غيرها من 

 األشياء الثمينة
1 2 3 

I 3 2 1 السيارات 

J 3 2 1 االدخار في البنك 

K  ،3 2 1 ____ (:حدد)الممتلكات األخرى 

F02 
 

 هل تكسبين المال بنفسك؟

  1 نعم

 F04 2 ال

F03 

 ما هو عملك بالضبط في كسب المال؟
 األسئلة، حددي()أسألي جميع 

 ال نعم

 

A 2 1 وظيفة 

B                                                            2 1 بيع وتجارة 

C                                                          2 1 عمل موسمي 

D 2 1 رعاية األطفال ة خدم 

E  2 1 تحضير الطعام أو المنتجات خدمة 

F  2 1 :________)حدد(عمل آخر 
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للتحقق 
من 

السؤال 
R01 

( أو لديها حاليا شريك 2( أو )1النساء المتزوجات حالياً الكود رقم )
 (3)خطيب / عقد قران/ صديق( الكود رقم )

 
 أكمل

النساء غير المتزوجات حالياً أو ليس لديها شريك 
 (4الكود رقم )

 
 القسم السادس ىانتقل ال

للتحقق 
من 

السؤال 
F02 

 F02إذا كانت االجابة "نعم" في السؤال 
 

 أكمل

 F02إذا كانت االجابة "ال" في السؤال 
 

 القسم السادس ىانتقل ال

F04 
نفاق كما يحلو لك من هل تستطيعين اإل
و هل عليك إعطائه أ، ؟المال الذي تجنيه

 كله أو جزء منه الى زوجك؟  

 1 لشخصي/ قراري

 

 2 إعطاء جزء منه للزوج   

 3 إعطاء كله للزوج   

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

F05 

هل يمكن القول ان المال الذي تشاركي به 
 في العائلة هو:

  أكثر مما يشارك به زوجك؟
 أو أقل مما يشارك به زوجك؟

 أو تقريبا يساوي مما يشارك به زوجك؟
 

 1 أكثر من الزوج    

 

 2 أقل من الزوج       

 3 تقريباً مساوي        

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 القسم السادس: الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات الوظيفية
 

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

H01 

أود اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة حول 
 صحتك واستخدامك للخدمات الصحية.

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

 1 ممتازة

 
 

 2 جيدة

 3 معتدلة

 4 سيئة

 5 سيئة للغاية

 ال تعرف/ال تتذكر
98 

 رفضت اإلجابة/ال إجابة
99 

H02 

 
من في العادة يتّخذ القرارات الخاصة بالرعاية 

 بصحتك الشخصية؟
 

 ؟من الذي يتخذ القرار عادةً حول العناية بصحتك
أم شخص  ؟أم أنت وزوجك ؟ام زوجك ؟انت

 آخر؟

 1 أنا

 
 2 زوجي/ شريكي

 3 أنا وزوجي/ شريكي معاً 

 4 شخص أخر 

 األسئلة التالية عن الصعوبات التي قد تواجهيها في القيام ببعض األنشطة بسبب مشكلة صحية.تسأل 

H03 
هل تواجهين صعوبة في النظر حتى وانت 

 تضاعين نظارات طبية؟

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H04 
تواجهين صعوبة في السمع حتى مع استخدام هل 

 معينات سمعية؟

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

H05  هل تواجهين صعوبة في المشي أو صعود
 الساللم؟

 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H06 
 
 

 هل تواجهين صعوبة في التذكر أو التركيز؟
 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H07  باستخدام لغتك المعتادة، هل تواجهين صعوبة في
 التواصل مع اآلخرين، أي التفاهم مع الغير؟

 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H08 هل تواجهين صعوبة في االعتناء بنفسك مثل 
 مالبسك؟االستحمام أو ارتداء 

 

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H09  هل تواجهين صعوبة في رفع إناء يحتوي على
لترين من الماء أو المشروبات الغازية من 

 مستوى خصرك إلى مستوى عينيك؟

 1 ال صعوبة

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

H10  هل تواجهين صعوبة في استخدام يديك وأصابعك
اللتقاط أشياء صغيرة كاألزرار أو قلم رصاص، 

 أو في فتح علبة أو زجاجة أو إغالقها؟

 1 صعوبةال 

 

 2 بعض الصعوبة

 3 صعوبة كبيرة

 4 ال أستطيع أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

H11 1 نعم هل سبو لك إجراء عملية الختان؟ 

 2 ال 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

H12 

 .اآلن أود أن أسألك عن الوالدات في حياتك
 

 كم عدد الوالدات في حياتك؟
 

 

  )في حالة عدم اإلنـجاب يكتب صفر/ صفر(والدة   

 H30 90 لم تتزوج 

H13 
 كم عدد مرات الحمل بما فيهم الحمل الحالي؟

 

 
 مرة   

 (H19)في حالة عدم الحمل يكتب صفر/ صفر وينتقل إلى س 

H14 هل حدث لك إجهاض أو ولدت طفل ميت؟ 
  1 نعم

 H16 2 ال

H15 
 كم مرة حدث لك ذلك؟

 
 بتعدد اإلجابات()يسمح 

 إجهاض عفوي  
A 

 

  

 إجهاض عمدي 
B 

 

  

 مولود ميت
C 

 

  

 ال تعرف/ ال تتذكر
98 

 

 H16غير ذلك أسألي س  H19إذا كانت اإلجابة )صفر( انتقل إلى س  H12للباحثة: راجعي س 

H16 هل سبو أن انـجبت طفل ناقص الوزن؟ 
  1 نعم

 H18 2 ال

H17 ذلك؟حدث  كم مرة 

 
  مرة  

H18  ً  ؟هل لديك أطفال في الدراسة حاليا
 1 نعم

 
 2 ال
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

H19 
هل تستعملي أو استعملت أي وسيلة لتنظيم 

 األسرة/ منع الحمل؟

 1 نعم أستعمل حالياً 
 

 2 نعم استعملت في الماضي

 H21 3 أبداً لم استعمل 

H20 
ما السبب الرئيسي الذي جعلك تستعملين وسيلة 

 لتنظيم االسرة / منع الحمل )اخر مرة(؟

 1 زوجي ضغط عليا

H22 
 2 تأجيل الحمل

 3 ال أريد المزيد من األبناء

 4 أخرى )تذكر( ________

H21 
 

ما السبب الرئيسي لعدم استعمال وسيلة لتنظيم 
 الحمل؟األسرة/ منع 

 1 اريد االنجاب

H23 

 2 أضرار صحية للوسيلة

 3 زوجي غير موافو/ ضغط عليا

 4 زوجي هددني بالطالق

 5 زوجي ضربني

 6 ضغوط من أهلي

 7 ضغوط من أهل زوجي

 8 ________ :أخرى )حدد(

H22 

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

 
هل يمكن القول ان قرار استخدام وسائل تنظيم 

، ؟األسرة/ منع الحمل هو قرارك بشكل رئيسي
، ام أنكما اتخذتما ؟ام قرار زوجك بشكل رئيسي

 القرار بشكل مشترك؟

 1 أنا

 

 2 القرار للزوج بشكل رئيسي

 3 قرار مشترك

 4 حماي/ حماتي

 5 ______ :شخص أخر )حدد(

H23 
عامة، هل حصل أنك كنت ترغبين بصفة 

 باإلنجاب وزوجك كان غير موافو؟

  1 نعم 

 H26 2 ال

H24 هل خالفتي قرار زوجك؟ 

 H26 1 نعم

  2 ال
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

H25 
ما هو السبب الرئيسي باألخذ بقرار زوجك 

 وعدم مخالفته؟

 1 بالطالقزوجي هددني 

 

 2 زوجي ضربني 

 3 زوجي ضغط عليا

 4 ضغوط من أهلي

 5 ضغوط من أهل زوجي

 6 ______ :شخص أخر )حدد(

H26 
ك كنت ال أنبالعكس بصفة عامة، هل حصل 

 تريدين االنجاب ولكن زوجك يريد؟

  1 نعم

 H29 2 ال

H27 ي قرار زوجك؟تهل خالف 
 H29 1 نعم

  2 ال

H28 
ما هو السبب الرئيسي باألخذ بقرار زوجك 

 وعدم مخالفته؟

 1 هددني بالطالق زوجي

 

 2 ضربني زوجي

 3 زوجي ضغط عليا 

 4 ضغوط من أهلي

 5 ضغوط من أهل زوجي 

 6 أخرى )تذكر( ________

H29 

من يأخذ القرار بضرورة حصولك على 
إذا شعرتأ الرعاية الصحية االنجابية، مثالً، 

 باأللم أو الحرقان عند التبّول؟
 

  1 المبحوثة بشكل أساسي

 2 الزوج أو الشريك

 3 قرار مشترك

 4   ________)حدد(:غير هذه االحتماالت 

H30 

هل تستطيعين الذهاب لتلقي الخدمة في حالة 
 شعورك بتعب في الحاالت االتية: 

 
 

( في حالة 1للباحثة: ضعي دائرة حول )
( في حالة االجابة بال 2االجابة بنعم وحول )

 ( في حالة ال ينطبق 3وحول )

 ال ينطبو ال نعم 

A 3 2 1 متابعة حمل 

B 3 2 1 خدمة ما بعد الوالدة 

C 3 2 1 استخدام وسائل تنظيم األسرة 

D 3 2 1 عالج االلتهابات المهبلية 

E 3 2 1 عالج االالم أسفل البطن والحوض 

F 3 2 1 عالج االنيميا 
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 اريد أخذ رأيك في بعض األسئلة. 
في هذا المجتمع وأماكن أخرى، يكون لدى الناس أفكار مختلفة حول الرجال والنساء واألسر وما هي سلوكيات مقبولة للرجال والنساء في 

 المنزل.
 .وأود منك أن تخبرني ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على كل عبارة. ال توجد اجابات صحيحة أو خاطئةسأقرأ عليك قائمة من العبارات، 

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

H31 

هل برأيك على الزوجة موافقة واطاعة زوجها 
 في رأيه حتى لو كانت غير مقتنعة بهذا الرأي

 أو مختلفة معه؟
 
 

 1 نعم

   
 2 ال

 98 ال تعرف

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابه

H32 

 
هل الرجل برأيك من يجب ان يتحكم ويترأس 

 البيت؟
 

 1 نعم
 

 
 
 
 

 2 ال

 98 ال تعرف

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابه

H33 

تية تشكل مبرراً هل تعتقدين ان السلوكيات األ
 لضرب الزوجة؟  

 
في حالة ( 1للباحثة: ضعي دائرة حول )

( في حالة االجابة بال 2االجابة بنعم وحول )
 ( في حالة ال تعرف98وحول )

 تعرف ال ال نعم 

A 98 2 1 أهملت في شغل البيت 

B 98 2 1 أهملت في رعاية أوالدها 

C 98 2 1 تأخرت في إعداد الطعام 

D 98 2 1 احرقت الطعام 

E 
شكت بزوجها وتقوم بالسؤال عن 

 خروجهأماكن 
1 2 98 

F 98 2 1 رفضت المعاشرة الزوجية معه 

G  98 2 1 الرأي  فيتختلف معه 

H 98 2 1 خرجت بدون أذنه 

I 98 2 1 ردت عليه 

J 98 2 1 مسرفة 
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 القسم السابع: خلفية عن الزوج الحالي أو األخير

 إلى  انتقل كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

M01 

أن تخبرني عن زوجك/ شريكك أود اآلن 
 الحالي/ األخير.

 
إذا كان آخر زوج/ شريك متوفي: كم سيكون 

 عمره اآلن إذا كان على قيد الحياة؟
 

 ما هو عمر زوجك/ شريكك )السنوات الكاملة(؟
 

 العمر بالسنوات الكاملة  
 

  98 ال تعرف/ ال تتذكر

  99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة 

M02  ولد؟في أي عام 

 السنة     شهر    يوم  
 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر
 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة 

M03 ما هي جنسيته الرئيسية؟ 

 1 ________ )حدد(:

 98 ال تتذكر ال تعرف/ 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

M04 من أين هو؟ هل هو من نفس مجتمعك أو بلدتك؟ 

 1 مجتمع واحد

 

 2 ريفية أخرى/ قرية منطقة

 3 مدينة أخرى

 4 بلد آخر

 5 ________ :أخرى )حدد(

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

M05 سبو له الذهاب إلى المدرسة؟ هل 

  1 نعم 

 ً  2 لم يذهب للمدرسة مطلقا

M07 98 ال تعرف/ ال تتذكر 

 99 إجابةرفضت اإلجابة/ ال 
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 اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م
كود 
 اإلجابة

 انتقل إلى

M06a 
 ما هو أعلى مستوى تعليمي حصل عليه؟

 

  1 االبتدائي ــــــــــــــــــــــــ عام

 2 الثانوي ــــــــــــــــــــــــ عام

 3 ــــــــــــــــــــــــ عام فأعلى /الجامعي

 M07 98 تعرف/ ال تتذكرال 

 
 

M06b 
 

 
 ما هو عدد السنوات الدراسية؟

 .)الترميز المحدد محليا(

 عدد السنوات الدراسية  
 

 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة
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M07 
ما حالة النشاط المعتاد أو الحالي لزوجك/ 

 شريكك الحالي أو السابو؟

  1 يعمل بأجر
 

M09 
 

 2 صاحب عمل

 3 يعمل لحسابه

 4 أجر يعمل لدى األسرة دون

  5 )سبو له العمل( عاطل يبحث عن عمل

 انتقل إلى القسم الثامن 6 )لم يسبو له العمل( عاطل يبحث عن عمل

  7 يعمل له إيراد وال

 انتقل إلى القسم الثامن 8 طالب

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 اإلجابة/ ال إجابةرفضت 

M08 منذ متى انتهت وظيفته األخيرة؟ 

  1 في األسابيع األربعة الماضية

 2 شهًرا الماضية 12أسابيع و 4ما بين 

 3 شهًرا الماضية 12أكثر من 

 انتقل إلى القسم الثامن 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

M09 

 
 
 
 

العمل الذي يقوم به )كان قطاع ما هو نوع 
 يقوم به(؟

 
يمكن إضافة رموز محددة على مستوى (

 .)البلد

  1 الزراعة

 2 الصناعة

 3 البناء

 4 الخدمات

ف بشكل كاٍف )حدد(  5 ________ :لم يلعرَّ

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة
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 الزوج / الشريكالقسم الثامن: عنف 

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

 

 أكمل االسئلة 

النساء اللواتي لم يسبق لهن 

الزواج/ لم يسبق أن أقامن عالقة 

 مع شريك

 

 نتقل الى القسم التاسع ا

V01 

والصخخخعبة. أوّد أن أطرح عليك بعض األسخخخئلة عن عندما يتزوج شخخخخصخخخان أو يسخخخكنان معاً، يتشخخخاركان عادةً اللحظات السخخخعيدة 

األخيرة. في حال قاطعنا أحد من أفراد االسخخخخرة سخخخخأغير موضخخخخوع  )شخخخخريكك( لك في عالقتك الحاليّة أو خطيبك معاملة زوجك/

 الحديث. وأحب أن أطمأنك بأن أجوبتك ستظل سرية للغاية، وأنك لست مجبورة على االجابة على أي سؤال ال ترغبين به.

 ل أكمل المقابلة؟ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V02 

 

سأطرح عليك اآلن أسئلة تتعلو بوضع العديد من 

شريكك )الحالي أو  النساء. عندما تفكرين في زوجك/

 األخير(، هل يمكن القول إنّه:

V02A V02B 

عند االشارة ب"نعم" في أي تصرف 

"( 1)على االقل اشارة واحدة "

 V02B، أنتقل الى V02Aبعمود 

  

 ال" لجميع االجوبة"عند االشارة ب 

 V03"(، أنتقل إلى 2)االشارة "

شهر  12خالل هل حدث ذلك 

 ؟الماضية

 ال نعم ال نعم

a 
يحاول )كان يحاول( منعك من رؤية 

 األصدقاء؟
1 2 1 2 

b 
يضع )كان يضع( حدوداً التصالك بعائلتك 

 من الدرجة األولى؟
1 2 1 2 

c 
معرفة مكان وجودك يصر )كان يصر( على 

 طول الوقت؟
1 2 1 2 

d 2 1 2 1 يغضب حين تتكلمين مع رجل آخر؟ 

e 2 1 2 1 دائما يشك أنك غير مخلصة؟ 

f 
يمنعك من الحصول على الرعاية الصحية 

 ذنه؟النفسك بدون 
1 2 1 2 

g 
يستخدم تكنولوجيا الهاتف النقال للتفحص من 

 مكانك؟
1 2 1 2 

 V02C، انتقل الى V02A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " بـعند االشارة   V02:التحقق من السؤال  

 

 

V02C 

 

 ؟من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلن

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

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 1 شريك آخر زوج/الزوج الحالي/ 

 

 2 شريك السابو    الزوج/

 3 هماكال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة    رفضت اإلجابة/
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V03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شريكك )الحالي أو األخير(، / فكري مجّدداً في زوجك

 هل يمكن القول إنّه عادة:

V03A V03B 

نعم" في أي تصرف "عند االشارة ب

"( 1)على االقل اشارة واحدة "

 V03B، أنتقل الى V03Aبعمود 

 

 شارة ب "ال" لجميع االجوبةعند اإل

"( أو اإلشارة ب "ال 2" )االشارة

ينطبق" لجميع االجوبة )االشارة 

 V04"(، أنتقل إلى 3"

شهر  12خالل هل حدث ذلك 

 الماضية؟

 ال نعم ال ينطبو ال نعم

a 

الحصول على العمل أو الذهاب الى  يمنعك من

العمل، أو التجارة، أو كسب المال، او االشتراك 

 بمشاريع تدر بالمال؟

1 2 3 1 2 

b 

يرفض منحك ما يكفي من المال لمصاريف 

المنزل، حتّى ولو كان يملك ماالً ينفقه على 

 أمور أخرى )مثل الكحول والسجائر(؟

1 2 3 1 2 

c  2 1 3 2 1 عنك؟يأخذ ما تكسبيه رغم 

 V03C، انتقل الى V03A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " بـعند االشارة   V03:التحقق من السؤال 

 

 

 

 

V03C 

 

 ؟من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلن

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

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 1 شريك الزوج الحالي/ آخر زوج/

 

 2 شريك السابو    الزوج /

 3 كالهما

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة    رفضت اإلجابة/
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V04 

 

 

تتطرق األسئلة التالية إلى 

تصّرفات تحدث لكثير من 

النساء، والتي قد يكون 

شريكك  استخدمها زوجك/

 األخير( )الحالي أو

 

شريكك  هل سبو أن قام زوجك/

)أو أي شريك آخر( يوماً بأي من 

 التصرفات التالية:

V04A V04B V04C V04D 

عند االشارة 

ب"نعم" في أي 

تصرف )على 

االقل اشارة 

"( 1واحدة "

، V04Aبعمود 

أنتقل الى 

V04B 

  

عند االشارة ب 

ال" لجميع "

)االشارة  االجوبة

"(، أنتقل إلى 2"

V05 

هل حدث ذلك 

شهر  12خالل 

 ؟الماضية

 

 

)في حال كان الرد 

طرح ا ،"نعم"

  V04Cالسؤال

 

في حال كان الرد 

"ال"، أطرح 

 (V04Dالسؤال 

شهر  12خالل 

 الماضية،

هل يمكن القول إّن 

ذلك حدث مّرة أو 

بعض المرات )قليالً( 

 أو كثيراً؟

 

 

شهر  12قبل هل حدث ذلك 

 الماضية؟

 

  في حال كان الرد نعم:

 

هل يمكن القول إّن ذلك 

حدث مّرة أو بعض المرات 

 )قليالً( أو كثيراً؟

 كثيراً  قليالً  مرة ال  كثيراً  قليالً  مرة ال نعم ال نعم

a 
أهانك أو جعلك تشعرين 

 ؟بالسوء
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 
أحط من شأنك أو أذلك أمام 

 اآلخرين؟
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

c 
ذات اهمية حطم أغراض 

 لك؟
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

d 

عمد إلى إخافتك أو ترهيبك 

)عبر طريقة النظر إليك، 

الصراخ أو تحطيم 

 األغراض مثالً(؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

e 

هدد كالمياً بإلحاق األذى 

بك أو بأي شخص قريب 

 منك؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 V04Eانتقل الى ، V04A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة  " بـعند االشارة V04:التحقق من 

 V05انتقل الى ، V04Aبعمود  )"2" لجميع األجوبة )االشارة "ال" بـعند االشارة                      

 

 

 

V04E 

 

من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها 

شريكك )الحالي أو  هل كان زوجك/؟اآلن

شريكك  أو أي زوج/ ؟أو كالهما؟ )األخير

 آخر قبلهما؟

 1 شريك الزوج الحالي/ آخر زوج/

 

 2 شريك السابو    الزوج/

 3 كالهما

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة    رفضت اإلجابة/
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V05 

 

 

 

هل قام زوجك/ )شريكك( 

األخير( بأي من  )الحالي أو

 التصرفات التالية:

V05A V05B V05C V05D 

عند االشارة 

ب"نعم" في أي 

تصرف )على 

االقل اشارة 

"( 1واحدة "

، V05Aبعمود 

أنتقل الى 

V05B 

  

عند االشارة ب 

ال" لجميع "

)االشارة  االجوبة

"(، أنتقل إلى 2"

V06 

هل حدث ذلك 

 12خالل 

شهر 

 الماضية؟

 

)في حال كان 

الرد "نعم"، 

طرح السؤال ا

V05C  

 

في حال كان 

الرد "ال"، 

طرح السؤال ا

V05D) 

 

 شهر الماضية، 12خالل 

هل يمكن القول إّن ذلك 

حدث مّرة أو بعض 

 المرات )قليالً( أو كثيراً؟

 

 

شهر  12قبل هل حدث ذلك 

 الماضية؟

 

 في حال كان الرد نعم: 

 

هل يمكن القول إّن ذلك 

حدث مّرة أو بعض المرات 

 ؟)قليالً( أو كثيراً 

 

 

 كثيراً  قليالً  مرة ال كثيراً  قليالً  مرة ال نعم ال نعم

a 
صفعك أو رماك بما قد 

 يؤذيك؟ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 
دفعك بشدة أو بعنف أو شد 

 شعرك؟ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

c 

ضربك بقبضته أو بأي 

غرض آخر يمكن أن 

 يؤذيك؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

d 
قام ركلك، أو سحبك، أو 

 بضربك بقسوة؟
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

e 4 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 خنقك أو عمد الى حرقك؟ 

f 

هددك أو استخدم فعلياً 

مسدساً أو سكيناً أو أي 

 سالح آخر تجاهك؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 V05E، انتقل الى  V05A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة  " بـ : عند االشارةV05التحقق من 

 V06انتقل الى ، V05Aبعمود  )"2" لجميع األجوبة )االشارة "ال" بـعند االشارة                       

V05E 

من قام بهذه التصرفات التي قمت 

 هل كان زوجك/ ؟بذكرها اآلن

أو ؟ )شريكك )الحالي أو األخير

شريكك  أو أي زوج/ ؟كالهما

 آخر قبلهما؟

 1 شريك الحالي/ آخر زوج/الزوج 

 

 2 شريك السابو    الزوج/

 3 كالهما

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة    رفضت اإلجابة/
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V06 

 

 

 

هل قام زوجك/ )شريكك( 

األخير( أو أي زوج  )الحالي أو

 بأي من التصرفات التالية:

V06A V06B V06C V06D 

عند االشارة 

ب"نعم" في أي 

تصرف )على 

االقل اشارة 

"( 1واحدة "

، V06Aبعمود 

أنتقل الى 

V06B 

  

عند االشارة ب 

ال" لجميع "

)االشارة  االجوبة

"(، أنتقل إلى 2"

V07 

هل حدث ذلك 

 12خالل 

شهر 

 الماضية؟

 

)في حال كان 

الرد "نعم"، 

طرح السؤال ا

V06C  

 

في حال كان 

الرد "ال"، 

طرح السؤال ا

V06D) 

 

 شهر الماضية، 12خالل 

هل يمكن القول إّن ذلك 

حدث مّرة أو بعض 

 المرات )قليالً( أو كثيراً؟

 

 

شهر  12قبل هل حدث ذلك 

 ؟الماضية

 

  في حال كان الرد نعم:

 

هل يمكن القول إّن ذلك 

حدث مّرة أو بعض المرات 

 )قليالً( أو كثيراً؟

 

 

 كثيراً  قليالً  مرة ال كثيراً  قليالً  مرة ال نعم ال نعم

a 

إقامة عالقة جنسية رغماً 

عنك عندما ال ترغبين 

بذلك؟ مثل هددك أو مسكك 

 بقوة رغما عنك؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

b 

هل سبو أن أقمت عالقة 

جنسية ال ترغبين فيها 

بسبب خوفك مما قد يفعله 

الزوج/الشريك )الحالي أو 

 األخير( أو أي زوج ؟

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

c 

هل أجبرك زوجك/شريكك 

)الحالي أو األخير( أو أي 

زوج على القيام بأعمال 

جنسية لم ترغبي فيها أو 

رأيت أنها تحط من شأنك 

 أو تذلّك؟

)في حال الحاجة: نحّدد 

العالقة الجنسيّة على أّنها 

الجنس الفموي أو اإليالج 

 المهبلي أو الشرجي(

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

 V06E، انتقل الى V06A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة  " بـعند االشارة V06: التحقق من 

 V07انتقل الى ، V06Aبعمود  )"2" لجميع األجوبة )االشارة "ال" بـعند االشارة                       

V06E 
من قام بهذه التصرفات التي قمت 

 بذكرها اآلن؟

 1 شريك الزوج الحالي/ آخر زوج/
 

 2 شريك السابو    الزوج/
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شريكك )الحالي  زوجك/هل كان 

أو أي  ؟أو كالهما؟ )أو األخير

 شريكك آخر قبلهما؟ زوج/

 3 كالهما

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة    رفضت اإلجابة/

V07 

التحقق في حال كان الرّد  V05A )أنظر السؤال

أي من األسئلة حول العنف الجسدي  نعم على

 )مرة على األقل "1تواتر "

 1 نعم يوجد عنف جسدي
 

 2 ال يوجد عنف جسدي

V08 

التحقق في حال كان V06A  )أنظر السؤال 

الرّد نعم على أي من األسئلة حول العنف 

 " مرة على األقل(1الجنسي تواتر "

 1 نعم يوجد عنف جنسي
 

 2 ال يوجد عنف جنسي

V08a 

هل أنت خائفة من زوجك الحالي/ السابو أو أي 

شريك )في الوقت الحالي(؟ هل يمكن القول إن 

الخوف من زوجك لم يحصل أبدا أو حصل 

 بعض األحيان أو الكثير من األحيان أو معظم/

 كل األحيان؟

 

)تأكدي أنك تشيرين الى وضعها اآلن حتى وأن 

 الحالي(لم تكن مع زوجها/ شريكها في الوقت 

 1 أبداً 

 

 2 بعض األحيان

 3 الكثير من األحيان

 4 معظم/ كل األحيان

 5 في الماضي )ال أخاف اآلن(

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V08b 

هل قمت بضرب زوجك/ شريكك عندما لم يقم 

 هو بضربك؟

  

 التصرفات؟إذا نعم: كم مرة حصلت مثل هذه 

هل يمكن القول إن هذه التصرفات حصلت مرة 

 واحدة أو بعض المرات )قليالً( أو مرات كثيرة؟

 1 أبداً 

 

 2 مرة واحدة

 3 مرات( 5-2)قليالً 

 4 مرات( 5مرات كثيرة )أكثر من 

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V09  ًأو سبو أن كنت حامل؟هل أنت حامل حاليا 
  1 نعم 

 انتقل إلى القسم التاسع 2 ال

V09a  عدد مرات الحمل   عدد مرات الحمل 
 

V10 

قلت إنك كنت حامالً عدد ___ مرة/ مرات. هل 

سبو أن تم فيه دفعك أو صفعك أو ضربك أو 

 ركلك من قبل زوجك/ شريكك أثناء الحمل؟

  1 نعم

 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/ التاسعأنتقل إلى القسم 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V11 

إذا كانت المبحوثة حامل مرة واحدة، دّوني 

"01" 

إذا كانت المبحوثة حامل أكثر من مرة: كم من 

حاالت الحمل حدث ذلك )كم عدد حاالت الحمل 

 التي دفعت أو صفعت أو ضربت أو ركلت(؟

 عدد مرات الحمل  
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 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجـــــابـــــــــة األسئــــــلة م

V11a 

 هل حدث هذا في الحمل األخير؟

 

إذا كانت المبحوثة حامل مرة واحدة، يؤشر 

 "1على الكود رقم "

 

 

  1 نعم

 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/ انتقل إلى القسم التاسع

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V12 
سبو لك ان تعرضت للكم أو الركل في هل 

 البطن أثناء الحمل؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

    إذا تم اإلبالغ عن العنف في مرة واحدة من الحمل، فيتم السؤال عن هذا الحمل 

 فإن األسئلة التالية تشير إلى الحمل األخير/ األحدث الذي تم فيه العنفإذا تم اإلبالغ عن العنف في أكثر من مرة واحدة من الحمل، 

V13 

خالل فترة الحمل األخيرة التي تعرضت فيها 

للضرب، هل كان الزوج/ الشريك الذي قام 

 بذلك هو والد الطفل؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V14 

 

 

 شريككهل الرجل الذي فعل هذا زوجك/ 

 الحالي أو األخير؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

V15 

 

 

هل قام نفس الشخص بمثل هذه األشياء قبل أن 

 تكون حامالً؟

  1 نعم

 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/ انتقل إلى القسم التاسع

 99 ال إجابة اإلجابة/رفضت 

V16 

بالمقارنة مع ما قبل الحمل، هل حصل الصفع/ 

الضرب )اشيري الى اإلجابات السابقة 

( على األقل من قبل، أم أبقى على مبحوثةلل

حاله، أو ازداد سوًءا أثناء الحمل؟ بالسوء 

 أعني، أكثر تكرارا أو أكثر شدة.

 1 أقل من قبل

 

 2 أبقى على حاله

 3    ال سوء ازداد

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 التاسع: اإلصاباتالقسم 

  انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

 في حال عانت المرأة من عنف جسدي أو جنسي 
 V08و/أو  V07"نعم" على السؤال 1 كان الرّد  

 
 أسأل

 جسدي أو جنسي في حال لم تعاني المرأة من عنف
 V08و/أو  V07 "ال" على 2في حال كان الرّد 

 
 القسم العاشر  الى لانتق

)يمكن اإلشارة أو التذكير لتصرفات محددة  أود اآلن أن اعرف المزيد عن اإلصابات التي كانت نتيجة تصرفات زوجك/ شريكك والتي تحدثنا عنها
 جرح أو خرق أو التواء أو كسر في العظام أو كسر في األسنان أو ما شابه ذلك. أعني بأي إصابة جسدية، مثل القسم السابق( ذكرت في

I01 

هل تسببت لك احدى هذه التصرفات بأذى نتيجة معاملة 
زوجك/ شريكك الحالي/ األخير لك؟ الرجاء التفكير 

ً  ابالتصرفات التي تكلمن  عنها سابقا
 

  1 نعم

 2 ال

I04 98 ال تعرف/ ال تتذكر 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

I02a 

خالل حياتك، كم مرة أصبت من قبل زوجك/ شريكك 
 )أزواجك/ شركائك(؟

هل يمكن القول إن هذه التصرفات حصلت مرة واحدة أو 
 بعض المرات )قليالً( أو مرات كثيرة؟

 

 1 مرة واحدة

 

 2 مرات( 5-2)قليالً 

 3 )مرات 5)أكثر من  كثيرةمرات 

 98 تعرف/ ال تتذكرال 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

 
 

I02b 
 

 الماضية؟ 12هل حدث ذلك في االشهر 

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

I03  ما نوع اإلصابات؟ الرجاء ذكر أي إصابة نتيجة تصرفات
أي من أزواجك/ شركائك بغض النظر عن طول فترة 

 حدوثها: 
 

 )اإلشارة الى جميع اإلصابات التي تذكر(
 أسالي للتأكد: هل هناك إصابات أخرى؟

 

I03A 

 (I03)طرح السؤال للخيارات التي مؤشر عليها "نعم" فقط في 
 شهر الماضية؟ 12األمور خالل  هل حدث أي من هذه

 ال أعرف ال نعم

A 98 2 1 جرح أو عضة 

B 98 2 1 خدش أو احتكاك الجلد أو كدمة 

C 98 2 1 التواء أو خلع 

D 98 2 1 حرق 

E  98 2 1 جرح عميو أو إصابة داخليّة 

F 98 2 1 إصابة في العين أو األذن 

G  98 2 1 كسر في العظام 

H  98 2 1 كسر في األسنان 

I 98 2 1 إصابات داخلية 

J )98 2 1 ________ :أخرى )حدد 
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  انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

I04 

في حياتك، هل سبو أن تم أذيتك بشكل كبير من قبل أي من 
أزواجك/ شركائك بحيث احتجت الى الرعاية الصحية )حتى 

 وأن كنت لم تحصلي عليها(؟
 

 1 نعم وحصلت عليها 
 

 2 نعم ولم أحصل عليها 

انتقل إلى القسم  3 لم أحتاج 
 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة العاشر 

I04a  الصحية؟عدد المرات التي احتجت فيها الى الرعاية 
 

 عدد المرات  
 

I05 
الرعاية الصحية نتيجة هذه اإلصابة  ىهل حدث ان احتجت ال

 شهر الماضية؟ 12)اإلصابات( خالل 
 

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

I06 

في حياتك، هل سبو أن تلقيت الرعاية الصحية لهذه اإلصابة 
 )اإلصابات(؟ 

 دائماً أو أبداً؟هل يمكن القول ان هذا قد حصل في بعض األحيان أو 

 

 

 1 نعم، في بعض االحيان

 

 2 نعم، دائماً 

 3 ال، أبداً 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

I07 

 
 
 

في حياتك، هل سبو أن قضيت ليلة )أو أكثر( في مستشفى 
 بسبب هذه اإلصابة )اإلصابات(؟

 عدد الليالي في المستشفى  
 

 1 احتاجلم 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

I08 هل صرحت للموظف الصحي بالسبب الحقيقي إلصابتك؟ 

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة
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 القسم العاشر: تجارب عنف من االخرين )غير الزوج/ غير الشريك(

N01 

 قراءة ما يلي على المبحوثة
على مدار حياتهّن، يتعّرض العديد من النسخخخخاء لخبرات غير مرغوب فيها وألشخخخخكال مختلفة من سخخخخوء المعاملة والعنف يمارسخخخخه رجال 

األسئلة ونساء. فقد يكونون من األقارب، أو غيرهم من المعارف و/أو الغرباء. إذا لم يكن لديك مانع، أوّد أن أطرح عليك باختصار بعض 
سنة  15حول أوضاع مشابهة. كّل ما تقولينه سيبقى سريّاً. سأسألك أوالً عّما جرى لك منذ كنت في الخامسة عشرة من العمر )من عمر 

 شهر الماضية. 12الى اآلن(، ومن ثّم عّما حصل خالل 
ى أشخاص غير زوجك/ خطيبك )شريكك( )أزواجك/ بالنسبة إلى النساء اللواتي كّن أو ال يزلن على عالقة، إضافة: تشير هذه األسئلة إل

 شركائك(.

N02 
 

 ؟منذ عمر الخامسة عشرة الى الوقت الحاضر، هل قام أحداً باألعمال األتية

N02A N02B 

إذا كان االشارة بال 
في جميع البنود 

 N04انتقلي إلى 
 

إذا كانت االشارة بنعم 
على االقل مرة واحدة 

 N02Bانتقلي إلى 

 
شهر  12هل حصل خالل 
 ؟الماضية

 ال نعم ال نعم
ال 

أعرف/ 
 ال أتذكر

a 98 2 1 2 1 صفعك أو ضربك أو رفسك أو بأي عمل ألذيتك جسديّاً؟ 

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

c 98 2 1 2 1 خنقك، أو حرقك عمداً؟ 

d  ً98 2 1 2 1 أو أي سالح آخر تجاهك؟هدد او استخدم فعلياً مسدساً أو سكينا 

 N03 انتقل الى ،N02A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " بـعند االشارة 
 N04 ، أنتقل الى N02A في  )"2)اإلشارة " "ال" لجميع األجوبة بـعند اإلشارة 

N03 

 من قام بذلك؟
لالستطراد: أي شخص آخر؟  (

أو في شخص في المدرسة  قريب؟
صديق أو جار؟  مكان العمل؟

 غريب أو أي شخص آخر(؟
 

 )ال تقرأ الالئحة بصوٍت عالٍ 
 اإلشارة إلى كل ما يذكر(

N03A N03B N03C 

أشير الى جنس كل 
 شخص تذكريه 

)يطرح السؤال للخيارات المنتقاة 
 فقط(. N03 في
 

منذ كنت في كم مّرة حصل ذلك 
مّرة أو بعض  الخامسة عشرة؟

 المرات )قليالً( أو كثيراً؟

)يطرح السؤال للخيارات المنتقاة في 
N03 .)فقط 

 
شهر  12خالل كم مّرة حصل ذلك  

( مّرة أو بعض المرات )قليالً  الماضية؟
 أو كثيراً؟

 كثيراً  قليالً  مرة وال مرة كثيراً  قليالً  مرة أنثى  ذكر 

A 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والد/ والدة 

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

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

D 3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخ/ أخت 

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

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

G 3 2 1 0 3 2 1 2 1 صديو/ من المعارف 

H 3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف الجدد 

I 3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

J 3 2 1 0 3 2 1 2 1 مدّرس 

K /3 2 1 0 3 2 1 2 1عامل في الرعاية  طبيب 
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 الصحية

L 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 رجل دين/ زعيم دين

M 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 جندي شرطي/

N /زوج بعقد قران  خطيب
 فقط

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 
O 

 3 2 1 0 3 2 1 2 1 ____:)حدد( شخص أخر
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 العنف الجنسي )االغتصاب(

N04 

 
اآلن أوّد أن أطرح عليك اآلن بعض األسئلة عن التجارب األخرى 

التي يمكن ان تعرضت لها.  فّكري مجّدداً فيما سبو لرجل أن قام بهذا 
 التصرف

زوج إضافة الى  بالنسبة إلى النساء اللواتي كن وال يزلن مع شريك /
 شريكك. السؤال: باستثناء زوجك/

N04A N04B 

في حالة اإلجابة "ال" 
على كل البنود أنتقل 

 N06الى 

 
 شهر الماضية؟ 12هل حصل خالل 

 ال نعم ال نعم
ال تعرف/ ال 

 تتذكر

a 

منذ عمر الخامسة عشرة، هل سبو أن أرغمك أحدهم 
)باستثناء شريكك( على الجماع الجنسي من غير موافقتك، 

عبر ترهيبك مثالً، أو تثبيتك أرضاً، أو وضعك في موقع لم 
تستطيعي فيه الرفض. يلرجى أن تذكري أشخاصاً تعرفينهم 

 لم تتم(. وغرباء كذلك )تستثنى المحاوالت التي
 

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

1 2 1 2 98 

b 
منذ عمر الخامسة عشرة، هل سبو أن أرغمك أحدهم 

)باستثناء شريكك( على الجماع الجنسي حين كنت تحت 
 تأثير الكحول أو المواد المخدرة ولم تستطيعي الرفض؟ 

1 2 

 
1 

 
2 

 

 
98 

c 
هل أرغمت على الجماع الجنسي مع أكثر من شخص في 

 نفس الوقت؟
 )األسئلة حول االغتصاب الذي تم فعلياً(.

1 2 
 
1 

 
2 

 
98 

N04C 

كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك للمرة 
 األولى؟

 العمر بالسنوات الكاملة  
 

ال تعرف/ ال 
 تتذكر

98  

N05 

 من قام بذلك؟
 
لالستطراد: أي شخص آخر؟  (

قريب؟ شخص في المدرسة أو 
صديق أو جار؟  في مكان العمل؟

 غريب أو أي شخص آخر(؟
 

 عالٍ )ال تقرا الالئحة بصوٍت 
 اإلشارة إلى كل ما يذكر(

N05A N05B N05C 

أشير الى جنس كل 
 شخص تذكريه 

)يطرح السؤال للخيارات 
 .فقط( N05 المنتقاة في 

 
في كم مّرة حصل ذلك منذ كنت 

 الخامسة عشرة؟
مّرة أو بعض المرات )قليالً( أو 

 كثيراً؟

)يطرح السؤال للخيارات المنتقاة في 
N05 .)فقط 

 
شهر  12كم مّرة حصل ذلك خالل  

 ؟ الماضية
 مّرة أو بعض المرات )قليالً( أو كثيراً؟

 كثيراً  قليالً  مرة وال مرة كثيراً  قليالً  مرة أنثى  ذكر 

A 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والد/ والدة 

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

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

D 3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخ/ أخت 

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

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

G 3 2 1 0 3 2 1 2 1 صديو/ من المعارف 
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H 3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف الجدد 

I 3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

J 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 مدّرس

K  في الرعاية طبيب/ عامل
 الصحية

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

L 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 رجل دين/ زعيم دين

M 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 شرطي/ جندي

N  خطيب/ زوج بعقد قران
 فقط

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

O 
 3 2 1 0 3 2 1 2 1 __:)حدد( شخص أخر

N05a 
متى كانت آخر حادثة التي أرغمت فيها على الجماع 

 الجنسي؟

 1 منذ أقل من سنة

 

 2 بين سنة وخمس سنوات

 3 أكثر من خمسة سنوات

 99 رفضت اإلجابة/ال إجابة

N05b أين وقعت الحادثة األخيرة؟ 

 1 منزلكمنزلك الخاص أو باحة 

 

 2 منزله أو باحة منزله

 3 منزل شخص آخر أو باحة منزله

 4 أو الزقاق شارع

 5 موقف سيارات

 6 السيارة

 7 العمل

 8 ملهى ليلي، نادي، مسبح

 9 المناطو الريفية، غابة، حديقة عمومية

المباني التجارية أو  ،المباني العامة األخرى
 العامة غير السكنية

10 

 11 المدرسة، الكلية

المؤسسات )بما في ذلك السجن، مؤسسة 
 الرعاية(

12 

 13 النقل العام

 14 ________ :غير ذلك )حدد(

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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 اإلجابة األسئلة م
كود 
 اإلجابة

  انتقل إلى

N05c 
 هل قمت بالتبليغ عن الحادثة للشرطة؟

 
 )الرجاء الجواب على آخر حادثة وقعت لك(

  1 نعم

 2 ال
N05f 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05d كيف كانت استجابة الشرطة؟ 

  1 فتحت الشرطة ملف بالقضية

طلبوا منها الذهاب ورفضوا فتح ملف 
 بالقضية 

2 N05f 

  3 ________ :أخرى )حدد(

 N05f 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05e هل تم اعتقال الشخص الذي أرغمك على ذلك وإدانته؟ 

 1 لم يعتقل

 
 2 تتم إدانته أعتقل ولكن لم

 3 أعتقل وتمت إدانته

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05f 
هل قمت بتبليغ إحدى الخدمات الصحية )طبيب أو 

 ممرضة(؟

  1 نعم

 2 ال
N05j 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05g هل تم إعطاؤك أية أدوية/عالج لمنع الحمل؟ 

 1 نعم

 
 2 ال

 98 تتذكرال تعرف/ ال 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05h 
هل تم إعطاؤك أية أدوية/عالج لمنع انتقال فيرس 

 نقص المناعة البشرية )اإليدز(؟

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تعرف/ال تتذكر

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة

N05i 
هل تلقيت مشورة رسمية فيما يتعلو بالحادث الذي 

 تعرضت له؟

 1 نعم

 2 ال 

 99 رفضت اإلجابة/ ال إجابة
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  انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

N05j 

 هل أخبرت أحدا من أفراد عائلتك حول هذه الحادثة؟ 
 

 ؟صديو )ة( أو جار )ة(كأي شخص آخر أو 
 

 )يسمح بتعدد االجابات(
 

 A N06 ال أحد

 B فرد من العائلة األساسية، أنثى

 

 C من العائلة األساسية، ذكرفرد 

 D فرد من عائلة الزوج، أنثى

 E فرد من عائلة الزوج، ذكر

 F أبنك/ أبنتك )أوالدك( 

 G صديو )ة( أو جار )ة(

 H __________:شخص آخر )حدد(

N05k 

 كيف كانت استجابتهم؟
 

 )يسمح بتعدد االجابات(
 

 A القوا اللوم علىّ 

 

 B ساندوني

 C غير مكترثين/ مهتمين

 D طلبوا مني أن ال أخبر أحداً 

 E نصحوني بإبالغ الشرطة

 F ________ :)حدد( خرىأ

N06 
 

 مرة أخرى، أريدك أن تفكري في رجل 
)للنساء اللواتي من أي وقت مضى كان لديها شريك 

 الى السؤال: باستثناء زوجك / شريكك(. إضافة
 

أي شيء قد تكون ذكرته، هل يمكن أن بغض النظر عن 
حتى اآلن، حدث أي مما يلي  15تخبرني إذا، منذ سن 

 لك؟ تذكري أن تشملي الرجال الذين عرفتهم كذلك
 الغرباء.

 

N06A N06B 

في جميع البنود  "ال" بـاالشارة  عند
 N07cانتقلي إلى 
 

على االقل  "نعم" بـإذا كانت االشارة 
 N06Bمرة واحدة انتقلي إلى 

 
شهر  12هل حصل خالل 
 ؟الماضية

 ال نعم ال نعم
ال تعرف/ 
 ال تتذكر

a 

 هل حاول أي رجل ولكن لم ينجح في إجبارك
على الجماع الجنسي عندما كنت ال تريدين، 

على سبيل المثال عن طريو إمساكك أو 
ال تستطيعين أن  وضعك في موقف ما

 ترفضي؟

1 2 1 2 98 

b 
 ً وهذا يشمل  لك ضد إرادتك.أو قبّ  لمسك جنسيا

على سبيل المثال لمس الثدي أو األجزاء 
 الخاصة بجسمك؟

1 2 1 2 98 

c 
جعلك تلمسين األجزاء الخاصة بجسمه ضد 

 إرادتك؟
1 2 1 2 98 

 ، أكمل  (N06A" بعمود 1"نعم" على األقل مرة واحدة )" بـعند اإلشارة N06 التحقق من 
     N07c، انتقل إلى  ( N06A " بعمود2"ال" )" بـعند اإلشارة فقط 
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  انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

N06C كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك للمرة األولى؟ 

 العمر بالسنوات الكاملة   
 

 98 ال تعرف/ ال تتذكر

N07 

 من قام بذلك؟
 

أي شخص آخر؟  لالستطراد:
شخص في المدرسة أو  قريب؟

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

 
 )ال تقرا الالئحة بصوٍت عالٍ 

 اإلشارة إلى كل ما يذكر(

N07A N07B N07C 

أشير الى جنس كل 
 شخص تذكريه 

)يطرح السؤال للخيارات المنتقاة 
 فقط(.  N07 في 

 
كم مّرة حصل ذلك منذ كنت في 

 الخامسة عشرة؟
 

)قليالً( أو مّرة أو بعض المرات 
 كثيراً؟

)يطرح السؤال للخيارات المنتقاة في 
N07 .)فقط 

 
شهر  12كم مّرة حصل ذلك خالل  

 الماضية؟ 
 

 مّرة أو بعض المرات )قليالً( أو كثيراً؟

 كثيراً  قليالً  مرة وال مرة كثيراً  قليالً  مرة أنثى  ذكر 

A 3 2 1 0 3 2 1 2 1 والد/ والدة 

B /3 2 1 0 3 2 1 2 1 األبزوجة  زوج األم 

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

D 3 2 1 0 3 2 1 2 1 أخ/ أخت 

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

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

G 3 2 1 0 3 2 1 2 1 صديو/ من المعارف 

H 3 2 1 0 3 2 1 2 1 من المعارف الجدد 

I 3 2 1 0 3 2 1 2 1 غريب 

J 3 2 1 0 3 2 1 2 1 مدّرس 

K /عامل في الرعاية  طبيب
 الصحية

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

L /3 2 1 0 3 2 1 2 1 زعيم دين رجل دين 

M /3 2 1 0 3 2 1 2 1 جندي شرطي 

N /زوج بعقد قران  خطيب
 فقط

1 2 1 2 3 0 1 2 3 

O 3 2 1 0 3 2 1 2 1 ___:)حدد( شخص أخر 
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 انتقل إلى كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م

N07a 
متى كانت آخر حادثة التي أرغمت فيها على 

 الجماع الجنسي؟

 1 منذ أقل من سنة

 
 2 بين سنة وخمس سنوات

 3 أكثر من خمسة سنوات

 99 رفضت اإلجابة/ال إجابة

N07b أين وقعت الحادثة األخيرة؟ 

 1 كباحة منزلمنزلك الخاص أو 

 

 2 منزله أو باحة منزله

 3 منزل شخص آخر أو باحة منزله

 4 شارع أوالزقاق

 5 موقف سيارات

 6 السيارة

 7 العمل

 8 ملهى ليلي، نادي، مسبح

 9 المناطو الريفية، غابة، حديقة عمومية

المباني التجارية أو  ،المباني العامة األخرى
 العامة غير السكنية

10 

 11 المدرسة، الكلية

المؤسسات )بما في ذلك السجن، مؤسسة 
 الرعاية(

12 

 13 النقل العام

 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:غير ذلك )حدد(

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N07c 

هل طللب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك 
من أجل الحصول على وظيفة أو الحفاظ على 

 عملك، أو للحصول على ترقية؟
 

 )قد تكون الحادثة لم تحدث بالفعل(
 

 سؤال اختياري

 1 نعم

 

 2 ال

 3 ال ينطبو، لم أعمل أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/
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  انتقل إلى اإلجابةكود  اإلجابة األسئلة م

N07d 

هل طللب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك 
أو الحصول على  من أجل اجتياز االمتحان

 درجات جيدة في المدرسة؟ 
 

 )قد تكون الحادثة لم تحدث بالفعل(
 

 سؤال اختياري

 1 نعم

 

 2 ال

 3 ال ينطبو، لم أذهب الى المدرسة أبداً 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N07e 

 هل سبو لك أن تلقيت رسائل الكترونية
 ذات محتوى جنسي )على سبيل شخصية

 أفالم( دعوات وصور، المثال، مالحظات،
 جعلتك تشعرين بعدم كانت مؤذية لك أو

 االرتياح؟
 

 ،Facebookعلى سبيل المثال، عبر 
 الهاتف النقال، البريد اإللكتروني، باستثناء

 spamالرسائل 

 1 نعم

 

 2 ال

 3 ال ينطبو، ال أستخدم الوسائل االلكترونية

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N08 

 15عندما كنت فتاة، قبل أن يكون عمرك 
سنة، هل تتذكرين إذا كان شخص في عائلتك 

أو أي شخص أخر قد لمسك جنسيا ضد 
إرادتك، أو جعلك تفعلين شيئا جنسيا لم 

 ترغبي به؟
 

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

 لمس الثديين أو األجزاء الخاصة -
إبداء مالحظات جنسية أو يريك صور  -

 جنسية صريحة ضد إرادتك
 يجعلك تلمسين أجزاء خاصة بهم -
ممارسة الجنس أو محاولة ممارسة الجنس  -

 معك
 

  1 نعم

 N11 2 ال

N09 

 من قام بذلك؟
 
 لالستطراد:  (

 أي شخص آخر؟ قريب؟
شخص في المدرسة أو في 

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

 
 )ال تقرا الالئحة بصوٍت عالٍ 

 اإلشارة إلى كل ما يذكر(

N09A 
  N09أسأل فقط ألولئك الذين أشاروا في

N09B N09C N09D 

أشير الى جنس كل 
 شخص تذكريه 

كم كان عمرك 
عندما حدث ذلك 

لك مع هذا 
للمرة الجاني 

 األولى؟
 )تقريباً(

كم كان عمر هذا 
 الجاني؟ 
 )تقريباً(

 كم مّرة حصل ذلك؟
 

 كثيراً  قليالً  مرة       أنثى  ذكر 
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A 3 2 1       2 1 والد/ والدة 

B /3 2 1       2 1 زوجة األب زوج األم 

C 3 2 1       2 1 والد/ والدة الزوج 

D 3 2 1       2 1 أخ/ أخت 

E 3 2 1       2 1 فرد آخر من العائلة 

F 3 2 1       2 1 شخص في مكان العمل 

G 3 2 1       2 1 صديو/ من المعارف 

H 3 2 1       2 1 من المعارف الجدد 

I 3 2 1       2 1 غريب 

J 
 3 2 1       2 1 مدّرس

K /عامل في الرعاية  طبيب
 الصحية

1 2       1 2 3 

L 
 3 2 1       2 1 زعيم دين رجل دين/

M 
 3 2 1       2 1 جندي شرطي/

N /زوج بعقد قران  خطيب
 فقط

1 2       1 2 3 

O 
   2 1 ___:)حدد( شخص أخر

 

  
 

1 2 3 

N10 

حول األفعال الجنسية  في جميع الحاالت التي قد ذكرتها
 هل وضع هذا الشخصسنة،  15التي حدثت قبل عمر 

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

 1 نعم

 
 2 ال

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N11 

كم كان عمرك عندما مارست الجنس للمرة األولى؟ 
  

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

 

 العمر بالسنوات الكاملة   
 

 N16 1 لم أمارس الجنس

  99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N12 

كيف تصفين أول مرة مارست به الجنس؟ هل ممكن أن 
تقولي إنك رغبت بممارسة الجنس، أو لم ترغبي في 

حال، أو هل ممارسة الجنس ولكن حدث ذلك على أي 
 أجبرت على ممارسة الجنس؟

 

 1 رغبت بممارسة الجنس

 

 2 لم أرغب ولكن حدث ذلك

 3 أجبرت على ممارسة الجنس

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

 انتقل إلى  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة م
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N13 

كثيراً من أن عدد الشركاء الجنسيين للنساء يختلف 
شخص آلخر. تبلغ بعض النساء أنه كان لديها شريك 

أو أكثر، وتبلغ األخريات  2جنسي واحد، والبعض لها 
أو أكثر. في حياتك كم من مختلف الرجال  50عن 

 الذين مارست الجنس معهم؟
 

إذا كان هناك حاجة لالستطراد: تقريباً؛ أنا ال احتاج 
سبة عالية من لمعرفة الرقم بدقة في البلدان ذات ن

 خطر فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

 الشركاء  
 

  98 ال تتذكر ال تعرف/

  99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N14 

 ؛ أسألي:N13إذا أشارت الى شريك واحد في
 شهرا الماضية؟  12هل مارست الجنس خالل الـ 

 "00"/ إذا كان ال يوجد دّوني "01إذا نعم، دّوني "
 

 ، أسأليN13إذا كان أكثر من شريك في 
 12مع كم من هؤالء الرجال قمت بممارسة الجنس في

 شهرا الماضية؟
 يشمل المجموع الشريك الحالي 

 الشركاء  
 

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N15 

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

 اخر؟
 

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

 

 1 زوجك )المستقبلي(/ شريكك

 

 2 كشخص آخر تقريبا من نفس عمر

 3 شخص آخر أكبر عمراً 

 98   ال تعرف/ ال تتذكر

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N16 
سنة(، هل رأيت أو  15قبل سن  (كنت طفلة عندما

سمعت بأن أمك ضربت من قبل األب )أو زوجها أو 
 صديقها أو حبيبها(؟

 1 نعم

 

 2 ال

 3 لم يعيش الوالدان مع بعض

 98 ال تتذكر ال تعرف/

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

N17 

 ال تعرف ال نعم :بـسنة، هل سبو أن أحد قام  15قبل سن  عندما كنت طفلة

a )98 2 1 صفعك أو برشاقك )باليد 

b 98 2 1 ضربك أو ركلك أو ضربك بالمقبض 

c 98 2 1 ضربك بحزام أو عصا أو مكنسة أو شيء ما آخر 

d 98 2 1 ربطك بحبل 

e 98 2 1 ___________ :)حدد( أي شيء آخر 

N18 
 

سنة، هل شتمت بشكل مستمر، أو اهنت  15قبل سن 
 قبل شخص ما في عائلتك؟ من

 1 نعم

 
 2 ال

 98  ال تعرف/ ال تتذكر

 99 ال إجابة رفضت اإلجابة/

 استكمال وإتمام المقابلة   



-54- 

 

Z01 بعد أن أنهينا المقابلة، هل واجهت أموراً لم أتطّرق إليها في أسئلتي؟ هل لديك أي تعليقات أو ترغبين في إضافة أي شيء؟ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________ 
 

Z02 لقد سألتك عن الكثير من األمور الصعبة. كيف شعرت لدى التكلّم بمثل تلك األمور؟ 
 دّوني أي إجابة تعطيها المبحوثة

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________ 
 

 1     أفضل جيّد/
 

 2     أسوأ سيّأ/
 

 3   ال فرق األمر سيّان/
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Z03  في حال كشفت المبحوثة عن مشاكل/عنف  -1اختتام 
 

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

 
أرى من خالل إجابتك أنّك مررتأ في أوقات صعبة جّداً في حياتك. ال يحّو ألي كان أن يعامل شخصاً آخر بهذه الطريقة. لكن، 

 رأة قويّة وقد تمّكنت من تجاوز أصعب األوضاع.نظراً إلى ما قلته لي أرى أنّك ام
 

هذه قائمة بالمنّظمات التي تؤّمن الدعم والمشورة القانونيّة وخدمات االستشارة في موقع الدراسة. أتمنى أن تتصلي بها في حال 
تقولينه. يمكنك أن أردت التكلّم عن وضعك مع جهة مسؤولة. إّن خدمات هذه المنظمات مجانيّة وهي تحافظ على سريّة كل ما 

 تتوجهي إليها عندما تشعرين أنّك جاهزة لذلك، قريباً أو في وقت الحو.
 

 في حال لم تكشف المبحوثة عن مشاكل/عنف - 2اختتام 
 

كرك على مساعدتك لنا. أدرك كم يصعب عليك اإلجابة على هذه األسئلة، غير أنّه ال يمكن لنا أن نفهم تجارب النساء  أوّد أن أشأ
 حياة سوى باالستماع مباشرة إليهّن.في ال

 
في حال علمت بوضع أي امرأة أخرى بحاجة إلى مساعدة، هذه قائمة بالمنّظمات التي تؤّمن الدعم والمشورة القانونيّة وخدمات 

خدمات االستشارة في موقع الدراسة. أتمنّى أن تتصلي بها أنت أو أي من صديقاتك أو قريباتك في حال احتجتّن إلى ذلك. إّن 
 هذه المنظمات مجانيّة وهي تحافظ على سريّة كل ما يقال لها.

 

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

Z04 ]مالحظات الباحثة الميدانية ]حين االنتهاء وعدم وجود المبحوثة 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Z05   .........1هل كان هناك اشخاص اخرين موجودين في وقت المقابلة؟     نعم 
 2كال.........                                                                        

 
 دي عدد االشخاص، من هم، واالعمار التقريبية لهم:إذا كانت اإلجابة بنعم، حدّ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________ 
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Z06   .........1هل تعتقدين ان االجوبة كانت صادقة؟     نعم 
 2كال.........                                                 

 
 دي في أي سؤال؟إذا كانت اإلجابة بكال، حدّ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________ 

Z07   .........1هل واجهتك مشاكل معينة في الصياغة أو الترجمة؟  نعم 
 2كال.........                                                             

 
  كانت اإلجابة بنعم، حّددي في أي سؤال؟ إذا
 

 

 

Z08   .........1هل كان من الصعب الحصول على أجوبة ألسئلة وتيرة العنف؟  نعم 
 2كال.........                                                                          

 
  إذا كانت اإلجابة بنعم، حّددي في أي سؤال؟

 

 

 

Z09    1نعم.........  هل تشعرين بوجود نقص في األسئلة؟ 
 2كال.........                                               

 
 إذا كانت اإلجابة بنعم، حّددي في أي سؤال؟

 

 

 

 

Z10 أي تعليقات أخرى؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 (i) في حال وجود أكثر من أسرة معيشية في المنزل المختار: استخدام استمارة اختيار األسرة المعيشية لكل منها
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 تعليمات استيفاء األسئلة دليل

 
 

 
 

 األمم المتحدة

 2020نيويورك، 
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 المحتويـــــــــــــــــــــــات

 الصفحة   

 نالخلفية لنموذج االستبيا   أوالً:
 

 مؤشرات العنف ضد المرأة  :1.1 
 

 الغرض من هذا الدليل  :1.2 
 

 االستبيان طبقاً للسياق نموذج تعديل  :1.3 
 

 تعديل الدليل  : 1.4 
 

 االعتبارات األساسية التي يجب مراعاتها  : 1.5 
 

 تعليمات استيفاء أسئلة النموذج ثانياً:
 

 استمارة األسرة المعيشية
 

 الديموغرافيةالخصائص والمؤهلة  المرأةنموذج اختيار  القسم األول: 
 

 األسرة وممتلكات القسم الثاني: خصائص المسكن                         
 

 استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة
 

 المبحوثة عن القسم الثالث: خلفية 
 

 القسم الرابع: الحالة الزواجية )العالقة بالزوج/ الشريك( 
 

 الوضع الماليالقسم الخامس:  
 

 الوظيفية القسم السادس: الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات 
 

 خلفية عن الزوج الحالي أو األخيرالقسم السابع:  
 

 القسم الثامن: عنف الزوج / الشريك 
 

 القسم التاسع: اإلصابات 
 

 الشريك(غير )غير الزوج /  ينخرمن األالقسم العاشر: تجارب عنف  
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 تمام المقابلةإاستكمال و 
 

  
 

 الخلفية لنموذج االستبيان أوالً:

 

 العنف ضد المرأة:    مؤشرات 1.1 

 

   2015دعا األمين العام لحمم المتحدة جميع البلدان إلى جمع بيانات عن مدج انتشار العنف ضد المرأة بحلوط عام 

 ع3)م  رات فج الدورة األربعين للجنة اإلحصائية لحمم المتحدة  9تم الموافقة على مجموعة أولية من الم  رات، متونة من 

ع وقرر فريق أصدقاء الرئيس حوط م  رات العنف ضد المرأة فج اجتماعهم المنعقد فج 2009 ياط / فبراير  24-27)

 .ع4) إلى أن مجموعة الم  رات األولوية تحتات إلى توويع 2009كانون األوط / ديسمبر  11 – 9المتسيك فج 

 

 :مجموعة المؤشرات األساسية هي

 

وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسج و/أو نسبة النساء المعا رات   1

 هر  12الن سج ) تل العنفع من قبل الزوت الحالج أو السابق، طبقا  لعدد مرات تترار العنف والعمر ل ط اط 

 (5.2.1المؤشر ) الماضية 

ال تج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسج أو الن سج  نسبة النساء المعا رات وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق،  2

 ) تل العنفع من قبل الزوت الحالج أو السابق، طبقا  لعدد مرات تترار العنف والعمر طوط حياتهن 

نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي من أ خاص غير  ريك، ل ط اط   3

   لع قتهن بالجانج وعدد مرات تترار العنف والعمر  هر الماضية طبقا   12

نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي من أ خاص غير  ريك، منض عمر   4

 ونة، طبقا  لع قتهن بالجانج وعدد مرات تترار العنف والعمر  15

ال تج تعرضن للعنف الجنسج )ااغتصاتع من أ خاص غير نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق،  .5

  هر الماضية طبقا  لمتان حدوع العنف، ع قتهن بالجانج، عدد مرات تترار العنف والعمر  12 ريك، ل ط اط 

 (5.2.2المؤشر )

منض عمر نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجنسج من أ خاص غير  ريك،   6

 ونة، طبقا  لمتان حدوع العنف، ع قتهن بالجانج، عدد مرات تترار العنف والعمر  15

                                                 
 أنظر تقرير فريو أصدقاء الرئيس بشأن العنف ضد النساء   3

(http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf) and Report of the fortieth session of the 
United Nations Statistical Commission (http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf 

 انظر تقرير االجتماع على الوصلة   4

      http//unstats.un.org/unsd/demographic/meeting/VAW/docs/FinalReport.pdf 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf
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عاما ، وال تج لععن لعملية تشويه/ بتر األععاء  49و 15نسبة ال تيات والنساء ال تج تتراوح أعمارقن بين   7

 (5.3.2المؤشر ) التناولية، حسب العمر 

 هر  12ال تج تعرضن للسيطرة ااقتصادية من قبل األزوات ل ط اط وق، فج الخامسة عشرة وما فنسبة النساء   8

 الماضية 

 ال تج تعرضن للسيطرة ااقتصادية من قبل األزوات طوط حياتهن فج الخامسة عشرة وما فوق، نسبة النساء   9

 

يتم تقدير قضي الم  رات  إلى العنف الجسدي والجنسج ضد المرأة من ملرين غير الزوت )الخطيب / الشريكععند اا ارة  

 قضي الم  رات، ونة  حيا أن ااعتداء الجسدي والجنسج فج مرحلة الط ولة غير مشموط فج 15للحوادع التج جرت بعد ون 

من غير المحبض إط قا  جمع بيانات من األط اط باوتخدام منهجية المسح ن سه المطبقة على التبار ألوبات منهجية وأل قية 

 بالس مة وألرج تتعلق 

 

فج معظم المسوح المتعلقة بالعنف ضد المرأة التج أجريل فج جميع أنحاء العالم حتى اآلن لم يتم تقدير الم  رات الجديدة 

المضكورة أع ي تقديرا  تاما   وقد اقتعى ذلك العمل على وضع مجموعة من األوةلة يوصى باوتخدامها لجمع بيانات عن قضي 

 .أنها تيسر مقارنة نتائ  المسوح المتعلقة بالعنف ضد المرأة بين البلدان على الصعيد الدولجالم  رات األواوية من  

 

فج إطار مشروح حسات التنمية لحمم المتحدة بشأن "تعزيز القدرات فج القعاء على العنف ضد المرأة"، كل ل  عبة  

يان يمتن اوتخدامه فج جمع البيانات إلجراء تقدير اإلحصاء فج لجنة األمم المتحدة ااقتصادية ألوروبا بوضع نموذت اوتب

 لمجموعة الم  رات األولية بشأن العنف ضد المرأة 

 

وجهة نظر تضقب إلى أن األداة الم علة إلنتات  2009تبنى فريق أصدقاء الرئيس فج اجتماعهم فج كانون األوط / ديسمبر عام 

سعة عن العنف ضد المرأة قج مسح إحصائج مترس للعنف ضد إحصاءات دقيقة وذات صلة بشأن الم  رات األواوية الت

حقيقة تن يض قضي التوصية لن يتون ممتنا  فج  المرأة يتون مم    على المستويين الوطنج ودون الوطنج مع األلض فج ااعتبار أن

نموذت مرفق بمسح ي عل أن جميع الظرون الوطنية نظرا  ل فتقار إلى القدرة اإلحصائية و / أو التمويل، ويمتن أن يتون  

  ع 5)يتون حوط الصحة أو مسح  ديموغرافج،  بدي   مجديا  لضلك 

 

وفج ضوء المتطلبات الجديدة ألجندة التنمية المستدامة قامل ااوتوا بتحديا اوتمارة النموذت العربج اوتبيان قياس العنف 

 بما ي ئم المنظور العربج  2018ابريل  /نيسان 9بتاريخ ضد المرأة حسب ملر تحديا قامل بها منظمة الصحة العالمية 

السيدة ندج جع ر حسب ملر مراجعة قامل ن قبل تم تحديا النسخة ال انية اوتبيان النموذت العربج م 2018ابريل  /وفج نيسان

وذلك اوتتماط النموذت وأعدادي كأداة تستخدم فج المسوح الوطنية  2018ابريل  /نيسان 9بها منظمة الصحة العالمية بتاريخ 

                                                 
 11إلى 9المكسيك من النتائج والتوصيات من اجتماع فريو أصدقاء الرئيس بشأن المؤشرات اإلحصائية المعنية بالعنف ضد المرأة أغواسكاليانتس،  (3)

 2009كانون األول / ديسمبر 
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المستقلة حوط العنف ضد المرأة وتم عرضه والموافقة عليه فج ور ة العمل اإلقليمية حوط قياس م  رات التنمية المستدامة 

   تمل فج 2018 أيار/ مايو 9الى  7من عن العنف ضد المرأة واوتخدام الوقل والمنعقدة فج طنجا، المبرت ل ط ال ترة 

المبحوثة، وإضافة أوةلة  المراجعة ال انية إضافة القسم ال انج عن لصائص المستن وممتلتات األورة، والقسم ال الا عن لل ية

الوضع  مووعة حوط العمر عند الزوات األوط وتعدد الزوجات فج القسم الرابع عن الحالة الزواجية، وإضافة القسم الخامس عن

المالج، والقسم السادس عن الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات الوظي ية، والقسم السابع عن لل ية الزوت الحالج أو 

األلير، وإضافة أوةلة حوط العنف ل ط فترة الحمل فج القسم ال امن عن عنف الزوت/ الشريك )الحالج واألليرع وإضافة 

والتبلي  عن الحادثة واإلجراءات المتخضة وأوةلة عن ما إذا تم مماروة العنف للحصوط على  أوةلة حوط متان وقوح العنف

وظي ة أو درجات فج المدروة وكضلك أوةلة عن عنف الط لة فج القسم العا ر عن تجارت عنف من االرين )غير الزوت/ غير 

 الشريكع    

بة النساء المعا رات وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج )نس 5.2.1وتم تعمين م  رات األقدان التنمية المستدامة 

تعّرضن لعنف جسدي أو جنسج أو ن سج من قبل  ريك حالج أو وابق، ل ط ااثنج عشر  هرا  السابقة، حسب  تل العنف 

 خاص غير الشريك، )نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعّرضن لعنف جنسج من أ 5.2.2والعمرع، و

)نسبة ال تيات والنساء ال تج تتراوح أعمارقن  5.3.2و عل ط ااثنج عشر  هرا  السابقة، حسب العمر ومتان حدوع العنف

       تج لععن لعملية الختان/بتر األععاء التناولية، حسب العمرع عاما ، وال 49و 15بين 

    

من المندوبية السامية للتخطيط  بوزيانجالخبيرة بشرج من قبل المراجعة األليرة  وبعد أجراء 2018نوفمبر  /وفج تشرين ال انج

واوتتماط ااوتبيان بباقج م  رات العنف ضد المرأة فج األقدان التنمية المستدامة تم اوتعراو والموافقة عليه فج المبرت 

بإحصاءات النوح ااجتماعج فج البلدان العربية فج ااجتماح الخامس ل ريق العمل المشترك بين الوكاات والخبراء المعنج 

  وتمل أضافة باقج م  رات العنف 2018أكتوبر تشرين األوط/ 16الى  15والضي عقد فج عمان، األردن، ل ط ال ترة من 

ّوجن او تج تزال ونة، و 24و 20)نسبة النساء ال تج تتراوح أعمارقن بين  5.3.1ضد المرأة فج األقدان التنمية المستدامة 

)نسبة النساء ال تج تتراوح أعمارقن  5.6.1ارتبطن قبل بلوغ ون الخامسة عشرة وقبل بلوغ ون ال امنة عشرةع، والم  ر 

ونة وال تج يتّخضن قراراتهّن بأن سهن بشأن الع قات الجنسية واوتخدام ووائل منع الحمل والرعاية بالصحة  49ونة و 15بين 

 ت األليرة من الدوط  اإلنجابيةع وألض الم حظا

 

شار العنف ضد المرأة فج المنطقة العربية ااجتماحتم اعتماد قضا النموذت فج و ل ط  القاقرة، مصر، ،حوط دعم تن يض مسح انت

تحديا دليل أدوات التن يض ليُستخدم مع نموذت  2019اإلوتوا فج  ، اوتتملل 2019تشرين األوط/ أكتوبر 17الى  15ال ترة من 

يان الخاص بمجموعة الم  رات األواوية المعنية بالعنف ضد المرأة ودليل تعليمات اوتي اء األوةلة ودليل الباح ة إلجراء ااوتب

  وتم تحديا األدوات والعمل على اتساقها بمساعدة الخبيرة وفاء الماجد من المقاب ت ودليل المنسقة لتدريب الباح ات الميدانيات

 لعامة واإلحصاء فج مصر الجهاز المركزي للتعبةة ا
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 الغرض من هذا الدليل :1.2

 

تم إعداد قضا الدليل ليتون مرفق لنموذت اوتبيان العنف ضد المرأة  فهو يصف ويشرح كل و اط ويعطج ت اصيل عن  

 المصطلحات المختل ة المستخدمة والم اقيم التج تقوم عليها األوةلة ورموز اإلجابات المعطاة 

 

كل من ااوتبيان والدليل جنبا  إلى جنب مع التوصيات المتعلقة باألل قيات والس مة التج وضعل لبرو ويتعين اوتخدام 

والمبادئ التوجيهية للتدريب، ودليل إجراء المقاب ت، وكتات الرموز ولطة التحليل  ع6) إجراء بحوع عن العنف ضد المرأة

 .اللضين وضعا ليرافقا النموذت

 

المصاحب لهضا الدليل وص ا  عموميا  حوط قعايا م ل تقنيات المقابلة، والم حظة المستخدمة فج ااوتبيان، ويقدم دليل المقابلة 

 والعوامل التج ت ثر على ااوتجابات، وكي ية ااوتجابة إذا حدع أن  عر  خص باألوى 

 

 : تعديل نموذج االستبيان طبقاً للسياق3.1

 

أقل ما يمتن من التبييرات فج ااوتبيان لتي  يُنتقص من قابلية البيانات للمقارنة، ولتن بالرغم من حا البلدان على إجراء      

فج البالب ا م ر من إجراء بعض التعدي ت على ااوتبيان وفقا  احتياجات البلد المعنج ووياق المسح الرئيسج  وبما أن أوماء 

 :األوةلة، ينببج إتباح التوصيات التالية المتبيرات فج كتات الرموز ولطة التحليل تستند إلى أرقام

 

 إدخال أسئلة جديدة في االستبيان:   •

 

إذا تم إدلاط و اط جديد، من المهم عدم تبيير ترقيم األوةلة الموجودة، ويقترح تمييز المتبيرات المحددة بالبلد عن  

 .البلد ورقم الس اطالمتبيرات العامة من ل ط تصميم اوم المتبير بحيا يتألف من مزي  من رمز 

 

 حذف أسئلة أو خيارات إجابات في االستبيان:  •

يمتن حضن الس اط )أو الخيارع ولتن ا يتم تبيير الترقيم األصلج للس اط )أو الترقيم األصلج للخيارع  وبالتالج لن تصبح 

  )عV03ألوةلة لن يشمل الرقم )ع، فإن تسلسل أرقام اV03أرقام األوةلة متواصلة  )على وبيل الم اط، إذا ُحضن الس اط )

 

 : تعديل الدليل4.1

 

يحتات قضا الدليل والنموذت المرفق له إلى إجراء التعدي ت عليهما معا  تبعا  احتياجات ووياق الدراوة الرئيسية الضي يشت ن  

                                                 
 منظمة الصحة العالمية: المرأة أوالً: توصيات تتعلو باألخالقيات والسالمة عند إجراء بحوث عن العنف ضد المرأة    6

Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence against Women. 
WHO/FCH/GWH/01.1 
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 .جزءا  منها

 قد تتطلب الحاجة بإجراء التعدي ت بشأن المتونات التالية: 

 وموقع ااوتبيان فج ااوتبيان الرئيسج نوح المسح الرئيسج  -

 إجراءات التيار من ويجيب على األوةلة   -

الحاجة إلى جمع معلومات إضافية عن المبحوثة لم يخترقا جانب المسح الرئيسج )على وبيل الم اط، ما إذا كان  -

عج لها زوت )الخطيب / الشريكع وحالة قضا الزوات والعمر ومعلومات ألرج عن وضعها ااجتما

 الديموغرافجع 

قد تتون قناك ضرورة لتعديل األوةلة المتعلقة بالعنف  كإضافة أوةلة جديدة أو اوتخدام رموز إجابات إضافية  -

 .مع األوةلة الموجودة

 

 .في هذا الدليل، ترد النصوص التي قد يلزمها تعديل في بعض البلدان بين ]قوسين مربعين[

  

 يجب مراعاتـهااالعتبارات األساسية التي  :5.1 

 

غير أن قضا لن يحل محل الحاجة إلى وجود بروتوكوط كامل للمسح -نوضح قنا بعض ااعتبارات الهامة المتعلقة بتن يض المسح 

 .يلزم وضعه من ص ًّ بالترافق مع المسح الرئيسج

 

 نوع المسح الرئيسي المناسب الستخدام استبيان العنف ضد المرأة: -

 

ا يقلل أنواح المسوح التج يمتن أن يعان إليها قضا النموذت، وربما يلزم أن يقتصر المسح على بعض األوةلة قنا حساوة، مم

المواضيع التج تشمل الصحة والجريمة أو غيرقا من القعايا ااجتماعية  ويتعين النظر بعناية فج موقع ااوتبيان الخاص 

، ا يتون قد تم بناء الت اقم بين الباح ة والمبحوثة، أما إذا تم بالعنف ضمن مجمل ااوتبيان  فعندما يتون موقعه مبترا  جدا  

 وضعه فج نهاية مسح طويل، فستتون المبحوثة منهتة  جداّ بحيا ا تستطيع الرد على أوةلة صعبة وحساوة  

 

 

 اختيار النساء المؤهالت /المجيبات عن أسئلة نموذج العنف ضد المرأة: -

 

 

تداعيات رئيسية على التيار النساء، ألن المسح الرئيسج ويتناوط واحدا  أو أك ر من أععاء يتون لنوح المسح الرئيسج 

 .األورة، رجاا  أو نساء  أو ك قما، الخ

فإذا كان المسح الرئيسج يتعلق بععو واحد فقط فج األورة، ذكر أو أن ى، ينببج ول ا  تحديد أي من األور المعيشية التج ويوجه 

 بشتل كامل إلى امرأة فيها ااوتبيان 

 

وينببج أن ي لض فج ااعتبار عند التيار المبحوثة أن تتون المرأة التج تجيب على أوةلة المسح الرئيسج قج ذاتها التج وتوجه 
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إليها األوةلة الموجودة فج النموذت الخاص بالعنف ضد المرأة، وويمتن ذلك من بناء ع قة ت اقم بين الباح ة والمبحوثة، كما 

مل على تقليل  توك أفراد األورة اآللرين )وقضا ما قد يحدع إذا وجه ااوتبيان الرئيسج إلى  خص ملر، فج حين يتم يع

 توجيه أوةلة نموذت العنف للمرأة التج التيرت فقطع 

 

ع، ع7)ج الصحج إذا كان ويتم توجيه أوةلة المسح الرئيسج إلى جميع النساء فج أورة معيشية معينة )كما فج المسح الديموغراف

عندئض يطبق أولوت التيار امرأة واحدة فقط فج األورة المعيشية ليتم إجراء المقابلة معها وتوجيه إليها أوةلة النموذت الخاص 

بالعنف ضد المرأة، ويمتن لهضا البرو اوتخدام نموذت التيار نموذت التيار المرأة الم قلة الضي يرد فج القسم األوط من 

 المعيشية  اوتمارة ااورة

 

 

 المسائل األخالقية واعتبارات السالمة: -

 

 :لقد تم ذكر أقمية ذلك وابقا ، وفيما يلج بعض ااعتبارات التج تتطلب انتباقا  اضافيا  بسبب طبيعة المسح الرئيسج

 

أي أقمية توجيه النموذت الخاص بالعنف ضد المرأة إلى امرأة واحدة فقط فج األورة المعيشية لتجنب أن يصبح  •

  خص ملر فج األورة على بينة من طبيعة األوةلة 

 أقمية الخصوصية والسرية الصارمة  •

أقمية اإل ارة إلى ااوتبيان باوم مختلف ممن، حيا أن كلمة العنف لن تستخدم فج أنحاء المسح، ومن أم لة األوماء  •

ت عن المرأة وتجارت الحياةع  وليس اآلمنة )نموذت عن قعايا المرأة، نموذت عن المرأة والع قات األورية، نموذ

قضا فقط لتجنب أن يصبح موضوح النموذت معروفا  بين أفراد األورة اآللرين، ولتن أيعا  إلعطاء المبحوثة 

 .العبارات التج يمتن أن تشرح بها المقابلة لآللرين إذا لزم األمر

  

                                                 
 7   http://www.measuredhs.com/ 
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  النموذجثانياً: تعليمـــــــــــــــات استيفــــــــــــاء أسئلة 

 

 أقسام نموذج االستبيان 

  

 :استمارة األسرة المعيشية

 المؤهلة والخصائص الديموغرافية مرأةالقسم األول: نموذج اختيار ال 

 األسرة القسم الثاني: خصائص المسكن وممتلكات 

 :استمارة الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلة

 المبحوثة عن القسم الثالث: خلفية 

 الرابع: الحالة الزواجية )العالقة بالزوج/ الشريك(القسم  

 الوضع الماليالقسم الخامس:  

 الوظيفية القسم السادس: الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات 

 خلفية عن الزوج الحالي أو األخيرالقسم السابع:  

 القسم الثامن: عنف الزوج / الشريك 

 القسم التاسع: اإلصابات 

 الشريك(غير )غير الزوج /  من االخرينعنف  العاشر: تجاربالقسم  

 تمام المقابلةإاستكمال و 

  

                                  

ولتن بالنسبة لبعض السياقات )وكضلك  الشريك،تليها أوةلة عن عنف غير  أوا ،نموذت ااوتبيان يتعمن اوةلة حوط عنف الشريك 

 ع قد يتون مرغوبا  توجيه األوةلة المتعلقة ببير الشريك قبل األوةلة المتعلقة بالشريك االتبارفج حاات 

 

أن تقرأ )م ل ليارات اإلجابة أو التعليمات لمن  جا ينببفج التلمات / الجمل التج غامقة فج نموذت ااوتبيان تستعمل أحرن 

 يجرون المقاب تع 

  األوةلة التج قد تحتات إلى تعديل تبعا  لحالة البلد إلى ة ومسطرةغامقة مائلتشير التعليمات الواردة بأحرن 

 

 .يرجى الرجوح إلى دليل إجراء المقاب ت ااوتبيان،للحصوط على مزيد من المعلومات عن قيتل نموذت 
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 : نموذج اختيار المرأة المؤهلة والخصائص الديموغرافية (DC) القسم األول 

 

طبقا  لسياق المسح الرئيسج، قد تتون قناك الحاجة إلى اوتخدام نموذت التيار امرأة واحدة م قلة فج األورة للرد على أوةلة 

ونموذت التيار المرأة الم قلة )معدط بشتل ط يفع الضي وضعته الدراوة متعددة ضد المرأة نموذت ااوتبيان الخاص بالعنف 

 لصحة العالمية التيار امرأة واحدة م قلة فج أورة معينة وقو يشتل جزا  من قضا النموذت األقطار التج قامل بها منظمة ا

 

تتطلب ااعتبارات األل قية واعتبارات الس مة أاّ يتم طرح اوةلة النموذت أبدا على أك ر من امرأة واحدة فج األورة  

األورة المعيشية المستخدمة ]إذا ما انطبق ذلك[ على الستان  المعيشية الواحدة  وتعتمد طريقة التيار المرأة الم قلة وتعريف

 المستهدفين وعلى طريقة ألض العينات للمسح الرئيسج الضي يرفق به النموذت 

 

تشمل طريقة االتيار المستخدمة فج دراوة منظمة الصحة العالمية الخادمات والنزي ت والزائرات لمدة طويلة فج األورة  

 النساء ال تج يعشن لارت أورقن لسن مستبعدات عن المسح  وقضا للتأكد من أن

 

من أجل ملء نموذت التيار المرأة الم قلة، وتحتاجين إلى الع ور على مبحوع مناوب، أي ععو را د فج األورة قادر على 

قاصرة بل اذقبج إلى األورة  تقديم المعلومات ال زمة لملء قسم التيار المرأة الم قلة وإذا لم يوجد را د، ا تقابلج قاصرا  أو

 المعيشية التالية فج عينتك، وعودي لزيارة قضي األورة المعيشية فج وقل احق 

 

ما أن تقدمج ن سك وتشرحج الهدن من زيارتك، تتونين جاقزة لبدء المقابلة )تأكدي من قراءة الجملة ااوته لية فج الجزء 

 العلوي من الص حة قبل الشروح فج الس اطع  

 

ً في "أسم موقع   مرحباً، اسمي .................، أنا أقوم بزيارة األسرة نيابة عن" أسم مركز المسح".  نحن نجري مسحا

ال يذكر أسم  –الدراسة" للتعرف على "أسم آمن للمسح" )مثل: صحة المرأة وتجاربها الحياتية أو أحوال المرأة المعيشية 

 مسح العنف ضد المرأة بتاتا(
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 اإلقامة : DC00السؤال  ➢
 معرفة محل إقامة ااورة المعيشية )حعر أو ريفع البرو من قضا الس اط قو 

 

 

 : مجموع عدد األشخاص في األسرة المعيشيةDC01السؤال  ➢
 

البرو من قضا الس اط قو التأكد من عدد األ خاص الضين يعيشون فج األورة المعيشية )تعرن األورة المعيشية بأنها  خص 

مجموعة أ خاص يعيشون فج األورة المعيشية ن سها، يتشاركون فج المأكل بصرن النظر عما إذا كانوا أقرباء أم ا  وقج أو 

 تختلف عن م هوم العائلة أو األورة والتج تشمل فقط جميع األ خاص األقرباء والضين يعيشون فج منزط واحدع 

 

 حقق المعايير المحددة التالية:   ولهدن الدراوة يعتبر الشخص ععو فج أورة معيشية إذا

 يستن بشتل معتاد فج األورة المعيشية  -

 زائر لحورة المعيشية وقد نام على األقل فج األربع ااوابيع الماضية   -

 لادم/ عامل فج األورة المعيشية وينام بشتل دائم على األقل لمسة لياط فج األوبوح  -

 

لعمان احتسات النساء حاليا  لارت منازلهن )الزائرات ألك ر من أربعة أوابيعع احظ ان م هوم األورة المعيشية مووع وذلك 

أو لادمات المنازط )ال تج يبتن بشتل دائم على األقل لمسة لياط فج األوبوحع واعطائهن فرصة االتيار فج الدراوة 

 كأععاء معتادين فج األورة المعيشية 

 

تأكد من أن العدد اإلجمالج فج األورة المعيشية، بصرن النظر عما إذا كانوا أقرباء ينببج اوتخدام األوةلة ال رعية المح زة لل

أم ا، كما ينببج أن يشمل قضا العدد األط اط والرضع والنزاء والخدم وغيرقم من األ خاص الضين يستوفون المعايير المحددة 

 أع ي 

 

بما في ذلك عمال المنازل المقيمين والزوار على المدى الطويل ]قد ال تكون معايير االختيار هذه لمن ينتمون إلى األسرة )

 كما في دراسة منظمة الصحة العالمية( مناسبة لعمليات مسح لمواضيع أخرى[

  

 : جنس رب األسرة المعيشية: رجل أو امرأةDC02السؤال  ➢

 

 إذا كان موجود أو ا  علىيست سر قضا الس اط عن جنس رت األورة المس وط عن األورة المعيشية ببض النظر فيما 

تحديد من قو رت األورة، وقد يتم تحديدي بسبب أنه المعيل لحورة أو األكبر ونا ، فج بعض الحاات قد يتقاوم )ةع  المبحوع

 ارة على "ك قما"  وإذا كان االزوجان المس وليات بالتساوي، وا يريدان تحديد أحدقما، فج م ل قضي الحالة يجب وضع 

واحد فقط يعيش وحدي، وجلج جنس قضا الشخص، حيا وتستخدم معلومات قضا الس اط كمرجع لتعيين ع قات  قناك  خص

 عع (DC03األععاء اآللرين فج األورة )أنظر الى الس اط 
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 (: رقم السطر Aالعمود ) DC03السؤال   ➢

 

 قضا العمود عبارة عن مسلسل لتل ال تيات والنساء األفراد فج األورة المعيشية 

 

 (: قائمة أسماء الفتيات والنساء األفراد في األسرة المعيشية Bالعمود ) DC03السؤال  ➢

 

في األسرة المعيشية بغض النظر عن السن أو الحالة الزواجية  الفتيات والنساء( يتم تدوين األسماء األولى لجميع Bالعمود )

 لهن. 

المعيشية ببض النظر عن السن أو الحالة الزوجيــــــة، وقد لصص يتم تسجيل ااوم األوط لجميع ال تيات والنساء فج األورة 

ع من الجدوط  ليس من Bلتل امرأة صف لاص بها  وعندما يسرد مدلج البيان األوماء، دونيها واحدة فج كل صف من العمود )

كل واحدة منهن على حدة  العروري أن تحصلج على األوماء التاملة للنساء فج األورة، طالما كنتج قادرة على الرجوح إلى 

 عندما تنتهين من تدوين األوماء كلها، ينببج التحقق للتأكد من أنك لم تب لج فج تدوين واحدة 

 

 تعريف صلتهن برب األسرة المعيشية :(Cالعمود )  DC03السؤال ➢

 

ع وانتقلج 1ة المضكورة فج السطر )بعد اانتهاء من وضع قائمة كاملة بأوماء ال تيات والنساء فج األورة المعيشية، أبدئج بالمرأ

ع، وعند Fع إلى العمود )Cعبر الص حة طارحة الس اط المناوب لها حيا يستوفج لها جميع البيانات أفقيا  بدءا  من العمود )

 ع، وقتضا   2ع، انتقلج إلى المرأة المضكورة فج السطر )1فج السطر ) للمرأةاانتهاء من تدوين جميع البيانات 

و اط )ما قج ع قة "ااوم" برّت األورةع الى معرفة صلة قرابة ااوم برت األورة  لتسجيل ع قة المرأة المضكورة فج يهدن 

الجدوط برت األورة يتم اوتخدام الرموز المضكورة فج الجزء الس لج من الجدوط وتدون رقم اإلجابة المناوبة لدرجة قرابة كل 

تها برت األورة، م ل: )زوجة / ابنة/ أم/ ح يدة        الخع  وتولج الحضر لاصة إذا لم يتن امرأة من أفراد األورة بالنسبة لصل

مدلج البيان قو رت األورة، ف ج قضي الحالة قد يعطى صلة القرابة نسبة له وليس برت األورة المعيشية، تأكدي من تسجيل 

على وبيل الم اط  إذا كانل المرأة ال ال ة فج القائمة زوجة ع قة كل  خص برت األورة المعيشية، وليس ع قتهم بمدلج البيان 

 ع    Cع فج السطر ال الا من العمود )4أبن رت األورة المعيشة ينببج تسجيل رمز )

إذا حدد مدلج البيان أن الرجل والمرأة على حد وواء رئيسان لحورة، دونج ع قة كل أن ى مدرجة فج القائمة برت األورة 

كان رت األورة متزوجا  من امرأة لديها ابنة من زوات وابق ينببج ترميز ع قة ال تاة برت األورة متبناة / الضكر، وإذا 

ع، وإذا لم يتن قناك غير رجل واحد يعيش وحدي، وتتون قضي القائمة فارغة، احظج أنه فج 11بالرضاعة / ابنة الشريك )رمز 

 األورة قضي الحالة ا يزاط يتعين عليك إكماط اوتبيان 
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 (: تدوين مكان السكن المعتاد للمرأةDالعمود ) DC03السؤال 

  

يست سر قضا الس اط عما إذا كانل المرأة تعيش عادة فج المنزط أم ا، وعادة نقوط إن كل امرأة تعيش لدج األورة المعيشية قج  

ع إذا 1) رقمر أع يع ضعج دائرة حوط التود ععو فيها )ينببج أن تتبعج المعايير التج تم وضعها للدراوة على النحو المضكو

 4كانل اإلجابة بـ )نعمع )إذا كانل المرأة تعيش عادة فج المنزط، أو إذا كانل المرأة زائرة أقامل عند األورة ل ط األوابيع الـ 

 رقمضع دائرة حوط التود لياط فج األوبوحع، ويتم و 5األليرة، أو إذا كانل المرأة عاملة منزط تنام فج المنزط ما ا يقل عن 

 ع إذا كانل اإلجابة )اع 2)

 

 (: تدوين العمر بالسنوات الكاملة   Eالعمود ) DC03السؤال  ➢

 

يتم الس اط عن عمر كل امرأة بالسنوات التاملة عن طريق حضن كسور السنوات، أي العمر فج ملر يوم مي د، م    إذا كان 

أ هرـ  9ونوات فقط، وإذا كان عمر ال تاة أقل من ونة واحدة )على وبيل الم اط  40ونة وثمانية أ هر أكتبج  40عمر السيدة 

عع، يجب عليك تسجيل العمر حتى لو كان تقديريا ، فج حالة وجود صعوبة فج الحصوط على أعمار اإلناع فج األورة 0وجلج )

 الصحيح المعيشية، اوتخدمج األواليب المضكورة فج ااوتبيان ال ردي للبحا عن العمر 

 

 (: تقييم أهلية المبحوثة إلجراء المقابلةFالعمود ) DC03السؤال  ➢

 

ويست سر قضا الس اط عن كون المرأة م قلة إلجراء مقابلة معها ام ا  والمرأة الم قلة قج أي امرأة تبل  ون الخامسة عشرة أو 

ع الخاص بمتان الستن )أي Dع فج العمود )1حوط )ونةع ولديها دائرة  49أك ر )يجب أا يقل الحد األقصى لل ةة العمرية عن 

ليالج  5الماضية على األقل أو لادمة تنام  4ال تج يعشن عادة فج األورة المعيشية، أو زائرة نامل فج المنزط فج األوابيع الـ 

 فج األوبوح أو أك رع 

 

بعض الحاات قد تجدين صعوبة فج تقرير ما إذا من المهم جدا عدم إغ اط قضا الس اط عند تعبةة قائمة األورة المعيشية، ف ج 

 كانل المرأة م قلة أم ا 

 

ع الخاص بالعمر، ضعج دائرة حوط كود Eع الخاص بمتان الستن والعمود )Dباوتخدام المعلومات الموجودة فج العمود )

لة معها باوتخدام ااوتبيان الخاص ع الخاص باألقلية فج حالة كون المرأة م قلة إلجراء مقابFع )نعمع فج العمود )1اإلجابة )

 ع )اع إذا كانل غير م قلة  2بالعنف ودائرة حوط كود اإلجابة )

 

 أمثلة لمعرفة ما إذا كانت المرأة مؤهلة أم ال 

 

 عاما  أقامل فج المنزط لمدة أوبوح )ليسل م قلة لمقاب ت النساءع  25زائرة عمرقا  •
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ليلة السابقة فج منزط  قيقتها )ينببج أن تحسب على أنها ععوة فج عاما  أمعل ال 20ابنة لرت المنزط عمرقا  •

 األورة المعيشية وتتتب فج قائمة النساء األفراد فج األورة المعيشية، وقج م قلة لمقاب ت النساءع 

 عاما  كانل بعيدة عن المنزط ألوبوعين )م قلة لمقاب ت النساءع  48زوجة لرت األورة عمرقا  •

أوابيع، ولتنها لرجل لشراء مواد غضائية عند زيارتك  5عاما  أقامل مع األورة لمدة  17رقا صديقة لحورة عم •

 )م قلة لمقاب ت النساءع 

عاما  )م قلة لمقاب ت النساء حتى لو لم تتن  50عاما  تعيش مع والدتها وعمرقا  30امرأة غير متزوجة عمرقا  •

 متزوجة على اإلط ق أو لم تتن قد عا ل مع رجلع 

ع )م قلة ةعاما  تعيش فج األورة، لتنها عادة تعود لرؤية عائلتها فج نهاية كل أوبوح )ليل 40عاملة منزط عمرقا  •

 للمقابلةع 

 عاما  تعيش فج األورة، لتنها عادة تعود لرؤية عائلتها )لليلتينع )غير م قلة للمقابلةع  40عاملة منزط عمرقا  •

 

م قلة للمقابلة، )أي لن يتون قناك من بين أفراد األورة المعتادين أو الزوار على بعض األور المعيشية ا تعم أي امرأة 

ونة أو أك رع  ]لهضي األور يتم اوتتماط فقط القسم ال انج عن لصائص المستن وممتلتات  15المدج الطويل نساء فج عمر 

يجب أن أجري المقابلة مع نساء فوق ون الخامسة  ااورة[  انظري أدنى اوتمارة التيار العائلة )قولج ا أوتطيع ااوتمرار إذ

 عشرة،  ترا لمساعدتتمع 

 

 في حال وجود أكثر من امرأة مؤهلة للمقابلة في األسرة الواحدة:  -

 

ألوبات تتعلق بالس مة، نقابل امرأة واحدة فقط من األورة الواحدة، لعمان أا يصبح موضوح المقابلة معروفا  على نطاق 

واوع، ف ج الحاات التج توجد فيها أك ر من امرأة  م قلة، ويتم التيار امرأة واحدة عشوائيا إلجراء مقابلة معها، لضلك من 

ن تعمن أن يتون الطابع العشوائج، طريقة واحدة  ائعة لتحقيق ذلك )القرعةع وقج كما يلج: المهم اوتخدام وويلة من  أنها أ

دونج رقم وطر كل من اإلناع الم ق ت  للمقابلة على ورقة صبيرة، أطوي جميع الورق وضعيها فج وعاء، امزجج األوراق 

مها فج الورقة قج من وتجري المقابلة معها  بعض فج الوعاء واطلبج من أحد أفراد األورة التيار ورقة، المرأة المدون رق

المناطق ا تتون فيها قضي الطريقة مناوبة حيا يعرن تاريخ مي د كل ويدة، ف ج قضي الحالة تتون الطريقة البديلة لتحديد المرأة 

أة التج تم التيارقا  )يمتن الم قلة التيار السيدة التج وتحت ل بعيد مي دقا بعد يوم المقابلة، ضعج دائرة حوط رقم وطر المر

 ع Kishأن يتم االتيار العشوائج قتضا أو عن أي طريقة ألرج م ل أوط تاريخ وادة أو عن طريق جدوط كيش 

 

إذا كانل المرأة التج تم التيارقا غير موجودة، ا تحددي بدي   عنها، بل حددي موعدا  ملر للعودة إلجراء المقابلة معها )على 

ل زيارتين إضافيتينع، إذا لم يتن باإلمتان مقابلة المرأة التج التيرت على اإلط ق، يجب اإل ارة إلى ذلك فج األقل يتم عم

 ااوتبيان باوتخدام رمز النتيجة المناوبة وا ينببج اوتبدالها بألرج حتى لو كانل م قلة 
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 حاالت خاصة:

 

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

 

أفراد من اإلناع، أ يري إلى ذلك فج أو ل قائمة أفراد األورة، ولضي نموذت  10أجريل مقابلة مع أورة فيها أك ر من  إذا

التيار المرأة الم قلة جديد واملةج رمز تحديد األورة ن سه على رأس الص حة ودونج )مستمرع فج الجزء العلوي، ثم على 

ع الخ، 12ع إلى )2ع وإذا لزم األمر غيري رقم السطر )11ع إلى )1ي رقم السطر )نموذت التيار المرأة الم قلة ال انج، غير

ومن ثم دونج المعلومات عن أفراد األورة اإلناع اإلضافج، تأكدي أنه تم ألض اإلناع الم ق ت على القائمة ال انية عندما 

  ا  تختارين واحدة عشوائي

 

 أسرتان أو أكثر تعيشان في نفس المسكن  -

 

ل القائمة تشير إلى أورة واحدة فقط فج المستن، ولتن عند وصولك إلى ذلك المستن وجدتج أن اثنين أو ث ثة من األور إذا كان

يعشن قناك، ف ج قضي الحالة ينببج عليك ملء نموذت التيار المرأة الم قلة من صل لتل من قضي األور، وعلى وبيل الم اط 

، الخ، وعلى كل نموذت أ يري على النحو المبين أع ي، إلى ال تيات HH 2و HH 1 يمتن ترقيم نماذت التيار المرأة الم قلة

 والنساء الم ق ت ال تج يعشن فج تلك األور المعينة  

من جميع النساء الم ق ت فج األورتين ك قما  بعد اانتهاء من ملء النماذت، حددي واحدة من النساء الم ق ت عشوائيا  

)جميع األور فج المستنع، للقيام بضلك، ينببج وضع ع مة بتل من رقم األورة ورقم السطر على أوراق ااقتراح التج تحتوي 

 على أرقام أوطر النساء الم ق ت  

 

ع والمرأة الم قلة 4ع و )2ا المرقمتان بأرقام أوطر)ع قم1إذا كانل المرأتان الم قلتان فج األورة رقم واحد ) مثال توضيحي:

ع  ليس فيها نساء م ق ت، يمتن أن توضع 2ع،  فج حين أن األورة رقم )1ع  قج المرقمة برقم السطر)3فج األورة رقم )

تار أي بعد التيار مبحوثة واحدة، ا تخ  HH  ،4-1 HH  ،1-3 HH 1-2ع مة على أوراق  ااقتراح على النحو التالج: 

فقط  مبحوثة ألرج من أي من األور المتبقية دالل المستن حتى لو كانل تتعمن واحدة أو أك ر من النساء الم ق ت، يستتمل

ضعج ع مة واضحة على   باقج ااوتبيان للمرأة المختارة ومن ثم تجرين معها المقابلة باوتخدام اوتبيان مقاب ت النساء

باك  على وبيل الم اط، يجب أن تتتبج على نموذت التيار المرأة الم قلة لحورة ال انية )أورتان النماذت ال ردية لتجنب اارت

 فج ن س المنزط، التيرت المبحوثة من األورة األلرجع، ينببج أن تبلبج القائم على اإل ران بضلك فج وقل احق 

 

 أخطاء في استكمال القائمة -

 

ع، وتحتاجين إلى  طب  خص أو أك ر )فعلى DC03رة المعيشية اإلناع )الس اط إذا ألطأت فج اوتتماط قائمة أععاء األو

وبيل الم اط، عندما تتتش ين أن قائمة األ خاص  ملل رج   أو امرأة ا تنتمج إلى األورةع، ينببج  طب قضا الشخص ومن 

 الية  ع بحيا تبقى متتAالمهم أن تقومج فج وقل احق بإعادة ترقيم األوطر )أرقام العمود 
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قو ابن رت  2، تتتش ين بعد ذلك أن السطر رقم 5و 4و 3و 2و 1أ خاص، على األوطر  5قمل بإدلاط  مثال توضيحي:

األورة، بما أنه ينببج إدرات أععاء األورة من اإلناع فقط فج القائمة، يجب  طب قضا الشخص ومن ثم يعاد ترقيم أفراد 

، ينببج أن يتوافق ملر عدد دائما مع عدد أفراد األورة من اإلناع فج القائمة، 4و 3و 2لتصبح أرقامهم  5و 4و 3 اإلناعاألورة 

 كما يجب اانتباي عندما تقومين باوتتماط ورقة اإلدارة )برقم المبحوثة التج التيرتع أن تدللج رقم السطر الصحيح 

 

 ال توجد امرأة مؤهلة في األسرة  -

 

بأنه ا توجد أي امرأة م قلة فج األورة، ا رحج للشخص الضي زودك بالمعلومات الخاصة بملء نموذت التيار إذا اقتنعل  

أو أك ر، ا تريه / ا تريها على  15المرأة الم قلة أنه ا يمتنك ااوتمرار إا إذا كانل قناك أمرأة بين أفراد األورة فج ون 

ان وأمعج إلى األورة التالية )ما إذا كانل المقابلة وتنتهج قنا أم ا أمر يتوقف المساعدة المقدمة، وأبلبج القائم على اإل ر

 على البرو من المسح الرئيسجع 
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 : خصائص المسكن وممتلكات األسرة (HC)القسم الثاني

 

يهدن قضا القسم الى التعرن على ظرون المستن والوضع ااقتصادي لحورة أي دللها واحتياجاتها المالية وقدرتها على 

 الصرن  

 ما هو نوع الوحدة السكنية التي تقيم بها األسرة؟   HC01 :السؤال ➢

 

 قة، غرفة في ، دار، أحد البنود التالية )األورة وتتعمن اإلجابة ع عن نوح الوحدة الستنية التج تقيم بها HC01يسأط الس اط )

ع إذا 1، ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة لنوح الوحدة الستنية، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  )مستقلة، ليمة، كرفانع

كانل ) قةع، ويتم ع إذا 3ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،ع إذا كانل )دارع2كانل )في ع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا كانل )ليمةع، ويتم وضع 5ع إذا كانل )غرفة مستقلةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )4وضع دائرة حوط التود رقم )

عن ااجابات الموجودة ضعج دائرة حوط )ةع  المبحوعع إذا كانل )كرفانع، فج حالة الت ن إجابة 6دائرة حوط التود رقم )

 بالت صيل )ةع  المبحوع يضكري /ب ما تضكريع ويتت7التود رقم )

 

 : ما هي نوع حيازة المسكن؟HC02السؤال  ➢

 

، )ةعالمبحوع  يضكرقا /ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقانوح حيازة المستن،  عن  (HC02)يسأط الس اط

ع إذا 2لحورة، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) كع إذا افادت )ملكع أي أن المستن مملو1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا كانل ااجابة )مستأجر م روشع، ويتم وضع 3ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) كانل ااجابة )مستأجر غير م روشع

ع ولتن )ةعع المبحوأن المستن مملوك ألحد األفراد )م    والد ع إذا كانل ااجابة )دون مقابلع أي 4دائرة حوط التود رقم )

جهة العمل ع إذا كانل ااجابة )مقابل عملع أي أّن 5، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )فيه بص ة دائمة يقيم /تقيم)ةع  المبحوع

عن ااجابات الموجودة ضعج دائرة حوط )ةع  لمبحوع، أما فج حالة الت ن إجابة اقامل بتوفير مستن لل رد اثناء فترة الخدمة

 بالت صيل )ةع  المبحوع يضكري /ع ويتتب ما تضكري6)التود رقم 

 

 : جنس حائز المسكن HC03السؤال  ➢

 

ع إذا كان حائز المستن رجل، ويتم وضع 1يهدن الس اط الى معرفة جنس حائز المستن، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 3مستن ك قما فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع إذا كان حائز المستن امرأة، أما إذا كان حائز ال2دائرة حوط التود رقم )
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 : هل تتوفر السلع أو الخدمات التالية لدى األسرة؟HC04السؤال  ➢

 

 غسالة م بس أو متنسة كهربائية الخث جة كهربائية أو مدج توفر األجهزة المنزلية لدج األورة م   يست سر قضا الس اط عن 

الخ، ويتم قراءة البنود الموجودة فج  جهاز قاتف ذكجكأو وويلة اتصاط  سيارة لاصةنقل كإذا كانل األورة لديها وويلة ما أو 

بند بند وعليه نـجد أن اإلجابة الخاصة لتل بند من البنود الواردة بالجدوط أما )نعمع أو )اع وعلى )ةع  المبحوعالجدوط على 

 ع فج حالة اإلجابة بـ )اع 2)نعمع أو تعع دائرة حوط التود رقـم ) ع فج حالة اإلجابة بـ1الباح ة أن تعع دائرة حوط التود رقـم )

 : عدد ساعات توفر خدمة الكهرباء في المسكن يومياً خالل الشهر الماضي؟HC05السؤال  ➢

 

يست سر قضا الس اط عن عدد واعات توفر لدمة التهرباء فج المستن بص ة يومية ل ط الشهر الماضج، ضعج دائرة حوط كود 

 8ع إذا كانل اإلجابة )أقل من 1، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ))ةعالمبحوع  يضكرقا /بة المناوبة التج تضكرقااإلجا

ع 3واعةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) 16 – 8ع إذا كانل اإلجابة من )2واعاتع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

واعةع،  24ع إذا كانل اإلجابة بأنها اوتمرت اط )4ضع دائرة حوط التود رقم )واعةع، ويتم و 23 – 17إذا كانل اإلجابة من )

  HC07ع ومن ثم اانتقاط الى الس اط رقم 5وفج حالة ااجابة )ا توجد كهرباء بالمنزطع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

في حال انقطاع التيار : أثناء الليل، ما الذي تستخدمه أسرتك بشكل رئيسي إلضاءة المنزل HC06السؤال  ➢

 الكهربائي؟

 

معرفة الوويلة المستخدمة إلضاءة المنزط أثناء الليل فج حاط انقطاح التيار التهربائج، فإذا كانل ااورة الى يهدن الس اط 

 ايضكرق /تضكرقايتم تدوين الوويلة الرئيسية  ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج  إضاءةتستخدم أك ر من وويلة 

ع إذا كانل اإلجابة )فانوس يعمل بالطاقة الشمسيةع، ويتم وضع دائرة حوط 1، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ))ةع المبحوع

ع إذا كانل اإلجابة ) معةع، وفج حالة ااجابة 3ع إذا كانل اإلجابة )مصباحع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )2التود رقم )

عن ااجابات الموجودة )ةع  المبحوعع، فج حالة الت ن إجابة 4التود رقم )بانه )ا يستخدم  جءع فيتم وضع دائرة حوط 

 بالت صيل )ةع  المبحوع يضكري /ع ويتتب ما تضكري5ضعج دائرة حوط التود رقم )
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 الخصائص االقتصادية لألسرة المعيشيةخاصة ب HC07 -HC10األسئلة من رقم 

 

 اسرتكم الشهري على مختلف السلع والخدمات؟: خالل الشهر الماضي، كم بلغ إنفاق HC07السؤال  ➢

 

يست سر قضا الس اط عن معدط إن اق ااورة الشهري ل ط الشهر الماضج على مختلف السلع والخدمات )م ل: غضاء، ملبس، 

، أما )ةع المبحوع يضكرقا /تضكرقامستن، فواتير مختل ة، تعليم، صحة   الخع، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج 

ع أما فج حالة 98ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )ا يتضكر /ا تتضكر / ا يعرن /)ا تعرن)ةع  المبحوعإذا كانل إجابة 

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عاإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ةع  المبحوع ل/ رفضرفع)

 

جمالي الذي تحتاجه أسرتك شهرياً من اجل تلبية االحتياجات : باعتقادك، ما هو المبلغ اإلHC08السؤال  ➢

 والمتطلبات األساسية للحياة )مثل: غذاء، ملبس، مسكن، فواتير مختلفة، تعليم، صحة...الخ(؟

 

ية للمبل  الضي تحتاجه أورتها  هريا  من أجل تلبية ااحتياجات والمتطلبات األواو)ةع  المبحوعيهدن قضا الس اط لمعرفة تقدير 

للحياة )م ل: غضاء، ملبس، مستن، فواتير مختل ة، تعليم، صحة   الخع حيا يتم تدوين المبل  المقدر، ويجب مراعاة تسجيل 

المبل  دالل المربعات المخصصة لضلك من جهة اليمين، حيا يتم تسجيل ص ر دالل المربعات ال ارغة الموجودة على اليسار  

 "، يتم تدوينه كالتج: 5000ج قو" فم    إذا ذكر أن المبل  اإلجمال

0 0 0 5 0 

 ع فج المربعات   -يسجل ))ةع  المبحوعفج حاط اوتحالة الحصوط على إجابة من 

 

-جيدة جداً -جيدة-متوسطة-فقيرة-: بشكل عام، هل تعتبر الحالة االقتصادية ألسرتك فقيرة جداً HC09السؤال  ➢

 ممتازة؟

 

فج الحالة ااقتصادية لحورة، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج )ةع  المبحوعرأي  يهدن قضا الس اط لمعرفة 

أن الحالة ااقتصادية لحورة )ةع  المبحوع أفاد /ع إذا أفادت1، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ))ةع المبحوع يضكرقا /تضكرقا

ع إذا كانل 3ة )فقيرةع ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع إذا كانل اإلجاب2)فقيرة جدا ع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا 5ع إذا كانل اإلجابة )جيدةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )4اإلجابة )متووطةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا ))ةع  المبحوعا كانل إجابة ع، أما إذ6كانل اإلجابة )جيدة جدا ع، وفج حالة ااجابة )ممتازةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

اإلجابة على الس اط أو ليس قناك )ةع  مبحوعال ل/ رفضرفع)ع وفج حالة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ععرنأ

 ع  99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عإجابة
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اليومية مثل )مأكل، نفاقية تكفي لتغطية احتياجات اسرتك اال: إلى أي مدى تظن أن قدرات أسرتك HC10السؤال  ➢

 ملبس، مسكن، فواتير مختلفة، تعليم، صحة...الخ(؟

 

اليومية )مأكل، ملبس، مستن، فواتير مختل ة، تعليم،  احتياجاتهادلل ااورة يت ج لتبطية إذا كان يست سر قضا الس اط عن 

 المبحوع يضكرقا /وبة التج تضكرقا، فيتم وضع  دائرة حوط كود اإلجابة المنا)ةع المبحوعصحة   الخع وذلك من وجهة نظر 

أن )دللنا أعلى من احتياجاتنا ااواويةع، ويتم وضع دائرة )ةع  المبحوع أفاد /ع إذا أفادت1، توضع دائرة حوط التود رقم ))ةع

كانل اإلجابة ع إذا 3ع إذا كانل اإلجابة )دللنا اقل من احتياجاتنا ااواويةع ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )2حوط التود رقم )

يتم وضع دائرة حوط التود  ععرنأا ))ةع  المبحوع )دللنا يساوي تتاليف احتياجاتنا ااواويةع )بالتادع ، أما إذا كانل إجابة

يتم وضع دائرة حوط التود رقم  عاإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ةع  المبحوع رفض /رفعل)ع وفج حالة 98رقم )

 ع 99)
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 الموافقة الشخصية للمرأة المؤهلةاستمارة 

 

 موافقة المبحوثة

 

الحصوط على موافقة المبحوثة جزء قام جدا  من النموذت، ينببج أن تشارك جميع ال تيات والنساء ال تج يستوفين نموذت 

المتبع المبحوثة ااوتبيان قضا بمحض التيارقن، وينببج أا يرغمن أو يعبط عليهن بأي طريقة للقيام بضلك، ويعطج اإلجراء 

المحتملة معلومات عن أوةلة النموذت كما ويوفر لها ال رصة لطرح أي اوت سار، لتج تقرر ما إذا كانل تريد أن تجرج معها 

 مقابلة )ألغراو نموذت ااوتبيان قضاع أم ا 

 

المطبوعة فج اوتمارة الموافقة كجزء من إجراء الحصوط على الموافقة، من المهم أن نقرأ بصوت عاط وبعناية الصياغة الدقيقة 

الشخصية للمرأة الم قلة الوارد فج بداية نموذت ااوتبيان  وحالما ينتهج من القراءة، تُسأط المرأة عما إذا كان لديها أية أوةلة 

 وينببج اإلجابة على أوةلتها على أفعل وجه ممتن 

 

  اسبة لها: ندرج أدناه بعض األسئلة التي كثيراً ما تسأل، واإلجابات المن

 []يمكن إضافة أسئلة أو تعديل األسئلة اعتماداً على المسح الرئيسي

 

 كيف تم اختياري ألكون جزءاً من الدراسة / كيف حصلت على اسمي؟ •

ليس لدينا اومك بالتامل ولن نحتاجه  تم التيار منزلك عن طريق الصدفة من قائمة تشمل جميع األور المعيشية فج مجتمعك 

التيار اومك بالصدفة من قائمة تشمل أوماء جميع ال تيات والنساء الم ق ت فج أورتك المعيشية أي أن االتيار  المحلج  وتم

 ليس أك ر من مسألة صدفة بحتة 

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

 ردية  وجميع من يعمل فج قضا ليس لدينا اومك بالتامل، ولن نتتب أي اوم كامل على ااوتبيان  ولن تستخدم الردود ال

 المشروح يتبع مبادئ توجيهية صارمة تقعج بعدم التشف عما يقوله األ خاص / الناس لنا ل ط المقابلة 

 كيف سيتم استخدام النتائج؟  •

يات وتقدم المعلومات التج نحصل عليها من المسح لواضعج السياوات لمساعدتهم على معرفة وفهم المشاكل التج تواجهها ال ت

 .والنساء  كما يمتن اوتخدامها للمناداة بتحسين الخدمات المقدمة للمرأة

 ما هو الغرض من هذا المسح / الدراسة؟ •

  ]استخدام اسم آمن[.يهدن المسح إلى معرفة المزيد عن تجارت الحياة وو مة ال تيات والنساء من ل ط قضا المسح 

 .ضاء أسرتها[]تزود المرأة بكلمات تمكنها من شرح المسح ألع
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 ؟كم من الوقت سيستغرق ذلك •

 دقائق  كما يمتنك إنهاء المقابلة فج أي وقل ترغبين، لتننا نأمل أن تتمليها  10ي ترو أن تستبرق المقابلة حوالج 

 ]اذكري متوسط المدة استناداً إلى االختبار التجريبي[.

 

  .يطلب منها أن توافق على المشاركة فج المسح، المبحوثةبعد اانتهاء من اإلجابة على أية أوةلة توجهها 

 

ا تعي ج أية معلومات عن الردود الموحدة، وإذا كانل قناك أوةلة ا تستطيعين اإلجابة عليها، أو إذا كان جوابك ا  للباحثة:

 يرضج المبحوثة، اتصلج بالمشرن على المسح 

 

 النموذج( )لهذا في حال رفض المبحوثة أن تجرى مقابلة معها

وذلك للمصادقة على أن   ]قد يطلب فج بعض البلدان ألض توقيع المبحوثة وواء وافقل المبحوثة أم لم توافق على إجراء المقابلة 

قراءة إجراءات الموافقة على المشاركين قد تمل  وتعتبر قضي وويلة قامة لحماية كل من الباح ات والمشرفين من أية ادعاءات 

 عرضل لعبط للمشاركة فج الدراوة[ ت قد المبحوثةمحتملة بأن 

 

على ورقة اإلدارة أو على  أو المبحوثةيقدم لها  تر على وقتها، ويسجل رفعها ]يمتن أن يتون ذلك على نموذت موافقة 

ت[  إجراء المقابلة ]لهضا النموذ فج رغبتها لعدم المبحوثة يكتابة أي وبب تضكر  إلجراءات المسح[  تبعا وذلكالمضكرة الميدانية 

ومن المهم عدم إغ اط قضا لتج نتمتن من فهم أوبات عدم رغبة بعض النساء فج أن تجرج مقاب ت معهن، ومعرفة ما إذا كان 

 من المحتمل أن ي ثر ذلك على نتائ  الدراوة 

 

   في حال موافقة المبحوثة على إجراء المقابلة معها

جراء المقابلةع، الع ور على متان يتمتع بالخصوصية إلجراء المقابلة يتم و اط المبحوثة )قل المتان والوقل األن مناوبان إل

معها )من المهم التحدع معها على ان رادع، تسأط المبحوثة ما إذا كانل تود الضقات إلى أي متان ملر إلجراء المقابلة، إذا لم 

من المستحسن العودة فج وقل احق، وحددي تستطيعج الع ور على متان من رد إلجراء المقابلة، اوألج المبحوثة عما إذا كان 

 موعدا  ملر للقاء 

قد يحتات األمر إلى اات اق مع المبحوثة على كلمة ور أو إجراء يتبع لتبيير موضوح الحديا عندما يدلل  خص ما أثناء 

 إجراء المقابلة 

 

 إلجراء المحادثة(.)للباحثة: ال تبدأ المقابلة إال إذا تم العثور على مكان تتوفر فيه الخصوصية 

 

 البيانات المحددة للزيارة  

يتم تدوين وقل بدء المقابلة بالساعة والدقيقة فج المربع المخصص لضلك  حتى وأن كان النموذت جزءا  من مسح ملر 
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 : خلفيـــة عن المبحـــوثـــــــة(W)ث القســـــــم الثـــــــال

 

 اسئلة هذا القسم خاصة بالمبحوثة  

 : ما هو تاريخ ميالدك )اليوم والشهر والسنة التي ولدت بها(؟W01لسؤال ا ➢

 

معرفة تاريخ مي د المبحوثة، حيا يتم تسجيله باليوم والشهر والسنة فج المربعات المخصصة لضلك، ويمتن ليهدن قضا الس اط 

المبحوثة بالتواريخ  وقضي الوثائق قج )البطاقات ااوتعانة بالوثائق الرومية للحصوط على تاريخ المي د فج حالة عدم معرفة 

وفج حالة عدم معرفة المبحوثة بشهر المي د وعدم توافر أي وثيقة تحدد  هر …ع الشخصية أو  هادة المي د أو ما  ابه ذلك 

ا تتضكرع  أو ثة )ا تعرنع دالل المربعات الخاصة بالشهر وبالم ل لليوم والسنة، أما إذا كانل إجابة المبحو-المي د يتم كتابة )

يتم وضع دائرة  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)ع وفج حالة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

وينببج أن تتحققج فج وقل احق مما إذا كانل المعلومات التج تم جمعها عن تاريخ المي د على  ع 99حوط التود رقم )

  المرأة الم قلةااوتبيان تتوافق مع المعلومات الواردة عن العمر فج نموذت التيار 

 

 : كم عمرك )العمر بالسنوات الكاملة(؟W02السؤال  ➢

 

وات التاملة أي تحديد العمر بالسنوات التاملة ويتم حضن كسور السنة، يتم تدوين معرفة عمر المبحوثة بالسنليهدن قضا الس اط 

العمر فج المربعات المخصصة لضلك، والمقصود بالعمر قنا قو عمر المبحوثة فج ملر عيد مي د لها، إذا وجد صعوبة فج 

ع تاريخ المي د والتصحيح إذا لزم الحصوط على عمر المبحوثة فيجب التقصج عن ذلك قدر اإلمتان، يتم مراجعة العمر م

 األمر 

 

 : منذ متى تعيشين في هذا الحي؟ )الحي المقيمة فيه(W03السؤال  ➢

البرو من قضا الس اط قو معرفة مدة اقامة المبحوثة فج الحج المقيمة فيه، يتم تدوين المدة بالسنوات فج المربعات المخصصة  

 ع 0ع ويوضع دائرة حوط التود رقم )00قضا الحج مدة أقل من ونة يتم تدوين ) لضلك، فج حالة ذكرت المبحوثة أنها مقيمة فج

 

 

ع إذا أفادت المبحوثة أنها )عا ل كل حياتها فج قضا الحجع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم 1يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا تتضكرع يتم  أو األورةعع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنأوابيع فج  4ع إذا أفادت المبحوثة أنها )زائرة )على األقل 2)

يتم وضع دائرة حوط  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)ع وفج حالة 98وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99التود رقم )

0 0 
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 : ماهي ديانتك )طائفتك/ مذهبك(؟W04السؤال  ➢

 

انة المبحوثة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة معرفة ديليهدن قضا الس اط 

ع إذا كانل تدين بالديانة 2ع إذا أفادت المبحوثة أنها )ب  ديانةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )1حوط التود رقم )

ت المبحوثة أن ملتها )التاثوليتيةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ع إذا أفاد3)ااو ميةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا أفادت المبحوثة أن ملتها 5ع إذا أفادت المبحوثة أن ملتها )البروتستانتيةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )4)

ع إذا كانل 7رة حوط التود رقم )ع إذا كانل تدين )بالبوذيةع، ويتم وضع دائ6)ارثوذكسع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع ويتم كتابة ما 8تدين )بالهندوويةع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ااجابات الموجودة ضعج دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عا تتضكر أوا تعرن )تضكري المبحوثة بالت صيل، أما إذا كانل إجابة المبحوثة 

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)

 

 ؟الرئيسية ما هي جنسيتك: W05السؤال  ➢

 

ع المخصص لتحديد 1) ، فيتم تدوين ما تضكري المبحوثة فج التود رقمالرئيسية المبحوثة جنسيةمعرفة ليهدن قضا الس اط 

رفعل )ع وفج حالة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عا تتضكر أوا تعرن )أما إذا كانل إجابة المبحوثة  ،الجنسية

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة

 

 سبق لك الذهاب إلى المدرسة؟ : هلW06السؤال  ➢

 

معرفة اذا وبق للمبحوثة الضقات إلى المدروة أم ا، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا ل قضا الس اطيهدن 

ع إذا كانل المبحوثة )قد ذقبل الى المدروةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم 1المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط  أو ى مدروة مطلقا ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنع إذا أفادت انها )لم تضقب ال2)

ع، 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)ع وفج حالة 98التود رقم )

  W08نتقاط إلى الس اط ع  يتم اا99) ع أو98ع أو )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : ما هو أعلى مستوى تعليمي حصلت عليه؟W07aالسؤال   ➢

 

البرو من قضا الس اط قو معرفة أعلى مستوج تعليمج حصلل عليه المبحوثة والمقصود بأعلى مستوج تعليمج الحصوط على 

مبحوثة مع تحديد العام، فيتم وضع دائرة الشهادة وإنهاء المرحلة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا ال

ع إذا أفادت انها 2ع إذا كانل المبحوثة حصلل على )الشهادة اابتدائيةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )1حوط التود رقم )

ع، أما فأعلىجامعية/ ع إذا أفادت انها حصلل على )الشهادة 3حصلل على )الشهادة ال انويةع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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  W08ع ويتم اانتقاط إلى الس اط رقم 98إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن/ ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 [ الترميز المحدد محليا]: ما هو عدد سنوات الدراسة W07bالسؤال  ➢

 

ة الدراوة بالسنوات فج المربعات المخصصة البرو من قضا الس اط قو تدوين عدد ونوات الدراوة للمبحوثة، ويتم تدوين مد

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو لضلك، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن

الس اط رقم ع وفج ك  الحاات يتم اانتقاط إلى 99اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

W09  

 

 : هل تقرأي وتكتبي؟W08السؤال  ➢

 

ويتم وضع دائرة حوط  ،وذلك لمعرفة مدج إلمام المبحوثة بالقراءة والتتابة W06يستوفج قضا الس اط لمن أجابل فج الس اط 

ع إذا أفادت المبحوثة أنها )تقرأ وتتتبع، ويتم 1كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا أفادت انها )ا تقرأ وا 3ع إذا أفادت انها )تقرأ فقطع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )2وضع دائرة حوط التود رقم )

المبحوثة  لرفع)ع وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو تتبع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنت

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عاإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة

 

 ؟المعتاد أو الحالي كما حالة نشاط: W09ل السؤا ➢

 

ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع  المبحوثة،نشاط معرفة حالة ليهدن قضا الس اط 

ويتم  (،عمل ةصاحب) اع إذا أفادت انه2ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،)عمل بأجرت( اع فج حاط أنه1دائرة حوط التود رقم )

عمل تا )ع إذا أفادت انه4ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) اع،عمل لحسابهت) اع إذا أفادت انه3وضع دائرة حوط التود رقم )

ويتم  ملعع،الع ا)وبق له بحا عن عملت ةعاطل( اع إذا أفادت انه5ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع، أجر لدى األسرة دون

ويتم وضع دائرة حوط التود رقم  العملعع، اسبق لهلم ي) بحا عن عملت ةعاطل(ع إذا أفادت انه 6وضع دائرة حوط التود رقم )

ويتم وضع دائرة حوط ، )بةطال( اع فج حاط أنه8ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) تعملع، إيراد وا اله(ع إذا أفادت ان 7)

يتم وضع دائرة  )ا تتضكر أو ا تعرن(أما إذا كانل إجابة المبحوثة مت رغة لحعماط المنزليةع، ( اع فج حاط أنه9التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم 98حوط التود رقم )

فج حالة وضع دائرة حوط اما   W11يتم اانتقاط إلى ع 4ع أو)3ع أو)2أو)ع 1فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم ) ع،99)

    W12اانتقاط  ع يتم99)أو ع 98أو )ع 9)أو ع 8)ع أو 6)التود رقم 
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 األخيرة؟ كمنذ متى انتهت وظيفت: W10 السؤال ➢

 

االيرة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج  االمبحوثة وظي تهت فيه معرفة الوقل الضي فقدالى يهدن الس اط 

 )فج ااوابيع األربعة الماضية( اوظي ته انتهل اع إذا أفادت المبحوثة أنه1تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ) هرا  الماضية 12أوابيع و 4ين ما ب( اوظي ته انتهل اع إذا أفادت انه2عن وقل الزيارة، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 هرا  الماضيةع، أما إذا  12منض )أك ر من  اوظي ته انتهل اع إذا أفادت انه3عن الزيارة، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

رفعل المبحوثة اإلجابة على )ع وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن

ع  يتم 99ع أو)98ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عالس اط أو ليس قناك إجابة

 اانتقاط إلى القسم ال امن   

 

 ما هو نوع قطاع العمل الذي تقومي به )كنت تقومي به(؟: W11السؤال  ➢

 

مبحوثة، )يمتن إضافة رموز محددة على مستوج البلدع، يتم لل العمل الحالج أو السابققطاح يست سر قضا الس اط عن نوح 

فج عمل ت هاع إذا أفادت المبحوثة أن1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

ها أما إذا أفادت المبحوثة بأن ع،2ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )الصناعة)فج قطاح ع، أما إذا كانل ااجابة الزراعة)قطاح 

وفج حاط أفادت أنها تعمل فج قطاح )الخدماتع توضع دائرة حوط  ع،3ع توضع دائرة حوط التود رقم )البناء)قطاح عمل فج ت

ع ويتتب ما تضكري المبحوثة 5توضع دائرة حوط التود رقم ) كافٍ لم يتم تعريف نوح القطاح بشتل فج حالة و ع،4التود رقم )

رفعل )ع وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو يل، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنبالت ص

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة

 

بحيث يمكنك رؤيتهم/ زيارتهم  : هل يعيش أحد من أفراد عائلتك من الدرجة االولى بالقرب من مسكنك12Wالسؤال  ➢

 بسهولة؟

 

اامع  بالقرت من  –اات –ااواد  –يست سر قضا الس اط عن اقامة أحد أفراد عائلة المبحوثة من الدرجة ااولى )الزوت 

ة، فيتم ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوث مستنها، بحيا يمتنها من رؤيتهم أو زيارتهم بسهولة،

ع إذا كانل ااجابة بـ)اع، ويتم 2ع إذا كانل ااجابة بـ)نعمع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )1وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع إذا أفادت انها )تعيش مع عائلتها من الدرجة ااولىع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن3وضع دائرة حوط التود رقم )

يتم  عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ع، وفج حالة 98م وضع دائرة حوط التود رقم )ا تتضكرع يت أو

 ع 99وضع دائرة حوط التود رقم )
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 : كم مرة ترى أو تتحدثي مع أحد أفراد عائلتك من الدرجة االولى؟13Wالسؤال  ➢

 

د افراد عائلتها من الدرجة األولى، ويتم وضع دائرة حوط كود البرو من قضا الس اط قو معرفة عدد مرات التحدع أو رؤية أح

ع إذا كانل ااجابة )يوميا ع، ويتم وضع دائرة حوط 1اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا كانل ااجابة 3وط التود رقم )ع إذا كانل ااجابة )على األقل مرة واحدة فج األوبوحع، ويتم وضع دائرة ح2التود رقم )

فج العامع،  ع إذا كانل ااجابة )على األقل مرة واحدة4)على األقل مرة واحدة فج الشهرع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

يتم  ا تتضكرع أو أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن ع إذا كانل ااجابة )وا مرة / أبدا ع،5ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

يتم وضع دائرة حوط  عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ع وفج حالة 98وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99التود رقم )

 

من أفراد عائلتك من  : عندما تحتاجين إلى مساعدة أو لديك مشكلة، هل يمكنك عادة االعتماد على أحد14Wالسؤال  ➢

 للحصول على الدعم؟ الدرجة االولى

 

معرفة ما إذا كانل المبحوثة تستطيع ااعتماد على أحد أفراد أورتها من الدرجة ااولى فج حاط تعرضها  الهدن من قضا الس اط

لمشتلة أو طلب مساعدة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم 

ع إذا كانل ااجابة بـ)اع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا 2كانل ااجابة بـ)نعمع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع إذا 1)

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك )ع وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو تعرن

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عإجابة

 

 الماضية( لالستخدام الشخصي؟ 3هل تملكين هاتف خلوي محمول مع شريحة ناشطة )األشهر : 14Wالسؤال  ➢

 

وضع دائرة امتانية حصوط المرأة على قاتف للوي محموط  يقناك حواجز تحوط دون  معرفة إذا الهدن من قضا الس اط

أي تملك  ع إذا كانل ااجابة بـ)نعمع1تج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )حوط كود اإلجابة المناوبة ال

، أما إذا كانل إجابة أي ا تملك قاتف محموط ع إذا كانل ااجابة بـ)اع2، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )قاتف محموط

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو )ع وفج حالة 98)ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم  أو المبحوثة )ا تعرن

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عليس قناك إجابة
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 (: الحالة الزواجية )العالقة بالزوج/ الشريك(Rالقسم الرابع )

 

فم  رات عنف الزوت تهدن األوةلة إلى جمع معلومات عن ع قات المبحوثة الراقنة والسابقة، وطبيعة قضي الع قات  

)الخطيب / الشريك  العاط جع تلتقج جميعا  حوط افتراو وجود ع قة دائمة والمرأة التج كان لها  ريك فج أي وقل )دائمع 

بم ابة الص ة المشتركة، وينببج أن يتون م هوم ع قة الشراكة واوعا  ليبطج جميع ال تيات والنساء المعرضات لخطر العنف 

لمساكنة والع قة العاط ية المنتظمة )وقضي عادة تعنج ولتن ليس بالعرورة عن وجود ع قة جنسية منتظمةع، ويشمل الزوات وا

ويست نج من ذلك الع قة العاط ية العابرة / فج أوقات مت رقة، وتجدر اإل ارة إلى أن إدرات الع قات العاط ية قد ا يتون 

تقاليد وال قافات، فعلى وبيل الم اط ا يتون مناوبا طرح أوةلة عن مماروة النساء م ئما  فج جميع البلدان الت ن العادات وال

غير المتزوجات للجنس، أو النساء فج فترة الخطوبة حيا فج بعض البلدان طبيعة الخطوبة ا تتيح للمرأة أن تن رد  بخطبيها 

 .إلى أن يعقد قرانها

 

تبعا  للبلد المحددة، ف ج معظم البلدان يتون المقصود بع قات الشراكة مع الضكور قد يلزم تعديل األوةلة عن ع قات الشراكة ] 

فقط، وعموما  الع قات الم لية ليسل متعمنة قنا، وقد يرجع ذلك إلى الحساويات فج أنحاء ك يرة من العالم تجاي طرح أوةلة عن 

  [ع قات م لية

 

 ريك عاط ج من ن س الجنس، ويتعمن و اا  عن جنس الشريك العاط ج  قد يقرر بعض البلدان تعديل ااوتبيان ليشمل عنف]

 [ ويجب م حظة أن النسب قد تتون صبيرة جدا بحيا ا يمتن تحليلها بشتل من صل

 

 : هل أنت حاليا ًمتزوجة )لك شريك(؟ هل تعيشان مع بعض؟ R01السؤال  ➢

 ان مع بعض؟إذا ال هل أنت على عالقة مع خطيب/ عقد قران أو صديق ال تعيش

 

ع قة مع على أو )لك  ريكع البرو من قضا الس اط قو تسجيل وضع المبحوثة وقل المقابلة، ويتم و الها )قل أنل متزوجة 

ع، وضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة )رأي المرأة فج وضعها وليس لطيب/ عقد قران أو صديق

القانونيةع، ويشير )الزواتع فج كل من نموذت ااوتبيان وقضا الدليل على اارتباط الرومج، بينما الحالة الزوجية الرومية أو 

 تشير )الشراكة األلرج إلى اارتباطات غير الروميةع 
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 ]بالنسبة لمعظم البلدان[ الخيارات هنا هي:

 

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

فج معظم الحاات يتون من الواضح من قج المتزوجة ومن قج غير المتزوجة، ولتن بما أننا -ارتباطات الزوات الرومية  

عن زوجها ن سها غير متزوجة، حتى لو كان زواجها لم يُ سخ روميا  بعد،  المرأة المن صلةنألض برأي المرأة، ك يرا  ما تعتبر 

 ريك عاط ج أنها  تقيم معجتمع تجاي اارتباطات البير رومية، قد تقوط المرأة التج ا يتسامح الم البلدان حياوفج بعض 

بشتل عام يجب التحقق لمعرفة ما قج ال ةة التج قد تتون   ع1متزوجة وينببج فج قضي الحالة وضع ع مة على التود رقم )

إذا أفادت المرأة أنها متزوجة حاليا  ويعيشان وويا ، مع األلض برأي المرأة بدا من الحالة الزوجية الرومية، ف م ئمة،األك ر 

ع، فج حالة 2ع وإذا أفادت المرأة أنها متزوجة وا يعيشان وويا ، ضعج دائرة على التود رقم )1ضعج ع مة على التود رقم )

 .R04إلى الس اط  ع انتقلج2ع أو رقم )1حوط التود رقم ) وضع دائرة

 

 / صديق ال يعيشان سوياً  لديها حالياً خطيب / عقد قران  (2

 تعيشتشمل المرأة المخطوبة / لديها  ريك عاط ج منتظم حاليا  )وتقيم معه ع قة جنسيةع وا  –اارتباطات غير الرومية 

وا كما فج بعض ال قافات يمتن أن تتون المرأة  ،معه  وا يشمل قضا الخيار الع قات السابقة وا اللقاءات الجنسية العابرة

  R04ع وإنتقلج إلى الس اط 3ضعج دائرة على التود رقم ) ،بة لتن ا ترج  ريتها إا بعد عقد القرانمخطو

 

 غير متزوجة حالياً أو ليس لديها شريك  (3

ع وانتقلج 4إذا كانل المرأة غير متزوجة وا تعيش مع رجل حاليا  وغير مرتبطة بع قة )جنسيةع ضعج دائرة على التود رقم )

  R02aإلى الس اط 

 

 خيارات بديلة اعتماداً على البلد 

 في حالة العديد من العمال المهاجرين في البلد:  (1

فج بعض البلدان )واويما تلك التج ا يعيش فيها ك ير من الرجاط والنساء المتزوجين معا  ألن أحد الشريتين عامل 

ن متباعدين  لتعمين قضا الخيار، يحتات ااوتبيان مهاجرع قد تتون السيدة متزوجة حاليا  ولتن تعيش قج وزوجها فج متاني

 إلى التعدي ت التالية: 

  R04ع، وانتقلج إلى 5يتم إضافة قضا الخيار إلى قضا الس اط )على وبيل الم اط كخيار  -أ

  طواط المقابلة وتوجه إلى المبحوثة األوةلة ن سها كأي امرأة ألرج متزوجة حاليا   -ت

 

 في حالة عدم شيوع العالقات العاطفية:    (2

قد يختار بعض البلدان أا يستخدم ليار "لديها حاليا   ريك عاط ج منتظم" )مرتبطة بع قة مع رجل، وتعيش من صلةع، 
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ع قة   وحتى إذا كان لدج المرأة  ريك )تقيم معه وذلك ألن الع قات العاط ية ليسل  ائعة أو أنها غير مقبولة اجتماعيا  

جنسيةع منتظم، من المحتمل أا تتشف عن ذلك، وقتضا يمتن اتخاذ قرار بعدم التوجه بمعظم األوةلة عن الشراكة أو عن 

 العنف من جانب الزوت / الشريك إذا كان لدج المرأة صديق منتظم )لتنهما ا يعيشان معا ع 

 

 : هل سبق لك أن تزوجت أو عشت مع شريك؟R02aالسؤال  ➢

 

 قضا الس اط ا يوجه للنساء المتزوجات حاليا  حتى لو كّن متزوجات وابقا  )أو ال تج لديهن  ريكع   :مالحظة

 

عا ل وأقامل ع قة عاط ية مع  ريك ذكر، ضعج دائرة  يتم الس اط عن ما إذا كانل المرأة )فج أي وقل وابقع متزوجة أو

ع إذا كانل المبحوثة )وبق وتزوجلع، ويتم 1حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، حيا يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ج حالة ع إذا كانل )وبق وعا ل مع رجل دون زواتع أي كان لديها  ريك عاط ج منتظم، ف2وضع دائرة حوط التود رقم )

ذا كانل المبحوثة غير متزوجة وابقا  أو لم تعش إ، أما a R03ع  انتقلج إلى الس اط 2ع أو رقم )1وضع  دائرة حوط  التود رقم )

  R02bع ويتم اانتقاط إلى و اط 3مع  ريك  يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 وبة أو مواعدة(؟مع رجل دون العيش معه )خطعالقة : هل سبق لك أن أقمت R02bالسؤال  ➢

 

يتم الس اط عن ما إذا كانل المرأة )فج أي وقل وابقع أقامل ع قة عاط ية مع  ريك ذكر دون العيش معه )لطوبه أو 

ع  إذا كانل المبحوثة 1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،مواعدةع، يتم وضع دائرة حوط  كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة

وبق واقامل ع قة عاط ية  مع رجل وا تقيم معه أي أفادت  بـ )نعمع، أما أذا  كانل المبحوثة لم تقم ع قة مع رجل أي  أفادت 

يتم  عاط أو ليس قناك إجابةرفعل المبحوثة اإلجابة على الس )وفج حالة   ،ع2بـ )اع  فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  )

ع  يتم اانتقاط إلى القسم الخامس 99ع أو رقم )2، فج حالة وضع  دائرة حوط  التود رقم )ع99وضع دائرة حوط التود رقم )

 )الوضع المالجع 
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 خطيبك )شريكك(؟ : هل انتهت آخر شراكة لك برجل بطالق أو انفصال أو وفاة زوجك/R03aالسؤال  ➢

 

ط إلى النساء ال تج ي دنا أنهن غير متزوجات حاليا  )غير مخطوبات وا يعشن مع رجل وا يقمن ع قة حاليا ع، يوجه قضا الس ا

 لتنهن كن متزوجات )مخطوبات أو أقمن ع قة فج الماضجع  وليارات اإلجابات لهضا الس اط قج: 

 

طريق المحاكم، أو يصدري رجل دين فسخ رومج ارتباط / زوات رومج، فقد يتم الحصوط على الط ق عن  مطلقة: •

 محلج أو زعيم قروي محلج   

فسخ غير رومج ارتباط رومج أو غير رومج  فقد ين صل زوجان وا يعودان يعيشان معا ، لتنهما  منفصلة / هجر: •

 لم يحص  على ط ق فج محتمة  

 يتها  المرأة التج كانل مرتبطة روميا  أو بشتل غير رومج وتوفج  ر :/ توفى أرملة •

 

ع، أما إذا كانل إجابة 3ع إلى التود رقم )1كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة من التود رقم ) حوطي  ر بدائرة 

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو )وفج حالة  ،ع98ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )را تتضك أو المبحوثة )ا تعرن

ع 99)ع أو رقم 98)ع أو رقم 3ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عليس قناك إجابة

  R04يتم اانتقاط إلى الس اط 
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 زوجك أو شريكك من طلب الطالق/ االنفصال/ الهجر، أو هل كان قرار االنفصال مشتركاً؟  : هل أنت/R03bلسؤال ا ➢

 

 تج ي دنا أنهن طلقن أو ان صلن أوقجرن، ليتم ااوت سار عن من أتخض قرار الط ق أو اان صاط يوجه قضا الس اط إلى النساء ال

ع إذا كانل 1حيا يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،يتم وضع دائرة حوط  كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثةوأو الهجر، 

اان صاط أو الهجر من قبل  أما إذا كان قرار الط ق أو)المبحوثةع قج من اتخضت  قرار الط ق أو اان صاط أو الهجر، 

أي ع، أما فج حالة اتخاذ قرار الط ق أو اان صاط أو الهجر )وويا  2)الزوت / الشريكع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

اجابات الموجودة يتم ع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ا3المبحوثة والزوت / الشريكع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا تتضكرع يتم  ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو4وضع دائرة حوط التود رقم )

، يتم وضع دائرة عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ع، وفج حالة 98وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99م )حوط التود رق

 

 : كم مرة في حياتك تزوجت أو عشت سوياً مع رجل؟ R04السؤال ➢

 

يوجه قضا الس اط إلى جميع النساء ال تج تزوجن فج أي وقل معى )أو أقمن ع قة عاط يةع  يُشمل الشركاء الحاليون ولتن 

ة على الط ق من رجل وتتزوجه مرة يتم احتسات كل  ريك مرة واحدة فقط، )وفج البلدان التج من الشائع فيها أن تحصل المرأ

ألرج، يشير الس اط إلى عدد األزوات المختل ين بدا  من عدد مرات الزواتع  ينببج أن يشمل المجموح الشريك الحالج، وقتضا 

 ا يتون العدد ص را   

 

 متزوجة، يتم احتسات جميع األزوات    -

 مخطوبة أو بارتباط / ع قة مستمرة من غير اإلقامة معا ، يتم احتسات الجميع   -

 

وويا  مع رجل دالل المربعات المخصصة لضلك، وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة  العيش يتم تدوين عدد مرات الزوات أو

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك  رفعل)ع وفج حالة 98)ا تعرن أو ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )عإجابة

 

 : كم كان عمرك عند الزواج األول؟R04aالسؤال  ➢

 

 زوات عن ينجملمعرفة الزوات المبتر، ووذلك البرو من قضا الس اط قو األوت سار عن عمر المبحوثة عند الزوات ااوط، 

 الجسمانية من الناحية مهيأة الط لة العروس تتون ا حيا وقانونية، وعاط ية ومادية ون سية حيةص ولبية مثار األط اط

 صحة األثر على بالبة نتائ  من يخلِّ ه بما المبتر، الحمل عن المبتر يس ر الزوات ما وعادة  أم أو زوجة لتصبح والن سية

 عائقا   المبتر الزوات للوفيات  كما يم ل الرئيسية األوبات من والوادة معاع ات الحمل وتُّعد  وأط الهن الصبيرات األمهات
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 زوجها، عن اقتصاديا   الزوجة اوتق ط إمتانية ويحدُّ من التعليم، فج حقهن من ال تيات يحرم إنه حيا أمام تعليم ال تيات،

 .فيه المرغوت غير الزوات من التخلص عليها من الصعب ويصبح

 

يدون العمر عند الزوات األوط بالسنوات التاملة وتحضن كسور السنة فج المربعات المخصصة لضلك، فج حالة ما إذا كانل  

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط )ع وفج حالة 98إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99حوط التود رقم )، يتم وضع دائرة عأو ليس قناك إجابة

 

 : هل أقمت مراسم الزواج عند الزواج األول؟ ما نوع المراسم؟R04bالسؤال  ➢

 

قضا الس اط التياري والبرو منه قو معرفة ما إذا أقامل المبحوثة عند الزوات ااوط مراوم للزوات وما نوح قضي المراوم،  

ع إذا افادت المبحوثة بأنها )لم تقم 1ي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

)قو زوات يتم توثيقه وتسجيله فج المحتمة التج تطبق الدوتور والقانون بين الزوات )مدنجع مراوم للزواتع، أما إذا كان 

 خصين مسجلين فج السج ت المدنية لدج الدولة أو من المقيمين فيها، ويعتبر أواوه إلباء ال روقات الدينيّة، والمضقبية، 

)وقو النوح الشائع بين الناس أما فج حالة )الزوات الدينجع  ع،2فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )والعرقية بين طرفج الزواتع 

بالت ن دياناتهم، ويعّرن على أنه الزوات الضي يتم وفق الشرائع الدينية المنصوص عليها فج التتب السماوية حسب كل ديانة 

يتم ف ضه المحاكم الشرعيةعويتم عقدي بحعور رجاط الدين وواء القساووة، أو  يوخ المساجد، أوعن طريق المأذون الضي ت و

)قو زوات يشهدي الشهود والولج أو بدون  هود، ولتنه ا يتتب ع، أما فج حالة )الزوات العرفجع 3وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن 4يتم وضع دائرة حوط التود رقم )ف فج الوثيقة الرومية التج يقوم بها المأذون أو نحويع

 ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل 5ااجابات الموجودة يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 األسئلة التالية هي حول زوج المبحوثة الحالي أو آخر زوج لها.

 

: هل تعيشين / أو عشت )في نفس المنزل( مع عائلة أو أقارب زوجك / شريكك، أو مع عائلتك أو R05السؤال  ➢

 أقاربك؟

 

عا ل مع عائلة أو أقارت الزوت/ الشريك أو مع عائلتها أو  وأااوت سار عما إذا كانل المبحوثة تعيش قو البرو من الس اط 

 ا عا ل /ع إذا )ا تعيش1أقاربها، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وفج حالة ما إذا  2)مع عائلتهع، توضع دائرة حوط التود رقم ) عا ل /هاع، أما إذا  كانل تعيشمع عائلتها وا مع عائلة زوج

)مع عائلته ومع عائلتهاع توضع  عا ل /ع، وفج حالة العيش3)مع عائلتهاع توضع دائرة حوط التود رقم ) عا ل /كانل تعيش

ع 98وثة )ا تعرن أو ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم )ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبح4دائرة حوط التود رقم )

 ع 99وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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 : هل لزوجك/ شريكك الحالي )أو أخر زوج لك( زوجات أخرى خالل زواجه )أو خالل العالقة( منك؟R06السؤال  ➢

 

ااوت سار إذا لزوجها /  ريتها الحالج )أو ألر زوت قو يجب اإل ارة قنا الى ظاقرة تعدد الزوجات، البرو من قضا الس اط 

لهاع زوجات ألرج ل ط زواجه )أو ل ط الع قةع، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة 

ع، وفج حالة ما إذا 2بة بـ)نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ)اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع فج حالة ااجا1حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على 98كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع  98ع أو رقم )2وضع  دائرة حوط التود رقم ) ع، فج حالة99الس اط أو ليس قناك إجابةع، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  R08ع يتم اانتقاط إلى الس اط 99أو رقم )

 

 : كم زوجة لديه حالياً / أو سابقاً )بما فيهم أنت(؟R07لسؤال ا ➢

 

واجه )أو ل ط يوجه قضا الس اط للمبحوثة التج أفادت أن لزوجها /  ريتها الحالج )أو ألر زوت لهاع زوجات ألريات ل ط ز

أو  ااوت سار عن عدد الزوجات، حيا يتم تدوين عدد الزوجات التج لديه حاليا   ن الس اط قوالهدن م  الع قةع بما فيهم قج

وابقا  فج المربعات المخصصة لضلك مع م حظة إضافة المبحوثة، وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا 

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، يوضع دائرة 98تتضكرع يوضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99حوط التود رقم )

 

 ؟،...أو كنت الزوجة األولى، الثانية هل أنت حالياً/ :R08السؤال  ➢

 

الهدن من قضا الس اط معرفة ترتيب المبحوثة بين الزوجات، حيا يتم تدوين العدد الترتيبج فج المربعات المخصصة لضلك، 

حالة )رفعل ع وفج 98وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، يوضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : من الذي اختار لك زوجك الحالي/ األخير؟R09السؤال  ➢

 

، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة الحالج/ األلير زوت المبحوثة بالتيارالهدن من قضا الس اط معرفة الشخص الضي قام 

ع فج حالة ااجابة )وويا  )المبحوثة والزوتعع، أما إذا  كانل 1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) تضكرقا المبحوثة،التج 

ع، أما إذا  كانل ااجابة )ألتيار عائلة المبحوثةع  توضع دائرة 2ااجابة )ألتيار المبحوثةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

عائلة  لتياراع، وإذا كانل ااجابة )4الزوتع يوضع دائرة حوط التود رقم ) التيارجابة )ع، وإذا  كانل اا3حوط التود رقم )

فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ااجابات الموجودة توضع دائرة حوط وع، 5الزوتع يوضع دائرة حوط التود رقم  )

ل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا تتضكرع توضع ع  ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل، وفج حالة ما إذا كان6التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود 98دائرة حوط التود رقم )

 ع 99رقم )
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 زوجك الحالي/ األخير، هل تم سؤالك إذا كنتي تريدين الزواج منه أم ال؟ من: قبل الزواج R10السؤال  ➢

 

 لمعرفة مدج البرو من قضا الس اط قو ااوت سار عما إذا تم ألض رأي المبحوثة فج الزوات من زوجها الحالج / االير،

ن الزوات الجبري بالحالة التج يتون فيها أحد طرفى الزوات لم يوافق بتامل حريته على ويعرّ  ،الجبري/ القهري الزوات انتشار

ويعد الزوات القهري/  ،وعادة ما يتون مصحوبا  باإلكراي وااجبار العقلج والن سج والبدنج من قبل أفراد األورة ،الزوات

 حقوق اإلنسانية من حيا انه يتعارو مع حرية األفراد لالجبري انتهاك لطير ل

 

ع فج حالة ااجابة بـ)نعمع، أما إذا 1م )فيتم وضع دائرة حوط التود رق ،يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن أو ا تتضكرع توضع 2كانل ااجابة بـ)اع توضع دائرة حوط التود رقم )

لتود ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط ا98دائرة حوط التود رقم )

 ع 99رقم )

 

 : هل يمكنك رفض العالقة الجنسية مع زوجك/أو شريكك إذا ما كنت ال ترغبين بذلك؟R11السؤال  ➢

 هل تستطيعين أن تقولي "ال" لزوجك إذا كنت ال تريدي المعاشرة الزوجية؟

 

رغبتها فج قضي الع قة، فج حالة عدم   ريتها /يست سر قضا الس اط عن إمتانية رفض المبحوثة للع قة الجنسية مع زوجها

ع فج حالة ااجابة بـ)نعمع، أما إذا 1توضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا تعرنع توضع  أوع، وفج حالة ما إذا أفادت المبحوثة بانها )لسل متأكدة 2كانل ااجابة بـ)اع توضع دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود 98ئرة حوط التود رقم )دا

 ع 99رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوضع المالي(F)القسم الخامس 
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العمل لتسب الماط  حالة يشمل بما للمرأة، التمتين ااقتصادي م  رات بعض عن ت صيلية األوةلة التالية معلومات تتناوط

 للعنف النساء تعرو إمتانية على ت ثر عوامل المرأة، تمتين م  رات وتُعتبر .مبحوثةالوالممتلتات وأرباح  األصوط وملتية

 .حياة المرأة على العنف تأثير من تبير أن ن سه الوقل فج ويمتن من ناحية،

 

 سواء خاص بك أو مع شخص آخر؟ : أرجو أن تخبريني إذا كنت تملكين أياً مما يلي،F01السؤال  ➢

 

 (؟)للباحثة: دققي هل تملك هذا بنفسها، ام تملكه مع األخرين

، يتم قراءة البنود الموجودة فج الجدوط الخع -مجوقرات – ركة  –منزط  –ممتلتات المبحوثة )أراو يست سر قضا الس اط عن 

من البنود الواردة بالجدوط أما )نعم امتلك ولاص بجع أو )نعم على المبحوثة بند بند، وعليه نـجد أن اإلجابة الخاصة لتل بند 

لاص وع فج حالة اإلجابة )نعم امتلك 1وعلى الباح ة أن تعع دائرة حوط التود رقـم ) ،امتلك بالشراكة مع ألرينع أو )ا أمتلكع

ع  3أو تعع دائرة حوط التود رقـم ) ع فج حالة اإلجابة )نعم امتلك بالشراكة مع ألرينع2بجع أو تعع دائرة حوط التود رقـم )

 فج حالة ااجابة بـ)ا أمتلكع، أما إذا أفادت المبحوثة بوجود ممتلتات ألرج لم يتم ذكرقا فتدون فج الممتلتات األلرج 

(F01K) وتحدد 

 : هل تكسبين المال بنفسك؟F02السؤال  ➢

 

، توضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا أم ا تعملع يهدن الس اط لمعرفة ما إذا كانل المبحوثة تتسب الماط بن سها )أي

ع فج حالة ااجابة بـ)نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ)اع توضع دائرة حوط التود 1المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  F04يتم اانتقاط إلى الس اط وع 2رقم )

 

 : ما هو عملك بالضبط في كسب المال؟F03السؤال  ➢

 

بيع  -جه قضا الس اط للمبحوثة التج أفادت بأنها تتسب الماط بن سها حيا يست سر عن عملها الضي تتسب الماط منه )وظي ةيوّ 

ويتم قراءة البنود الموجودة فج الجدوط على  ،عتحضير الطعام أو المنتجاتخدمة  -رعاية األطفالة خدم -عمل موومج -وتجارة

المبحوثة بند بند وعليه نـجد أن اإلجابة الخاصة لتل بند من البنود الواردة بالجدوط أما )نعمع أو )اع وعلى الباح ة أن تعع دائرة 

ة بـ )اع، أما إذا أفادت ع فج حالة ااجاب2ع فج حالة اإلجابة بـ )نعمع أو تعع دائرة حوط التود رقـم )1حوط التود رقـم )

  دويحد (F03D)ألر ن فج عمل المبحوثة بوجود عمل ألر لم يتم ذكري فيدوّ 

 

ع أو لديها حاليا   ريك )لطيب/ عقد 2ع أو )1فج حالة النساء المتزوجات حاليا  التود رقم ) R01يتم التحقق من الس اط  للباحثة:

فج أما  ،يتم اكماط باقج اوةلة القسم الخامس F02ع فج الس اط 1نعمع التود رقم )ع وكانل ااجابة بـ )3التود رقم ) عقران/ صديق

 يتم اانتقاط إلى القسم السادس  F02ع فج الس اط 2حالة ااجابة بـ )اع التود رقم )

 ع يتم اانتقاط إلى القسم السادس  4فج حالة النساء غير المتزوجات حاليا  أو ليس لديها  ريك التود رقم )
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و هل عليك إعطائه كله أو جزء منه إلى أ، ؟: هل تستطيعين اإلنفاق كما يحلو لك من المال الذي تجنيه4F0السؤال  ➢

 زوجك؟

 

 أو جزء منه لزوجها، هن اق الماط الضي تجنيه كما يحلو لها أو تعطيه كلإتستطيع  معرفة ما إذا كانل المبحوثةالى يهدن الس اط 

ع فج حالة ااجابة  )لشخصج/ 1بة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )يتم وضع دائرة حوط كود اإلجاف

عطاء كله إع، وإذا  كانل ااجابة )2قراريع، أما إذا كانل ااجابة )إعطاء جزء منه للزوتع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا تتضكرع توضع دائرة حوط  جابة المبحوثة )ا تعرن أوع، وفج حالة ما إذا كانل إ3للزوتع توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود رقم )98التود رقم )

 

مما  : هل يمكن القول ان المال الذي تشاركي به في العائلة هو: أكثر مما يشارك به زوجك؟ أو أقل5F0السؤال  ➢

 يشارك به زوجك؟ أو تقريبا يساوي مما يشارك به زوجك؟

 

معرفة ما إذا كان الماط الضي تشارك به المبحوثة فج العائلة أك ر مما يشارك به زوجها، أو أقل مما يشارك ل الس اطيهدن قضا 

كرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضفبه زوجها، أو تقريبا يساوي مما يشارك به زوجها، 

ع  إذا أفادت المبحوثة أنها تشارك بماط )أك ر من الزوتع، أما إذا  كانل ااجابة )أقل من الزوتع يتم وضع 1حوط التود رقم )

ل إجابة ع، وفج حالة ما إذا كان3ع، وإذا  كانل ااجابة )تقريبا  متساويع توضع دائرة حوط التود رقم )2دائرة حوط التود رقم )

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس )ع وفج حالة 98ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم ) المبحوثة )ا تعرن أو

 ع 99، توضع دائرة حوط التود رقم )عقناك إجابة
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 : الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات الوظيفية(H)القسم السادس 

 

اإلنجابية، كما يلقج العوء على  الصحية وعلى صحتهن المشاكل النساء معال تيات و تجارت على العوء القسم ويلقج قضا

  عالناحية قضي من المرأة ضد العنف أثر دراوة بهدن عاقةالصعوبات الوظي ية )اإل

 

 : بشكل عام، هل تصفين صحتك العامة بأنها ممتازة، جيدة، معتدلة، سيئة أو سيئة للغاية؟ H01السؤال ➢

 

يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم فمعرفة رأي المبحوثة فج صحتها العامة، ليهدن قضا الس اط 

أن صحتها )ممتازةع، أما إذا كانل ااجابة )جيدةع يتم  وضع  دائرة حوط  ع إذا أفادت المبحوثة1وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا أفادت 4ع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )3ة )معتدلةع توضع دائرة حوط التود رقم )ع، وإذا كانل ااجاب2التود رقم )

ع وفج حالة ما إذا كانل إجابة 5المبحوثة أن صحتها )ويةةع، وإذا كانل ااجابة )ويةة للبايةع توضع دائرة حوط التود رقم )

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس )ع وفج حالة 98ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم ) المبحوثة )ا تعرن أو

 ع 99، توضع دائرة حوط التود رقم )عقناك إجابة

 

 من في العادة يتخذ القرارات الخاصة بالرعاية بصحتك الشخصية؟: H02السؤال  ➢

 أم شخص آخر؟ ؟أم أنت وزوجك ؟ام زوجك ؟انت ؟عادة حول العناية بصحتك من الذي يتخذ القرار

 

 سر قضا الس اط عن الشخص المسةوط عن اتخاذ القرار الخاص بالرعاية الصحية للمبحوثة، يتم وضع دائرة حوط كود يست

ع إذا أفادت المبحوثة )أنها قج المسةولة عن اتخاذ القرار 1اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

أنا وزوجج / ااجابة ) وإذا كانلع، 2رقم )حوط التود   ريتجع يتم وضع دائرةج / ااجابة )زوج إذا كانلأما  ع،بشأن صحتها

أفادت المبحوثة )وجود  خص ألرع  ع إذا4ع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )3دائرة حوط التود رقم ) عمعا ع توض ريتج 

 يتخض القرار بشأن رعاية صحتها 

 

 التي قد تواجها المبحوثة في القيام ببعض األنشطة بسبب مشكلة صحية. تسأل األسئلة التالية عن الصعوبات الوظيفية

 

 :فريق واشنطن بحسب الصعوبةتعريف 

واجهة قيود فج أداء مهام لمأنهم أ خاص أك ر عرضة  من الستان اآللرين بن فريق وا نطن األ خاص ذوي اإلعاقة يعرّ 

األنشطة األواوية م ل المشج أو النظر أو السمع، حتى وإن تم  فج أداءالقصور محددة أو المشاركة فج نشاط ما وذلك بسبب 

  وقد ا يواجه ق اء األ خاص قصورا  فج المتوفرة الموارد تحسين الظرون باوتخدام األجهزة المساعدة أو البيةة الداعمة أو

مة على الصعيد الشخصج أو ف ال زأداء أنشطة م ل زيارة التنيسة أو الضقات إلى التسوق ب عل حصولهم على فرص التتيّ 

األ خاص بيبقى ق اء األ خاص أك ر عرضة  لمواجهة القيود فج أداء األنشطة و/أو المشاركة مقارنة   ،البيةج  ومع ذلك

اآللرين، بسبب وجود قصور فج أداء األنشطة األواوية، وبسبب غيات التجهيزات ال زمة الضي يمتن أن يهدد مستوج 

 مشاركتهم الحالية 

جعل الشخص أك ر عرضة  من تج تالوظي ج فج أداء األنشطة األواوية ال القصور بتحديد أوجهتعريف حالة اإلعاقة  وا بد من
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العمل   ووق المشاركة فج وأ، ةالتعليميفج الم وسات والمشاركة فيها م ل الحعور  األنشطة المنظمةغيري للقيود فج أداء 

عاقة، يوصى فج بعض اإل من ذوي الشخص اعتباراإلعاقة وقياوها، والحساوية المرتبطة ب وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لم هوم

صعوبة أداء قضي األنشطة بدا  من حوط أل خاص وطرح أوةلة على االوظائف األنشطة و ال قافات، بتحديد عدة مجاات من

  8ااوت سار مبا رة عما إذا كان لديهم إعاقة معينة أم ا

 

تسأط عن الصعوبات الوظي ية التج قد تواجها المبحوثة فج القيام ببعض األنشطة بسبب مشتلة  H10الى  H03أن األوةلة من 

يتم ف  "أبدا   أوتطيع ا"و صعوبة كبيرة"، ، ""بعض الصعوبة،"صعوبة ا"لتل و اط ليارات اإلجابة ااربع التالية: ة وصحي

ع إذا أفادت المبحوثة أنه )ا صعوبةع، 1وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا كانل ااجابة )صعوبة كبيرةع توضع دائرة 2أما إذا كانل ااجابة )بعض الصعوبةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

رفعل المبحوثة )ع إذا أفادت المبحوثة )ا أوتطيع أبدا ع، وفج حالة 4ضع دائرة حوط التود رقم )ع، ويتم و3حوط التود رقم )

 ع 99، توضع دائرة حوط التود رقم )عاإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة

 

 : هل تواجهين صعوبة في النظر حتى وأنت تضاعين نظارات طبية؟H03السؤال  ➢

 

قدرة وقو الباوتخدام ال رد لعينيه/عينيها   "النظر"يرتبط نظر  ال تج لديهن صعوبات فج اليست سر قضا الس اط عن النساء 

  تهعلى إدراك ما يدور من حولهم أو مراقب لح خاص البصرية

 

 : هل تواجهين صعوبة في السمع حتى مع استخدام معينات سمعية؟H04السؤال  ➢

 

القدرة  وقوباوتخدام ال رد ألذنيه/أذنيها   "السمع"يرتبط و  فج السمع يست سر قضا الس اط عن النساء ال تج لديهن صعوبات

 على معرفة ما يقاط لهم أو أصوات األنشطة التج تدور من حولهم، بما فج ذلك حاات الخطر لح خاص السمعية 

 

 : هل تواجه صعوبة في المشي أو صعود الساللم؟H05السؤال  ➢

 

رتبط "التنقل )المشج أو صعود وي  المشج أو صعود الس لميست سر قضا الس اط عن النساء ال تج لديهن صعوبات فج 

ن سها على األرو واانتقاط من نقطة )أع إلى نقطة )تع  /بن سهنحو يسمح بالدفع  على للقدمينالس لمع" باوتخدام ال رد 

جهاز أو إنسان  إن كانل أي مساعدة مطلوبة، يتون لدج الشخص صعوبة فج  ويجب أا تتطلب القدرة على المشج مساعدة أي

الشلل الدماغج، وقد تنجم عن مجموعة واوعة من االت ات، م ل الشلل،  التنقلمع اإل ارة إلى أن الصعوبة فج  المشج 

مجموعة ال تط ليس قاما  إذ تركزمشاكل قلبية ورئوية كبيرة، وغيرقا  لتن نوح االت ومشتلة فج األذن الووطى، والبتر، و

 الخلل  واألمر مماثل لجميع المجاات الوظي ية على القصيرة ل ريق وا نطن على القيود فج أداء األنشطة وليس 
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 : هل تواجه صعوبة في التذكر أو التركيز؟H06السؤال  ➢

 

باوتخدام  ع"التضكر أو التركيز) اإلدراك"بط يرتو  التضكر أو التركيزيست سر قضا الس اط عن النساء ال تج يجدن صعوبة فج 

  وقج قدرة ال رد على أو حولها ذاكرتها اوتعادة الحقائق، أو األحداع، أو التجارت، أو ما دار من حولهأو  ال رد لضاكرته

ونا ، يرتبط لدج األ خاص األصبر واوتعادة أو الت تير مجددا  بأمر حدع فج الماضج )وواء الماضج القريب أو البعيدع  

أو  باوتخدام ال رد لقدرته "التركيز"يرتبط و التضكر غالبا  بسرد حقائق تعلموقا فج المدروة والقدرة على اوتعادتها عند الحاجة 

إنجاز بعض المهام م ل القراءة، أو احتسات األرقام، أو تعلم أ ياء جديدة  ويرتبط بالتركيز على مهمة على قدرتها العقلية 

 والتركيز قو فعل توجيه ااقتمام بالتامل إلى موضوح واحد أو التركيز من دون التأثر بأي  جء يشتل الت تير إلنجازقا  

وقد بيّن التبار النتائ  المستقاة من مختلف أوةلة اإلدراك أقمية طرح أوةلة عن التضكر والتركيز فج الس اط ن سه  فضلك يوضح 

الصعوبات الهامة وليس المشاكل اليومية م ل نسيان أين وضعوا الم اتيح أو إنجاز للمجيبين أن قدن الس اط قو التركيز على 

 مملة أو غير مرغوت فيها  يعتبرونهامهمة 

 

 : باستخدام لغتك المعتادة، هل تواجهين صعوبة في التواصل مع اآلخرين، أي التفاهم مع الغير؟H07السؤال  ➢

 

 "التواصل"يرتبط و  بة فج التواصل مع اآللرين، أي الت اقم مع البيرعن النساء ال تج يجدن صعويست سر قضا الس اط 

بتبادط الشخص للمعلومات أو األفتار مع اآللرين من ل ط اللبة  وقد يستخدم الناس أصواتهم، أو اإل ارات، أو يدونون 

م ل الخلل فج السمع أو التتلم، أو  مشاكل ميتانيتية نتيجة من عملية التبادط متعددةمراحل  فجالمعلومات  وقد ينقطع التواصل 

 مراعاةلى التلمات المستخدمة  وا ينببج قنا عقدرة الدماغ على تحليل األصوات التج يجمعها الجهاز السمعج والتعرن عدم 

 مشاكل التواصل الناجمة عن عدم اإللمام باللبة أو اوتخدام لبة غير اللبة األم 

 

 االعتناء بنفسك مثل االستحمام أو ارتداء مالبسك؟: هل تواجهين صعوبة في H08السؤال  ➢

 

ااعتناء " ويشير  م بسالن س م ل ااوتحمام أو ارتداء الااعتناء ب يست سر قضا الس اط عن النساء ال تج لديهن صعوبات فج

شمل ي  والمحلية ةال قاف بحسب ما قو وائد فجتنظيف الجسم بالتامل )بالصابون والماء عادة ع وااوتحمام الى  "بالن س

ف الشعرأي أدوات ازمة ل وتحمام م ل الصابون أو وجلب تنظيف الشعر والقدمين  :ااوتحمام كما  أو المنش ة أو المياي  منّظِ

بما  مالس لج من الجسوالعلوي  الجزأينفج  نهام بالبعضأو ه يرتبط بجميع جوانبوارتداء الم بس إلى ااعتناء بالن س  يشير

  وينببج أن يعتبر جلب الم بس من أمتان التوضيب )أي الخزانة أو غرفة إن كان ذلك مقبوا  ثقافيا   ،فج ذلك القدمين

 غ ق السحات، وغيرقا، جزءا  من عملية ارتداء الم بس وإربط األ رطة، وإق اط األزرار، والم بسع، 

مجموعة القصيرة ل ريق وا نطن، المجاات الوظي ية األلرج فج ختلف عن الياعتناء بالن س اتجدر اإل ارة إلى أن و

فج  أوا ، قد يسهم :لسببينفج األوةلة أععاء فريق وا نطن إدماجه  ارتأج أبرز المجاات األولية للمشاركة  وقد باعتباري

الضين ا يستطيعون ااعتناء اعتبار الستان وثانيا ، يساعد على تعريف األ خاص ذوي القيود الوظي ية الحادة فج أي مجاط  

 بن سهم فةة قامة ا بد من ألضقا فج ااعتبار عند صنع السياوات العامة 
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: هل تواجهين صعوبة في رفع إناء يحتوي على لترين من الماء أو المشروبات الغازية من مستوى H09السؤال  ➢

 خصرك إلى مستوى عينيك؟

 

لرفع اادوات القسم العلوي من الجسم وتحديدا  فج حركة الضرعين يست سر قضا الس اط عن النساء ال تج لديهن صعوبات فج 

  نعينيالخصر إلى مستوج المن مستوج  وغيرقا

 

: هل تواجهين صعوبة في استخدام يديك وأصابعك اللتقاط أشياء صغيرة كاألزرار أو قلم رصاص، أو في H10السؤال  ➢

 فتح علبة أو زجاجة أو إغالقها؟

 

 التقاطوااصابع  القسم العلوي من الجسم وتحديدا  فج حركة اليديينيست سر قضا الس اط عن النساء ال تج لديهن صعوبات فج 

  و فج فتح علبة أو زجاجة أو إغ قهااأل ياء أ

 

 : هل سبق لك إجراء عملية الختان؟H11السؤال  ➢

 

 وال تيات التج النساء ضد العنف أ تاط بعض قناك ولتن مماروات ضارة، وال تيات النساء حقوق اكانته حاات جميع تُعتبر

 تقليدية بأنها "مماروات المماروات قضي م ل وتعرن فج المجتمع، السائدة العادات أو التقاليد أواس على تبريرقا يجري

الشخصية  لترامتها وامتهانا   ضدقا عن ا   تم ل فهج ثم   المرأة، ومن موافقة دون العارة المماروات قضي وتُجرج ضارة"

 صحية، فوائد أي اإلناع لختان اإلناع وليس منها لتان متعددة، ك يرة أ تاط العارة التقليدية وللممارواتاإلنسانية   وحقوقها

 .الشديدة والن سية البدنية والمعاع ات الصحية المخاطر الت ير من فج يتسبب ولتن ه

 

، توضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا التناولية األععاء بتر /عما إذا تعرضل المبحوثة للختان (H11) الس اطيست سر 

توضع دائرة حوط التود فع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع 1المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 98توضع دائرة حوط التود رقم ) عا تعرن أو ا تتضكر)المبحوثة بانها  ع، وفج حالة ما إذا أفادت2رقم )

 

 : كم عدد الوالدات في حياتك؟12Hالسؤال  ➢

 

الهدن من قضا الس اط معرفة عدد الوادات التج انجبتهم المبحوثة فج حياتها، فيتم تدوين عدد الوادات التج تضكرقا المبحوثة 

ع فج المربعات المخصصة لضلك، وفج حالة 00فج المربعات المخصصة لضلك، أما إذا أفادت المبحوثة بعدم اانجات يتم تدوين )

  H30ع ويتم اانتقاط إلى الس اط رقم 90ائرة حوط التود رقم )عدم زوات المبحوثة يتم وضع د

 

 : كم عدد مرات الحمل بما فيهم الحمل الحالي؟H13السؤال  ➢

 

الهدن من قضا الس اط معرفة عدد مرات الحمل للمبحوثة )مع احتسات الحمل الحالج فج حالة حمل المبحوثةع، فيتم تدوين عدد 

ع فج 00فج المربعات المخصصة لضلك، أما إذا أفادت المبحوثة بعدم الحمل يتم تدوين ) مرات الحمل التج تضكرقا المبحوثة

  H19المربعات المخصصة لضلك ويتم اانتقاط إلى الس اط رقم 
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 : هل حدث لك إجهاض أو ولدت طفل ميت؟H14السؤال  ➢

 

ائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا يست سر قضا الس اط عما إذا حدع للمبحوثة حاات اجهاو أو ولدت ط ل ميل، توضع د

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود 1المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  H16يتم اانتقاط إلى الس اط وع 2رقم )

 

 كم مرة حدث لك ذلك؟ )يسمح بتعدد اإلجابات(: H15السؤال  ➢

 

س اط للسيدات ال تج حدع لهن إجهاو، الهدن من قضا الس اط معرفة عدد مرات حدوت ااجهاو ونوح قضا يوجه قضا ال

ع وي، إجهاو عمدي، مولود ميلع، وعليه  ااجهاو، يتم قراءة البنود الموجودة فج الجدوط على المبحوثة بند بند )إجهاو

هاو ع ويع ويدون عدد مرات حدوع ااجهاو الع وي فج ع فج حالة اإلجابة )إجAتعع الباح ة دائرة حوط التود رقم )

ع فج حالة اإلجابة )إجهاو عمديع ويدون عدد مرات  حدوع Bالمربعات المخصصة لضلك، أو تعع دائرة حوط التود رقم )

ون ع  فج حالة ااجابة )مولود ميلع ويدCااجهاو العمدي فج المربعات المخصصة لضلك، أو تعع دائرة حوط التود رقم )

عدد مرات حدوع مولود ميل فج المربعات المخصصة لضلك، مع الوضع فج ااعتبار أنه يسمح بتعدد ااجابات أي يمتن 

 ع  98التيار أك ر من إجابة، وفج حالة ما إذا أفادت المبحوثة بانها )ا تعرن /ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 H16غير ذلك أسألي س  H19إذا كانت اإلجابة )صفر( انتقل إلى س  H12للباحثة: راجعي س 

 

 طفل ناقص الوزن؟ أنجبت: هل سبق أن H16السؤال  ➢

 

يست سر قضا الس اط عن إنجات المبحوثة لط ل ناقص الوزن )يحتات لرعاية صحية لاصةع، توضع دائرة حوط كود اإلجابة 

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة 1د رقم )التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التو

  H18يتم اانتقاط إلى الس اط و ع2حوط التود رقم )

 

 حدث ذلك؟ : كم مرةH17السؤال  ➢

 

ن يوجه قضا الس اط للسيدات ال تج أنجبن ط ل ناقص الوزن، الهدن من قضا الس اط معرفة عدد مرات حدوت ذلك، وتدو

 ط ل ناقص الوزن فج المربعات المخصصة لالباح ة عدد مرات أنجات المبحوثة 

 

ً H18السؤال  ➢  ؟: هل لديك أطفال في الدراسة حاليا

 

قل للمبحوثة اط اط فج الدراوة حاليا  )المقصود قنا أي مرحلة دراويةع، توضع دائرة حوط كود  يهدن قضا الس اط لمعرفة

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع 1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

 ع 2توضع دائرة حوط التود رقم )
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 : هل تستعملي أو استعملت أي وسيلة لتنظيم األسرة/ منع الحمل؟H19السؤال  ➢

 

يهدن قضا الس اط لمعرفة اوتعماط المبحوثة لووائل تنظيم األورة / منع الحمل م ل )حبوت، لولب، حقن       الخع، يتم وضع 

ع إذا أفادت المبحوثة )نعم أوتعمل حاليا ع، أما 1دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا كانل ااجابة )لم أوتعمل ابدأع توضع 2يتم وضع دائرة حوط التود رقم )فاوتعملل فج الماضجع إذا كانل ااجابة )نعم 

  H21يتم اانتقاط إلى الس اط و ع3دائرة حوط التود رقم )

 

 خر مرة(؟ا: ما السبب الرئيسي الذي جعلك تستعملين وسيلة لتنظيم االسرة/ منع الحمل )H20السؤال  ➢

 

معرفة السبب الرئيسج اوتخدام المبحوثة وويلة تنظيم ااورة / منع الحمل )ألر مرةع، يتم وضع دائرة  ل يهدن قضا الس اط

ع إذا أفادت المبحوثة )زوجج ضبط علياع، أما إذا  1حوط  كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا  كانل ااجابة )ا أريد المزيد من اابناءع توضع 2وط التود رقم )كانل ااجابة )تأجيل الحملع يتم  وضع  دائرة ح

ع وتضكر 4ع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ااجابات الموجودة  توضع دائرة حوط التود رقم )3دائرة حوط التود رقم )

  H22إجابة المبحوثة بالت صيل، وفج ك  الحاات يتم اانتقاط إلى الس اط رقم 

 

 : ما السبب الرئيسي لعدم استعمال وسيلة لتنظيم األسرة/ منع الحمل؟H21السؤال  ➢

 

معرفة السبب الرئيسج لعدم اوتخدام المبحوثة وويلة تنظيم ااورة/ منع الحمل وواء حاليا  أو فج الماضج، ليهدن قضا الس اط 

ع إذا أفادت المبحوثة أنها )تريد 1ة حوط التود رقم )يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائر

ع، وإذا كانل ااجابة )زوجج 2اانجاتع، أما إذا  كانل ااجابة )أضرار صحية للوويلة ع يتم وضع  دائرة حوط التود رقم )

ابة )زوجج ع فج حالة  ااج4ع، وتوضع دائرة حوط التود رقم )3غير موافق/ ضبط علياع توضع دائرة حوط التود رقم )

ع 6وتوضع دائرة حوط التود رقم ) ع،5قددنج بالط قع، أما إذا كانل ااجابة )زوجج ضربنجع توضع دائرة حوط التود رقم )

فج حالة  ،ع7فج حالة ااجابة )ضبوط من أقلجع أما فج حالة ااجابة )ضبوط من أقل زوججع توضع دائرة حوط التود رقم )

ع وتضكر إجابة المبحوثة 8جابات المضكورة فج ااوتبيان توضع دائرة حوط التود رقم  )الت ن إجابة المبحوثة عن اا

  H23بالت صيل، وفج ك  الحاات يتم اانتقاط إلى الس اط رقم 

 

 : من الذي اتخذ قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة/ منع الحمل؟H22السؤال  ➢

، ام قرار زوجك بشكل ؟األسرة/ منع الحمل هو قرارك بشكل رئيسيهل يمكن القول ان قرار استخدام وسائل تنظيم 

 ، ام أنكما اتخذتما القرار بشكل مشترك؟؟رئيسي

 

الهدن من قضا الس اط معرفة الشخص الضي أتخض قرار اوتخدام وويلة تنظيم األورة/ منع الحمل، فيتم وضع دائرة حوط  كود 

التج قررت )اناع، أما إذا   قج ع إذا أفادت المبحوثة أنها1دائرة حوط التود رقم )فيتم وضع  اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

ع، أما إذا أفادت المبحوثة بأن )القرار مشتركع 2كانل ااجابة )القرار للزوت بشتل رئيسجع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، فج حالة الت ن 4دائرة حوط التود رقم ) ع، وإذا كانل ااجابة )حماي/حماتجع يوضع3توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل 5إجابة المبحوثة عن ااجابات المضكورة توضع دائرة حوط التود رقم )
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 أنك كنت ترغبين باإلنجاب وزوجك كان غير موافق؟حصل : بصفة عامة، هل H23السؤال  ➢

 

لمبحوثة ترغب فج اانجات وزوجها يرفض قضا، فيتم وضع دائرة حوط كود الهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا كانل ا

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع 1اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  H26اانتقاط إلى الس اط  ويتمع 2توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 خالفتي قرار زوجك؟ : هلH24السؤال  ➢

 

لال ل قد معرفة عما إذا كانل المبحوثة قو ، والهدن منه H23أجبن بـ )نعمع فج الس اط رقم  ال تج للنساءيوجه قضا الس اط 

ع فج حالة 1قرار زوجها أم ا، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فتوضع دائرة حوط التود رقم )

ع يتم 1ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )2عمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود رقم )ااجابة بـ )ن

  H26اانتقاط إلى الس اط 

 

 : ما هو السبب الرئيسي باألخذ بقرار زوجك وعدم مخالفته؟H25ل السؤا ➢

 

لعدم مخال ة  معرفة السبب الرئيسجقو ، والهدن منه H24أجبن بـ )اع فج الس اط رقم  ال تج نساءيوجه قضا الس اط لل

ع  إذا أفادت 1المبحوثة لقرار زوجها، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فتوضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا  كانل 2م )المبحوثة )زوجج قددنج بالط قع، أما إذا  كانل ااجابة )زوجج ضربنجع يتم وضع دائرة حوط التود رق

ع إذا افادت المبحوثة )ضبوط 4ع، وتوضع دائرة حوط التود رقم )3ااجابة )زوجج ضبط علياع توضع دائرة حوط التود رقم )

ع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة 5من أقلجع، أما فج حالة ااجابة )ضبوط من اقل زوججع توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع وتضكر إجابة المبحوثة بالت صيل 6توضع دائرة حوط التود رقم ) عن ااجابات المضكورة

 

 : بالعكس بصفة عامة، هل حصل أنك كنت ال تريدين االنجاب ولكن زوجك يريد؟H26السؤال  ➢

 

، فيتم وضع دائرة حوط كود ذلكالهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا كانل المبحوثة ا ترغب فج اانجات وزوجها يرغب فج 

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع 1ابة التج تضكرقا المبحوثة، فتوضع دائرة حوط التود رقم )اإلج

  H29يتم اانتقاط إلى الس اط و ع2دائرة حوط التود رقم )

 

 ي قرار زوجك؟ت: هل خالف H27السؤال   ➢

 

لال ل قد معرفة عما إذا كانل المبحوثة قو ، والهدن منه H26أجبن بـ )نعمع فج الس اط رقم  ال تج نساءيوجه قضا الس اط لل

ع فج حالة 1قرار زوجها أم ا، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فتوضع دائرة حوط التود رقم )

ع يتم 1ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )2لتود رقم )ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط ا

  H29اانتقاط إلى الس اط 
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 : ما هو السبب الرئيسي باألخذ بقرار زوجك وعدم مخالفته؟H28السؤال 

 

المبحوثة لعدم مخال ة  معرفة السبب الرئيسجقو ، والهدن منه H27أجبن ب  فج الس اط رقم  ال تج نساءيوجه قضا الس اط لل

ع  إذا أفادت المبحوثة 1لقرار زوجها، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فتوضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا  كانل ااجابة 2)زوجج قددنج بالط قع، أما إذا  كانل ااجابة )زوجج ضربنجع يتم وضع دائرة حوط التود رقم  )

ع فج حالة ااجابة )ضبوط من 4ع، وتوضع دائرة حوط التود رقم )3دائرة حوط التود رقم ))زوجج ضبط علياع توضع 

ع، فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن 5)ضبوط من اقل زوججع توضع دائرة حوط التود رقم ) أقلجع، أما فج حالة ااجابة

 بالت صيل  ع وتضكر إجابة المبحوثة6ااجابات المضكورة توضع دائرة حوط التود رقم )

 

: من يأخذ القرار بضرورة حصولك على الرعاية الصحية االنجابية، مثالً، إذا شعرِت باأللم أو الحرقان H29السؤال  ➢

 عند التبول؟

 

على الرعاية الصحية اإلنجابية فج حالة احتياجها  المبحوثة الهدن من قضا الس اط  معرفة الشخص الضي يألض  قرار حصوط

 ع إذا أفادت المبحوثة أنها1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ئرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،لضلك، فيتم وضع دا

يتم وضع دائرة حوط فالتج تقرر ذلك بشتل اواوج )المبحوثة بشتل أواوجع، أما إذا كانل ااجابة )الزوت  أو الشريكع  قج

ع، فج حالة الت ن 3ار كان )قرار مشتركع توضع دائرة حوط التود رقم )ع، أما إذا  أفادت المبحوثة بأن القر2التود رقم )

 ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل 4إجابة المبحوثة عن ااجابات المضكورة توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 

مل، خدمة ما : هل تستطيعين الذهاب لتلقي الخدمة في حالة شعورك بتعب في الحاالت االتية: متابعة حH30السؤال  ➢

عالج االالم أسفل البطن والحوض، عالج  بعد الوالدة، استخدام وسائل تنظيم االسرة، عالج االلتهابات المهبلية،

 .االنيميا

 

)متابعة حمل، لدمة ما بعد الوادة، التالية فج الحاات يست سر قضا الس اط عن مدج اوتطاعة المبحوثة فج الضقات لتلقج الخدمة 

اوتخدام ووائل تنظيم ااورة، ع ت االتهابات المهبلية، ع ت ااام او ل البطن والحوو، ع ت اانيمياع حاط  عورقا 

الواردة  يتم قراءة البنود الموجودة فج الجدوط على المبحوثة بند بند، وعليه نـجد أن اإلجابة الخاصة لتل بند من البنودفبتعب، 

أو تعع دائرة ع فج حالة اإلجابة بـ )نعمع 1بالجدوط أما نعم أو ا  أو ا ينطبق وعلى الباح ة أن تعع دائرة حوط التود رقـم )

 ع  فج حالة ا ينطبق 3ع فج حالة اإلجابة بـ )اع أو تعع دائرة حوط التود رقـم )2حوط التود رقـم )

 

 مرتبطة تتون أن المتوقع من أو مرتبطة أنها وجد المختل ة التج العوامل من عدد عن بيانات ااوةلة التالية تعمل على جمع

رات ذلك فج بما الزوت، يد بالعنف على هات الضكورية، مشروعية السيطرة عن النساء تصوُّ الزوجات  ضرت إزاء النساء وتوجُّ

رات ت دي أن المتوقع من .الزوجة ضد يماروها الزوت النج المالج التحتم وولوكيات التحتمية والسلوكيات  عن النساء تصوُّ

 العنف وقوح على المساعدة إلى من المرأة أعلى اجتماعية منزلة له وأن   المرأة على ولطته فرو الحق فج لديه الرجل أن  

 .المرأة ضد
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أو  مقتنعة بهذا الرأي: هل برأيك على الزوجة موافقة واطاعة زوجها في رأيه حتى لو كانت غير H31السؤال  ➢

 مختلفة معه؟

 

معرفة رأي المبحوثة عما إذا كانل تت ق أو تختلف مع الرأي القائل بوجوت قبوط الزوجة برأي زوجها حتى ل يهدن قضا الس اط

قم فج حاط عدم اقتناعها بهضا الرأي، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود ر

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة 2ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )1)

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، 98المبحوثة )ا تعرنع توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99د رقم )توضع دائرة حوط التو

 

 : هل الرجل برأيك من يجب ان يتحكم ويترأس البيت؟H32السؤال  ➢

 

معرفة رأي المبحوثة عما إذا كانل تت ق أو تختلف مع الرأي القائل بوجوت الرجل التحتم فج البيل، يتم ل يهدن قضا الس اط

ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا 1رقم )وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود 

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنع توضع دائرة حوط 2كانل ااجابة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99ود رقم )ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط الت98التود رقم )

 

 تية تشكل مبرراً لضرب الزوجة؟: هل تعتقدين ان السلوكيات األH33ل السؤا ➢

 

 ضرت الزوت قبوط أن   .مجتمعيا   به ومقبوا مباحا   كلما كان الزوت يد على المرأة ضد العنف على القعاء صعوبة تزداد

وقضا  .الزوت يد على الزوجة ضد العنف ظاقرة حدوع بزيادة العوامل ارتباطا   أك ر من واحدا   يُعدُّ  الظرون بعض فج لزوجته

)أقملل فج  بل  :يلج كما المواقف قضي وكانل المواقف بعض لزوجته فج الزوت ضرت ل ترة النساء قبوط مدج الس اط يتناوط

ن أماكن لروجه، البيل، أقملل فج رعاية أوادقا، تألرت فج إعداد الطعام، احرقل الطعام،  تل بزوجها وتقوم بالس اط ع

الرأي، لرجل بدون أذنه، ردت عليه، مسرفةع، يتم قراءة البنود الموجودة فج  فجرفعل المعا رة الزوجية معه، تختلف معه 

الجدوط على المبحوثة بند بند، وعليه نـجد أن اإلجابة الخاصة لتل بند من البنود الواردة بالجدوط أما نعم أو ا  أو ا تعرن 

ع فج حالة 2عمع أو تعع دائرة حوط التود رقـم )ع فج حالة اإلجابة  بـ )ن1وعلى الباح ة أن تعع دائرة حوط التود رقـم )

 ع فج حالة )ا تعرنع 98اإلجابة بـ )اع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقـم )
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 : خلفية عن الزوج الحالي أو األخير (M)القسم السابع

 

 بالزوج الحالي أو األخير للمبحوثة اسئلة هذا القسم خاصة

  

 ك )السنوات الكاملة(؟: ما هو عمر زوجك/ شريكM01السؤال  ➢

 

معرفة عمر زوت /  ريك المبحوثة الحالج أو األلير بالسنوات التاملة أي تحديد العمر بالسنوات التاملة ليهدن قضا الس اط 

ويتم حضن كسور السنة، يتم تدوين العمر فج المربعات المخصصة لضلك، والمقصود بالعمر قنا قو عمر الزوت/ الشريك فج 

وت / الشريك فيجب التقصج عن ذلك قدر اإلمتان، وإذا كان ملر عيد مي د له، إذا وجد صعوبة فج الحصوط على عمر الز

ألر زوت /  ريك للمبحوثة متوفج تعدط صيبة الس اط إلى )كم ويتون عمري اان إذا كان على قيد الحياة؟ع أما إذا كانل إجابة 

اإلجابة على الس اط أو رفعل المبحوثة )ع وفج حالة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عا تتضكر أو ا تعرن)المبحوثة 

 ع  99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عليس قناك إجابة

 

 : في أي عام ولد؟M02السؤال  ➢

 

حيا يتم تسجيله باليوم والشهر والسنة فج  ،معرفة تاريخ مي د زوت /  ريك المبحوثة الحالج أو األليرليهدن قضا الس اط 

تاريخ المي د فج حالة عدم معرفة المبحوثة  ىبالمستندات الرومية للحصوط عللضلك، ويمتن ااوتعانة المربعات المخصصة 

وفج حالة عدم معرفة المبحوثة  ،……عالشخصية أو  هادة المي د أو ما  ابه ذلك  وقضي المستندات م ل )البطاقات ،بالتواريخ

ع دالل المربعات الخاصة  بالشهر وبالم ل -ة )بشهر المي د وعدم توافر أي مستند يتم من ل له معرفة  هر المي د يتم كتاب

ع وفج حالة )رفعل 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو ، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنوالسنة لليوم

تاريخ المي د  ع،  يتم مراجعة العمر مع99المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 والتصحيح إذا لزم األمر 

 

 ما هي جنسيته الرئيسية؟: 3M0السؤال  ➢

 

ع 1المبحوثة، فيتم تدوين ما تضكري المبحوثة فج التود رقم )لزوت /  ريك  الرئيسية جنسيةالمعرفة ليهدن قضا الس اط 

ع وفج 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عا تتضكر أوا تعرن )أما إذا كانل إجابة المبحوثة ، المخصص لتحديد الجنسية

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)حالة 

 

 

 

 : من أين هو؟ هل هو من نفس مجتمعك أو بلدتك؟ 4M0السؤال  ➢

 

األلير من ن س مجتمعها أو بلدتها، يتم وضع دائرة معرفة عما إذا كان زوت/  ريك المبحوثة الحالج أو ليهدن قضا الس اط 

من )مجتمع واحدع، أما  مع إذا أفادت المبحوثة بأنه1حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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ة )مدينة ألرجع يتم وضع ع، وفج حالة ااجاب2إذا كانل ااجابة )منطقة ري ية ألرج / قريةع، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، فج حالة الت ن 4وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة )بلد ألرع توضع دائرة حوط التود رقم ) ،ع3دائرة حوط التود رقم )

ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل، أما إذا كانل 5إجابة المبحوثة عن ااجابات المضكورة توضع دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو المبحوثة )ا تعرن إجابة

 ع   99أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود  رقم )

 

 سبق له الذهاب إلى المدرسة؟ : هل5M0السؤال  ➢

 

وبق له الضقات إلى المدروة أم ا، ويتم وضع  دائرة قد زوت /  ريك المبحوثة الحالج أو السابق  اذامعرفة ليهدن قضا الس اط 

ع فج حالة  ااجابة بـ )نعمع، ويتم وضع 1حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  )

ا تتضكرع يتم  أو مدروة مطلقا ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنع إذا أفادت انه )لم يضقب لل2دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط 98وضع دائرة حوط التود رقم )

  M07اط إلى الس اط ع  يتم اانتق99ع أو)98ع أو )2ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )99التود رقم )

 

 : ما هو أعلى مستوى تعليمي حصل عليه؟a6M0ل السؤا ➢

 

البرو من قضا الس اط قو معرفة أعلى مستوج تعليمج حصل عليه زوت /  ريك المبحوثة الحالج أو السابق والمقصود بأعلى 

الحصوط على الشهادة وإنهاء المرحلة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة قو مستوج تعليمج 

، ويتم وضع عالشهادة اابتدائية)ع إذا كان الزوت / الشريك حصل على 1مع تحديد العام، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع إذا أفادت انه 3، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )ال انويةعشهادة ال)ع إذا أفادت انه حصل على 2دائرة حوط التود رقم )

ع 98، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن/ ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )الجامعية/ فأعلىعالشهادة )حصل على 

  M07ويتم اانتقاط إلى الس اط رقم 

 

 )الترميز المحدد محلياً( ؟: ما هو عدد السنوات الدراسيةb6M0السؤال  ➢

 

البرو من قضا الس اط قو تدوين عدد السنوات الدراوية لزوت /  ريك المبحوثة الحالج أو السابق التج مت ها فج التعليم ويتم 

ا تتضكرع يتم وضع  أو تدوين مدة السنوات الدراوية فج المربعات المخصصة لضلك، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود 98حوط التود رقم ) دائرة

 ع 99رقم )

 

 ما حالة النشاط المعتاد أو الحالي لزوجك/ شريكك الحالي أو السابق؟: 7M0ل السؤا ➢

 

ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة  أو السابق،معرفة حالة العمل لزوت /  ريك المبحوثة الحالج ليهدن قضا الس اط 

ع 2ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،)يعمل بأجر(ع فج حاط أنه 1التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

وضع دائرة حوط التود ويتم  ع،يعمل لحسابه)ع إذا أفادت انه 3ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) (،صاحب عمل) إذا أفادت انه
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عاطل يبحا عن (ع إذا أفادت انه 5ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع، أجر يعمل لدى األسرة دون) ع إذا أفادت انه4رقم )

ويتم  سبق له العملعع،لم ي) عاطل يبحا عن عمل(ع إذا أفادت انه 6ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ملعع،)وبق له الع عمل

، )طالب(ع فج حاط أنه 8ويتم وضع دائرة حوط التود رقم ) يعملع، له إيراد وا(ع إذا أفادت ان 7التود رقم )وضع دائرة حوط 

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة 98يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) )ا تتضكر أو ا تعرن(أما إذا كانل إجابة المبحوثة 

ع 3ع أو)2أو)ع 1فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم ) ع،99رة حوط التود رقم )على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائ

اانتقاط إلى القسم  ع يتم99)أو ع 98ع أو )8)ع أو 6)فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم اما   M09يتم اانتقاط إلى ع 4أو)

    ال امن

 

 : منذ متى انتهت وظيفته األخيرة؟8M0 السؤال ➢

 

معرفة الوقل الضي فقد زوت المبحوثة فيه وظي ته االيرة، ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج الى يهدن الس اط 

 )فج ااوابيع األربعة الماضية(وظي ته  انتهل اع إذا أفادت المبحوثة أنه1تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ) هرا  الماضية 12أوابيع و 4ما بين (وظي ته  انتهل اع إذا أفادت انه2رقم ) عن وقل الزيارة، ويتم وضع دائرة حوط التود

 هرا  الماضيةع، أما إذا كانل  12وظي ته منض )أك ر من  انتهل اع إذا أفادت انه3عن الزيارة، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط )ع وفج حالة 98)ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم  أو إجابة المبحوثة )ا تعرن

ع  يتم اانتقاط 99ع أو)98ع، فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عأو ليس قناك إجابة

 إلى القسم ال امن   

 

 العمل الذي يقوم به )كان يقوم به(؟قطاع ما هو نوع : 9M0السؤال  ➢

 

زوت/  ريك المبحوثة، )يمتن إضافة رموز محددة على مستوج لالعمل الحالج أو السابق قطاح يست سر قضا الس اط عن نوح 

ع إذا أفادت المبحوثة أن 1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) البلدع، يتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

ع، 2ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )الصناعة)فج قطاح ع، أما إذا كانل ااجابة ةالزراع)فج قطاح زوجها/  ريتها يعمل 

وفج حاط أفادت أنه  ع،3ع توضع دائرة حوط التود رقم )البناء)قطاح أما إذا أفادت المبحوثة بأن زوجها/  ريتها يعمل فج 

توضع دائرة  كافٍ تعريف نوح القطاح بشتل لم يتم فج حالة و ع،4يعمل فج قطاح )الخدماتع توضع دائرة حوط التود رقم )

ا تتضكرع يتم وضع دائرة  أو ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن5حوط التود رقم )

ود رقم يتم وضع دائرة حوط الت عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)ع وفج حالة 98حوط التود رقم )

 ع 99)

 

 

 

 : عنف الزوج/ الشريك(V)القسم الثامن 
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قضا القسم من ااوتبيان حساس بشتل لاص، ولهضا السبب، وتجرين تمارين ك يرة على قضا القسم فج برنام  التدريب  وويتون 

 المبحوثة    نزعجلاه قضي األوةلة بدون توجيه أحتام، وأن يتون الرد مناوبا  إذا ما من العروري أثناء المقابلة التأكد من أن توجّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

خطوبات ويتم طرح أوةلة قضا القسم فقط على النساء ال تج أجابن فج األوةلة السابقة أنهن )متزوجات أو وبق لهن الزوات أو الم

أو لهن  ركاء فج أي وقل معىع  والهدن من أوةلة قضا القسم قو اوتتشان تجربة المرأة مع مختلف أ تاط العنف التج 

 ارتتبها الشركاء المختل ون  

 

 : مقدمة تقرأها الباحثة V01السؤال  ➢

 

 

ط، بل يستخدم أيعا لتسليط العوء ع بصوت واضح  فهضا القسم ا يقدم الموضوح فقV01ينببج قراءي المقدمة المتتوبة فج ) 

على أن جميع الع قات تمر بالجيد والسيئ  كما ينببج عند قراءة قضا المقطع، تضكير المبحوثة بأنه ويجري تبيير موضوح 

ا على أي و اط  مجبورة لإلجابةسل يالحديا إذا قاطع أحدقم المقابلة  وايعا  تعري ها بأن أجوبتها وتظل ورية للباية، وأنها ل

 ترغب به 

 

إذا أعربل المبحوثة عن عدم رغبتها فج مواصلة المقابلة، ينببج  ترقا على وقتها وتنهى المقابلة  وإذا قدمل المبحوثة أية 

أوبات لرغبتها فج إنهاء المقابلة، قومج بتسجيل قضي األوبات فج الجزء المخصص لتعليقات الباح ة فج نهاية ااوتبيان، أما فج 

 ع  V02لمبحوثة على مواصلة المقابلة، انتقلج إلى الس اط )حاط موافقة ا

 

". حتى لو كانت المبحوثة لها الحق في رفض  ال إجابة/  اإلجابة خيار " رفضتالأن األسئلة حول أعمال العنف ال تملك 

 ،اإلجابة، فمن المهم محاولة الحصول على إجابة، ألن أعمال العنف ضد المرأة هي جوهر هذا النموذج. بعد التحقق والشرح

 إذا كانت المبحوثة مازالت ترفض اإلجابة على بعض األسئلة، يجب أن تكتب " رفضت" إلى جانب السؤال.

 

ع إلى ملر زوت )لطيب/  ريكع أو اارتباط الحالج، وإذا ردت المبحوثة V16-V02ة األولى من األوةلة )تشير المجموع

)لطيب/  ريكع، ينببج أن تقبل روايتها، وأن يرد عليها بأنه  على أحد األوةلة بأن ذلك حدع لها، ولتن ليس مع ملر زوت

من المستحسن اا ارة إلى األزوات "الشركاء" بأومائهم لت ادي وتوجه لها أيعا  أوةلة مماثلة عن  ركاء وابقين قريبا   و

 االتباس          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  سلوك الزوج / الخطيب /الشريك شير إلى ي: V02السؤال  ➢

 

 معرفة على واإلصرار واألصدقاء، األقل مع الزوجة تقييد اتصاط السابق أو الحالج الزوت محاوات بين ارتباط قناك وجود
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 فيها والشك ملر، رجل مع تحدثل إذا والبعب لدمة صحية، على للحصوط اوتةضانه وضرورة الوقل، طواط متان تواجدقا

 العنف  أ تاط من  ت    السلوكيات قضي اعتبار كما يمتن المرأة، ضد والعنف بص ة مستمرة

 

 ريكع المبحوثة الحالج أو األلير يحاوط السيطرة عليها  حيا  /ع إلى التشف عما إذا كان زوت )لطيب V02) يهدن الس اط

 (V02)يقرأ كل بند من البنود الواردة بالس اط    ريكع المبحوثة الحالج أو األلير /يشير إلى السلوك العام لزوت )لطيب 

  واتركج مهلة من الوقل للمبحوثة لتجيب

 

 من المهم

الماضية، ألنه قد يحدع أن  12 األ هر اط طرح قضا الس اط أيعا  على النساء اللواتج انتهل ع قتهن ب ترة أطوط من -

 السلوك الضي نبح ه قد اوتمر أو أبتدأ بعد انتهاء الع قة 

 12ع فج األ هر اط  هرا  الماضية، حيا ا يمتن أن يتون السلوك قد حد 12فج حالة ترمل امرأة لمدة أك ر من  -

  V02Bالماضية، عليك بوضع دائرة حوط "ا" لجميع األوةلة فج العمود 

 

معظم البنود  ،لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ترة التج حدع فيها قضا ويتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج

 ض البنود تحتات إلى ت سير وقج:  ع ا تحتات إلى  رح  ولتن قناك بعgإلى )ع  (aالمضكورة من

 

(b:عنج منعها من رؤية والديها أو أبنائها  ي، "من الدرجة األولى بعائلتكيعع حدودا  اتصالك " ع 

(e:ت ير من األحيان يشك أو يتهمها بوجود رجل ملر تقيم معه ع قة   ال، يعنج أنه فج "لصةمخيشك أنك غير " ع 

(f:يشير إلى إنه عليها ألض اإلذن قبل اوتشارة طبيب أو بدون اذنه" الرعاية الصحية لن سكلحصوط على امن "يمنعك  ع ،

ممرو أو عامل صحج تقليدي للحصوط على رعاية صحية  ونحن قنا مهتمون بمعرفة ما إذا كانل المبحوثة مريعة للباية 

الحصوط على موافقته قبل ذقابها، حتى لو  وكانل بحاجة ماوة إلى رؤية طبيب، وأن زوجها )لطيبها /  ريتهاع يتوقع منها

 كان لديها الماط لدفع ثمن الع ت  

 

، ودائرة حوط ع(V02Aع فج عمود الس اط 1إذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط )، ("V02"a)ابدئج بالبند األوط 

، أما إذا كان الجوات )نعمع، اوتمري ("V02"b) التالجع انتقلج إلى البند ا)اع، وإذا كان الجوات ) بـع فج حالة اإلجابة 2)

 هر الماضية التج وبقل  12حدع قضا ل ط الـ قد لطرح الس اط عما إذا كان ع V02B)على ن س الصف إلى عمود الس اط 

وقوعه قبل الـ  ع لـ )اع وذلك فج حاط2 هر الماضية ودائرة حوط ) 12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1المقابلة  ضعج دائرة حوط )

)اع على كل بـ وقتضا  فج حالة اإلجابة  هر الماضية، ثم انتقلج إلى البند التالج ويترر ما وبق لتل بند من بنود الس اط  12

  (V03)أنتقل إلى  (V02A)البنود فج 

 

، انتقل V02A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " عند االشارة بـ :V02السؤال تحقق من  للباحثة:
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 .02CVالى 

 

و ؟ أ )شريكك )الحالي أو األخير هل كان زوجك/ ؟: من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلنV02Cالسؤال  ➢

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 

 الحالج أو األلير،شريكع ال /قبل الزوت )الخطيب كيات التحتمية من السلويوجه قضا الس اط للسيدات ال تج تعرضن إلى  

وضع دائرة ت كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،، فيتم وضع دائرة حوط معرفة الشخص الضي قام بضلكليهدن قضا الس اط و

 كانل ااجابة )الزوت / الشريك السابقعإذا  إذا أفادت المبحوثة بأنه )الزوت الحالج/ ألر زوت/  ريكع، أما ع1حوط التود رقم )

ع، وفج حالة ما إذا 3ع، أما إذا  أفادت المبحوثة بأن )ك قماع توضع دائرة حوط التود رقم )2)يتم وضع دائرة حوط التود رقم 

على  ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة98ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم ) أوكانل إجابة المبحوثة )ا تعرن 

 ع 99الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود رقم )

 

ليست مدرجة  ،(، كما في األسئلة الالحقةكثيرةمرات(، )مرات بعض الالحظي أن األسئلة عن التكرار )مرة واحدة(، ) للباحثة:

من األحيان تكون من نمط سلوكيات السيطرة. وذلك ألن هذه السلوكيات تتعلق بخصائص العالقة وفي كثير أسئلة في 

متواصل )مسلك( بدال من أن تكون أعماالً محددة. وقد يعتمد تكرارها على عدد المرات التي تحاول المرأة أن تفعل هذه 

 األشياء، بدالً من مدى السلوك المسيطر. 

 

 : التحكم المالي V03السؤال  ➢

 

ع إلى الحصوط على انطباح عن التحتم المالج، )فج بعض األحيان يعتبر التحتم المالج أيعا  جانبا  من V03يهدن الس اط ) 

  ةاقتصادي ويطرةجوانب السلوك المسيطرع  كما يمتن اعتبار مماروات التحتم المالج 

 

  (V03)بنود السؤال 

 

aب الماط، او اا تراك بمشاريع تدر بالماط؟يمنعك من الحصوط على العمل أو الضقات إلى العمل، أو التجارة، أو كس ع 

bين قه على أمور ألرج )م ل التحوط  حتى ولو كان يملك ماا   ،ت ج من الماط لمصاريف المنزطييرفض منحك ما  ع

 والسجائرع؟  

cيألض ما تتسبيه رغم عنك؟ ع 

 

 النحو التالج:  يمتن توويع بنود قضا الس اط ببنود ألرج حسب السياق  ويمتن أن تتون بعض البنود على 

 

 يألض من حسابك دون أذنك  •

 يسحب من بطاقة ااعتماد الخاصة بك دون أذنك  •

 يتصرن بأم كك الخاصة  •
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 يمنعك من العمل ضد رغبتك  •

 يمنعك من معرفة دلل األورة أو الحصوط عليه، حتى لو طلبل ذلك )يستخدم فج كنداع  •

 ا يسمح لتج بالعمل )يستخدم فج تركياع   •

 

ع ن سه، فيقرأ كل بند من البنود الواردة بالس اط واتركج مهلة من الوقل V02اوتي اء قضا الس اط نمط اوتي اء و اط )ويتبع  

للمبحوثة لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ترة التج حدع فيها قضا ويتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند 

 التالج 

 

، ودائرة (V03A)ع فج عمود الس اط 1وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط )، ("V03"a) ابدئج بالبند األوط 

ع انتقلج ا أو ا ينطبقوإذا كان الجوات )، )ا ينطبقع بـع فج حالة اإلجابة 3)اع، ودائرة حوط ) بـع فج حالة اإلجابة 2حوط )

لطرح الس اط  (V03B)أما إذا كان الجوات )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط ، ("V03"b) إلى البند التالج

 هر  12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1ضعج دائرة حوط ) هر الماضية التج وبقل المقابلة   12حدع قضا ل ط الـ قد عما إذا كان 

ويترر ما وبق لتل  هر الماضية، ثم انتقلج إلى البند التالج  12ع لـ )اع وذلك فج حاط وقوعه قبل الـ 2الماضية ودائرة حوط )

  (V04)أنتقل إلى  (V03A)على كل البنود فج  أو )ا ينطبقع )اعبـ بند من بنود الس اط وقتضا  فج حالة اإلجابة 

 

، انتقل V03A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " بـعند االشارة  :V03السؤال تحقق من  للباحثة:

 .V03Cالى 

 

و ؟ أ )شريكك )الحالي أو األخير هل كان زوجك/ ؟: من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلنV03Cالسؤال  ➢

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 

يهدن الحالج أو األلير، وشريكع ال /من قبل الزوت )الخطيب  ااقتصاديةللسيطرة ه قضا الس اط للسيدات ال تج تعرضن  يوجّ 

وتوضع دائرة حوط التود  كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، الضي قام بضلك، فيتم وضع دائرة حوط معرفة الشخصل قضا الس اط

لر زوت/  ريكع، أما إذا كانل ااجابة )الزوت / الشريك  السابقع يتم وضع  مع إذا أفادت المبحوثة بأنه )الزوت الحالج/ 1رقم )

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة 3ع، أما إذا  أفادت المبحوثة بأن )ك قماع توضع دائرة حوط التود رقم )2دائرة حوط التود رقم )

لة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس ع وفج حا98رقم )توضع دائرة حوط التود  ا تتضكرع أوالمبحوثة )ا تعرن 

 ع 99قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : اإليذاء العاطفي/ النفسي V04السؤال  ➢

 

ع تحديد مجموعة من السلوكيات من قبل الزوت )الخطيب / الشريكع الحالج / األلير، الم ذية ن سيا  أو (V04قدن الس اط 

طرح قضا الس اط، يجب على الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط كل مرة مع كل بند من البنود الواردة عاط يا   عندما يتم 

بالس اط )قل وبق أن قام زوجك /  ريتك )أو أي  ريك ألرع يوما  بأي من التصرفات التاليةع  واتركج مهلة من الوقل 
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رة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط للمبحوثة لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ت

 إلى البند التالج 

 

 حول سلوكيات اإليذاء العاطفي/ النفسي   (V04)بنود السؤال 

 

aأقانك أو جعلك تشعرين بالسوء: تعنج أن الزوت )الخطيب/ الشريكع قاط أ ياء ويةة عن المبحوثة، أو قاط أ ياء جعلها  ع

 ها ا ن ع لها، م ل أن ا قيمة لها أو أنها امرأة ويةة أو قبيحة أو غبية  تشعر بأن

bأحط من  أنك أو أذلك أمام اآللرين: يعنج التقليل من الشأن، بأن قاط أو فعل عن قصد  يةا  جعل المبحوثة تبدو كما لو   ع

 ا  إلحرات المبحوثة أو الحد من كرامتها  أنها غير مهمة أو ا قيمة لها  ونعنج بـ )إذاطع، أنه قاط أو فعل عن قصد  ية

cم ل أغراضها الشخصية  للمبحوثةحطم أغراو ذات أقمية لك: يعنج أنه قام بتسر أ ياء مهمة  ع 

dعمد إلى إلافتك أو ترقيبك )عبر طريقة النظر إليك، الصراخ أو تحطيم األغراو م   ع: يعنج )الترقيبع أنه ألان  ع

على و متها  وقد يتون ذلك، على وبيل الم اط، بالطريقة التج يتطلع بها إلى وجهها، أو المبحوثة بشدة، أو جعلها تخان 

عن طريق الصراخ وتحطيم األ ياء  فقد يمارس الرجاط العنف لتخويف أزواجهم لمنعهن من المبادرة أو من إلبار 

 اآللرين عن وضعهن  

eلتهديد بإيضائها أو إيضاء  خص ذو أقمية عندقا م ل أط اط تعنج ا :قدد ك ميا  بإلحاق األذج بك أو بأي  خص قريب منك ع

 المبحوثة أو والديها 

 

ودائرة حوط  ،(V04A)ع فج عمود الس اط 1ع، ضعج دائرة حوط )وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعم، ("V04"a)ابدئج بالبند األوط 

، وإذا ("V04"b)أي (V04) البند التالج فج الس اط  إذا كان الجوات )اع انتقلج إلى ، ي حظ انهعبـ )ا ع فج حالة اإلجابة2)

 12عما إذا كان حدع قضا ل ط الـ لطرح الس اط  (V04B)الس اط )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود كان الجوات بـ 

ع لـ )اع 2)  هر الماضية ودائرة حوط 12فج الـ  ع  لـ )نعمع إذا حدع1رة حوط )، ضعج دائ هر الماضية التج وبقل المقابلة

، (V04B) هر الماضية التج وبقل المقابلة، وإذا كان الجوات بـ )نعمع فج عمود الس اط  12حدوثه قبل الـ وذلك  فج حاط 

نست هم من ل لها على تترار الحدع ل ط الـ  ، األوةلة فج  قضا العمود (V04C)اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط 

ع )ك يرا ع، وينببج 3ع )بعض المرات )قلي  عع و )2ع )مرةع و )1ل المقابلة  ليارات اإلجابة قج ) هر الماضية التج وبق 12

ولتن إذا طلب تقديم عدد معين أن تععج دائرة حوط اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح )قلي  ع و )ك يرا ع للمبحوثة  

  كما ي حظ انه إذا كان الرد )اع مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  راتم 5-2لتوضيح )قليلع، يمتن القوط إن قضا يعنج حوالج 

 هر الماضية  12لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع قبل الـ  (V04D)انتقلج إلى عمود الس اط  (V04B)فج عمود الس اط 

 12وقع قبل اط ا )اع أي العنف قد  ع فج حالة اإلجابة بـ1وإذا حدع قل كان مرة واحدي أو قلي   أو ك يرا ، ضعج دائرة حوط )

ع فج حالة 3ع فج حالة اإلجابة بحدوع قضا الحدع مرة، ودائرة حوط )2على المسح، ودائرة حوط )  هر الماضية السابقة

 ع فج حالة اإلجابة بحدوثه )ك يرا ع  4اإلجابة بحدوثه )قلي  ع، ودائرة حوط )
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البنود السلوكية التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة فج الصف ن سه،  وبشتل أك ر تحديدا ، وون يتون لتل بند من

 هر األليرة من الع قةع أم  12 هر قبل المقابلة وليس الـ  12 هر الماضية )الـ  12حوط ما إذا كان العنف قد وقع ل ط الـ 

أنتقل إلى  (V04A))اع على كل البنود فج بـ اإلجابة  هر الماضية  ويتبع ذلك أوةلة عن عدد المرات  فج حالة  12قبل الـ 

(V05)  

 

  وقد يبدو قضا (V04)ع، لتل بند من بنود الس اط V04Dع إلى )V04Aوقتضا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج العواميد من )

 معقدا  فج البداية، ولتن مع المماروة ويتون من السهل نسبيا إكماط الس اط  

 

 :V04من تحقق  للباحثة:

 V04E، انتقل الى V04A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " بـند االشارة ع

 V05، انتقل الى V04Aبعمود  ("2"ال" لجميع األجوبة )االشارة " بـعند االشارة 

 

 

و ؟ أ )أو األخير شريكك )الحالي هل كان زوجك/؟ : من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلنV04Eالسؤال  ➢

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 

 

الحالج أو األلير، شريكع ال /الزوت )الخطيب  من قبل العاط ج/ الن سج يوجه قضا الس اط للسيدات ال تج تعرضن  لإليضاء

لمبحوثة، توضع دائرة كود اإلجابة التج تضكرقا ا حوط ، فيتم وضع دائرةمعرفة الشخص الضي قام بضلكليهدن قضا الس اط و

 لر زوت/  ريكع، أما إذا كانل ااجابة )الزوت /الشريك السابقعمع إذا أفادت المبحوثة بأنه )الزوت الحالج/ 1حوط التود رقم )

ع، وفج حالة ما إذا 3أفادت المبحوثة بأن )ك قماع توضع دائرة حوط التود رقم ) إذا ع، أما2) يتم وضع دائرة حوط التود رقم

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على 98ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم ) أوكانل إجابة المبحوثة )ا تعرن 

 ع 99الس اط أو ليس قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : العنف الجسدي V05السؤال  ➢

 

 

  وا يتم الس اط عن كافة التصرفات الم ذية جسديا ، بل أع على طبيعة التصرفات الم ذية جسدي(V05نتعرن من ل ط الس اط 

يت ج أن نسأط عن األعماط الشائعة لنتون قادرين على التعرن على النساء ال تج تعرضن لإليضاء البدنج، وتقدير  دة العنف 

 عرضن له الجسدي الضي ت

 

عندما يتم طرح قضا الس اط، يجب على الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط كل مرة مع كل بند من البنود الواردة بالس اط  

)قل قام زوجك /  ريتك )الحالج أو األليرع بأي من التصرفات التاليةع  واتركج مهلة من الوقل للمبحوثة لتجيب  قناك لتل 

ة حوط ال ترة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج كما قو الحاط بند لط أفقج فيه أوةل
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  (V04)مع الس اط 

 

 

 : حول العنف الجسدي (V05)بنود السؤال 

 

aد أ تاط ص عك أو رماك بما قد ي ذيك: يعنج ألقى عليك  يةا  قد ي ذيك كما يشمل ذلك اللطم والص ع، ولتن ليس أ ع 

 العنف الجسدي  

bدفعك بشدة أو بعنف أو  دّ  عرك: يعنج اوتخدم القوة البدنية لدفع المبحوثة، على وبيل الم اط، مقابل الجدار أو على   ع

 األرو أو  دّ  عرقا )ولتن ذلك ليس بن س حدة جّر المرأة من  عرقاع  

cط الجسدية العني ة التج تتون أك ر حدة من ضربك بقبعته أو بأي غرو ملر يمتن أن ي ذيك: يشير إلى األعما ع

 الص ع بيد م توحة م ل اللتمات التج من المرجح أن ت دي إلى إصابات لارجية أو داللية  

dيشير إلى العنف الجسدي الشديد، بما فج ذلك الركل أو الجر )م ل الجر من بقسوة ركلك أو وحبك أو قام بعربك ع :

 العرت، الضي من المرجح أن ي دي إلى وقوح إصابات لارجية أو داللية   الشعر أو الساقين أو الضراعينع، أو

eلنقك أو عمد إلى حرقك: يشير إلى كتم الن س أو الخنق )أما باليدين أو بالحبل أو بأي مواد ألرجع، أو حرق المبحوثة  ع

 ع  عن قصد )بما فج ذلك بالسجائر، أو على الموقد أو فج النار، أو عن طريق إ عاط النار بها

fأو أوتخدم فعليا  مسدوا  أو وتينا  أو أي و ح ملر تجاقك: يشير إلى التهديد بالبندقية أو اوتخدامها فعليا  إلط ق  كقدد ع

النار على المبحوثة، أو التهديد بأي  تل ملر من أ تاط األولحة أو اوتخدامها بال عل  وتشمل األولحة أي  جء يمتن 

 لمناجل والمطارق  اوتخدامه كس ح م ل الستاكين وا

 

على أنه عنف جسدي )لطيرع بسبب تزايد لطر (c,d,e,f) فج تصنيف  دة العنف، يصنف فعل واحد على األقل من ال ةات  

حدوع إصابة  وينببج أن يدرك أنه قد تتون حالة اضطهاد واحدة، ضحية لعدد من أعماط العنف، كما أنه فج الحالة التج يتترر 

 فيها اإليضاء، قد يتون من  أن حادثة واحدة  ديدة الخطورة أن ترفع درجة حدة حاات ااضطهاد جميعا    

 

، ودائرة عV05A)ع  فج عمود الس اط 1بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط ) المبحوثةو إذا أجابل ("V05"a) بالبند األوط ابدئج 

أي البند  عV05البند التالج فج الس اط )إذا كان الجوات )اع انتقلج إلى ، ي حظ انه )اع ع فج حالة اإلجابة بـ2حوط )

(V05"b") لى ن س الصف إلى عمود  الس اط )عكان الجوات )نعمع، اوتمري ، و إذاV05B ع لطرح الس اط عما إذا كان قد

ضية ودائرة  هر الما 12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1 هر الماضية التج وبقل المقابلة، ضعج دائرة حوط ) 12الـ وقع ل ط 

 كان الجوات )نعمع فج عمود الس اطا إذو  هر الماضية التج وبقل المقابلة، 12فج حاط وقوعه  قبل الـ  ع لـ )اع وذلك2حوط )

(V05B( ع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اطV05Cقضا العمود  نست هم من ل لها على تترار  األوةلة فج ،ع

ع )ك يرا ع، وينببج أن تععج 3ع )قلي  ع و )2ع )مرة واحدةع و )1 هر الماضية  ليارات اإلجابة قج ) 12الحدع ل ط الـ 

اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح )قلي  ع و )ك يرا ع للمبحوثة  ولتن إذا طلب تقديم عدد معين لتوضيح  دائرة حوط
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  كما ي حظ انه إذا كان الرد )اع فج مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  مرات 5-2)قليلع، يمتن القوط إن قضا يعنج حوالج 

 هر الماضية وإذا  12ع لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع قبل الـ V05D اط )ع انتقلج إلى عمود السV05Bعمود الس اط )

 هر  12وقع قبل اط ا ع فج حالة اإلجابة بـ )اع أي العنف قد 1حدع قل كان مرة أو قلي   أو ك يرا ، ضعج دائرة حوط )

ع فج حالة اإلجابة 3مرةع، ودائرة حوط )ع فج حالة اإلجابة بحدوع قضا الحدع )2الماضية السابقة على المسح، ودائرة حوط )

 ع فج حالة اإلجابة بحدوثه )ك يرا ع  4بحدوثه )قلي  ع ودائرة حوط )

 

وبشتل أك ر تحديدا ، وون يتون لتل بند من بنود العنف البدنج التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة فج الصف ن سه، 

 هر األليرة من الع قةع أم  12 هر قبل المقابلة وليس الـ  12 هر الماضية )الـ  12ـ حوط ما إذا كان العنف قد وقع ل ط ال

أنتقل إلى  (V05A))اع على كل البنود فج بـ  هر الماضية  ويتبع ذلك أوةلة عن عدد المرات  فج حالة اإلجابة  12قبل الـ 

(V06)  

 

وقد يبدو قضا   (V05)ع، لتل بند من بنود الس اط V05Dع إلى )V05Aوقتضا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج العواميد من )

  معقدا  فج البداية، ولتن مع المماروة ويتون من السهل نسبيا إكماط الس اط 

 

 : V05من تحقق  :للباحثة

 V05Eانتقل الى  ، V05A" بعمود1"أي تصرف على األقل اشارة واحدة  "نعم" في بـعند االشارة 

 V06، انتقل الى V05Aبعمود  ("2"ال" لجميع األجوبة )االشارة " بـعند االشارة 

 

 

و ؟ أ )شريكك )الحالي أو األخير هل كان زوجك/ ؟: من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلنV05Eالسؤال  ➢

 شريكك آخر قبلهما؟ أو أي زوج/ ؟كالهما

 

 

يهدن قضا الزوت ) الخطيب / الشريكع  الحالج أو األلير، و قبليوجه قضا الس اط للسيدات ال تج تعرضن  لإليضاء الجسدي من 

ضع دائرة حوط التود رقم معرفة الشخص الضي قام بضلك، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، تول اط الس

دائرة  يتم وضع )الزوت /الشريك السابقعلر زوت/  ريكع، أما إذا كانل ااجابة مإذا أفادت المبحوثة بأنه )الزوت الحالج/ ع 1)

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة 3) توضع دائرة حوط التود رقمأفادت المبحوثة بأن )ك قماع  إذا ع، أما2حوط التود رقم )

ليس ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو 98ا تتضكرع توضع دائرة حوط التود رقم ) أوالمبحوثة )ا تعرن 

 ع 99قناك إجابةع، توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : العنف الجنسيV06السؤال  ➢

  

ع على مجموعة من ولوكيات تتعلق بالمماروة الجنسية الم ذية وا يتم الس اط عن كافة V06نتعرن من ل ط الس اط ) 

سلوكيات، عندما يتم طرح قضا الس اط، السلوكيات الم ذية، بل يت ج أن نسأط عن مدج حدوع ث ثة أ تاط متطرفة من قضي ال
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)الحالج يجب على الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط كل مرة مع كل بند من البنود الواردة بالس اط )قل قام زوجك/  ريك 

ه أوةلة أو األليرع أو أي زوت بأي من التصرفات التاليةع  واتركج مهلة من الوقل للمبحوثة لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج في

   (V04)) حوط ال ترة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج )كما قو الحاط مع الس اط

 

 

 ( حول العنف الجنسيV06بنود السؤال )

 

aإقامة ع قة جنسية رغما  عنك عندما ا ترغبين بضلك؟ م اط قددك أو مستك بقوة رغما : يشير إذا أرغمها زوجها / لطيبها  ع

 ريتها الحالج أو األلير فج أي وقل معى على الجماح الجنسج عندما لم تتون راغبة فج ذلك، يعنج أنه اوتخدم القوة  /

 عها  أو التهديد للحصوط على الجماح الجنسج م

 

bالزوت / الشريك )الحالج أو األليرع أو أي  هقل وبق أن أقمل ع قة جنسية ا ترغبين فيها بسبب لوفك مما قد ي عل  ع

زوت: يشير إلى قيام الزوت )الحالج أو األليرع: يشير إلى إنه قامل فج أي وقل معى بجماح جنسج عندما لم تتون راغبة 

ة فج ذلك ألنها كانل لائ ة مما قد ي عله الزوت / الشريك، م ل )ضربها، أو تركها أو الضقات إلى عاقرة أو اتخاذ صديق

 لهع  

 

cرأيل أنها تحط  أو ج فيهالم ترغب ةجنسي بأعماطعلى القيام أو أي زوت  )الحالج أو األليرعك تقل أجبرك زوجك /  ري ع

قد تتون القوة المستخدمة جسدية أو غير جسدية )م ل التهديدات أو جعلها تخان من أن يتركهاع   من  أنك أو تضلك:

 قيام ب عل جنسج معين تجدي من را  أو مهينا   المسألة الرئيسية قج أنه أجبرقا على ال

 

ع، ودائرة حوط V06Aع فج عمود الس اط )1وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط )، ("V06"a)ابدئج بالبند األوط 

، ("V06"b)ي البند أ عV06) ع فج حالة اإلجابة بـ )اع  ي حظ انه إذا كان الجوات )اع انتقلج إلى البند التالج فج الس اط2)

 12ع لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع ل ط الـ V06Bوإذا كان الجوات )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط )

ع لـ )اع 2 هر الماضية ودائرة حوط ) 12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1 هر الماضية التج وبقل المقابلة  ضعج دائرة حوط )

ع، V06B هر الماضية التج وبقل المقابلة  وإذا كان الجوات )نعمع فج عمود الس اط ) 12قبل الـ  وذلك فج حاط وقوعه

األوةلة فج قضا العمود نست هم من ل لها على تترار الحدع ل ط الـ  V06C)اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط )

ع )ك يرا ع، وينببج أن تععج دائرة حوط اإلجابة 3  ع و )ع )قلي2ع )مرة واحدةع و )1 هر الماضية  ليارات اإلجابة قج ) 12

  ولتن إذا طلب تقديم عدد معين لتوضيح )قليلع، يمتن القوط إن للمبحوثةالتج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح )قلي  ع و )ك يرا ع 

ع V06Bاع فج عمود الس اط )  كما ي حظ انه إذا كان الرد )مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  مرات 5-2قضا يعنج حوالج 

 هر الماضية وإذا حدع قل كان مرة أو قلي    12ع لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع قبل الـ V06Dانتقلج إلى عمود الس اط )

 هر الماضية السابقة على المسح،  12وقع فج قبل اط ا ع فج حالة اإلجابة بـ )اع أي العنف قد 1أو ك يرا ، ضعج دائرة حوط )
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ع فج حالة اإلجابة بحدوثه )قلي  ع، ودائرة حوط 3ودائرة حوط ) ،ع فج حالة اإلجابة بحدوع قضا الحدع )مرةع2ودائرة حوط )

 ع فج حالة اإلجابة بحدوثه )ك يرا ع   4)

 

فج الصف  وبشتل أك ر تحديدا ، وون يتون لتل بند من بنود العنف الجنسج التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة

 هر األليرة من  12 هر قبل المقابلة وليس الـ  12 هر الماضية )الـ  12ن سه، حوط ما إذا كان العنف قد وقع ل ط الـ 

 (V06A))اع على كل البنود فج بـ  هر الماضية  ويتبع ذلك أوةلة عن عدد المرات  فج حالة اإلجابة  12لع قةع أم قبل الـ ا

  (V07)أنتقل إلى 

 

  وقد يبدو قضا (V06)ع، لتل بند من بنود الس اط V06Dع إلى )V06Aا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج العواميد من )وقتض

 معقدا  فج البداية، ولتن مع المماروة ويتون من السهل نسبيا إكماط الس اط  

 

 :06Vمن تحقق  للباحثة:

 V06E، انتقل الى V06A" بعمود 1"نعم" في أي تصرف على األقل اشارة واحدة " عند االشارة بـ

 V07 ، انتقل الىV06Aبعمود  ("2عند االشارة بـ "ال" لجميع األجوبة )االشارة "

 

أو كالهما  )شريكك )الحالي أو األخير هل كان زوجك/ : من قام بهذه التصرفات التي قمت بذكرها اآلنV06Eالسؤال  ➢

 شريكك آخر قبلهما؟ زوج/أو أي 

 

 

يهدن قضا ، وأو األلير الشريكع الحالج /الخطيب ( زوتال قبلمن الجنسج  لإليضاء تعرضن يوجه قضا الس اط للسيدات ال تج

تم وضع دائرة حوط التود في كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، معرفة الشخص الضي قام بضلك، فيتم وضع دائرة حوطل الس اط

يتم وضع   السابقع الزوت /الشريككانل ااجابة ) إذا إذا أفادت المبحوثة بأنه )الزوت الحالج/ ألر زوت/  ريكع، أما ع1رقم )

ع، وفج حالة ما إذا كانل إجابة 3أفادت المبحوثة بأن )ك قماع توضع دائرة حوط التود رقم )إذا  ع، أما2)دائرة حوط التود رقم 

بة على الس اط أو ليس رفعل المبحوثة اإلجا)ع وفج حالة 98ع توضع دائرة حوط التود رقم )ا تتضكر أوالمبحوثة )ا تعرن 

 ع 99، توضع دائرة حوط التود رقم )عقناك إجابة

    

للتحقق ومراجعة إجابات المبحوثة على أسئلة العنف الجسدي والجنسي من جانب الزوج  V07 ،V08السؤاالن  ➢

 )الشريك( الحالي أو األخير 

 

 

ع، وذلك لمعرفة V06) و V05)ع موضوعة لعمان التحقق ومراجعة إجابات المبحوثة على األوةلة )V08ع، )V07األوةلة )

ما إذا كانل المبحوثة قد أفادت أن قناك عن ا  جسديا  أو جنسيا  قد ارتتبه الزوت )الشريكع الحالج أو األلير لها  وتستخدم قضي 

ابلة لتخطج بعض األوةلة بحيا يتم توجيه بعض األوةلة فقط إلى ال تج يبلبن أن قناك المعلومات فج مراحل احقة من المق

 عن ا  جسديا  و / أو جنسيا قد وقع عليهن 
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 :07Vالسؤال  ➢

 

ع لمعرفة ما إذا ردت المبحوثة بـ )نعمع على V05ع من الس اط )V05Aعليك النظر فج اإلجابات الواردة فج عمود الس اط ) 

عع  فإذا كانل قد أجابل بـ )نعمع، فمعنى قضا إن قناك عن ا  جسديا  قد 1بنود الس اط )وأنك وضعل دائرة حوط )أي بند من 

ع من V05Aع  وإذا كانل اإلجابات الواردة فج عمود الس اط )1ارتتبه الزوت )الشريكع الحالج أو األلير  في  ر بدائرة على )

الزوت ع لتل البنود الواردةع، فمعنى قضا إن 2)وأنك وضعل دائرة حوط )ع بـ )اع على كل بنود الس اط V05الس اط )

  ع 2لم يرتتب أي  تل من أ تاط العنف الجسدي، في  ر بدائرة على ) األلير لها ع الحالج أوخطيب / الشريك)ال

 

 :08Vالسؤال  ➢

 

ع لمعرفة ما إذا أجابل V06من الس اط )ع V06Aكما فج الس اط السابق، ينببج مراجعة اإلجابات الواردة فج عمود الس اط ) 

عع  فإذا كانل قد أجابل بـ )نعمع، فمعنى قضا إن 1المبحوثة بـ )نعمع على أي بند من بنود الس اط )وأنك وضعل دائرة حوط )

فج عمود  ع  وإذا كانل الردود الواردة1قناك عن ا  جنسيا  قد ارتتبه الزوت )الشريكع الحالج أو األلير  في  ر بدائرة على )

ع لتل البنود الواردةع، فمعنى 2ع بـ )اع على كل بنود الس اط )وأنك وضعل دائرة حوط )V06ع من الس اط )V06Aالس اط )

 ع  2قضا إن الزوت )الخطيب / الشريكع الحالج أو األلير لم يرتتب أي  تل من أ تاط العنف الجنسج، في  ر بدائرة على )

 

 ن زوجك الحالي/ السابق أو أي شريك )في الوقت الحالي(؟: هل انت خائفة مV08aالسؤال  ➢

هل يمكن القول إن الخوف من زوجك لم يحصل أبداً أو حصل بعض األحيان أو الكثير من األحيان أو معظم/ كل 

 االحيان؟

 

يحاوط قضا  ع للنساء جميعا ، ببض النظر عما إذا كن قد أبلبن عن تعرضهن ألي  تل من أ تاط العنف V08aيوجه الس اط )

كانل المرأة فج  العنف ويتناوط مسألة إذاالس اط )الضي ا يوجد فج اوتبيان منظمة الصحة العالميةع قياس جانب ملر من  دة 

قناك و اط بديل لائ ة على حياتها؟ ي ترو أن العيش فج لون   ريتهاع قد يتونلطيبها / زوجها )أي وقل معى لائ ة من 

 معظم الوقل قو مقياس لتجربتها الضاتية لشدة العنف الضي تعيشه  

 

يقرأ الس اط )قل أنل لائ ة من زوجك الحالج/ السابق أو أي  ريك )فج الوقل الحالجع؟  قل يمتن القوط إن قضي التصرفات لم 

حيان أو الت ير من األحيان أو معظم/ كل األحيان؟ع  ضعج دائرة حوط التود المناوب التج تحصل أبدا أو حصلل بعض األ

ع وفج 98ضعج دائرة حوط التود رقم )) ا تعرن أو ا تتضكر)ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة 5ع إلى )1المبحوثة من )ي تضكر

 ع  99عج دائرة حوط التود رقم )، ضعرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة) ةحال

 

إذا نعم: كم مرة حصلت مثل هذه : هل قمت بضرب زوجك/ شريكك عندما لم يقم هو بضربك؟ V08bالسؤال  ➢

 هل يمكن القول إن هذه التصرفات حصلت مرة واحدة أو عدة مرات أو مرات كثيرة؟ التصرفات؟
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حدة أو عدة مرات مرة وا فهل حدع ذلكمعرفة إذا قامل المبحوثة بعرت زوجها/  ريتها، وإذا قامل بضلك ليهدن قضا الس اط 

إذا أفادت ع 1تم وضع دائرة حوط التود رقم )كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، في أو مرات ك يرة، يتم وضع دائرة حوط

ع،  وفج حالة 2)يتم وضع دائرة حوط التود رقم  )مرة واحدة(حدوع ذلك  إذا كانل ااجابة )أبدا ع، أما المبحوثة بأنه لم يحدع

ع وفج حالة ما إذا كانل إجابة المبحوثة  حدوع ذلك 3ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ))مرات 5-2( )قلي    حدوع ذلكااجابة 

يتم  )ا تتضكر أو ا تعرن(ابة المبحوثة ، أما إذا كانل إجع4توضع دائرة حوط التود رقم ) مراتعع 5مرات ك يرة ) أك ر من (

يتم وضع دائرة حوط  عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة) ةع وفج حال98وضع دائرة حوط التود رقم )

  ع99التود رقم )

 

 ؟انت حامل حالياً أو سبق أن كنت حامل: هل V09السؤال  ➢

 

لمبحوثة حامل أم ا، وي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، يست سر قضا الس اط لمعرفة عما إذا كانل ا

المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط  ع إذا أفادت1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 يتم اانتقاط إلى القسم التاوع  وع، 2التود رقم )

 

 عدد مرات الحمل؟: V09aالسؤال  ➢

 

 البرو من قضا الس اط قو تدوين عدد مرات الحمل ويتم تدوين العدد فج المربعات المخصصة لضلك 

 

سبق أن تم فيه دفعك أو صفعك أو ضربك أو ركلك من قبل زوجك / شريك  هلقلت إنك كنت حامالً. : V10السؤال  ➢

 أثناء الحمل؟

 

)دفعك أو ص عك أو ضربك أو ركلكع من قبل أي  جسدي للمبحوثة أثناء الحمل أم ايست سر قضا الس اط لمعرفة حدوع إيضاء 

ع 1رقم )بدائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود  من أزوجها /  ركاءقا، وي  ر

أما إذا كانل إجابة  ،ع2وضع دائرة حوط التود رقم )يتم إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع 

)رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو  ةع وفج حال98ائرة حوط التود رقم )ا تتضكرع يتم وضع د أو )ا تعرن المبحوثة

ع يتم 99ع أو )98ع أو )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم ) ع 99ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 اانتقاط إلى القسم التاوع 

 

 من حاالت الحمل حدث ذلك )كم عدد حاالت الحمل التي دفعت أو صفعت أو ضربت أو ركلت(؟ : كمV11السؤال  ➢
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ع )دفعك أو ص عك V10يتم و اط المبحوثة عن عدد مرات الحمل التج حدع فيها التصرفات التج تم ذكرقا فج الس اط رقم ) 

" فج 01ويتم وضع الرقم فج المربع الخاص بضلك، إذا كانل المبحوثة حامل مرة واحدة يتم تدوين " أو ضربك أو ركلكع،

 المربع المخصص لضلك 

 

 : هل حدث هذا في الحمل األخير؟V11aالسؤال  ➢

 

جابة المناوبة اايضاء الجسدي للمبحوثة أثناء الحمل االير أم ا، وي  ر بدائرة حوط كود اإل الس اط لمعرفة إذا حدعيهدن قضا 

ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم 1التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن ع،2وضع دائرة حوط التود رقم )

ع  فج حالة وضع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ع،رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)الة وفج ح

ع يتم اانتقاط إلى القسم التاوع، إذا كانل المبحوثة حامل مرة واحدة ي  ر على التود 99ع أو )98ع أو )2دائرة حوط التود رقم )

 " 1رقم "

 تعرضت للكم أو الركل في البطن أثناء الحمل؟ سبق لك ان : هلV12السؤال  ➢

 

يست سر قضا الس اط لمعرفة عما إذا تعرضل المبحوثة للتم أو الركل فج البطن أثناء الحمل وي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة 

ل إجابة المبحوثة ب  ع إذا أفادت المبحوثة بنعم، أما إذا كان1المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ع،رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة)وفج حالة 

 

     .العنف في مرة واحدة من الحمل، فيتم السؤال عن هذا الحملإذا تم اإلبالغ عن 

إذا تم اإلبالغ عن العنف في أكثر من مرة واحدة من الحمل، فإن األسئلة التالية تشير إلى الحمل األخير/ األحدث الذي تم فيه 

 .العنف

 

الشريك الذي قام بذلك هو والد  فترة الحمل األخيرة التي تعرضت فيها للضرب، هل كان الزوج/ : خاللV13السؤال  ➢

 الطفل؟

 

أثناء الحمل قو والد الط ل أم ا  بعربها فج البطن يهدن قضا الس اط لمعرفة عما إذا كان زوت /  ريك المبحوثة الضي قام 

مبحوثة بـ ع إذا أفادت ال1وي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ا  أو ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2)نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

يتم وضع  عرفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة) ةع وفج حال98ائرة حوط التود رقم )تتضكرع يتم وضع د

 ع 99قم )دائرة حوط التود ر
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 الحالي أو األخير؟ شريككالرجل الذي فعل هذا زوجك/  : هلV14السؤال  ➢

 

الحمل  وي  ر فج البطن أثناء  بعربهايهدن قضا الس اط لمعرفة إذا كان زوت /  ريك المبحوثة الحالج أو األلير قو الضي قام 

ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما 1حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) بدائرة

ا تتضكرع يتم  أو ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط 98) وضع دائرة حوط التود رقم

 ع 99التود رقم )

 

 ؟قام الشخص بمثل هذه األشياء قبل أن تكون حامالً  : هلV15السؤال  ➢

 

قد قام فج البطن أثناء الحمل بعربها الحالج أو األلير الضي قام  يهدن قضا  الس اط لمعرفة إذا كان زوت /  ريك المبحوثة 

حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم   وي  ر بدائرة بضلك قبل أن تتون حام  ،

ل إجابة ع، أما إذا كان2ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )1)

رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو )ع وفج حالة 98ا تتضكرع  يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو المبحوثة )ا تعرن

ع يتم 99ع أو )98ع أو )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم ) ع 99رقم )يتم وضع دائرة حوط التود  ع،إجابة ليس قناك

  اانتقاط إلى القسم التاوع

 

( على للمبحوثةالى اإلجابات السابقة  يبالمقارنة مع ما قبل الحمل، هل حصل الصفع/ الضرب )اشير  V16:السؤال ➢

 أثناء الحمل؟ بالسوء أعني، أكثر تكرارا أو أكثر شدة؟ اً أم أبقى على حاله، أو ازداد سوءاألقل من قبل، 

 

قد قام بضلك من  فج البطن أثناء الحمل  بعربهاالج أو االير قام الح يهدن قضا  الس اط لمعرفة إذا كان زوت /  ريك المبحوثة 

، فيتم وضع دائرة حوط ازداد ووءا ع، وي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة -أبقى على حاله -قبل )أقل

المبحوثة )أبقى على حالهع يتم وضع دائرة  ع إذا أفادت المبحوثة  بحدوع ذلك )أقل من قبلع، أما إذا كانل إجابة1)التود رقم 

ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة 3وضع دائرة حوط التود رقم ) جابة المبحوثة )ازداد ووءا ع يتماحالة ع،  وفج 2حوط التود رقم )

أو ليس قناك  ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط98تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ا أو تعرن )ا

 ع 99إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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 : اإلصـــــــــابات(I)القســــــم التــــــاسع 

 

قضا القسم من ااوتبيان لمعرفة المزيد عن اإلصابات التج كانل نتيجة تصرفات الزوت/ الشريك والتج تحدثنا عنها )يمتن 

رق أو التواء أو كسر فج حاإل ارة أو التضكير لتصرفات محددة ذكرت فج القسم السابقع أعنج بأي إصابة جسدية، م ل جرح أو 

ه ذلك، ويتم طرح أوةلة قضا القسم فقط على النساء ال تج أجابن فج األوةلة السابقة أنهن العظام أو كسر فج األونان أو ما  اب

 عانين من عنف جسدي أو جنسج 

 

 

"أود اآلن أن اعرف المزيد عن اإلصابات التي كانت نتيجة تصرفات  المقدمة المكتوبة بصوت واضح ةللباحثة: ينبغي قراء 

في القسم السابق( أعني بأي إصابة  ذكرتزوجك/ شريكك والتي تحدثنا عنها )يمكن اإلشارة أو التذكير لتصرفات محددة 

 أو ما شابه ذلك. رق أو التواء أو كسر في العظام أو كسر في األسنانحجسدية، مثل جرح أو 

 

 

 : هل تسببت لك احدى هذه التصرفات بأذى نتيجة معاملة زوجك/ شريكك الحالي/ األخير لك؟I01ل السؤا ➢

 

رق أو التواء أو كسر فج العظام أو كسر فج األونان أو ح)م ل جرح أو  للمبحوثةالس اط معرفة إذا حدع إيضاء الهدن من قضا 

االير )م ل ص ع أو ركل، أو وحب، أو ضرت بقسوة     الخع، ما  ابه ذلكع  نتيجة لتصرفات زوجها /  ريتها الحالج أو 

ع إذا أفادت المبحوثة  بـ 1وي  ر بدائرة  حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  )

 ا أو تعرن كانل إجابة المبحوثة )ا ع، أما إذا2)نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

)رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع  ةع وفج حال98تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  I04ع يتم اانتقاط إلى الس اط 99ع أو )98ع أو )2ع   فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )99دائرة حوط التود  رقم )

 

 : خالل حياتك، كم مرة أصبت من قبل زوجك/ شريكك )أزواجك/ شركائك(؟ I02aالسؤال  ➢

 أو مرات كثيرة؟ )قليالً( واحدة أو بعض المراتهل يمكن القول إن هذه التصرفات حصلت مرة 

 

العظام أو  )م ل جرح أو لرق أو التواء أو كسر فج عدد مرات ااصابة التج حدثل للمبحوثةالس اط معرفة الهدن من قضا 

كسر فج األونان أو ما  ابه ذلكع  نتيجة لتصرفات زوجها /  ريتها الحالج أو االير )م ل  ص ع أو ركل، أو وحب، أو 

ع 1ضرت بقسوة     الخ ع، وي  ر بدائرة حوط كود اإلجابة المناوبة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  )

مراتعع يتم وضع دائرة حوط التود  5-2) ع ذلك )مرة واحدة ع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة  )قلي   إذا أفادت المبحوثة بحدو

ع، أما إذا كانل إجابة 3مراتعع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) 5ع، وفج حالة ااجابة )مرات ك يرة )أك ر من 2رقم )

)رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو  ةع وفج حال98رقم )تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود  ا أو تعرن المبحوثة )ا

 ع   99ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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 الماضية؟ 12: هل حدث ذلك في االشهر I02bل السؤا ➢

 

التود رقم الماضية )عن المسحع، فيتم وضع دائرة حوط  12يست سر قضا الس اط لمعرفة إذا حدثل قضي ااصابات فج اا هر 

ع، وإذا كانل إجابة 2ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )1)

)رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو  ةع وفج حال98تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ا أو تعرن المبحوثة )ا

 ع 99م وضع دائرة حوط التود رقم )ليس قناك إجابةع يت

 

الرجاء ذكر أي إصابة نتيجة تصرفات أي من ازواجك / شركائك بغض النظر عن  ؟نوع اإلصابات : ماI03السؤال  ➢

 طول فترة حدوثها؟ 

 

حدوع عنف جسدي أو جنسج أو  تج أبلبن عناإلصابات مهمة بوص ها جانبا  من جوانب  دة العنف  يوجه قضا الس اط لل 

قما قد ارتتبه الزوت )الخطيب / الشريكع الحالج أو األلير دون الت ريق بين قضين الشتلين من أ تاط العنف  فقد تبين من ك 

 تجربة دراوة منظمة الصحة العالمية متعددة األقطار أن الس اط فقط عن العنف الجسدي وي وت ذكر بعض اإلصابات  

 

اوتبيان منظمة الصحة العالمية  ف ج قضا ااوتبيان، قناك أوةلة مبا رة تعطج أم لة صيبل األوةلة بطريقة مختل ة عن أوةلة 

عن اإلصابات، وذلك للتأكد من عدم ت ويل حوادع عنف  ديدة لن تضكرقا المبحوثة إذا لم يتم إعطاء أم لة لها، وذلك بدا  من 

    و اط يمتن أن ي وت ذكر بعض اإلصاباتع الس اط عما إذا كانل المبحوثة قد تعرضل إلصابة فج أي وقل معى )وقو

عنها ع عما إذا كانل كل واحدة من اإلصابات التج أفادت I03Aع عن أنواح اإلصابات، ويست سر الجزء )I03)الس اط يست سر 

 عن المسح   هر الماضية 12قد وقعل ل ط الـ المبحوثة 

 

مهلة من الوقل  ع، واتركجI03الواردة بالس اط )كل بند من البنود يجب على الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط كل مرة مع 

 للمبحوثة لتجيب  

 

 ( حول اإلصابات الناتجة عن العنفI03بنود السؤال )

A  ح أو ععةجر  

B  لدش أو احتتاك الجلد أو كدمة 

C  التواء أو للع 

D  حرق 

E  جرح عميق أو إصابة دالليّة 

F  إصابة فج العين أو األذن 

G   كسر فج العظام 

H   ج األونانكسر ف 
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I  إصابات داللية 

J  ألرج )حددع------------ 

حوط ااجابات التج تضكرقا المبحوثة ثم اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط ويتم وضع دائرة أقرأ بنود الس اط، 

(I03A نعمع إذا  ع لـ1 هر الماضية التج وبقل المقابلة، ضعج دائرة حوط ) 12ع لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع ل ط الـ(

، أما  هر الماضية التج وبقل المقابلة 12ع لـ )اع وذلك فج حاط وقوعه قبل الـ 2 هر الماضية ودائرة حوط ) 12وقع فج الـ 

 ع 98فج حالة ما إذا ذكرت المبحوثة ت )ا أعرنع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

  

قبل أي من أزواجك/ شركائك بحيث احتجت الى : في حياتك، هل سبق أن تم أذيتك بشكل كبير من I04السؤال  ➢

 الرعاية الصحية )حتى وأن كنت لم تحصلي عليها(؟

 

يست سر قضا الس اط لمعرفة إذا كان قناك حاجة لرعاية صحية للمبحوثة نتيجة حدوع أذج من قبل الزوت / الشريك حتى فج 

ع إذا أفادت المبحوثة )نعم وحصلل عليهاع، أما 1رقم )حالة عدم الحصوط على م ل قضي الرعاية، فيتم وضع دائرة حوط التود 

ع، وإذا كانل إجابة المبحوثة )لم احتاتع يتم 2إذا كانل إجابة المبحوثة )نعم ولم احصل عليهاع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ةع يتم وضع دائرة حوط ع، وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجاب3وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع يتم اانتقاط إلى القسم العا ر 99)ع و3)فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم  ع 99التود رقم )

 

 : عدد المرات التي احتجت فيها إلى الرعاية الصحية؟I04aالسؤال  ➢

 

الصحية نتيجة حدوع أذج من مرات التج احتاجل فيها المبحوثة الحصوط على الرعاية الالهدن من قضا الس اط معرفة عدد 

 قبل الزوت / الشريك ويتم وضع الرقم فج المربعات المخصصة بضلك 

           

 شهر الماضية؟ 12: هل حدث أن احتجت إلى الرعاية الصحية نتيجة هذه اإلصابة )اإلصابات( خالل I05السؤال  ➢

 

الماضية )عن المسحع، فيتم  12يست سر قضا الس اط لمعرفة إذا كان قناك الحاجة للحصوط على الرعاية الصحية فج اا هر 

، أما إذا كانل إجابة المبحوثة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط التود )نعمعع إذا أفادت المبحوثة بـ 1وضع دائرة حوط التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو وثة )ا تعرنع، وإذا كانل إجابة المبح2رقم )

 ع 99اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : في حياتك، هل سبق أن تلقيت الرعاية الصحية لهذه اإلصابة )اإلصابات(؟ I06السؤال  ➢

 يمكن القول إن هذا قد حصل في بعض األحيان أو دائماً أو أبداً؟هل                   

اتجة عن عنف الزوت/ الشريك الس اط لمعرفة إذا حصلل المبحوثة على الرعاية الصحية  نتيجة حدوع اصابات ن  سر قضايست

إذا كانل إجابة المبحوثة بـ  فج بعض ااحيانع، أما ،ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعم1، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )أم ا
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ع، وإذا كانل 3ابدا ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،)ابـ ااجابة  ةع، وفج حل2دائما ع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) ،)نعم

لس اط ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على ا98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو إجابة المبحوثة )ا تعرن

 ع 99أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود  رقم )

 

 : في حياتك، هل سبق أن قضيت ليلة )أو أكثر( في مستشفى بسبب هذه اإلصابة )اإلصابات(؟I07السؤال  ➢

 

بسبب ااصابة يهدن قضا الس اط لمعرفة إذا كان قناك الحاجة لقعاء ليلة أو أك ر فج المستش ى للحصوط على الرعاية الصحية 

المبحوثة  يالناتجة عن عنف الزوت/ الشريك ويست سر عن عدد الليالج فج حاط المبيل فج المستش ى، يتم وضع الرقم الضي تضكر

ع إذا أفادت المبحوثة )لم احتاتع، أما إذا كانل إجابة 1ضلك، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم )لفج المربعات المخصصة 

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو المبحوثة )ا تعرن

 ع 99ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : هل صرحت للموظف الصحي بالسبب الحقيقي إلصابتك؟I08السؤال  ➢

 

ابتها للموظف الصحج، ويشمل قنا أي عامل رعاية يهدن قضا الس اط لمعرفة إذا كانل المبحوثة قد صرحل عن وبب اص

صحية بما فج ذلك مقدمو لدمات الصحة من الحتومة والقطاح الخاص والرعاية الصحية التقليدية، يتم وضع دائرة حوط 

ذا كانل إجابة ع، أما إ2ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، وفج حالة ااجابة بـ )اع يتم وضع الدائرة حوط التود رقم )1التود رقم )

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو المبحوثة )ا تعرن

 ع 99ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )
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    الشريك( (: تجارب عنف من األخرين )غير الزوج / غيرNالقســم العاشر )

 

ويتم طرح األوةلة فج قضا القسم ع ع عن تعرو المبحوثة للعنف من أ خاص ملرين غير )الزوت / الشريكNقسم )يست سر ال  

 ا   أم على كل مبحوثة، وواء كان لديها زوت )أو  ريكع

 

 :N01السؤال  ➢

 

الحديا لم يعد عن زوت أو قبل طرح  األوةلة أقرئج الصياغة الدقيقة المطبوعة  فج بداية قضا اقسم بعناية لتوضيح  إلى أن 

أزوات  )أو  ريكع المبحوثة، إنما التركيز اآلن على كل األ خاص اآللرين، من الضكور واإلناع، وواء كانل المبحوثة تعرفهم 

أم كانوا غرباء عنها، كما يجب التأكيد على أن  المعلومات وتتون ورية، وع وة على ذلك تعرن  المبحوثة مسبقا  أن األوةلة 

وبالنسبة للنساء ال تج لم يتن لهن زوت   ، هر الماضية التج وبقل المقابلة 12ونة و ل ط الـ  15ون عن تجاربها منض ون وتت

)لطيب أو  ريكع تتون قضي األوةلة قج الوحيدة عن العنف التج وتطرح عليهن، وبالنسبة للنساء ال تج كان لهن زوت أو 

من قبل، يجب أن تعي ج أن األوةلة تتعلق بأ خاص ملرين غير زوجها /  ريتها  أزوات  )أو  ريكع، وطرحل عليهن أوةلة

 ) ركائهاع  

 

: لاصة بالعنف الجسدي والجنسج الضي ارتتبه أ خاص ملرون غير )الزوت / الشريكع  وتهدن إلى (N18-N02)األوةلة 

جنسج من  خص ملر غير )الزوت / تحديد إذا كانل المبحوثة قد تعرضل فج أي وقل من األوقات إلى عنف جسدي أو 

 الحالج أو السابق  عالخطيب / الشريك

 

 ، ومن المهم أن تألضي الوقل التافج لتعمنج انه تم طرحها وتسجيل األجوبة عليها على نحو كان  ا  قضي األوةلة قامة جد

 

كما يركز ااوتبيان  ،عنف الجنسجألوةلة فج قضا الجزء قج عن العنف الجسدي أوا ، ثم عن ااغتصات وغيري من أنواح الا 

بشتل رئيسج على الجناة ولن يجمع بيانات عن أعماط محددة )على عتس ما جمع بالنسبة لعنف الزوت )أو الشريكع، غير أن 

قناك أوةلة عن اإلصابات لتحديد  دة العنف الجسدي، تطرح جميع األوةلة المتعلقة بالعنف الضي ارتتبه ملرون غير )الزوت / 

 هر الماضية، لتساعد بشتل صحيح على احتسات م  رات العنف ضد  12تليها عن الـ  15عن ال ترة منض ون ع يكالشر

 المرأة  

 

 

 هل قام أحد باألعمال األتية:  ،: منذ عمر الخامسة عشرة إلى الوقت الحاضرN02السؤال  ➢

 

ع على N02ونة  نتعرن من ل ط الس اط ) 15ون ع لمعرفة العنف الجسدي التج عانته المبحوثة منض N02يتم توجيه الس اط )

  وا يتم الس اط عن كافة التصرفات الم ذية جسديا ، بل يت ج أن نسأط عن األعماط الشائعة طبيعة التصرفات الم ذية جسديا  

 ه لنتون قادرين على التعرن على النساء ال تج تعرضن لإليضاء البدنج، وتقدير  دة العنف الجسدي الضي تعرضن ل
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 ،عندما يتم طرح قضا الس اط، يجب على الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط )منض عمر الخامسة عشرة إلى الوقل الحاضر  

لتجيب  قناك  للمبحوثةع كل مرة مع كل بند من البنود الواردة بالس اط  واتركج مهلة من الوقل ؟قل قام أحد باألعماط األتية

 حوط ال ترة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج   لتل بند لط أفقج فيه أوةلة 

 حول العنف الجسدي:   (N02)بنود السؤال

aص عك أو ضربك أو رفسك أو بأي عمل ألذيتك جسديّا ؟  ع 

bرماك بما قد ي ذيك؟ دفعك أو  د  عرك؟ ع 

cلنقك، أو حرقك عمدا ؟  ع 

dمسدوا  أو وتينا  أو أي و ح ملر تجاقك؟ دد أو أوتخدم فعليا  ق ع  

 

ع، ودائرة حوط N02Aع فج عمود الس اط )1وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط ) ،("N02"a)ابدئج بالبند األوط 

، ("N02"b)أي البند  عN02ع فج حالة اإلجابة بـ )اع  ي حظ انه إذا كان الجوات )اع انتقلج إلى البند التالج فج الس اط )2)

 12ع لطرح الس اط عما إذا كان قد وقع ل ط الـ N02Bوإذا كان الجوات )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط )

ع لـ )اع 2 هر الماضية ودائرة حوط ) 12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1 هر الماضية التج وبقل المقابلة  ضعج دائرة حوط )

ع إذا افادت المبحوثة )ا أعرن/ ا 98ودائرة حوط )  هر الماضية التج وبقل المقابلة، 12ه قبل الـ وذلك فج حاط وقوع

 أتضكرع  

  

تحديدا ، وون يتون لتل بند من بنود العنف البدنج التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة فج الصف ن سه، وبشتل أك ر 

)اع على كل البنود فج بـ  هر قبل المقابلةع  فج حالة اإلجابة  12 هر الماضية )الـ  12لـ حوط ما إذا كان العنف قد وقع ل ط ا

(N02A)  أنتقل إلى(N04)  

 

ع  وقد يبدو قضا معقدا  N02ع، لتل بند من بنود الس اط )(N02Bوع N02A) مودينوقتضا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج الع  

 إكماط الس اط  ويتون من السهل نسبيا  فج البداية، ولتن مع المماروة 

 

 العنف الجسدي مرتكبو N03: السؤال ➢

 

ع، اطرحج عليها الس اط N02Aالس اط )فج أي تصرن على األقل إ ارة واحدة بعمود أجابل بـ )نعمع قد إذا كانل المبحوثة 

(N03المبحوثة بوضع دائرة حوط الحرن المقابل للشخص الضي تضكري فج عمود  يع من قام بضلك؟ وجلج الشخص الضي تضكر

لطرح  (N03B)ع لمعرفة جنس الشخص، ثم انتقلج إلى عمود الس اط N03Aع، ثم انتقلج إلى عمود الس اط )N03الس اط )

ع )مرةع و 1إلجابة قج )وليارات ا "؟ مرة، بعض المرات )قلي  ع، أو ك يرا ؟15ون كم مرة حدع ذلك منض كنل فج " :الس اط

ع )ك يرا ع، وينببج أن تععج دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح 3ع ))بعض مراتع قلي  ع و )2)

 مرات 5-2طلب تقديم عدد معين لتوضيح )قلي  ع، يمتن القوط إن قضا يعنج حوالج  إذا )قلي  ع و )ك يرا ع للمبحوثة ولتن

   مرات 5ج أك ر من )ك يرا ع يعنو
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 هر  12ل ط الـ  ذلك حصلكم مرة "ع N03Cع، وجهج إليها الس اط )N03Bببض النظر عن إجابتها فج عمود الس اط )

 ع وذلك فج حالة إجابة المبحوثة )وا مرةع أي0اإلجابة قج )وليارات  "ع أو ك يرا ؟قلي   الماضية؟ مرة أو بعض المرات )

وينببج أن تععج دائرة حوط  ،ع )ك يرا ع3ع )قلي  ع و )2ع )مرةع و )1، )ماضية هرا ال 12 حدوع ذلك فج وقل أطوط من

 المبحوثة  يالجوات المناوب الضي تضكر

 

شهر الماضية  12( فخالل الـ N03C، فعند طرح السؤال )15ثمة حالة خاصة هي عندما تكون المبحوثة في سن الـ  للباحثة:

( أي يتعين N03C( هي نفسها )N03Bعاماً بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابة ) 15لم تتم  المبحوثةالسابقة للمقابلة كانت 

 (.15( )منذ أن كنت في سن N03Bعليك أن تضعي دائرة حول نفس الجواب السابق ذكره في )

 

 خص ملر، وتحققج إذا كان بعد إتمام جميع األوةلة للجانج األوط، عودي إلى المجموعة التالية، لتسألج عما إذا كان قناك 

الشخص من األقرباء وما إلى ذلك  من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالس اط عن مجموعات مختل ة من األ خاص لم تضكرقم 

المبحوثة )م ل األصدقاء أو الجيران أو البرباء أو أي  خص ملرع، لعمان أن يتون لديك قائمة كاملة من الجناة  ويترر طرح 

  هر الماضية وقتضا لتل جانج   12ول ط الـ  15ع لتسجيل التترار منض ون N03C) ،عN03Bالس اط )

 

 ( هي ما يلي:N03الرموز للجناة في عمود السؤال )

A   والد / والدة 

B  زوت األم/ زوجة األت 

C  والد/ والدة الزوت 

D  أخ/ ألل 

E   فرد ملر من العائلة 

F  خص فج متان العمل  

G   من المعارن  /صديق 

H   لجدد من المعارن ا 

I   غريب 

J  مدّرس 

K  طبيب/ عامل فج الرعاية الصحية 

L  رجل دين/ زعيم دين 

M  رطج/ جندي  

N  لطيب/ زوت بعقد قران فقط 
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O   خص ملر: اوتخدمج قضا الرمز إلعطاء ت اصيل عن أي  خص ملر أبل  عنه، أو عندما يوجد جاٍن ملر فج فةة 

األورة الضكورع أو إذا لم تتونج متأكدة من كي ية وضعل عليها ع مة من قبل )على وبيل الم اط فرد ثاٍن من أفراد 

 ترميز رد ما 
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 العنف الجنسي )االغتصاب(

 

 سنة 15: االغتصاب منذ سن N04السؤال  ➢

 

 

ونة  احظج أن  15يهدن قضا الس اط إلى تحديد ااغتصات )الجماح الجنسج البير مرغوت فيه نتيجة قوة أو لونع منض ون 

قا فج أي متان فج قضا الس اط  وذلك ألنه مصطلح يحمل احتماات ك يرة وقد ا تستطيع المبحوثة كلمة )اغتصاتع لم يرد ذكر

 تحديد ما حدع لها عندما يستخدم قضا المصطلح 

 

كان أم امرأة غير )زوجك /  قضا الس اط، اقرئج أوا  المقدمة لتضكير المبحوثة أن ذلك بشأن أي  خص، رج    ةما يتم قراءعند

زوت ) ريكع حالج أو وابق، ثم اقرئج بقية الس اط، ويحدد الس اط المطروح أن األمر يتعلق  للمبحوثةذا كان  ريتكع، إ

بالجماح الجنسج الضي لم ترغب به، ويصف حاات عدة: على وبيل الم اط من ل ط تهديدي لها، أو اوتمرار العبط عليها أو 

 المرحلة ينببج لها أن تستبعد المحاوات التج لم تتم )قناكبأنه فج قضي  وضعها فج حالة ا تستطيع فيها أن تقوط ا، ذكريها

 ُ ع  وإذا لزم األمر يمتنك أن تعي ج أن ااتصاط الجنسج يعرن بأنه الجنس عن طريق ال م أو و اط ملر عن المحاوات احقا

 الشرت أو التراق المهبل 

 

زء األوط من الس اط كل مرة مع كل بند من البنود الواردة بالس اط  عندما يتم طرح قضا الس اط، يجب على الباح ة قراءة الج

لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ترة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين  للمبحوثةواتركج مهلة من الوقل 

     اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج

  

 :الجنسي: حول العنف N04بنود السؤال 

aمنض عمر الخامسة عشرة، قل وبق أن أرغمك أحدقم )باوت ناء  ريتكع على الجماح الجنسج من غير موافقتك، عبر  ع

ترقيبك م   ، أو ت بيتك أرضا ، أو وضعك فج موقع لم تستطيعج فيه الرفض  يُرجى أن تضكري أ خاصا  تعرفينهم 

 وغرباء كضلك )تست نى المحاوات التج لم تتمع 

bعمر الخامسة عشرة، قل وبق أن أرغمك أحدقم )باوت ناء  ريتكع على الجماح الجنسج حين كنل تحل تأثير منض  ع

 التحوط أو المواد المخدرة ولم تستطيعج الرفض؟

c؟قل أرغمل على الجماح الجنسج مع أك ر من  خص فج ن س الوقل ع 

 

ع، ودائرة حوط N04Aع فج عمود الس اط )1دائرة حوط ) وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج ،("N04"a)ابدئج بالبند األوط 

، ("N04"b)أي البند  عN04ع فج حالة اإلجابة بـ )اع  ي حظ انه إذا كان الجوات )اع انتقلج إلى البند التالج فج الس اط )2)

 12قد وقع ل ط الـ  ع لطرح الس اط عما إذا كانN04Bوإذا كان الجوات )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط )

ع لـ )اع 2 هر الماضية ودائرة حوط ) 12ع لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1 هر الماضية التج وبقل المقابلة  ضعج دائرة حوط )
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 تعرن/ ا ع إذا افادت المبحوثة )ا98ودائرة حوط )  هر الماضية التج وبقل المقابلة، 12وذلك فج حاط وقوعه قبل الـ 

 تتضكرع  

التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة فج الصف  لجنسجأك ر تحديدا ، وون يتون لتل بند من بنود العنف ا وبشتل 

)اع على كل بـ  هر قبل المقابلةع  فج حالة اإلجابة  12 هر الماضية )الـ  12ن سه، حوط ما إذا كان العنف قد وقع ل ط الـ 

  (N06)أنتقل إلى  (N04A)البنود فج 

 

ع  وقد يبدو قضا معقدا  N04ع، لتل بند من بنود الس اط )(N04Bوع N04A) مودينوقتضا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج الع

 ُ  إكماط الس اط  فج البداية، ولتن مع المماروة ويتون من السهل نسبيا

 

 : كم كان عمرك عندما حدث ذلك لك للمرة األولى؟N04cالسؤال  ➢
 

اط معرفة عمر المبحوثة فج حاط حدوع اغتصات جنسج لها، يتم تدوين العمر بالسنوات التاملة )أي يتم الهدن من قضا الس 

تتضكرع يتم وضع دائرة حوط  تعرن/ ا حضن كسور السنةع فج المربعات المخصصة لضلك، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا

  ع 98التود رقم )

 

 : مرتكب االغتصابN05السؤال  ➢

 

 

ع من قام بضلك؟  وجلج الشخص الضي N05ع، اطرحج عليها الس اط )N04المبحوثة أجابل بـ )نعمع عن الس اط )إذا كانل 

ع، ثم انتقلج إلى عمود الس اط N05المبحوثة بوضع دائرة حوط الحرن المقابل للشخص الضي تضكري فج عمود الس اط ) يتضكر

(N05A ع لمعرفة جنس الشخص، ثم انتقلج إلى عمود الس اط(N05B ذلك منض كنل فج ون  حصلكم مرة "ع لطرح الس اط

ع 3)قلي  ع أو بعض المراتع و ))ع 2ع )مرةع و )1أو ك يرا ؟ وليارات اإلجابة قج ) بعض المرات )قلي  ع،مرة،  "؟15

للمبحوثة ولتن إذا )ك يرا ع، وينببج أن تععج دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح )قلي  ع و )ك يرا ع 

   مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  مرات 5-2طلب تقديم عدد معين لتوضيح )قلي  ع، يمتن القوط إن قضا يعنج حوالج 

 

 هر  12ل ط الـ  ذلك حصلكم مرة "ع N05Cع، وجهج إليها الس اط )N05Bببض النظر عن إجابتها فج عمود الس اط )

ع 3ع )قلي  ع و )2ع )مرةع و )1ع )وا مرةع، )0وليارات اإلجابة قج ) "ي  ع أو ك يرا ؟الماضية؟ مرة أو بعض المرات )قل

 المبحوثة  ي)ك يرا ع وينببج أن تععج دائرة حوط الجوات المناوب الضي تضكر

 

ماضية شهر ال 12( فخالل الـ N05C، فعند طرح السؤال )15ثمة حالة خاصة هي عندما تكون المبحوثة في سن الـ  للباحثة:

( أي يتعين N05C( هي نفسها )N05Bعاماً بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابة ) 15لم تتم  السابقة للمقابلة كانت المبحوثة

 (.15( )منذ أن كنت في سن N05Bعليك أن تضعي دائرة حول نفس الجواب السابق ذكره في )
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التالية، لتسألج عما إذا كان قناك  خص ملر، وتحققج مما إذا كان بعد إتمام جميع األوةلة للجانج األوط، عودي إلى المجموعة 

الشخص من األقرباء وما إلى ذلك  من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالس اط عن مجموعات مختل ة من األ خاص لم تضكرقم 

كاملة من الجناة  ويترر طرح المبحوثة )م ل األصدقاء أو الجيران أو البرباء أو أي  خص ملرع، لعمان أن يتون لديك قائمة 

   )  هر الماضية وقتضا لتل جانج 12ول ط الـ  15)لتسجيل التترار منض ون  (N05C / N05B) الس اط

 

 ( هي ما يلي:N05الرموز للجناة في عمود السؤال )

A   والد / والدة 

B  زوت األم/ زوجة األت 

C  والد/ والدة الزوت 

D  أخ/ ألل 

E   فرد ملر من العائلة 

F  العمل  خص فج متان 

G   صديق / من المعارن 

H   من المعارن الجدد 

I  غريب 

J  مدّرس 

K  طبيب/ عامل فج الرعاية الصحية 

L  رجل دين/ زعيم دين  

M  رطج/ جندي  

N  لطيب/ زوت بعقد قران فقط 

O   خص ملر: اوتخدمج قضا الرمز إلعطاء ت اصيل عن أي  خص ملر أبل  عنه، أو عندما يوجد جاٍن ملر فج فةة 

)على وبيل الم اط فرد ثاٍن من أفراد األورة الضكورع أو إذا لم تتونج متأكدة من كي ية  وضعل عليها ع مة من قبل

 ترميز رد ما 

 

 : متى كانت آخر حادثة التي أرغمت فيها على الجماع الجنسي؟N05aالسؤال  ➢

 

ع 1التوقيل الضي أرغمل فيه المبحوثة على الجماح الجنسج، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) الهدن من قضا الس اط معرفة

ع، وفج 2فج حالة ااجابة )منض أقل من ونةع، أما إذا كانل ااجابة )بين ونة ولمس ونواتع توضع دائرة حوط التود رقم )

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو  لرفع)، وفج حالة ع3وضع دائرة حوط التود رقم )ااجابة )أك ر من لمسة ونواتع تحالة 

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عليس قناك إجابة
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 : أين وقعت الحادثة األخيرة؟N05bالسؤال  ➢

 

وتم صياغة إجابات األوةلة بطريقة  الهدن من قضا الس اط معرفة المتان الضي أرغمل فيه المبحوثة على الجماح الجنسج،

توضع  كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،يتم وضع دائرة حوط  يت نى لواضعج السياوات اتخاذ ما يرونه مناوب  م صلة حتى

ع، أما إذا  كانل ااجابة )منزله أو باحة منزلكمنزلك الخاص أو باحة ع  إذا أفادت المبحوثة انه )1دائرة حوط التود رقم )

أفادت المبحوثة بأنه )منزط  خص ألر أو باحة منزلهع توضع دائرة حوط إذا  أماع، 2) يتم وضع دائرة حوط التود رقمع همنزل

 ع، وإذا  كانل ااجابة )موقف وياراتع4)يوضع دائرة حوط التود رقم  زقاقعال ارح أو ) كانل ااجابة إذا ع، أما3التود رقم )

العملع وإذا  كانل ااجابة ) ع،6) حوط التود رقم سيارةع يوضع دائرةكانل ااجابة )الوإذا ع، 5) يوضع دائرة حوط التود رقم

كانل وإذا  ،ع8مسبحع يوضع دائرة حوط التود رقم ) نادي، كانل ااجابة )ملهى ليلج، ع، وإذا7يوضع دائرة حوط التود رقم )

 ،)المبانج العامة األلرجكانل ااجابة ع، وإذا 9وميةع يوضع دائرة حوط التود رقم )حديقة عم ااجابة )المناطق الري ية، غابة،

ع، وإذا  كانل ااجابة )المدرس، التليةع يوضع 10الستنيةع يوضع دائرة حوط التود رقم  ) المبانج التجارية أو العامة غير

يوضع دائرة حوط التود ع، وإذا كانل ااجابة )الم وسات )بما فج ذلك السجن، م وسة الرعايةعع 11)دائرة حوط التود رقم 

فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ااجابات ع، 13) ع يوضع دائرة حوط التود رقمالنقل العاموإذا  كانل ااجابة ) ع،12)رقم 

ا  أو وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنالمبحوثة بالت صيل،  يتضكر ع ويتتب ما14دائرة حوط التود رقم ) توضعالمضكورة، 

يتم وضع  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)وفج حالة ، ع98)تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم 

 ع 99دائرة حوط التود  رقم )

 

 : هل قمت بالتبليغ عن الحادثة للشرطة؟cN05السؤال  ➢

 

لها، فيتم وضع دائرة حوط كود  حصللالهدن من قضا الس اط معرفة إذا كانل المبحوثة قد قامل بإب غ الشرطة عن ألر حادثة 

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع 1اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، توضع دائرة حوط التود رقم )

ود يتم وضع دائرة حوط الت عوفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع، 2دائرة حوط التود رقم )

  N05fع يتم اانتقاط إلى الس اط 99ع أو رقم )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )ع، 99رقم )

 

 : كيف كانت استجابة الشرطة؟N05dالسؤال  ➢

 

كان قناك اوتجابة ويهدن إلى معرفة عما إذا  م،له حصلل ألر حادثة ابلبن الشرطة عن توجيه قضا الس اط للنساء ال تجيتم  

ع  فج 1التود رقم ) كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، توضع دائرة حوط ، فيتم وضع دائرة حوطب غاانتيجة ة من قبل الشرط

كانل ااجابة )طلبوا منها الضقات ورفعوا فتح ملف بالقعيةع توضع دائرة  إذا ، أماحالة ااجابة )فتحل الشرطة ملف بالقعيةع

ويتتب ما  ع3توضع دائرة حوط التود رقم )ابة المبحوثة عن ااجابات المضكورة فج حالة الت ن إجوع، 2حوط التود رقم  )

يتم وضع دائرة حوط التود  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)وفج حالة تضكري المبحوثة بالت صيل، 

  N05fى الس اط ع يتم اانتقاط إل99ع أو رقم )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم ) ع 99رقم )
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 : هل تم اعتقال الشخص الذي أرغمك على ذلك وإدانته؟N05eالسؤال  ➢

 

معرفة إذا تم اعتقاط وإدانة الشخص الضي أرغمها على الجماح الجنسج، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة ليهدن قضا الس اط 

)لم يعتقلع، أما إذا كانل ااجابة )اعتقل ولتن لم تتم ع فج حالة ااجابة 1التج تضكرقا المبحوثة، توضع دائرة حوط التود رقم )

ع، أما فج حالة إذا كانل إجابة المبحوثة )اعتقل وتمل ادانتهع توضع دائرة حوط التود 2ادانتهع توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99التود رقم )ع، وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط 3رقم )

 

 : هل قمت بتبليغ إحدى الخدمات الصحية )طبيب أو ممرضة(؟N05fالسؤال  ➢

 

لها، فيتم وضع دائرة  حصللالهدن من قضا الس اط معرفة إذا كانل المبحوثة قد قامل بإب غ طبيب أو ممرضة عن ألر حادثة 

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ 1) حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، وتوضع دائرة حوط التود رقم

وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة ع، 2)اع توضع دائرة حوط التود رقم )

  N05jط ع يتم اانتقاط إلى الس ا99ع أو رقم )2فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )ع، 99حوط التود رقم )

 

 : هل تم إعطاؤك أية أدوية/عالج لمنع الحمل؟N05gالسؤال  ➢

 

عطائها أي ايتم توجيه قضا الس اط للنساء ال تج أبلبن الطبيب أو الممرضة عن ألر حادثة حدثل لهن ويهدن إلى معرفة إذا تم  

ع فج حالة 1توضع دائرة حوط التود رقم ) ادوية / ع ت لمنع الحمل، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

ا  أو ع، وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود رقم )

يتم وضع  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)ع وفج حالة 98تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99دائرة حوط التود رقم )

 

 : هل تم إعطاؤك أية أدوية/عالج لمنع انتقال فيرس نقص المناعة البشرية )اإليدز(؟N05hالسؤال  ➢

 

ألر حادثة حدثل لهن ويهدن إلى معرفة عما إذا تم  يتم توجيه قضا الس اط للنساء ال تج ابلبن الطبيب أو الممرضة عن  

كود اإلجابة التج تضكرقا فيتم وضع دائرة حوط اعطائها أي ادوية / ع ت لمنع انتقاط فيرس نقص المناعة البشرية )اايدزع، 

توضع دائرة حوط التود )اع فج حالة ااجابة  بـ )نعمع، أما إذا  كانل ااجابة بـ ع 1وضع دائرة حوط التود رقم )المبحوثة، ت

ع وفج حالة )رفعل المبحوثة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو ع، وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2)رقم 

 ع 99اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود  رقم )

 

 حادث الذي تعرضت له؟: هل تلقيت مشورة رسمية فيما يتعلق بالN05iالسؤال  ➢

 

لهن ويهدن إلى معرفة عما إذا تم تقديم حصلل يتم توجيه قضا الس اط للنساء ال تج أبلبن الطبيب أو الممرضة عن ألر حادثة  

المشورة الرومية لهن فيما يتعلق بالحادع الضي تعرضن له، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم 
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ع، وفج 2ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود رقم )1ة حوط التود رقم )وضع دائر

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)حالة 

 

 صديق)ة( أوجار)ة(.كأي شخص آخر أو ادثة؟ : هل أخبرت أحدا من أفراد عائلتك حول هذه الحN05jالسؤال  ➢

 

، فيتم أم ا الهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا كانل المبحوثة قد قامل بإب غ أحد من أفراد عائلتها عن ألر حادثة حدثل لها

)ا احدع، أما إذا  ع فج حالة ااجابةAكود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )وضع دائرة حوط 

ع  فج Cالتود رقم ) ويتم وضع دائرة حوطع، Bكانل ااجابة )فرد من العائلة األواوية، أن ىع توضع دائرة حوط التود رقم )

كانل ااجابة )فرد من عائلة الزوت، أن ىع توضع دائرة حوط التود رقم  إذا ، أماعحالة ااجابة  )فرد من العائلة األواوية، ذكر

(Dيتم وضع دائرة حوط التود رقم )ع، وE ع فج حالة ااجابة  )فرد من عائلة الزوت، ذكرع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقم

(F( ع فج حالة ااجابة )أبنك/ أبنتك )أوادكعع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقمG ع فج حالة ااجابة  )صديق )ةع أو جار

اوم الشخص الضي تضكري المبحوثة،  ويتتب عHتوضع دائرة حوط التود رقم ) لر خص ا أما فج حالة إذا ذكرت المبحوثة )ةعع

    يسمح بتعدد اإلجابات N06ع يتم اانتقاط إلى الس اط Aفج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )و

 

 : كيف كانت استجابتهم؟N05kالسؤال  ➢

 

لهن والهدن من قضا الس اط  معرفة  حصللن الحادثة التج يتم توجيه قضا الس اط للنساء ال تج ابلبن أحد من افراد عائلتهن ع 

ع فج حالة ااجابة  A، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، يتم وضع دائرة حوط التود رقم )اوتجابتهم

 عCحوط التود رقم )ائرة ويتم وضع دع، Bكانل ااجابة )واندونجع توضع دائرة حوط التود رقم ) إذا )القوا اللوم علّىع، أما

)غير متترثين/ مهتمينع، أما إذا كانل ااجابة )طلبوا منج أن ا ألبر أحدا ع توضع دائرة حوط التود رقم فج حالة ااجابة 

(D( ع، ويتم وضع دائرة حوط التود رقمE فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن وع فج حالة ااجابة )نصحونج بإب غ الشرطةع

 اإلجابات ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل   يسمح بتعدد Fد رقم )المضكورة توضع دائرة حوط التو ااجابات

 

 سنة  15: أي أذى جنسي آخر منذ سن N06السؤال  ➢

 

 

ونة  احظج أن الس اط يصف بدقة أ تاط األذج  15ع عن األعماط الجنسية األلرج غير المرغوبة منض ون N06يست سر )

المبحوثة، ويشمل الس اط )حاوط أحدقم على إجبارك على الجماح الجنسج، أو حاوط أن  هيمتن أن تتعرو ل الجنسج التج

يرغمك على إقامة ع قة جنسيّة )لم تحصلع، أو لمسك جنسيا ، أو قام بأي عمل جنسج ملر رغما  عنكع وذلك ل لتقاط حوادع 

الباح ة قراءة الجزء األوط من الس اط كل مرة مع كل بند من البنود محاولة ااغتصات  عندما يتم طرح قضا الس اط، يجب على 

الواردة بالس اط  واتركج مهلة من الوقل للمبحوثة لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ترة التج وقع فيه األذج 

 وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند التالج 
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  (N06بنود السؤال )

 

aعلى الجماح الجنسج عندما كنل ا تريدين، على وبيل الم اط عن  قل حاوط أي رجل ولتن لم ينجح فج إجبارك ع

  ؟ا تستطيعين أن ترفعج طريق إمساكك أو وضعك فج موقف ما

b؟وقضا يشمل على وبيل الم اط لمس ال دي أو األجزاء الخاصة بجسمك لك ضد إرادتك أو قبّ  لمسك جنسيا   ع 

c؟ن األجزاء الخاصة بجسمه ضد إرادتكجعلك تلمسي ع 

 

ع، ودائرة N06Aع فج عمود الس اط )1وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط ) ،("N06"a)ابدئج بالبند األوط  

أي البند  N06))اع انتقلج إلى البند التالج فج الس اط )بـ ع فج حالة اإلجابة بـ )اع  ي حظ انه إذا كان الجوات 2حوط )

(N06"b")( وإذا كان الجوات بـ )نعمع، اوتمري على ن س الصف إلى عمود الس اط ،N06B ع لطرح الس اط عما إذا كان قد

 هر الماضية ودائرة  12ع  لـ )نعمع إذا وقع فج الـ 1 هر الماضية التج وبقل المقابلة  ضعج دائرة حوط ) 12وقع ل ط الـ 

)ا تعرن/ ا   هر الماضية التج وبقل المقابلة، وإذا كانل إجابة المبحوثة 12وقوعه قبل الـ  ع لـ )اع وذلك فج حاط2حوط )

    ع98تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

أك ر تحديدا ، وون يتون لتل بند من بنود العنف الجنسج التج تجيب فيها المبحوثة بـ )نعمع أوةلة متابعة فج الصف وبشتل 

)اع على كل بـ  هر قبل المقابلةع  فج حالة اإلجابة  12 هر الماضية )الـ  12إذا كان العنف قد وقع ل ط الـ  ن سه، حوط ما

  (N07c)انتقلج إلى  (N06A)البنود فج 

 

  وقد يبدو قضا معقدا  (N06)بند من بنود الس اط  للت(N06B) وع N06A) مودينوقتضا، تنتقلين بين األوةلة المختل ة فج الع 

 ج البداية، ولتن مع المماروة ويتون من السهل نسبيا إكماط الس اط  ف

 

 :N06من التحقق  للباحثة:

 أكمل  ،(N06A" بعمود 1"نعم" على األقل مرة واحدة )" بـعند اإلشارة 

     N07c، انتقل إلى  ( N06A " بعمود2"ال" )" بـعند اإلشارة فقط 

 

 لك للمرة األولى؟ : كم كان عمرك عندما حدث ذلكCN06السؤال  ➢
 

 

)أي يتم حضن  الهدن من قضا الس اط معرفة عمر المبحوثة فج حاط حدوع عنف جنسج لها، يتم تدوين العمر بالسنوات التاملة

كسور السنةع فج المربعات الخاصة لضلك، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن/ ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم 

 ع  98)
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 مرتكب االغتصاب :N07السؤال  ➢

 

 

ع من قام بضلك؟  وجلج الشخص الضي N07ع، اطرحج عليها الس اط )N06إذا كانل المبحوثة أجابل بـ )نعمع عن الس اط )

ع، ثم انتقلج إلى عمود الس اط N07المبحوثة بوضع دائرة حوط الحرن المقابل للشخص الضي تضكري فج عمود الس اط ) يتضكر

(N07Aجنس الشخص، ثم انتقلج إلى عمود الس اط ) ع لمعرفةN07B كم مرة حدع ذلك منض كنل فج ون "ع لطرح الس اط

ع )ك يرا ع، وينببج أن 3ع )قلي  ع و )2ع )مرةع و )1بعض المرات )قلي  ع، أو ك يرا ؟ وليارات اإلجابة قج )مرة، أو  "؟15

 رح )قلي  ع و )ك يرا ع للمبحوثة ولتن إذا طلب تقديم عدد معين  تععج دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك

   مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  مرات 5-2لتوضيح )قلي  ع، يمتن القوط إن قضا يعنج حوالج 

 هر  12ل ط الـ  ذلك حصلكم مرة ""ع N07Cإليها الس اط ) ع، وجهجN07Bببض النظر عن إجابتها فج عمود الس اط )

ع 3ع )قلي  ع و )2ع )مرةع و )1ا مرةع، )وع )0مرة أو بعض المرات )قلي  ع أو ك يرا ؟ وليارات اإلجابة قج ) "الماضية؟

 المبحوثة  ي)ك يرا ع وينببج أن تععج دائرة حوط الجوات المناوب الضي تضكر

 

شهر الماضية  12( فخالل الـ N07C، فعند طرح السؤال )15 : ثمة حالة خاصة هي عندما تكون المبحوثة في سن الـللباحثة

( أي يتعين N07C( هي نفسها )N07Bعاماً بعد، وفي هذه الحالة تكون إجابة ) 15السابقة للمقابلة كانت المبحوثة لم تتم 

 (.15( )منذ أن كنت في سن N07Bعليك أن تضعي دائرة حول نفس الجواب السابق ذكره في )

 

ع األوةلة للجانج األوط، عودي إلى المجموعة التالية، لتسألج عما إذا كان قناك  خص ملر، وتحققج مما إذا كان بعد إتمام جمي

الشخص من األقرباء وما إلى ذلك  من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالس اط عن مجموعات مختل ة من األ خاص لم تضكرقم 

أو أي  خص ملرع، لعمان أن يتون لديك قائمة كاملة من الجناة  ويترر طرح  المبحوثة )م ل األصدقاء أو الجيران أو البرباء

   ع هر الماضية وقتضا لتل جانج 12ول ط الـ  15)لتسجيل التترار منض ون  (N07C / N07B) الس اط

 

 ( هي ما يلي:N07الرموز للجناة في عمود السؤال )

A   والد / والدة 

B  زوت األم/ زوجة األت 

C  توالد/ والدة الزو 

D  أخ/ ألل 

E   فرد ملر من العائلة 

F  خص فج متان العمل  

G   صديق / من المعارن 

H   من المعارن الجدد 

I  غريب 
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J  مدّرس 

K  طبيب/ عامل فج الرعاية الصحية 

L  رجل دين/ زعيم دين  

M  رطج/ جندي  

N  لطيب/ زوت بعقد قران فقط 

O   يوجد جاٍن ملر فج فةة  خص ملر: اوتخدمج قضا الرمز إلعطاء ت اصيل عن أي  خص ملر أبل  عنه، أو عندما

وضعل عليها ع مة من قبل )على وبيل الم اط فرد ثاٍن من أفراد األورة الضكورع أو إذا لم تتونج متأكدة من كي ية 

 ترميز رد ما 

 

 : متى كانت آخر حادثة التي أرغمت فيها على الجماع الجنسي؟a7N0السؤال  ➢

 

ع 1ه المبحوثة على الجماح الجنسج، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )التوقيل الضي أرغمل في الهدن من قضا الس اط معرفة

ع، وفج 2فج حالة ااجابة )منض أقل من ونةع، أما إذا كانل ااجابة )بين ونة ولمس ونواتع توضع دائرة حوط التود رقم )

حوثة اإلجابة على الس اط أو المب لرفع)ع، وفج حالة 3وضع دائرة حوط التود رقم )ااجابة )أك ر من لمسة ونواتع تحالة 

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عليس قناك إجابة

 : أين وقعت الحادثة األخيرة؟bN07السؤال  ➢

 

 ، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،حدع فيه العنف الجنسجالهدن من قضا الس اط معرفة المتان الضي 

ع، أما إذا كانل ااجابة )منزله أو كع  إذا أفادت المبحوثة انه )منزلك الخاص أو باحة منزل1قم )فيتم وضع دائرة حوط التود ر

ع، أما إذا أفادت المبحوثة بأنه )منزط  خص ملر أو باحة منزلهع توضع دائرة 2باحة منزلهع يتم وضع  دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا  كانل ااجابة )موقف 4زقاقع يوضع دائرة حوط التود رقم )ع، أما إذا كانل ااجابة ) ارح أو ال3حوط التود رقم )

ع، وإذا كانل ااجابة 6ع، وإذا  كانل ااجابة )السيارةع يوضع دائرة حوط التود رقم )5وياراتع يوضع دائرة حوط التود رقم )

ع، 8يوضع دائرة حوط التود رقم )  ع، وإذا كانل ااجابة )ملهى ليلج، نادي، مسبحع7)العملع يوضع دائرة حوط التود رقم  )

ع، وإذا كانل ااجابة )المبانج العامة 9وإذا كانل ااجابة )المناطق الري ية، غابة، حديقة عموميةع يوضع دائرة حوط التود رقم )

وة، التليةع ع ، وإذا كانل ااجابة )المدر10المبانج التجارية أو العامة غير الستنيةع يوضع دائرة حوط التود رقم ) ،األلرج

ع، وإذا كانل ااجابة )الم وسات )بما فج ذلك السجن، م وسة الرعايةعع يوضع دائرة حوط 11يوضع دائرة حوط التود رقم )

فج حالة الت ن إجابة المبحوثة عن ع، 13ع، وإذا كانل ااجابة )النقل العامع يوضع دائرة حوط التود رقم )12التود رقم )

ع ويتتب ما تضكري المبحوثة بالت صيل، وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا 14دائرة حوط التود رقم ) توضعااجابات المضكورة 

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك  لرفع)ع، وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو تعرن

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عإجابة
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طلب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك من أجل الحصول على وظيفة أو الحفاظ على عملك، أو : هل cN07السؤال  ➢

 للحصول على ترقية؟

 

الهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا طلب من المبحوثة مماروة الجنس رغما  عنها من أجل الحصوط على وظي ة أو الح اظ   

كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم  على عملها أو الحصوط على ترقية، فيتم وضع دائرة حوط

ع، وإذا كان المبحوثة ا تعمل توضع 2ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود رقم )1)

ثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم المبحو لوفج حالة )رفع لم أعمل أبدا ع، ،ع )ا ينطبق3دائرة حوط التود رقم )

  ع 99وضع دائرة حوط التود رقم )

 

: هل ُطلب منك ممارسة الجنس ضد إرادتك من أجل اجتياز االمتحان أو الحصول على درجات جيدة dN07السؤال  ➢

 في المدرسة؟ 

 

الهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا طلب من المبحوثة مماروة الجنس رغما  عنها من أجل اجتياز اامتحان أو الحصوط على  

درجات جيدة فج المدروة )فج حاط حدوع الحادثة أم اع، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، توضع 

ع،  وإذا كان 2دائرة حوط التود رقم ) ع توضعاااجابة بـ )ابة بـ )نعمع، أما إذا كانل ع فج حالة ااج1دائرة حوط التود رقم )

المبحوثة  لع )ا ينطبق، لم أذقب إلى المدروة أبدا ع، وفج حالة )رفع3المبحوثة ا تدرس توضع دائرة حوط التود رقم )

 ع 99م )اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رق

 

: هل سبق لك أن تلقيت رسائل الكترونية شخصية ذات محتوى جنسي )على سبيل المثال، مالحظات، eN07السؤال  ➢

 كانت مؤذية لك أو جعلتك تشعرين بعدم االرتياح؟ (دعوات وصور، أفالم

 

على وبيل الم اط، الهدن من قضا الس اط معرفة عما إذا تلقل المبحوثة روائل التترونية  خصية ذات محتوج جنسج )

فيتم وضع  ع،spamالروائل  الهاتف النقاط، البريد اإللتترونج، باوت ناء ،Facebookبر ع م حظات، دعوات وصور، أف م

ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا  كانل 1دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، توضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا كان المبحوثة ا تستخدم الووائل االتترونية، توضع دائرة حوط التود 2ضع دائرة حوط التود رقم  )ااجابة بـ )اع تو

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة يتم  لع )ا ينطبق، ا أوتخدم الووائل االتترونيةع، وفج حالة )رفع3رقم )

 ع 99وضع دائرة حوط التود  رقم )

 

سنة، هل تتذكرين إذا كان شخص في عائلتك أو أي شخص  15بل أن يكون عمرك ق: عندما كنت فتاة، N08السؤال  ➢

 أخر قد لمسك جنسياً ضد إرادتك، أو جعلك تفعلين شيئاً جنسياً لم ترغبي به؟

 

ونة )على وبيل  15الهدن من قضا الس اط معرفة عما اذا تم حدوع أفعاط جنسية مع المبحوثة ضد إرادتها قبل أن يتون عمرقا 

الم اط: لمس ال ديين أو األجزاء الخاصة، إبداء م حظات جنسية أو يريها صور جنسية صريحة ضد إرادتها، جعلها تلمس 

، مماروة الجنس أو محاولة مماروة الجنس معهاع من قبل  خص فج العائلة أو أي  خص ألر، فيتم وضع مأجزاء لاصة به
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ع فج حالة ااجابة بـ )نعمع، أما إذا  كانل 1تضكرقا المبحوثة، توضع دائرة حوط التود رقم )دائرة حوط  كود اإلجابة التج 

  N11يتم اانتقاط إلى الس اط ع، و2ااجابة بـ )اع توضع دائرة حوط التود رقم )

 

 : من قام بذلك؟N09السؤال  ➢

 

 

 يع من قام بضلك؟ وجلج الشخص الضي تضكرN09ع، اطرحج عليها الس اط )N08إذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع عن الس اط )

ع، ثم انتقلج إلى عمود الس اط N09المبحوثة بوضع دائرة حوط الحرن المقابل للشخص الضي تضكري فج عمود الس اط )

(N09A( ع لمعرفة جنس الشخص، ثم انتقلج إلى عمود الس اطN09B كم كان عمرك عندما حدع ذلك لك مع "ع لطرح الس اط

ببض النظرعن إجابتها فج عمود الس اط يتم تدوين العمر بالسنوات التاملة )حضن كسور السنةع، " للمرة األولى؟ جانجقضا ال

(N09B ،وجهج إليها الس اط )عN09C ثم انتقلج إلى عمود  يتم تدوين العمر بالسنوات التاملة "؟جانجكم كان عمر قضا ال"ع

ع )قلي  ع 2ع )مرةع و )1مرة، قلي  ، أو ك يرا ؟  وليارات اإلجابة قج ) "ذلك؟ صلكم مرة ح" ع لطرح الس اطN09Dالس اط )

ع )ك يرا ع، وينببج أن تععج دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة، ويترك  رح )قلي  ع و )ك يرا ع للمبحوثة ولتن 3و )

   مرات 5و)ك يرا ع يعنج أك ر من  مرات 5-2 القوط إن قضا يعنج حوالج إذا طلب تقديم عدد معين لتوضيح )قلي  ع، يمتن

 

بعد إتمام جميع األوةلة للجانج األوط، عودي إلى المجموعة التالية، لتسألج عما إذا كان قناك  خص ملر، وتحققج مما إذا   

خاص لم كان الشخص من األقرباء وما إلى ذلك  من المهم التحقق عدة مرات، وذلك بالس اط عن مجموعات مختل ة من األ 

 تضكرقم المبحوثة )م ل األصدقاء أو الجيران أو البرباء أو أي  خص ملرع، لعمان أن يتون لديك قائمة كاملة من الجناة  

 ( هي ما يلي:N09الرموز للجناة في عمود السؤال )

A   والد / والدة 

B  زوت األم/ زوجة األت 

C  والد/ والدة الزوت 

D  أخ/ ألل 

E   فرد ملر من العائلة 

F   العمل خص فج متان 

G   صديق / من المعارن 

H   من المعارن الجدد 

I  غريب 

J  مدّرس 

K  طبيب/ عامل فج الرعاية الصحية 

L  رجل دين/ زعيم دين  

M  رطج/ جندي  
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N  لطيب/ زوت بعقد قران فقط 

O   خص ملر: اوتخدمج قضا الرمز إلعطاء ت اصيل عن أي  خص ملر أبل  عنه، أو عندما يوجد جاٍن ملر فج فةة 

)على وبيل الم اط فرد ثاٍن من أفراد األورة الضكورع أو إذا لم تتونج متأكدة من كي ية وضعل عليها ع مة من قبل 

 ترميز رد ما 

 

 

هل وضع هذا سنة،  15حول األفعال الجنسية التي حدثت قبل عمر  في جميع الحاالت التي قد ذكرتها: N10السؤال  ➢

 لشرج(، أو الفم؟الشخص قضيبه أو أي شيء آخر في المهبل الخاص بك المؤخر )فتحة ا

 

: وضع قضا الشخص ونة )م ل 15قبل عمر  يحدع فعل جنسج ألر للمبحوثة  لم يتم ذكرقل الهدن من قضا الس اط معرفة 

قعيبه أو أي  جء ملر فج المهبل الخاص بك الم لر )فتحة الشرتع، أو ال مع، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا 

ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع يتم وضع  دائرة حوط 1دائرة حوط التود رقم )فيتم وضع  المبحوثة،

 لرفع)وفج حالة ع، 98حوط التود رقم ) ا تتضكرع يتم وضع دائرة أو ع، وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن2التود رقم )

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عةالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجاب

 

 : كم كان عمرك عندما مارست الجنس للمرة األولى؟ N11السؤال  ➢

 

يتم تدوين العمر الضي تضكري المبحوثة  األولى،عندما مارول الجنس للمرة الهدن من قضا الس اط معرفة عمر المبحوثة 

بالسنوات التاملة )أي يتم حضن كسور السنةع فج المربع الخاص لضلك، أما إذا كانل إجابة المبحوثة )لم أمارس الجنسع يتم 

يتم وضع دائرة  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)وفج حالة ع، 1وضع دائرة حوط التود رقم )

    N16ع يتم اانتقاط إلى الس اط 1فج حالة وضع دائرة حوط التود رقم )و ع 99ط التود رقم )حو

: كيف تصفين أول مرة مارست به الجنس؟ هل ممكن أن تقولي إنك رغبت بممارسة الجنس، أو لم N12السؤال   ➢

 ترغبي في ممارسة الجنس ولكن حدث ذلك على أي حال، أو هل أجبرت على ممارسة الجنس؟

 

، فيتم وضع دائرة حوط  عما إذا كانل المبحوثة ترغب فج مماروة الجنس أو أجبرت على ذلكالهدن من قضا الس اط معرفة 

ع، أما رغبل بمماروة الجنسع إذا أفادت المبحوثة بـ )1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،

أجبرت على ع، وإذا  كانل ااجابة بـ )2يتم وضع دائرة حوط التود رقم )تن حدع ذلكع رغب ولألم إذا  كانل ااجابة بـ )

ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط  أو وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرنع 3يتم وضع  دائرة حوط التود رقم )مماروة الجنسع 

  ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عقناك إجابةالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس  لرفع)وفج حالة ع، 98التود رقم )
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 في حياتك كم من مختلف الرجال الذين مارست الجنس معهم؟ :N13السؤال  ➢

 

  بعض النساء أنه كان لديها  ريك جنسج واحد، والبعض لها عدد الشركاء الجنسيين للنساء يختلف ك يرا  من  خص آللر  تبلّ 

لهدن من قضا الس اط معرفة عدد  ركاء المبحوثة الضين مارول معهم الجنس، ر، واأو أك  50  األلريات عن أو أك ر، وتبلّ  2

ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط  أو فيتم تدوين عدد الشركاء فج المربع المخصص لضلك، وإذا كانل إجابة المبحوثة )ا تعرن

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عيس قناك إجابةالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ل لرفع)ع، وفج حالة 98التود رقم )

 

 شهرا الماضية؟ 12مارست الجنس معهم خالل الـ عدد الشركاء الذين  :N14السؤال  ➢

 

 هرا  السابقة على المقابلة، فيتم تدوين عدد  12الشركاء الضين مارول الجنس معهم ل ط الـ عدد لهدن من قضا الس اط معرفة ا

يتم و الها "قل مارول  N13 ج الس اطفالشركاء فج المربعات المخصصة لضلك، إذا أ ارت المبحوثة إلى وجود  ريك واحد 

"  إذا 00" وإذا كانل اإلجابة بـ )اع يتم تدوين "01تدوين " هرا  الماضية؟" إذا كانل اإلجابة بـ )نعمع يتم  12الجنس ل ط اط 

 هرا   12مع كم من ق اء الرجاط قمل بمماروة الجنس فج "يتم و الها  N13 كان قناك أك ر من  ريك فج الس اط

المبحوثة )ا إذا كانل إجابة الماضية؟" ويتم تدوين عدد الشركاء فج المربعات المخصصة )يشمل المجموح الشريك الحالجع، و

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك  لرفع)ع، وفج حالة 98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو تعرن

 ع 99وضع دائرة حوط التود رقم ) يتم) إجابة

 

 

أو كان : في المرة األولى التي مارست فيها الجماع، هل كان هذا مع زوجك )المستقبلي( / شريكك، N15السؤال  ➢

 مع شخص اخر؟

 

حاط مماروة المبحوثة للجماح قل كان قضا مع زوجها )المستقبلجع /  ريتها، أو كان مع فج  الهدن من قضا الس اط معرفة 

ع إذا أفادت 1فيتم وضع دائرة حوط التود رقم ) لر، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا المبحوثة،م خص 

ع، أما إذا كانل ااجابة ) خص ملر تقريبا من ن س عمريع يتم وضع  دائرة حوط التود ج ريت بلجع/المبحوثة )زوجج )المستق

المبحوثة )ا إذا كانل إجابة وع، 3ع، وإذا  كانل ااجابة ) خص ملر أكبر عمرا ع يتم وضع  دائرة حوط التود رقم )2رقم )

المبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك  لرفع)حالة  ع، وفج98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو تعرن

 ع 99يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) عإجابة

 

سنة(، هل رأيت أو سمعت بأن أمك ضربت من قبل األب )أو زوجها  15: عندما كنت طفلة )قبل سن N16السؤال  ➢

 أو صديقها أو حبيبها(؟

 

ونةع قل رأت أو ومعل بأن تم ضرت والدتها  15حاط كونها ط لة )قبل ون  الهدن من قضا الس اط ااوت سار من المبحوثة فج

من قبل األت )أو زوت اام أو حبيبها أو صديقهاع؟ أي تم مماروة العنف أمامها، فيتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة التج تضكرقا 

ما إذا كانل ااجابة بـ )اع يتم وضع دائرة حوط ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أ1المبحوثة، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

ع، وإذا كانل إجابة المبحوثة 3ع، وإذا كانل ااجابة )لم يعيش الوالدان مع بعضع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )2التود رقم )
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لس اط أو ليس قناك ع، وفج حالة )رفعل المبحوثة اإلجابة على ا98ا تتضكرع يتم وضع دائرة حوط التود رقم ) أو )ا تعرن

 ع 99إجابةع يتم وضع دائرة حوط التود رقم )

 

 مّوجة للطفلةجسدي  : عنفN17السؤال  ➢

 

يتم طرح قضا  ونةع، عندما 15المبحوثة منض كانل ط لة )قبل ون يهدن قضا الس اط إلى تحديد العنف الجسدي الضي تعرضل له 

 للمبحوثةالس اط، يجب على الباح ة قراءة الس اط كل مرة مع كل بند من البنود الواردة بالس اط  واتركج مهلة من الوقل 

لتجيب  قناك لتل بند لط أفقج فيه أوةلة حوط ال ترة التج وقع فيها األذج وتتراري، يتعين اانتهاء منها قبل اانتقاط إلى البند 

      التالج

 

 :الجسدي( حول العنف N17بنود السؤال )

aص عك أو بر اقك )باليدع  ع 

bضربك أو ركلك أو ضربك بالمقبض  ع 

cضربك بحزام أو عصا أو متنسة أو  جء ما ملر  ع 

dربطك بحبل  ع 

eأي  جء ملر)حددع ___________ ع 

 

)اع،  ـع فج حالة اإلجابة ب2) ع، ودائرة حوط1وإذا أجابل المبحوثة بـ )نعمع، ضعج دائرة حوط )  (N17)أقرأ بنود الس اط

  ع فج حالة اإلجابة )ا تعرنع98ودائرة حوط )

 

 سنة، هل شتمت بشكل مستمر، أو اهنت من قبل شخص ما في عائلتك؟ 15: قبل سن N18السؤال  ➢

 

ونةع قل تم  تمها بشتل مستمر أو تم أقانتها  15الهدن من قضا الس اط ااوت سار من المبحوثة فج حاط كونها ط لة )قبل ون 

ع إذا أفادت المبحوثة بـ )نعمع، أما إذا كانل ااجابة بـ )اع يتم 1من قبل  خص ما فج عائلتها، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )

يتم وضع دائرة حوط  عالمبحوثة اإلجابة على الس اط أو ليس قناك إجابة لرفع)ع، وفج حالة 2م )وضع دائرة حوط التود رق

 ع 99التود رقم )

  



-143- 

 

 استكمال وإتمام المقابلة

        

 يتناوط قضا القسم كي ية اانتهاء من المقابلة ويشمل عدي أوةلة: 

 

 المبحوثة.: تعليقات أو إضافات Z01 السؤال ➢

 

الجزء إنه يمتن للمبحوثة أن تدلج بأية تعليقات أو إضافات عن المقابلة أو تناقش المواضيع التج تعتقد أن المقابلة البرو من قضا 

قد أغ لتها  وينببج أن تحرص الباح ة على تدوين كل ما ترويه المبحوثة بقدر المستطاح، وتسجيل بالعبط التلمات التج 

 ع  كلما أمتن ذلكاوتخدمتها والنقاط الرئيسية التج تبديها )

 

 : شعور المبحوثة بعد المقابلة.Z02 السؤال ➢

 

يست سر قضا الس اط عن  عور المبحوثة بعد أن أتيحل لها ال رصة للحديا عن قضي األمور  ويتم تدوين ما تدلج  به المبحوثة  

قناك ما يت ج من المساحة، يمتنك أن  وتستخدم المساحة المتوفرة فج ااوتبيان لتسجيل أي إجابة  تعطيها المبحوثة، وإذا لم يتن

تستخدمج المساحة المتبقية فج نهاية ااوتبيان وإذا لم ت هم  المبحوثة الس اط، يمتنك أن تح زيها باألجوبة اآلتية التج رمزت 

أي  عأفعل /جيد ع فج حالة ااجابة )1، فيتم وضع دائرة حوط التود رقم )ويتم وضع دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة ،مسبقا  

 عورقا ع أي وجء / أووأ) اإلجابةع فج حالة 2وضع دائرة حوط التود رقم ) عورقا جيد أو أفعل مما كان قبل المقابلة، ويتم 

ا تشعر بأي الت ن عما كانل عليه قبل المقابلة ع أي وجء أو أووأ مما كان قبل المقابلةع، أما فج حالة ) األمر ويان / ا فرق

 ع 3حوط التود رقم ) وضع دائرةيتم 

 

 

 االنتهاء من مقابلة. :Z03السؤال  ➢

 

من المهم إنهاء المقابلة على النحو المناوب وبشتل إيجابج، فقد تتون المبحوثة تحدثل ل ط المقابلة عن عدد من القعايا  

 : الصعبة والم لمة، ولضا من المهم أن تبدي ت همك لضلك عند إتمام المقابلة، ولهضا السبب، فقد كتبنا نهايتين

 

 مشاكل أو عنف. النهاية األولى: في حال كشفت المبحوثة عن .1

  

 :قضي النهاية لاصة بالمبحوثة التج أبلبل أنها عانل من أي  تل من أ تاط األذج وفج قضي الحالة من المهم أن

 تشتريها على الوقل الضي أمعته معك  •

 ت كدي لها أن المعلومات التج قدمتها كانل فج غاية األقمية  •

 تبينج لها أنك تدركين أن لديها عددا من الصعوبات  •

 تقولج لها ان ا أحد يستحق أن يعامل بهضي الطريقة  •

 ت كدي لها أنك تعتقدين أنها قوية لتونها على قيد الحياة / تعيش رغم األوقات الصعبة التج مرت بها  •
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تسأليها ما إذا كانل ترغب فج الحصوط على قائمة بالخدمات والمنظمات التج قد تتون م يدة لها أو ألصدقائها أو  •

 ألقاربها 

 

  .النهاية الثانية: في حال لم تكشف المبحوثة عن مشاكل أو عنف   2

 

 قضي النهاية لاصة بالمبحوثة التج لم تبل  أنها عانل من أي  تل من أ تاط األذج  وفج قضي الحالة من المهم أن:

 تشتريها على الوقل الضي أمعته معك  •

  ميةت كدي لها أن المعلومات التج قدمتها كانل فج غاية األق •

تسأليها ما إذا كانل ترغب فج الحصوط على قائمة بمنظمات ولدمات التج قد تتون م يدة لها أو ألصدقائها أو  •

 ألقاربها 

 

من الم يد ان يتم ح ظ قاتين النهايتين، بحيا تستطيعين أن تقوليهما دون الحاجة إلى الرجوح عن ك ب إلى ااوتبيان  فسون  

 المبحوثة أن ما تقولينه حقيقج وأنه اوتجابة لحالتها، وليس نصا  واحدا  ترددينه للجميع يساعد ذلك على ضمان أن تشعر 

 

 المقابلة.انهاء  ➢

 واعة  24يتم تدوين وقل انتهاء المقابلة لمعرفة كم أوتبرق وقل المقابلة، يجب تسجيل الوقل بنظام اط 

 

 .: مالحظات الباحثة الميدانيةZ04 السؤال ➢

 

 

المقابلة، تحققج من اوتبيانك بعناية  تأكدي من أنك اتبعل اانتقاات بين األوةلة بتل دقة وعناية، وأن لطك ما أن تبادري 

مقروء، وإذا لزم األمر، عودي إلى األورة التج أجريل المقابلة معها مرة ألرج فج حاط أنك أغ لل قسما  أو إذا كانل بعض 

 اإلجابات غير واضحة لك 

 

اتك على الص حة األليرة من ااوتبيان حيا يمتنك تقديم م حظات عن المرأة التج أجريل معها بعد ذلك وجلج م حظ

المقابلة، عن أوةلة ااوتبيان، أو عن أية جوانب ألرج من المقابلة، إذا بدا لتج أي  جء غير اعتيادي عن المقابلة ورغبتك فج 

حاط تطلب أي من األوةلة مزيدا  من التوضيح أو التعديل، ويجب ل ل انتباي المراجعة )ةع أو المشرن )ةع إليه، أيعا  فج 

ااقتمام بالم حظات حيا أنها م يدة لتل من المراجعة )ةع والمشرن )ةع وللموظ ين الضين يتعاملون مع البيانات فج ت سير 

 المعلومات الواردة فج ااوتبيان 

 

 

  هل حضر المقابلة مع المبحوثة أي شخص أخر؟ :Z05السؤال  ➢
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 للباح ة تحديد إذا ما كانل المقابلة قد اقتصرت على الباح ة والمبحوثة فقط أم حعر المقابلة أي  خص ألر   •

 ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة  •

 

إذا كانل اإلجابة )نعمع أي حعر أ خاص المقابلة يجب على الباح ة تدوين عدد األ خاص وصلتهم بالباح ة 

 وأعمارقم التقريبية 

 

  ؟هل تعتقدين أن األجوبة كانت صادقة :Z06السؤال  ➢

 

 فج مصداقية إجابات المبحوثة   الباح ة قضا الس اِط يحدد مدج اعتقاد •

 ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة   •

 

 إذا كانل اإلجابة بـ )ك ع حددي فج أي و اط مع ذكر السبب 

 

 الترجمة؟هل واجهتك مشاكل معينة في الصياغة أو  :Z07السؤال  ➢

   

  المشاكل التج واجهتها المبحوثة فج صياغة األوةلة قضا الس اِط يحدد  •

 ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة   •

 

 إذا كانل اإلجابة بـ )نعمع يتم تحديد الس اط أو األوةلة 

 

 سئلة وتيرة العنف؟  ألهل كان من الصعب الحصول على أجوبة  :Z08السؤال  ➢

 

 الصعوبات التج واجهتها المبحوثة فج الحصوط على اجوبة حوط العنف قضا الس اِط يحدد  •

 ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة   •

 

 إذا كانل اإلجابة بـ )نعمع يتم تحديد الس اط أو األوةلة 

 

 هل تشعرين بوجود نقص في األسئلة؟   :Z09السؤال  ➢

 

 فج وجود اوةلة ناقصة كان من اافعل اضافتها ل وتبيان  الباح ة قضا الس اِط يحدد مدج اعتقاد •
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 ضعج دائرة حوط كود اإلجابة المناوبة   •

 

 إذا كانل اإلجابة بـ )نعمع يتم تحديد الس اط أو ااوةلة التج يجب اضافتها  

 

 : أي تعليقات أخرى للمبحوثة.Z10 السؤال ➢

  

البرو من قضا الجزء إنه يمتن للمبحوثة أن تدلج بأية تعليقات الرج عن المقابلة أو تناقش المواضيع التج تعتقد أن المقابلة قد 

 أغ لتها  وينببج أن تحرص الباح ة على تدوين التعليقات بالت صيل )كلما أمتن ذلكع  
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 جراء المقابالتالباحثة إلدليل  
 

 

 

 
 

 

 

 المتحدةاألمم 
 2020نيويورك، 
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 اتالمحتوي

 

 

 

 الصفحة  

  ضد المرأة العنفحول الخلفية  أوالً 

ً ثاني   مسحالتعريف بال ا

ً ثالث   المقابلة إجراء ا

ً رابع   اإلجراءات الميدانية ا

 ً   استبيان العنف ضد المرأةنموذج إجراءات عامة الستكمال  خامسا

ً سادس   السالمةالمسائل األخالقية وقضايا  ا

 ً   غ عن تعّرضها للعنفدعم المرأة التي تبلّ  سابعا

 ً   صحة الباحثات ثامنا

 ً   شروط التعيين والتوقعات تاسعا
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 العنف ضد المرأة الخلفية حولأوالً: 

 

 مدى العنف ضد المرأة -أ

لهضا النوح   تعانج منه فج المقام األوط النساء وال تيات اانسان،ى النوح ااجتماعج انتهاكا  لحقوق لتعدُّ ظاقرة العنف القائم ع

منها ما يصيب العحية على ال ور ومنها ما يدوم أثري على األمد الطويل،  وجنسية ون سية عديدة، جسديةمن العنف عواقب 

لة وال عالة فج المجتمع  وا ى النوح ااجتماعج رفاي النساء بوجه عام، ويقف حائا  دون مشاركتهن التاملويقّوِو العنف القائم ع

ج يخلِّ ها ذلك العنف على ضحاياي من النساء، وإنما تمتد ألورة والمجتمع والدولة كتل، بما فج ذلك تر اآلثار السلبية الصتقت

 تتل ة مادية باقظة، بدءا  من اإلن اق على الرعاية الصحية ومرورا  بالن قات القانونية وانتهاء  بخسائر اإلنتاجية 

 

وقناك أ تاط عديدة العنف ضد المرأة مشتلة عالمية تتعدج الحدود ال قافية، والجبرافية، والدينية، وااجتماعية، وااقتصادية  

العدوانية الجسدية م ل اللطم  ألعماطمن ا نطاقا  ويتعّمن العنف الجسدي  والجنسج العنف الجسدي، والن سج للعنف منها 

 تشويه  أّما العنف الن سج فيشمل التقليل من الشأن المستمر والس حبالحروق واوتخدام والص ع والرفس والعرت والتسبب 

الجنسج، واللمس  والتحرشكل من اإلكراي الجنسج  ويتعمن العنف الجنسجالسمعة وفرو العزلة الشديدة والمعاملة المهينة  

 ، والحمل باإلكراي المرغوتالجنسج غير 

 

تقتصر على مجتمعات أو مناطق جبرافية معينة  حيا المجتمع،بعادات وتقاليد لعنف، مرتبطة أ تاط معينة من اكضلك  وقناك

 ميراع الزوجة فج جنوت أفريقيا، ولتان اإلناع فج  رق وغرت أفريقيا والقتل بسبب المهر فج  به القارة الهندية م ل 

 

لدلل المنخ ض أو المتووط أو المرت ع  وتشير ملر وينتشر العنف ضد المرأة على نطاق واوع فج جميع البلدان، وواء  ذات ا

فج  35بنسبة )فج جميع أنحاء العالم تعرضل واحدة ث ع نساء كل  بينمعد ات اانتشار على الصعيد العالمج إلى أن ه من 

الصحة العالمية، منظمة )يد  خص ملر  علىى يد  ريك حميم أو لج أو لتليهما معا  عسللعنف البدنج أو الجن إما) المائة

 ع 2016

 

بالمائة من النساء اللواتج عشن مع رجل يضكرن المعاناة من  تل  71بالمائة و 15وتشير البحوع على نطاق عالمج أن ما بين 

من البلدان، يبقى مدج تعّرو المرأة إلى العنف المنزلج  الت ير  وفج الزوتمن أ تاط العنف الجسدي أو الجنسج من قبل 

أن األغلبية الساحقة من النساء اللواتج يتعّرضن لسوء  المسوح بّينلر موثق، ويرجع ذلك ألوبات ك يرة  وقد متتوما  وغي

من الم وسات الرومية تقلل بشدة من تقدير  المتوفرة البيانات فإنمعاملة ا يلجأن أبدا  إلى الشرطة أو أي جهات ألرج؛ لضلك 

"مسألة  ما يعتبر كما أنّه عادة  دالل منزلها،  وفج أغلب األحيان، الزوتيرتتب من قبل الحجم الحقيقج للمشتلة  فالعنف غالبا  ما 

 وليس موضوعا  قاب   للمناقشة، أو البحا أو اتخاذ اإلجراءات بشأنه  – خصية" 

 تبعات العنف ضد المرأة -ب

دي والن سج والجنسج تبعات جسدية، غير أّن للعنف الجس  فج ك ير من البلدان، موضوعا  قانونيا  يعتبر العنف ضد المرأة 

 مرتبطة بالصحة اإلنجابية  ون سيّة
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 اارتجاجات، والحروق، والتدمات حوط العين، ووالجروحالتدمات، التبعات الجسدية المرتبطة بالعنف ضد المرأة  وتشمل

ألرج، باإلضافة إلى اإلصابات الدائمة م ل التشوي  وأدواتاإلصابات من جّراء اوتخدام الستاكين  كضلككما تشمل   والتسور

ما تساء معاملتهّن من أمور ألرج، بما  ا  النساء اللواتج غالبوتشتتج   أو اوتخدام األولحة ،العضأو الجسدي بسبب الحروق، 

 والعع ت  ،فيها الصداح المزمن، ومام البطن والحوو

 

مشت ت النوم واألكل من  كما تعد  وااكتةاتمرأة الخون، والقلق، والتعب، وتشمل التبعات الن سية المرتبطة بالعنف ضد ال

 تم توثيق روابط أيعا  بين ووء المعاملة الجسدية والمعدات العالية من المشت ت الن سية،كما   المشاكل الشائعة وطويلة األجل

يلجةون اإلنجابية  فت ير من الرجاط  اصة بالصحةللعنف ضد المرأة قناك تبعات ل كضلكواانتحار وإدمان التحوط   ومحاوات

قد تتعّرو المرأة ف ،التهديد بالعنف والعنف ال علج ل رو السيطرة على قدرة المرأة على اإلنجات وعلى الع قات الجنسية إلى

أثناء أي جداط مرتبط بالحمل وإنجات األط اط، أو ل رتيات  وأالزوجية،  حياتهاوجد أنها تعيد النظر فج  ةللعنف فج حال

 تعّرو المرأة للعنف أثناء الحمل، بعربات عادة ما توجه إلى المعدة توضح بالخيانة  وقد وجلل دراوات فج العالم المتقدم 

 

جنسية  انتقاط أمراوة عرضااعتداء الجنسج له تبعات جسدية ون سية  فالنساء اللواتج تعّرضن إلى ااغتصات لوحظ أن و

وقد تعانج الناجيات من ااغتصات من ااكتةات وعدم القدرة  ،المرغوتع، أو الحمل غير اإليدزمرو نقص المناعة ) لهن م ل

 على التركيز واضطرابات النوم واألكل، ومشاعر البعب، والمهانة ولوم الن س 

 

أن أغلبيّة النساء  الخاصة ببعض البلدانوتبيّن البيانات  ،إلى الموتقد ي دّي  بعض األوروأليرا ، فإن العنف ضد المرأة فج 

قد  ،باإلضافة إلى ذلك  المعاملةتتسم بسوء حاليين أو وابقين، غالبا  فج وياق ع قة  أزواتاللواتج تعّرضن للقتل وقعن ضحايا 

لعنف من مشاركة المرأة فج المجتمع، كما من جهة ألرج قد يحد ا  تقدم النساء على اانتحار كملجأ نهائج لوضع حدّ للعنف

لتسديد ثمن ما يرفض  بعض الممتلتاتيتون له تأثير قام على أوادقا فقد تعطر المرأة التج تعانج من ووء المعاملة إلى بيع 

ت زوجها  راءي، وللحصوط على لدمات صحية ولدمات ألرج، أو إلعانة أورتها  كما يمتن أن يتوقّف عملها بسبب اإلصابا

  باإلضافة إلى ذلك، قد تجبر قج وأوادقا على ترك المنزط إذا ا تدّ العنف ك يرا   الزوت التج تتعرو لها أو كنتيجة لتدلل 

، أو من المشاركة فج األنشطة أصدقائهنالشركاء الضين يسيةون المعاملة إلى منع زوجاتهم من رؤية أورقن ويتعمد وغالبا  ما 

قد يتأثر األواد بهضي المعاملة بطرق ك يرة  فقد ينت  من العنف أثناء الحمل إوقاط الحمل و شطة المجتمع الدينية أو التنموية أو أن

جدا  على المرأة أن توفر الحاجات األواوية ألوادقا، م ل الحصوط على  يصعبأو وادة ط ل وزنه ضةيل أو مصات  وقد 

ج أور تتسم بالعنف فج لون دائما ، كما قد يشهدون على ووء معاملة األواد الضين يتبرون فويعيش   الخدمات الصحية للط ل

تأثير ولبج على نمو  كضلكإذا حاولوا أن يتدّللوا لصالحها  وقد يتون للعنف المنزلج  يتعّرضون بدورقم لحذج وقدوالداتهم 

 األواد وأدائهم فج المدروة 
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 فهم أسباب العنف المنزلي -ج

قناك عوامل ألرج إا أنه يحتمل أن تتون  للتحوط،البطالة أو إدمان الزوت غالبا  ما يظن الناس أن العنف المنزلج قو نتيجة 

 ،التج تملج أن يتسم الرجاط بالعنف إلثبات رجولتهمالسائدة فج مجتمع ما أك ر تعقيدا  وتشمل م ل قضي العوامل األعران ال قافية 

 ومن واجبهم معاقبتها وتأديبها الزوجة ت "يمتلتون" أن األزوا أو ااعتقاد

 

للعنف المنزلج، ونقص الخدمات المقدّمة إلى  وقج تشمل التقبّل المجتمعج  كما أن قناك عوامل قد تنمج العنف فج مجتمع ما

فج الحد من وامل عض العفج حين قد تساقم ب  الرجاطضدّ معدّات الجرائم وعنف الرجاط أو ارت اح المرأة التج تساء معاملتها، 

أو امت كها أراو أو  المرأة،إلى الجمعيات الخاصة بدعم  نسائية أوجمعية المرأة إلى  انعماموتشمل النساء للعنف، تعّرو 

إذا  أو ، قد تتون النساء أك ر عرضة  لسوء المعاملة إذا تحّتم الرجاط فج األمواط،وفج نطاق األورة الصبيرة  اكتسابها أمواط

بالرجل إلى ارتتات أعماط العنف تعّرو  قد تدفع ومن األوبات التج ،واجهن مشت ت زوجية، أو إذا عزلل المرأة فج األورة

  لوظي ةالتحوط أو المخدرات ولسارة ااإلفراط فج تعاطج  وأ الناس،والدته للتعنيف من قبل زوجها أمام 

 

 رّدة فعل المرأة في حال تعرضها للعنف -د

التخ يف من حدّة اإلصابات التج تتعرو لها، أو أو قد تلجأ المرأة التج تعانج من العنف إلى الت ير من األواليب لتحمل العنف، 

أو طلب  الزوجية، إنهاء الع قةمواجهة العنف، أو  األواليب،تشمل قضي  للحصوط على الدعم، أو لوضع حدّ نهائج للعنف 

لدمات  على تقديمالقائمين عاملين فج مجاط الرعاية الصحية أو أو إلى المساعدة األصدقاء أو األقارت، أو اللجوء إلى الشرطة، 

الدعم طلب ترغب فج قد أ خاص قناك  أوااوت ادة منها تودّ المرأة  لدماتقناك يتون ومن المحتمل أن  ،الدعم األلرج

الخاصة باإلجراءات المتخضة وااوتجابة لمطالب المرأة م يدة لمساعدة نساء ألريات يتعّرضن  وقد تتون المعلومات منهم 

الرومية التج تقدّم الدعم للتعرن إلى األوجه التج تتطلّب الرومية وغير المصادر  حوطالمعلومات  اوتخداميمتن و ،للعنف

 ء المعاملة تدريبا  إضافيا  بهدن إيجاد طرق لدعم المرأة التج تعانج من وو
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 لمسحالتعريف با: انياً ث

 

 

 مسحالأهداف  -أ

معلومات تتعلق بتعرو النساء لمختلف أنواح العنف فج )أوم  إلى جمعالبلدع  )أوميهدن نموذت اوتبيان العنف ضد المرأة 

 البلدع 

 

 :قجمجموعة الم  رات اإلحصائية لقياس العنف ضدّ المرأة  أن

وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسج و/أو نسبة النساء المعا رات   10

 هر  12الن سج ) تل العنفع من قبل الزوت الحالج أو السابق، طبقا  لعدد مرات تترار العنف والعمر ل ط اط 

 ع1 2 5الم  ر ) الماضية 

ال تج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسج أو الن سج  نسبة النساء المعا رات وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق،  11

 ) تل العنفع من قبل الزوت الحالج أو السابق، طبقا  لعدد مرات تترار العنف والعمر طوط حياتهن 

نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي من أ خاص غير  ريك، ل ط اط   12

  لع قتهن بالجانج وعدد مرات تترار العنف والعمر  هر الماضية طبقا   12

نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجسدي من أ خاص غير  ريك، منض عمر   13

 ونة، طبقا  لع قتهن بالجانج وعدد مرات تترار العنف والعمر  15

ل تج تعرضن للعنف الجنسج )ااغتصاتع من أ خاص غير نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ا  14

  هر الماضية طبقا  لمتان حدوع العنف، ع قتهن بالجانج، عدد مرات تترار العنف والعمر  12 ريك، ل ط اط 

 ع2 2 5الم  ر )

ض عمر نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق، ال تج تعرضن للعنف الجنسج من أ خاص غير  ريك، من  15

 ونة، طبقا  لمتان حدوع العنف، ع قتهن بالجانج، عدد مرات تترار العنف والعمر  15

عاما ، وال تج لععن لعملية تشويه/ بتر األععاء  49و 15نسبة ال تيات والنساء ال تج تتراوح أعمارقن بين   16

 ع2 3 5الم  ر ) التناولية، بحسب العمر 

 هر  12تعرضن للسيطرة ااقتصادية من قبل األزوات ل ط اط  وما فوق، فج الخامسة عشرةنسبة النساء ال تج   17

 الماضية 

 تعرضن للسيطرة ااقتصادية من قبل األزوات طوط حياتهن  فج الخامسة عشرة وما فوق،نسبة النساء ال تج   18
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 :تمل أضافة م  رات العنف ضد المرأة فج األقدان التنمية المستدامةكما 

 

ونة، وال تج تزّوجن او ارتبطن قبل بلوغ ون  24و 20)نسبة النساء ال تج تتراوح أعمارقن بين  1 3 5الم  ر   1

  الخامسة عشرة وقبل بلوغ ون ال امنة عشرةع

ال تج يتّخضن قراراتهّن بأن سهن بشأن وونة  49وونة  15بين ال تج تتراوح أعمارقن )نسبة النساء  1 6 5الم  ر   2

  دام ووائل منع الحمل والرعاية بالصحة اإلنجابيةعالع قات الجنسية واوتخ

 

وتتطرق  ،ونة وما فوق 15النساء اللواتج يبلبن من العمر ال تيات ومقابلة مجموعة مختارة عشوائيا  من على  لنموذتا يعتمدو

عليها التج نحصل   ووتستخدم المعلومات األوةلة التج وتطرح عليهّن إلى لبراتهّن فج حاط عانين من العنف وووء المعاملة

أفعل لهّن وتحديد المقدمة النساء ولمحاولة تحسين الخدمات ال تيات وجانب بيانات ألرج ل هم مدج العنف الضي تتعرو له  إلى

 طرق لمنع حدوع م ل قضا العنف فج المستقبل ال

 

يتناوط العنف ضد المرأة ط )اوم المنظمةع والتج وتمتد لمدة يتم تدريبتم كباح ات على إجراء المقاب ت فج إطار المسح الضي 

  وبعد انتهاء الدورة التدريبية وون تجرون مقاب ت مختارة فج فرق العمل، والضقات إلى مناطق مختل ة من الب د )عددع يوما  

 لمقابلة النساء فج منازلهم  وقضا ما يسمى بالعمل الميدانج 

 

تتمرنون على نموذت ااوتبيان، وكي ية تعبةة أقسامه المختل ة بشتل صحيح، كما وتتمرنون على  ل ط الدورة التدريبية، وون

مماروة إجراء المقاب ت  وويتم التحقق من ااوتبيانات حين اانتهاء منها للتأكد من اكتمالها ودقتها  يجب دراوة قضا الدليل 

 بعناية 

 

 العينة -ب

غير أّن قضي الطريقة  ،ااتصاط بتل  خص تقريبا  وطرح األوةلة المطلوبة، ومنها لناسثّمة طرق مختل ة لجمع المعلومات عن ا

 يشمللجمع المعلومات إجراء مسح ومن الطرق األلرج  ،متل ة جدّا  إذ أنّها تتطلب عددا  كافيا  من األ خاص للتحدّع مع الجميع

فج التيار  نتون حريصينكما يجب أن العينة مم لة للمجتمع التأكد من أن تتون  الحالة يجبولتن فج قضي  ،"عينة" من المجتمع

المعلومات المجموعة عن قضي العيّنة اوتقاء اوتنتاجات تنطبق  وبالتالج نستخدم، مسحاأل خاص الضين ويشّتلون موضوح ال

 على كامل المنطقة 

 

  ]يتم وصف الخطوات )العناقيدع بشتل علمجمن مواقع الدراوة علمج  العناقيد[ بشتل، تم التيار ]عدد مسحالقضا إلى بالنسبة و

تّم التيار ]عدد[ أور  عنقود[  دالل كل الموائمة على النص التالج كما قو مناوب وإجراء-بالتصارالعينة  التيارالمتبعة 

 المرأة الم قلةتيار وويستخدم نموذت ال ،معيشية بشتل عشوائج لتشّتل موضوح الدراوة، ووتتم زيارة كل من قضي األور
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يلجع، من أجل التعرن إلى  فيماإلعداد قائمة بالنساء وال تيات فج كل أورة )ويتّم  رح معايير التيار أفراد األورة المعيشية 

ونة وما فوق بشتل  15يتم التيار امرأة واحدة تبل  من العمر ومن ثم من بين نساء األورة المعيشية،  النساء الم ق ت للمقابلة

شوائج من أجل إجراء المقابلة  ]يستخدم اوتبيان األورة المعيشية لجمع معلومات عامة بشأن األورة[  ويتم و اط المرأة التج ع

 تم التيارقا ما إذا كانل موافقة على المشاركة فج الدراوة، وإذا وافقل، تتم مقابلتها على ان راد 

 

 :يعتمد نجاح الدراسة على عوامل كثيرة، منها

الباح ات تقوم ومن المهم جدّا  أن  ع،العدد ال زم المسحمنظمو يحدد )مقابلتهن  ال تج تتمالنساء ال تيات وعدد  ▪

 النساء ال تيات وإلى اوتتماط كل المقاب ت المطلوبة للتأكد من أن الدراوة غّطل العدد الصحيح من  الميدانيات

ونة وما  15من المهم جدا  أن تحظى كل امرأة تبل  من العمر ) وتتم مقابلتهنال تج  النساءال تيات وكي ية التيار  ▪

ولضلك يتّم انتقاء األور المعيشية عشوائيا  إلجراء  ،فوق فج كّل مجموعة بال رصة عينها للمشاركة فج الدراوة

نعمن عدم وبهضي الطريقة   يتّن فج المنزط عند الزيارة األولى ال تج لمالنساء ال تيات والمقابلة، وتعاد زيارة 

على وبيل الم اط، من المحتمل جدّا  أا نجد النساء العام ت فج المنزط   تهميش أي مجموعة ل ط إجراء الدراوة

  عل ط وقل الزيارات  وإذا لم نقم بااتصاط مجددا إلجراء المقابلة، قد ا نسّجل بدقّة منظور قضي ال ةة من النساء

 

 ستبياناالنموذج  -د

 :أقسام 10ااوتبيان المستخدم فج الدراوة من نموذت يتتّون 

 

  :استمارة األسرة المعيشية

 الم قلة والخصائص الديموغرافية مرأةالقسم األوط: نموذت التيار ال                       

 القسم ال انج: لصائص المستن وممتلتات األورة                       

 :للمرأة المؤهلةاستمارة الموافقة الشخصية 

 المبحوثة عن القسم ال الا: لل ية 

 ع: الحالة الزواجية )الع قة بالزوت/ الشريكالرابعالقسم                       

 القسم الخامس: الوضع المالج                      

 الوظي ية القسم السادس: الصحة العامة والصحة اإلنـجـابية والصعوبات 

 : لل ية عن الزوت الحالج أو األليرالقسم السابع                    

 الشريك /عنف الزوتال امن: القسم                     
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 التاوع: اإلصاباتالقسم  

 عغير الشريك /)غير الزوت من االرينتجارت عنف عا ر: القسم ال                   

 

 مع قضا ااوتبيان:ُحّررت الوثائق التالية لتترافق 

 دليل تعليمات اوتي اء األوةلة  5

 دليل الباح ة إلجراء المقاب ت  6

 حلقة عمل لتدريب الباح ات الميدانيات –دليل المنسقة   7

 لطة التحليل وبرنام  الرموز اوتخرات مجموعة م  رات األمم المتحدة حوط العنف ضد المرأة  8

 

 الباحثةدور  -ه

جمع البيانات بت اءة ودقة  المسةولة عنإنها  الدراوة حياموقعا  مركزيا  قاما  فج قضي المقاب ت  بإجراءتقوم  الباح ة التجتحتل 

جراء المقاب ت كباح ة إلودورك توضيح مهمتك   وويتّم باح ةلضلك فإن نجاح الدراوة يعتمد على نوعية عمل كل   وأمانة

 التدريب فترة  بالت صيل فج قضا الدليل ول ط

 

 الباحثاتتدريب  -و

 وذلك عن طريق المماروة باح ة ناجحةقد يتمتع بعض الناس بمهارات لاصة إلجراء المقاب ت غير أنّه يمتنك أن تصبحج 

 كم اط للمقاب ت مدربينوتتعلمين أك ر عن العنف المنزلج وتشاقدين مقاب ت أجريل من قبل  ل ط التدريبمن و  والتدريب

 أن تتدربجويجب تناقش أجزاء ااوتبيان، واألوةلة والتعليمات بالت صيل  وون وفج أثناء قضي المرحلة من تدريبك،   ةال عليّ 

كما يشمل التدريب لعب األدوار حيا تجرين المقابلة مع   على قراءة ااوتبيان بصوت مرت ع عدة مرات حتى تعتادين األمر

  وأليرا  تأتج المماروة الميدانية للمقابلة حيا تجرين مقابلة المبحوثة ال انية دوروالباح ة متدربة ألرج، فت دي إحداكما دور 

 التحقّق من ااوتبيانات ومراجعتها كما لو كانل عمليّة مسح حقيقية  منكم ق ت  وويطلب مبحوثات فعليّة مع 

 

 االشراف الميداني -ز

ألن فترة التدريب تعطج المعلومات  التدريبج،نحن نت ق جميعا  على أن التدريب عملية مستمرة لن تنتهج بانتهاء فترة البرنام  

 ران الميدانج الجيد قو جزء أواوج ومتمل للتدريب واوتي اء ااوتبيان وتعتبر الم حظة واإل المسحاألواوية الخاصة بعملية 

فهو ثانج مراحل  ،والمشرفة تلعب دورا  قاما  فج اوتمرار التدريب والتأكد من جودة البيانات ميدانج،الحتى بعد أن يبدأ العمل 

 الجودة مراقبة 

 

 المالئمة كما يجب[:اآلتية ]بالمهام  وتقوم المشرفة

 بالدراوة وفريق المقابلة  فج إطارقا المسحتعريف المسةولين فج المجتمعات التج يتّم  ▪
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 شيّة التج تجرج معها المقابلة تحديد األور المعي ▪

فج الم اقيم المستخدمة  وفج اوتيعاتإيجاد األور المعيشية المطلوبة، أ الباح ة فجحل أي مشاكل قد تتعرو لها  ▪

 أو فج التعامل مع بعض األور البير متعاونة  ااوتبيان

 األور للتحقّق من حسن وير عمليّة اانتقاء والمقابلة  الباح ة لبعضإعادة بعض المقاب ت التج وبق وأجرتها  ▪

 مراجعة كل اوتبيان لعمان اوتتماله واتساقه  ▪

 اتخاذ اإلجراءات العروريّة فج حاط مواجهة أي صعوبات  ▪

 يوميا  لمناقشة األداء والمسائل الطارئة، وتحديد المهام المستقبلية  أععاء ال ريقمقابلة كل ععو من  ▪

 الباح ين فج الميدان بهدن ضمان انعباط العمل وحسن ويري وفقا  للخطة الموضوعة ين والمراجعمتابعة  ▪

اليوم ناء ثأوذلك بهدن التعرن على العقبات والمشاكل التج واجهل ال ريق  مسحعقد اجتماعات منتظمة مع فريق ال ▪

 وحلها بأولوت ديمقراطج ومناقشة لطة عمل اليوم التالج 

 ن إيجاد مستن م ئم وتوفير وويلة المواص ت وكضلك باقج الخدمات األلرج العمل على راحة ال ريق م ▪

يقوم بت ري  قضي ااوتبيانات فج نموذت لاص به وتبلي  قضا اإلنجاز إلى  الباح ةبعد اوت م المشرن ااوتبيانات من  ▪

 إدارة المشروح يوميا  

 المساعدة فج إحالة أي امرأة تطلب المساعدة  ▪
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 مقابلةالإجراء  ثالثاً:

 

فالمقابلة قج مصدر جيد للمعلومات ولضلك يجب جعلها أمرا  وارا     ن من مجّرد عملية ميتانيتيةأقرت إلى الالمقابلة الناجحة 

تعتمد عليها غيّر أنّه ثّمة بعض المبادئ األواوية التج ، ويتطّور عبر المماروة ومسليا ، ويتم اكتسات فن إجراء المقابلة بالخبرة،

 المبحوثة وإجراءمن اإلر ادات العامة عن كي ية بناء ااتصاط مع  عددا   الجزء  ويشمل قضا ناجحةإجراء مقابلة  الباح ة فج

 مقابلة ناجحة 

 

 لمالبسا -أ

وبالتالج   الوقل، فأنل تم لين ]اوم المنظمة[ فج المجتمع ائق طواط الباح ة بمظهرى عند إجراء المقابلة، من المهم أن تتحلّ 

وتجّنبج الم بس التج تميّزك فج محيطك )م ل بضلة   يجب أن تتون م بسك مناوبة ومريحة، وليس بالعرورة أفعل ما لديك

البالية التج تبرز ال جوة  لبس المجوقرات تتجنّبج يجب أن ، كمامريحا   حضاء   البسجو ،عملع وارتدي م بس مرتّبة ونظي ة

 ل ط المقابلة  وتقبلك قضي ااعتبارات قاّمة، ولها تأثير على مدج ارتياح الناس ،لينالمادية بينك وبين من تقاب

 

 المبحوثة كيفية بناء االتصال مع -ت
 المبحوثةف ج بداية المقابلة، أنل و  المبحوثةمن أقّم مس وليّاتك بناء ااتصاط مع ف، باح ة مسةولة عن أجراء المقابلةكونك 

ودودة  فتونج مسح الواإلداء بالمعلومات فج إطار فج التعاون  رغبتهاغريبتان كليّا ، ووون ي ثر انطباعها األوط عنك فج 

وقد تعود  بالمسح،]قبل الشروح فج العمل فج منطقة معّينة، تتون المشرفة الميدانية قد أعلمل القادة المحليين  تقديم ن سك  عند

المنظمة التج  ]اوموويتم تزويدك بخطات ]بطاقة تعريف[ ي ّكد أنك تعملين مع  ،[المسحلزيارتهم عند وصولك إلى موقع 

 [ المسحتجري 

 

 وقت ممكن أقصروتعاونها في  المبحوثةالعمل على كسب ثقة  ▪

بعض  طريق اوتخداموذلك عن   ، ابضلج ما فج ووعك لتشعريها باارتياحالمبحوثةبينك وبين  بدء التعارن عند

 المسحوا رحج أقدان  قدمج ن سكثم " صباح الخير " المقابلة بابتسامة وتحية م لأبدئ  بعناية،التلمات المختارة 

 بالتصار 

 

 أن تتون المقدّمة كالتالج: ويمتن

يستخدم ط ]حو بح ا  نحن نجري  ،[المسح"اومج ___________________  أنا أم ل ]اوم المنظمة التج تجري 

وأود أن ، نساء من مختلف أنحاء الب دفتيات و، ونحن نجري مقاب ت مع المرأة[العنف ضد لبحا  ممنة كلمات

 أتحدع إليك وأطرح عليك بعض األوةلة" 
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ً أسلوب استخدمي  ▪  المبحوثةعند الحديث مع  إيجابيا

اعتضاري، وا تستخدمج كلمات م ل "قل أنل مشبولة جدا ؟" أو "قل يمتن أن ااألولوت على  مدي أبدا  تا تع

بعض األوةلة؟" فم ل قضي األوةلة تمّهد الطريق للرفض  عناإلجابة على تمنحينج بعع دقائق؟" أو "قل تمانعين 

 يك لبعض الوقل" يمتنك باألحرج اعتماد التالج "أود أن أطرح عليك بعض األوةلة" أو "أود أن أتحدع إل ،المبا ر

 

 المسحالتأكيد على سرية البيانات التي سيتم جمعها وأنها لن تستخدم إال في أغراض  ▪

ترددا  بشأن المقابلة أو وألتك عن البرو من البيانات المجموعة، وضحج أن المعلومات تبقى  المبحوثةفج حاط أبدت 

عليك أن تتجنّبج ذكر المقاب ت األلرج وا  ،تقريرورية، ولن تستخدم أي أوماء ألي وبب كان، بل وتجمع لتتابة 

 أو أي  خص ملر  المبحوثةمتتملة لقائمات على إجراء مقاب ت أو مشرفات ألريات أمام  اوتبياناتتظهري 

 

 بصراحة المبحوثةأجيبي على أي سؤال قد تطرحه  ▪

أو وبب  التيارقا للمقابلة، أو كيف تم مسحالوةلة بشأن بعض األ المبحوثةقد تطرح ، المقابلةقبل الموافقة على إجراء 

وقو  المسحفلتتن إجابتك مبا رة فقومج بشرح أولوت جمع بيانات   عنوانها أو إلى أورتها بالضات حعورك إلى

أولوت العينة والضي بمقتعاي تم التيار األورة من بين عدد من األور الموجودة بالمنطقة بطريقة عشوائية، ومن قنا 

ولتن فج حاط طرحل أوةلة حوط وبل تنظيم األورة، أو   ليس أك ر من مسالة صدفة بحتة المبحوثةورة فان التيار أ

كتيب تعليمات  )يشمل  اوتتماط المقابلةقضي األوةلة بعد  اإلجابة عناألدوية أو مصادر الدعم، البريها أنك وتحاولين 

فج حاط لم تتوفّر الظرون  ،عليهاع ب اإلجابات المناوبةااوتبيان بعض األوةلة التج قد تطرأ، إلى جان اوتي اء أوةلة

 عبّري عن رغبتك فج العودة فج وقل احق  على أوةلتك، المبحوثةالم ئمة لتردّ 

 

 العثور على مكان آمن إلجراء المقابلة -ج

ااوتبيان على المرأة التج تّم التيارقا، من المهّم جدّا  أن تجري المقابلة فج جّو من الخصوصية، وأن  أوةلة نموذتعند طرح 

وان تحصل على إجابات  المبحوثةيجب على الباح ة إجراء المقابلة على ان راد مع ) بالردّ على كّل األوةلة وحدقا المبحوثةتقوم 

ومسألة  ،وجود  خص ثالا فج أثناء المقابلة دون حصولك على إجابات صريحةقد يحوط   ذاتهاع المبحوثةجميع األوةلة من 

وبسبب طبيعة الشريك المعنّف المائلة إلى فرو السيطرة، وفج حاط   المسحموضوح لحساوية الصراحة قاّمة جدّا  نظرا  

  المبحوثةاكتشف موضوح المقابلة، قد يستخدم ذلك لتبرير قجوم عنيف على 

 

أّكدي على ضرورة  ،اوأليها ما إذا كان الوقل الحالج مناوب للحديا المقابلة،ألجراء تم التيارقا  المرأة التج فج حالة موافقة

فقد ت ّعل غرفة معيّنة فج المنزط، أو  ،التحدّع على ان راد واوأليها عّما إذا كانل ت ّعل إجراء المقابلة فج أي متان تختاري

وإذا صعب عليها إيجاد متان لاص، قومج باقتراح بعض األمتنة على وبيل الم اط،  ،متان لارت المنزط، أو أي متان ملر

يمتن أن تسأليها عّما إذا كان بمقدوركما الخروت للتتلّم، أو السير بعيدا  عن المنزط علّتما تجدان متانا  يمتنتما أن تتتلّما فيه 
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 على ان راد 

 

وبيل الم اط، يمتنهم العناية باألواد فج أثناء  على-الخصوصيةلعمان  وإذا لزم األمر، يمتنك أن تستعينج بأفراد فريقك

 مقابلة، أو صرن انتباي  خص يحتمل أن يقاطع المقابلة للإجرائك 

 

حاولج ترتيب   كان من األفعل لك أن تعودي فج وقل احق المبحوثة إذاإذا اوتحاط إيجاد متان لاص إلجراء المقابلة، اوألج 

واوأليها كضلك عّما إذا  ،فج منطقة الدراوة، إذ ويصعب عليك العودة بعد مبادرة المنطقة موعد للمقابلة ل ط الوقل المخطط

وناقشج الوقل والمتان المقترحين مع مشرفتك، قبل   كانل ترغب فج أن تعودي إلى المنزط أو ت ّعل أن تقابليها فج متان ملر

 قبل إجراء أي تعديل على ما تقرر  المبحوثةإذا لزم األمر تناقشج مع  ،بحوثةللمأن تأّكدي عودتك 

 

استبيان العنف ضد المرأة في حال تواجد أشخاص بمقدورهم سماع المقابلة سواء  أسئلة نموذجال تباشري بطرح 

 .أكانوا رجاالً، أو نساًء، أو أوالداً )فوق السنتين من العمر(

 

 المقابلةنصائح خالل إجراء  -د

 

االستبيان فال تظهر إنها نموذج يجب على الباحثة التزام الحياد التام خالل المقابلة تجاه الموضوعات التي يتضمنها  .1

 تؤيد موضوع منه أو ضده

 ،يتمتّع معظم الناس بقدر كبير من التهضيب فيميلون إلى إعطاء اإلجابات التج يعتقدون أنك ترغبين فج وماعها

وجهك أو نبرة صوتك لتعبير ف  تسمحج ، وبالتالج من المهم جدا  أن تحافظج على موقف محايد عند طرحك األوةلة

أو  المبحوثةوا توافقج أبدا  على إجابات  ،إجابة "صحيحة" أو "لاطةة" المبحوثة أعطلأن تترك انطباعا  بأّن 

 تعارضيها 

 

البريها أنك مهتمة بآرائها الخاصة وأنه  ،لة بشأن مسائل متعلّقة بااوتبيانبعض األوةلة أثناء المقاب المبحوثةقد تطرح 

يتعضّر عليك اإلجابة على أوةلتها فج الوقل الحالج لوفا  من إبطاء إيقاح وير المقابلة، غير أنّه بمقدورك مناقشة أي 

 و اط فج نهاية المقابلة 
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 م ل: بطريقة محايدة عبر طرح أوةلةغامعة، حاولج ااوت سار  المبحوثةفج حاط أتل إجابة 

 "قل يمتن أن توضحج أك ر؟"

 "لم أومعك جيدا ، قل يمتن أن تخبرينج مجدّدا ؟"

 "ليس من داعج ل وتعجاط اوتبرقج بعض الوقل للت تير فج األمر "

 

 إجابات اقتراحيجب على الباحثة عدم  .2

مرتبطة بالس اط المطروح، ا تدفعيها إلى اإلجابة عبر قوط "أعتقد أنك تعنين    قل قضا  المبحوثة غيرإذا كانل إجابة 

بل ي ترو بك أن  ،ف ج معظم األحيان، قد توافق على ت سيرك إلجابتها، حتى ولو لم يتن ذلك صحيحا   ،صحيح؟"

إلجابات المرّمزة حتّى ولو صعبل عليها تدفعيها إلى إيجاد اإلجابة الم ئمة بن سها  وا يجدر بك أبدا  أن تقرئج لها ا

 اإلجابة 

 

 تبقى صياغة األسئلة وتسلسلها دون تغيير يتعين أن .3

الس اط، يجدر بك  المبحوثةوفج حاط لم ت هم  ،ااوتبيان وترتيبها أوةلة نموذتيتوّجب عليك أن تحافظج على صياغة 

وإذا لم يساعدقا ذلك على فهم المطلوت، يمتنك أن تعيدي صياغة الس اط مع  ،أن تعيدي طرحه ببطء ووضوح

الحرص الشديد على عدم تبيير المقصود من الس اط األصلج  قدمج فقط الحد األدنى من المعلومات للحصوط على 

 إجابة مناوبة 

 

 بلباقة المترددات بحوثاتالمعاملي مع ت .4

"ا أعرن"، أو تعطج إجابة غير مرتبطة بالس اط، أو تتصرن بملل  طةالمبحوثة ببساوتواجهين مواقف حيا تقوط 

فج م ل قضي الحاات يتوّجب عليك أن تسعج إلى إعادة    ديد أو بانعزاط، أو تناقض ما وبق وقالته، أو ترفض اإلجابة

إلى تخّطج لجلها أو على وبيل الم اط، إذا  عرت أنها لجولة أو لائ ة، حاولج أن تدفعيها ف ،لحديالاقتمامها  جضت

تحدّثج لدقائق عن أمور ا ترتبط بالمقابلة )م ل مدينتها أو قريتها، أو الطقس أو  ،لوفها قبل أن تطرحج الس اط التالج

 أنشطتها اليومية أو أوادقاع 

 

، ثم حاولج أن بل اوتمعج إلى ما تقولهب ظاظة  فجأة أوا تقاطعيها  بالس اط،ا ع قة لها إجابات  المبحوثةإذا أعطل 

عليك أن تحافظج على جو جيد طواط فترة كما يحب  ،بلباقة إلى الس اط األصلج فج أوط فرصة المبحوثةتعيدي 

ومتعاط ة ومستجيبة  المقابلة ودودةأن الباح ة القائمة على إجراء  المبحوثةالمقابلة، وأفعل جو للمقابلة قو حين تعتبر 

وكما وبق وذكرنا تبقى أكبر   لها كل  جء من دون أن تشعر بالخجل أو باإلحراتوا ت ير قلقها وبمقدورقا أن تقوط 

 مشتلة للتحّتم بالمقابلة المحافظة على الخصوصية، غير أنّه يمتن ت اديها عبر إيجاد متان لاص إلجراء المقابلة 

 

إلى تخّطج ترددقا عبر تترار  تردّدا  أو بدت غير راغبة فج اإلجابة على و اط، حاولج دفعها المبحوثةفج حاط أبدت 
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وإذا اوتمّرت بالرفض،  ،نساء من مختلف أنحاء البلد وأن اإلجابات وتدم  معا  فتيات وأّن الس اط عينه يطرح على 

وإذا تمّتنل من اوتتماط ااوتبيان، يمتن أن ، دّونج ببساطة "رفعل" بجانب الس اط وتابعج كأن  يةا  لم يحدع

تضكري أنه ا يمتن أبدا   ،لبلوغ اإلجابة ا  ومات الناقصة فج النهاية، ولتن ا تصّري ك يرتحاولج الحصوط على المعل

 على إعطاء إجابة  المبحوثةإجبار 

 

 ال تحكمي على المرأة .5

كما يجب أن تحرصج على عدم  ،تحاولج أن تخمنج قدرتها أو مدج معرفتها المبحوثة أويجب أا تحتمج على 

وا ت ترضج اإلجابة على أي و اط بناء على لبراتك السابقة حوط "طريقة  ،ااوتنتات انط قا  من معلومات وابقة

 ت تير الناس أو تصرفهم" 

 

 بهضا المبحوثةوإذا  عرت  ،أن ت ثر على المقابلة المبحوثةومن جهة ألرج، تضّكري أنه يمتن لل وارق بينك وبين 

 يجب أن يشعرقا تصرفك وحدي ك دائما  بالراحة للتحدّع إليك  ،ال رق، قد تشعر بالخون أو التشتيك

 

وا تبدي أي تعليقات حوط كون  ،كونج حريصة كضلك على أا تحتمج على المرأة على أواس تعرضها للعنف

 أو "ليسل ضحية" "قد أويةل معاملتها" أو "لم تسأ معاملتها" أو إذا ما كانل "ضحية"  المبحوثة

 

أي يجب على الباح ة أا تسمح لتوقعاتها الشخصية بان ت ثر على وير المقابلة بمعنى أا تختصر أو تعدط صياغة 

على قدر معين من ال هم والعلم، كما يجب على الباح ة أا تقترح أو  المبحوثةكلمات األوةلة لمجرد أنها وجدت 

 حدود من التعليم على قدر م المبحوثةت ترو إجابات ان 

 

 األسئلة أو تجاوز أي من إهمالعدم  .6

معاملة  أي ووءمن  المبحوثةعلى وبيل الم اط، إذا لم تعانج  ،ا تهملج أي و اط حتى ولو اعتبرت أن اإلجابة جليّة

ف  ت ترضج أنها لم تتعرو أل تاط مبا رة من العنف، م ل العنف  الزوت،قبل ن سية و/أو ولوك تحتمج من 

وبالم ل ا ت ترضج أنها لم تتعرو للتهديد أو األذية باوتخدام الس ح )أ تاط أك ر  ،والعنف الجنسجأالجسدي 

 لطورة من العنفع لمجرد كونها لم تعانج من أ تاط أقل لطورة من العنف )م ل الص ع أو الرفسع 

 

 جلي المقابلةال تستع .7

أن ت هم ما تعنيه وبعد أن تنتهج من إلقاء الس اط، توق ج قلي  بهدن  المبحوثةيجب توجيه الس اط ببطء حتى تستطيع 

وبعد طرح  ،ت همها جيدا   المبحوثةاطرحج األوةلة ببطء لتتأكدي من أن   بعض الوقل للت تير والرد المبحوثةإعطاء 

بأنه يتوّجب عليها الرد بسرعة أو ا وقل للتعبير  المبحوثةفإذا  عرت  ،ل للت تيرالس اط، توق ج وامنحيها بعض الوق

تردّ من دون ت تير  المبحوثةبأن ج وإذا  عرت ،عن رأيها فقد تقوط ببساطة "ا أعرن" أو تعطج إجابة غير دقيقة

 ابات بهدوء" اوتعجاط المقابلة، قولج لها " ا داعج ل وتعجاط، فرأيك مهم جدا ، فتري فج اإلج
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 االستبيان على نموذج، يّطلع المبحوثةتدعي أحداً، وال حتى  ال .8

على وبيل الم اط، قد ترغب ف ،ااوتبيان إا بناء  على طلب من المشرفة على نموذتيجب أا تدعج أحدا  يّطلع 

 المبحوثة ذلكوإذا طلبل  ،ااوتبيان ترج نموذتأحيانا  فج قراءة و اط بن سها، لتن من المهم أا تدعيها  المبحوثة

 مبا رة، كونج لطي ة ولتن حازمة فج رفعك 

 

 متعدد اللغات( المسحلغة المقابلة )فقط في حال  -ه

لتن فج بعض األحيان، قد تحتاجين إلى تعديل صياغة  ،المقاب ت بهاإلى اللبة الرئيسية التج وتُجرج  تُرجم نموذت ااوتبيان

من المهم جدّا  عدم تحريف معنى الس اط عند إعادة صياغته أو ترجمته إلى لبة  ،األوةلة لتتناوب مع اللهجة وال قافة المحلية

  ويجري تدريبك على إجراء مقاب ت باللبات المحلية ،ألرج

 

أورة معيشية  ووون  مع أيية قو من أولى الخطوات ال زمة قبل إجراء المقابلة لت المحا  ّك أّن التعّرن إلى اللبة أو اللبا

تتوّزح ال رق بحيا تعملين فج منطقة يتم التحدع فيها بلبتك، وبالتالج لن تواجهج ووج نادرا  حاات حيا ا تتحدع 

 يتما فتتون قج لبة المقابلة وفج قضي الحالة، قد تتمّتنين من إيجاد لبة ألرج تناوب كل ،لبتك بحوثاتالم

 

تتحدع  المبحوثةحاولج عندئض أن تعرفج ما إذا كانل  المبحوثة،لتن فج بعض الحاات، قد يستحيل عليك إيجاد لبة مشتركة مع 

المشرفة لتج تعيّن  خصا  ملر إلجراء  ألبريلبة مشتركة مع أي فرد ملر من ال ريق أو مع المشرفة، وفج قضي الحالة 

مشتركة مع أي فرد من أفراد ال ريق، امتنعج عن إجراء المقابلة، ودّونج بوضوح على  المبحوثةأما إذا لم تتن لبة   للمقابلة

 الورقة اإلداريّة وبب إلبائها 
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 ً  اإلجراءات الميدانية: رابعا

 

على فهم كل فرد من أفراد ال ريق اإلجراءات الميدانية الصحيحة وتطبيقها وتحدد األقسام التالية اإلجراءات  المسحيعتمد نجاح 

  التيارقامع األور المعيشية التج جرج  المسحالصحيحة ألوت م مهام العمل ومتابعة تقدم 

 

 أنشطة تحضرية -أ

قد ت هموا أولوت العمل وكي ية السير المتانج للوصوط إلى  يجب التأكد أن جميع المشاركين فج التدريب قبل العمل الميدانج

  ااوتبيان وكي ية اوتي ائها أوةلة نموذتوالت هم أيعا  لجميع  المعيشية،األور 

 

 وقبل إجراء المقابلة كل يوم يطلب منك القيام بالمهام التالية:

والتأكد من حصولك على نسخ إضافية من ااوتبيانات الجديدة من المشرفة،  من نماذتالحصوط على عدد كان  ▪

 البديلة  نماذت ااوتبيانات اإلضافة إلىنموذت التيار األورة المعيشية ب

  ااوتبيان واوتتمالها غ ن نموذتالتأكد من بيانات التعريف على ورقة  ▪

  اوتبيانات إضافية فج حاط احتياجك إليها على نماذتالحصوط  ▪

رة المعيشية التج كل ل بها، بما فج ذلك أي تعليمات لاصة من المشرفة حوط فهم المعلومات بشأن تحديد األو ▪

  إيجاد األورة المعيشية التج تم التيارقا وااتصاط بها

 ذكرقا السابق الحصوط على المستلزمات العرورية إلجراء المقابلة  ▪

  بحوثةللمها التج يمتن أن تعطي للدعم األماكن المحليةالمعلومات عن  الحصوط على ورقة تشمل ▪

 فج حاط بتائها أثناء المقابلة  المبحوثةالحصوط على المناديل لتقديمها إلى  ▪

 

 االتصال باألسر المعيشية -ب

لل المجموعة التج تم لاص دا: لتل بلد طريقة محددة لترقيم المبانج واألور المعيشية بحيا يتون لتٍل أورة رقم ]م حظة

المبانج دالل وحدات العينة  محددة لتلوتعتمد التعليمات فج قضي الحالة على نموذت محدد يقوم على تخصيص أرقام   التيارقا

وقائمة باألور المعيشية معّرفة باوم رّت األورة المعيشية  ويحدد لتل أورة معيشية رقم   ويجري التيار أرقام األور التج 

  تشّتل العينة النهائية وااتصاط بها[

 

 [المرأة المؤهلة]في حال استخدام نموذج اختيار  المؤهالت بحوثاتالمالتعرف إلى  -ج

ووون تستخدمين  ،الم قلة قج التج تعتبر مناوبة لهضي الدراوة المبحوثةون تتون المرأة "م قلة" يعنج أن تتون "مناوبة"  أ

 ابلة باوتخدام اوتبيان العنف ضد المرأة النساء الم ق ت للمقال تيات وللتعرن إلى  المرأة الم قلةنموذت التيار 
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المرأة ااوتبيان فج األقسام حوط نموذت التيار  أوةلة نموذت اوتي اءمناقشة اوتخدام قضا النموذت بالت صيل فج  )تجري

  عالم قلة

 

 تقديم الدراسة -د

كضلك  ااومممن[  وويضكر قضا  أوم] فج مختلف ااتصاات والمناقشات المتعلقة بالدراوة، تجدر اإل ارة إلى الدراوة على أنها

 على وثائق التعريف، وكل المراو ت وااتصاات المتعلقة بالدراوة 

 

بهضا ااوم  ويهدن قضا ااوتخدام إلى  المسحالمهم جدا  أن تشيري إلى إجراء المقاب ت، من  كباح ة علىعندما تقومين بدورك 

ا تمل اإل ارة إلى العنف المنزلج أو العنف ضد المرأة، قد يشك الشركاء الضين فإذ ،فج الدراوة المرأة المشتركةضمان و مة 

جراء بأ التج تقومالباح ة )وحتى  المبحوثةوقد يعرو ذلك  ،يتسمون بالعنف أنهن قد تحدثن إلى أ خاص ملرين عن حالتهن

 المقاب تع لخطر متزايد من العنف 

 

فااوتبيان يطرح عددا  من األوةلة حوط  ،أو أي أفراد ملرين المحتم ت بحوثاتالملداح  أمنع إلىاوتخدام )اوم وا يهدن 

 الحياتية  ولبراتهاوع قاتها  المبحوثةمختلف جوانب حياة 

 

 المختاراتبالمبحوثات االتصال  -ه

 :مع النساء المؤهالتإجراء المقابالت  الباحثة علىتواجهها  التي قدالصعوبات 

اإلدارية مع رموز  ]فج حاط اوتخدام الورقة إجراء المقاب ت الباح ة علىفيما يلج أم لة عن الصعوبات التج قد تواجهها 

 القسم التالج كما يجب[: م ئمة ،لإلجابات الناقصة، إدلاط أرقام الرموز

 

عند زيارتك، قومج بإدلاط ]الرمز[ فج المنزط  المبحوثة عدم تواجدحاط فج  :تم اختيارها ليست في المنزل المرأة التي ▪

تقومج يجب أن   )ليسل فج المنزطع كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية واوألج الجيران أو أفراد األورة متى تعود

وا يجدر بك القيام بالزيارات  ،األقل ث ع مرات، وحاولج أن تقومج بالزيارات فج أوقات مختل ة من اليوم بالزيارة على

فج وقل مناوب بحيا  المبحوثةزيارة  )محاولة المبحوثةببعد ذلك توق ج عن محاولة ااتصاط  واحد، فج وقلال  ع 

 تتواجد فيهع 

 م قلةامرأة يوجد فج األورة المعيشية، قومج بإدلاط ]الرمز[ )ا  م قلة امرأةلم تتن قناك  إذامؤهلة:  امرأةعدم وجود  ▪

يجب أا تستبدلج  ،فج األورة المعيشيةع كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية  ثّم انتقلج إلى األورة التالية المخصصة لك

 ألرج  بأورة معيشية األورة المعيشيةقضي 
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فج إجراء المقابلة إلى حد كبير على  المبحوثةيعتمد مدج رغبة  :التي تم اختيارها ترفض إجراء المقابلة المبحوثة ▪

غريبتان ا تعرفان بععتما لضلك من  المبحوثةبداية المقابلة تتونج أنل و تقابلينها، فجاانطباح األوط الضي تتركينه عندما 

حيا إن أوط انطباح يصل منك  معك،رحب بالت م تبالراحة و المبحوثةالمهم أن تنشأ ع قة طيبة بينتما حتى تشعر 

البرو لها وا رحج يد جف ج بداية المقابلة قدمج  ن سك بأولوت   له تأثير إيجابج على اوتعدادقا للتعاون معك بحوثةللم

وإذا لزم األمر أّكدي مرارا  على وريّة  ،والبريها أن المقابلة وتستبرق ]عدد[ دقائق بالتصار المسحوأقدان  من الزيارة،

اوأليها ما إذا كانل  ،ط غير راغبة فج إجراء المقابلة قد يتون الوقل غير م ئما تزا المبحوثةوإذا كانل  ،المعلومات

على رفعها، ادللج ]الرمز[ )رفعلع  المبحوثةوفج حاط اوتمّرت  ،ت ّعل تأجيل المقابلة إلى وقل ملر وحددي موعدا  

تل حاات الرفض، وقج تتخض قرارا  قدّمج تقريرا  لمشرفتك ب ،كنتيجة للزيارة على الورقة اإلدارية، واذكري وبب الرفض

 إتباعه  يجببشأن اإلجراء الضي 

إجراء المقابلة فج وقل  المبحوثة فجا ترغب  قدالحق: المقابلة إلى وقت  تأجيلتم اختيارها تفّضل  المبحوثة التي ▪

تأكدي من تسجيل  ،فج الوقل والمتان األك ر مناوبة بالنسبة إليها المبحوثةيجب أن تحاولج ترتيب موعد لمقابلة  ،زيارتك

المقابلةع ودّونج  جلّلأالتج تم التيارقا  المرأةأن المقابلة غير متتملة على الورقة اإلدارية ل وتبيان وادللج ]الرمز[ )

تم إعادة تحديد موعد يوقل غير مناوب، مشرفتك باألمر وإذا وجد أّن ال ألبري ،تاريخ الزيارة القادمة والمتان المت ق عليه

  المبحوثةجديد مع 

التج تم التيارقا تعانج من الصمم، أو التخلف العقلج أو من أي مرو  المرأةكانل  إذاخلقي: تعاني من عيب  المبحوثة ▪

تم التيارقا عاجزةع كنتيجة للزيارة على الورقة  المرأة التج]الرمز[ ) معها ادللجالمقابلة يستحيل إجراء بحيا لطير، 

  المبحوثةا تستبدلج  ،اإلدارية

المقابلة أو أنها قد ا ترغب فج اإلجابة على كل األوةلة ل ط زيارتك  إنهاءإلى  المبحوثةتعطر  قدالمقابلة: عدم اكتمال  ▪

اولج ترتيب موعد ملر فج أقرت وقل ممتن إذا لم تتتمل المقابلة ألي وبب من األوبات، يجب أن تحف ج حالة  ،لها

ادللج  ،تأكدي من تسجيل أن المقابلة غير متتملة على الورقة اإلدارية ل وتبيانوللحصوط على باقج المعلومات الناقصة  

ه اوتتماط المقابلة إلى زيارة ألرجع واذكري الوقل المت ق علي تأجيلا ترغب فج ااوتمرارع أو ]الرمز[ )تم الرمز[ )]

 للزيارة التالية  فج الحالتين، ألبري مشرفتك عن المشتلة 

 مبحوثةال تستبدلي أي أسر معيشية أو أي 

 

 إعادة زيارة األسر المعيشية -و

نظرا  إلى التيار كل أورة معيشية بعناية، يجب أن تبضلج كل جهد ممتن إلجراء المقاب ت فج األور المعيشية المخصصة لك، 

وفج بعض األحيان قد ا يتون فرد من األورة المعيشية موجودا  ل ط وقل زيارتك ]يجب أن  ،المحددةالم قلة  المرأةومع 

كما يجدر بك أن تقومج ب  ع زيارات مت ّرقة  ،األورة[ معتقومج ب  ع زيارات مختل ة على األقل لمحاولة إجراء المقابلة 

 لتيارقا التج تم ا المبحوثةعلى األقل لمحاولة إجراء مقابلة مع 
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اوتبياناتك لتتأكدي ما إذا كان لديك أي مواعيد إلعادة زيارة أورة لنماذت  فج بداية كل يوم، يجب أن تراجعج األوراق اإلدارية 

وإذا لم يتن ثّمة من مواعيد مت ق عليها، قومج بالزيارة التالية إلى األورة المعيشية أو  ،م قلة بحوثةممعيشية محددة أو 

على وبيل الم اط، إذا جرت الزيارات السابقة فج بداية فترة ما بعد الظهر،  ،قل مختلف عن الزيارات السابقةفج و  المبحوثة

التج تم التيارقا امرأة  المرأةوإذا كانل  ،حاولج ترتيب مواعيد الزيارات التالية فج الصباح أو فج نهاية فترة ما بعد الظهر

إّن ترتيب مواعيد الزيارات التالية فج أوقات مختل ة  ،أو فج عطلة نهاية األوبوحأن تخّططج للزيارة فج المساء يجب عاملة، 

نموذت  مهم جدا  للحدّ من معدط عدم ااوتجابة )عدد الحاات حيا تعجزين عن ااتصاط باألورة المعيشية أو عن اوتتماط 

 ااوتبيانع 

 

 نموذج الموافقة -ز

ال تيات فمشاركة كّل  ،توافق على إجراء المقابلة جزءا  قاما  جدا  من الدراوة أمرأةأن تمحي كل  يجبيعتبر نموذت الموافقة الضي 

نموذت الموافقة ويعطج  ،ي ترو أن تنب ق من إرادة حّرة من دون أي  تل من أ تاط اإلجبار أو العبط المسح النساء فجو

 ،بشأن مواضيع الدراوة، ويمدقا ب رصة طرح أي أوةلة لتقّرر ما إذا كانل ترغب فج إجراء المقابلة أم ا المبحوثة المعلومات

 ]. اإلجراءأكدي أنك قد أكملل قضا تووقعج لت[إجراءات الموافقة اوتي اء  التأكد منفبالتالج يحب 

 ويشمل بيان الموافقة المواضيع التالية:

 البيانات ورية  ▪

  الدراوة/ااوتبيانالبرو العام من  ▪

  إلقاء العوء على بعض المواضيع التج قد تصعب مناقشتها ▪

 و اط، أو أن توقف المقابلة فج أي وقل  المبحوثة أيتخطج إمتانية  ▪

 

كي يّة ملء قضا النموذت معرفة ااوتبيان الت اصيل المتعلّقة بهضا الجزء، ووتتمّتنين من  نموذت اوتي اء أوةلةكتيب  )يشمل

 ع التدريبفترة ل ط 

 

 المقابالت -ح

 أوةلة جميعاوتي اء كتيب ويحتوي حب إتباعها وون تجرين مقاب ت وجها  لوجه  ويشمل الجزء التالج اإلجراءات العاّمة التج ي

 ااوتبيان الت اصيل المتعلّقة بتل و اط  نموذت

 

 االستبياناتاستيفاء التحقّق من  -ط

، حتى المبحوثةلمنزط  ويجب أن تتم قضي المراجعة قبل مبادرتك ،انتهاء المقابلةكل اوتبيان عند  باح ة مراجعةمن واجب كل 

 أتبعتجتأكدي كضلك من أنك قد   تتأكدي من أنه تّم طرح كّل األوةلة المناوبة وأن اإلجابات واضحة ومعقولة وأن لطك مقروء
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أنك ارتتبل  للمبحوثة ببساطةإذا ارتتبل لطأ  فادحا ، يجب أن تشرحج  ولتن ،صحيحة األوةلة بطريقةتعليمات اانتقاط بين 

 لطأ ، وتعيدي طرح الس اط 

 

ف ج كل مرة  ،ا تعيدي نسخ ااوتبيانات، فطالما أن اإلجابات واضحة ومقروءة، من غير العروري أن يتون ااوتبيان منمقا  

لطاء  ودّونج كل المعلومات على ااوتبيانات التج قدمل إليك، تنقلين اإلجابات على اوتبيان جديد، تزيد فرص ارتتات األ

 واكتبج أي حسابات تقومين بها فج الهامش أو على الجهة الخل يّة من ااوتبيان 

 

كما يجب ت سير كل ما قو غير عادي فج  ،على ااوتبيان المبحوثةفج حاط لم تتونج واثقة من الجوات، دّونج كل ما تقوله 

ودّونج أي تعليقات عن المقابلة تشعرين أنها قد توضح  ،لس اط المناوب، أو فج قسم "التعليقات" فج النهايةالهوامش قرت ا

فج حاط واورتك أي  توك حوط كي يّة تدوين جوات معيّن، اكتبج م حظة  ،اإلجابات المدّونة أو أنها قد ت ير اقتمام المشرفة

ك يرا  عند مراجعة والمراجعة الميدانية  تساعد قضي الم حظات المشرفة د فق ،على ااوتبيان، ثم راجعج األمر مع مشرفتك

 الم حظات فج المتتب وتستخدم فج حل المشت ت التج قد تطرأ عند إدلاط البيانات  قضي  ةيتم قراءكما  ،ااوتبيانات

 مشرفتك الحقاً وراجعي األمر مع  دّوني اإلجابة بالكامل تذكري: إذا ساورتك الشكوك حول أي إجابة،

 

 المستوفاةتسليم االستبيانات  -ي

تقوم المشرفة بتسجيل رمز النتيجة [مشرفتك   المستوفاة إلى، قومج بتسليم ااوتبيانات الميدانج كل يومعند اانتهاء من العمل 

يجب أن تخبري مشرفتك عن أي مشت ت  ،] وتعطج ااوتبيانات للمراجعة الميدانية النهائية والتاريخ على ورقة المراقبة

  للبحاوالبحا عن حلوط لها من أجل تجنب تترارقا فج األيام المقبلة  الم قلة المبحوثةواجهتك أثناء إجراء المقابلة مع 

 

 دقة البيانات -ك

  العملعمازاط يعمل فج منطقة الضي يجري المقاب ت  وال ريق) ،مستوفجأن تراجع كل اوتبيان  المراجعة الميدانيةمن واجب 

 ذلك يتمبعد  تساقم المشرفة فج مراجعة ااوتبيانات )فج بعض األحيان يقوم الشخص عينه بمهمتج اإل ران والمراجعةع، وقد

تصحح  المبحوثة لتجألرج إلى  الباح ة مرةوإذا لزم األمر، ترول  الباح ة ااوتبيان مع  وجدتها فجاأللطاء التج مناقشة 

 أللطاء فج البيانات بعض ا
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 ً  استبيان العنف ضد المرأةنموذج إجراءات عامة الستكمال : خامسا

 

هدن جمع المعلومات ال زمة للدراوة، يجب أن تدركج جيّدا  طريقة طرح كل و اط، وما قج المعلومات التج يهدن الس اط ب

اإلجابات بطريقة صحيحة  من تسجيلالتأكد كما يجب  ،المقابلةإلى جمعها وكي يّة التعامل مع المشاكل التج قد تبرز فج أثناء 

وتتعمن الوثيقة المرفقة  ،اوتبيان  ويبّطج قضا الجزء من التدريب كي ية اوتتماط ااوتبيانا الخاصة بنموذتوإتباح التعليمات 

 توصي ا  ألوةلة ااوتبيان 

 

 الستبيانا العام لنموذجالشكل  -أ

وبشتل عام فإن األوةلة  ،الستانية والصحية فج المسوحااوتبيانات المستخدمة نماذت  عنان ااوتبينموذت ا يختلف  تل 

واانتقاات إلى أوةلة اإلجابات فج العمود الرابع  رموزأما  اإلجابات فج العمود ال الا، وفج العمود ال انج من ااوتبيان متتوبة

  فج العمود الخامس احقة

 

 مثل: لمساعدتكتم استخدام عدد من الصيغ 

: أين ذقبل المرة الماضية؟ع بصوت مرت ع )قضا "منصوص )م ليقرأ النص المتتوت بحرون صبيرة  ▪

 التقصج وأوةلة  عليه"ع  وقضا يتعمن المقدمات واألوةلة

ويستخدم قضا الخط للدالة  ،ا يقرأ النص المتتوت بحرون كبيرة )م ل: ضعج ع مة واحدع بصوت مرت ع ▪

 ولتتابة رموز اإلجابة على التعليمات 

 الخ ع يسمح بإجابة محتملة واحدة فحسب  3، 2، 1فج األوةلة حيا يتم تعداد أرقام الرموز )م ل  ▪

 ، ت، د، إلخع يمتن أن تدّونج أك ر من إجابة أ، تفج األوةلة حيا يتم تعداد الرموز وفق حرون األبجدية )م ل  ▪
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 :يلي فيماتتم مناقشة ذلك بالتفصيل 

 

 األسئلةطرح  -ب

 قومي بقراءة السؤال كما هو مكتوب بالضبط -1

وعند طرح الس اط تتلّمج ببطء ووضوح  ،من المهم جدا  أن تطرحج الس اط كما قو متتوت بالعبط فج ااوتبيان

وفج بعض األحيان قد تحتاجين إلى تترار الس اط حتى  ،فج وماح الس اط أو فهمه المبحوثة صعوبةحتى ا تجد 

لم إذا  ، عندئض ا تقومج بإعادة صياغة الس اط ولتن كرريه كما قو متتوت بالعبط المبحوثة ت همهتتأكدي من أن 

ولتن عند تبيير الصياغة، احرصج على عدم المساس  ،الس اط بعد تتراري، يمتنك أن تعيدي صياغته ت هم المبحوثة

تعطرين إلى  كاملةع قدو اط معين غير  على المبحوثةكانل إجابة  الحاات، )إذافج بعض  بمعنى الس اط األصلج 

  المبحوثةع، للحصوط على إجابة كاملة من التقصجطرح أوةلة إضافية )

 

 أفضل من غيرها المبحوثة كوني حريصة على عدم اقتراح إجابات قد تعتبرها -2

فمن المهم أن تتون  المبحوثة،عند قراءة الس اط يجب أن تحرصج على تجنب أي ولوك، يمتن أن ي ثر على إجابة 

تقرئج كل يجب أن  إذا أردت أن تطرحج و اا باإلضافة إلى ذلك،  المبحوثةبالحقائق واآلراء المعطاة لاصة 

 وقضا منصوص عليه فج الس اط  ملر،ترجيح أي ليار على  وعدملتوضيح إجابة الخيارات الموجودة فج الس اط 

 

 قومي بقراءة األسئلة بالترتيب -3

أي تبيير فج ترتيب األوةلة قد  ،عن ردّة فعلها تجاي ما عانته المبحوثةوةلة إلى تمهيد السبيل لتعبّر يهدن ترتيب األ

 ااوتبيان  فج نموذتالمحدد  بن س التسلسللضلك يجب أن يتم توجيه األوةلة  ،إلى تبيير إجابتها المبحوثة ويدفعهايربك 

 

 تبعي التعليمات حول كيفية قراءة كل سؤالأ -4

قراءة ومن المهم أن تقومج ب ،ااوتبيان وص ا  م ص   عن كي ية قراءة كل و اط اوتي اء أوةلة نموذتكتيب يشمل 

ذا لم تتبعج التعليمات بشتل صحيح، أو إذا أجابل ف ج حالة إ المبحوثة،الس اط كام   بصوت مرت ع قبل أن تجيب 

إذا  وفج حالة ما ،عما لو أنها اوتمعل للس اط بالتاملطرح الس اط كام  ، قد تأتج إجابتها مختل ة  المبحوثة قبل

 يجب أن تقولج "أود أن تستمعج إلى الس اط كام   قبل اإلجابة "وأنل تقومج بقراءة الس اط  المبحوثةقاطعتك 

 

 احرصي على عدم التشديد على إجابة بدالً من أخرى -5

 المبحوثةالم اط، إذا توّجب عليك أن تضّكري فعلى وبيل  ،احرصج على عدم التشديد على إجابة بدا  من ألرج

 بخياراتها، تأكدي من قراءة اإلجابات الممتنة كافة، بدا  من التيار إجابة أو أك ر تعتقدين أنها قد تناوب وضعها أك ر 
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 التقصي -6

 ،صحيحةللوصوط إلى إجابة تتقصج مع أي من الخيارات المطروحة، عليك أن  المبحوثةعندما ا تتناوب إجابة 

 ،المبحوثةإجابة ، ولتن يجب الحرص على عدم التأثير على حا  إجابة أك ر وضوالحصوط على  التقصج إلىيهدن 

 التقصج:فةات من  وقناك ث ع

  الصحة التقصج لبلوغ ▪

  لبلوغ الوضوح التقصج ▪

  لبلوغ التماطالتقصج  ▪

 

 الصحة التقصي لبلوغ

الم اط عندما تتون اإلجابة غير واضحة  فعلى وبيل ،الصحة للتأكد من اإلجابة المعطاة التقصج لبلوغيستخدم 

قراءة الس اط مجددا   فيجب ،بحوثةللمالتج تقرأ  خياراتأو تتعارو مع إجابة وابقة أو ا تتوافق مع أي من ال

 "إجابتك قج   ؟"ها و الثم كما يمتنك كضلك التوقف للحظات  ،أن إجابتها غير صحيحة المبحوثةلتج تعرن 

فج حاط لم تقم  ،المضكورة فج تلك األوةلة عندما يتون منصوص عليهاالخيارات من المهم أن تقومج بقراءة كّل 

 التالية:التقصج بالتيار إجابة واضحة من بين الخيارات التج تقرأ لها يمتن طرح أي من أوةلة  المبحوثة

 "أي ليار ينطبق أك ر على وضعك؟"

 أن أدونها برأيك؟" يجبابة "أي إج

تناوب وضعك أك ر؟ اإلجابات أي منها  وألبرينج" قمل بإعطائج أربع إجابات  دعينج أقرأقا لك مجددا  

 قج   "

 "لسل متأكدة تماما  أي إجابة ينببج أن أدّون  قل يمتن أن تتون إجابتك   ؟"
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 التقصي لبلوغ الوضوح

أعطل ما أذا إجابة أك ر اوتي اء  أو ت سير لإلجابة أو فج حاط  الوضوح للحصوط على التقصج لبلوغيستخدم 

 لبلوغ الوضوح التالج:التقصج أك ر من إجابة لس اط يسمح فيه بإجابة واحدة فقط  تشمل أوةلة  المبحوثة

 "ماذا تقصدين؟"

 "قل يمتنك توضيح ذلك؟"

 "لسل متأكدة مّما إذا فهمل؟"

 

 التقصي لبلوغ الكمال

للتحقق من تبطية اإلجابات التج تنطبق  بالنسبة لحوةلة ذات اإلجابات المتعددة التماط لبلوغالتقصج يستخدم 

التقصج ااوتبيان بوضوح على أوةلة  وينصّ  ،ويتم اوتخدام م ل قضي األوةلة حيا يسمح بتعدد اإلجابات ،كافة

 قضي وقد تشمل التالج:

 وماذا أيعا؟

 فج أي متان ملر؟ أين؟

 ملر؟قل قناك أي  خص 

 

 ال تتخّطي أي سؤال -7

عن أحد المواقف، وبل  األمر طرح و اط يتعلّق بهضا الموقف بالضات، قومج بطرح الس اط  تتحدع المبحوثةعندما 

اإلجابة لها مرة ثانية كالتالج "حسنا   تقرئجوإذا أتل اإلجابة مختل ة عما وبق وأعلنته، يمتنك أن  ،وتسجيل إجابتها

  قل قضا صحيح؟"-مشاكلوأدون أنه لم يتن لديك 

 

 "تذكرأ ال /عرفأ"ال  -8

الخيار ليس مضكور فج ائحة  اغير أّن قض "،ا أتضكر /فج بعض الحاات، تشمل ليارات اإلجابات ليار "ا أعرن

التقصج كما عليك دوما   على التيار قضي اإلجابة  المبحوثةفقد يشّجع ذلك  ،صراحة   يعدم ذكريجب اإلجابات المحتملة 

فبعض األ خاص يترددون فج التعبير عن  "،ا أتضكر /عرنأ"ا  المبحوثة إجابةلو أجابل حاط  المستطاح فجبقدر 

 المبحوثة فجوفج حاط اوتمرت  ،" فج بادئ األمر ثم يوّوعون إجابتهمتضكرأ ا /عرنأأفتارقم، ودائما  ما يقولون "ا 

  ع98) التقصج فيتم تدوينه" بعد عرنأقوط "ا 

 

 اإلجابة على أحد األسئلةرفض  -9
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اإلجابة على و اط ما،  المبحوثةوفج حاط رفعل  ،أن تتخّطى أي و اط ا ترغب فج اإلجابة عليه للمبحوثةيحق 

  بأنّك لم تتخّطج الس اط وهوا  والمراجعة الميدانية المشرفة  الس اط لتتأّكدفج  تدّونج "رفعل" يجب أن

 

الحق فج رفض  للمبحوثةحتى لو كان  "،ليار اإلجابة " رفض/ الجوات ا أن األوةلة حوط أعماط العنف ليس فيها

فإذا  المرأة،عن العنف ضد  مسحجوقر ال جألن أعماط العنف ق إجابة،فمن المهم محاولة الحصوط على  اإلجابة،

بعض األوةلة بعد بعض التحقق والشرح، يجب أن تتتب " رفض" مقابل الس اط ذات  اإلجابة علىبرفض  اوتمرت

  عع99يتم ترميز قضي ) )ووونالصلة 

 

ع أوبات الس اط م اإلجابة علىرفعل  المبحوثةوفج نهاية المقابلة، إذا أمتن، قومج بتدوين م حظة توضح أن 

 الرفض 

 

 تسجيل اإلجابات -ج

بأداء عملهّن والمراجعات الميدانيات  فيما تقوم المشرفات ،ااوتبيانات نماذتاوتي اء حبر زرقاء  الباح ات أق متستخدم 

 )يستخدم المراجعون فج المتتب أق م حبر لعراءع  ،باوتخدام أق م الحبر الحمراء

 

 من األسئلة ثالثة أنواعاالستبيان  نموذج يشمل

  أوةلة مع إجابات برموز محدّدة ع1)

  إجابات من دون رموز محدّدة، على م اط "األوةلة الم توحة"أوةلة مع  ع2)

  انتقااتأوةلة بها  ع3)

 

ليارات  تقرئجوفج بعض األوةلة، ينببج أن  ع،مع إجابات برموز محددة )أوةلةع 1رقم ) النوحوفج أغلب األوةلة تّم اعتماد 

  (V13/V1) اإلجابة م لليارات  تقرئج، وفج بععها اآللر، ا ينببج أن (F01/F06/V04E)م ل اإلجابة 

أما بالنسبة إلى  ،عدديا  وفج قضي الحالة تتّبع الرموز ترقيما   –أوةلة ا تحتمل ووج إجابة واحدة فقط قناك باإلضافة إلى ذلك، 

فج ، المبحوثةود من ااوتبيان لتدوين رد رابعيستخدم العمود ال األوةلة التج تحتمل أك ر من إجابة فتتبع الرموز ترتيبا  أبجديا  

  تّم تدوين الرموز لتسريع العملية المجمل

 

 ال تحتمل سوى إجابة واحدةوأسئلة مع إجابات برموز محّددة  ▪

 ،ااوتبيان نموذت تدرت إجابات تلك األوةلة فج المبحوثة وبالتالجفج بعض األوةلة، يمتننا أن نتوّقع اإلجابات التج قد تعطيها 

 من أن تحيط كل دائرة رقما  واحدا  فقط  المناوب، تأكديولتسجيل اإلجابة يت ج أن تععج دائرة حوط الرقم )الرمزع 
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 سؤال مع إجابات برموز محددة، وال يحتمل سوى إجابة واحدة. ل:امث

 كود اإلجابة ةاإلجاب األسئــــــلة الرقم

M07 منض متى انتهل وظي ته األليرة؟ 

 1 األربعة الماضيةفج األوابيع 

ا الماضية 12أوابيع و 4ما بين   2  هر 

ا الماضية 12أك ر من   3  هر 

 98 ا تتضكر ا تعرن/

 99 ا إجابة رفعل اإلجابة/

 

وفج بعض األحيان، تعّم اإلجابات برموز محددة ليار "ألرج "  وينببج وضع دائرة حوط رمز "ألرج" فج حاط أذا كانل 

اإلجابة مختل ة عن أي من اإلجابات المدرجة للس اط، وعندما تععين دائرة حوط الرمز "ألرج " فج و اط معين، يجب أن 

وإذا احتجل إلى مساحة أكبر، اوتخدمج الهوامش أو قسم "التعليقات" فج  المتاحة،فج المساحة  المبحوثةتقومج دائما  بتدوين ردّ 

 الجزء األلير، واكتبج "انظر الم حظة فج قسم التعليقات" 

 .تشمل خيار "أخرى "، وال يحتمل سوى إجابة واحدةوسؤال مع إجابات برموز محددة ل: امث

 كود اإلجابة اإلجابة األسئلة مالرق

 

 

 

R09 

 

 

 

 

من الضي التار لك زوجك الحالج/ 

 األلير؟

 

 1 والزوتع المبحوثةوويا )

 2 المبحوثةالتيار 

 3 المبحوثةالتيار عائلة 

 4 التيار الزوت

 5 التيار عائلة الزوت

 6 _____________ألرج )حددع: 

 98 ا تتضكر ا تعرن/

 99 ا إجابة رفعل اإلجابة/
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 .برموز محّددة، وتحتمل إجابات متعّددة أسئلة مع إجابات ▪

وغالبا   ،لتضكير تتم اإل ارة إلى قضي الرموز بأحرن األبجديةل متعددة،فج بعض الحاات، تحتمل األوةلة برموز محددة إجابات 

 ، ينببج اوتخدامه للتعرن إلى اإلجابات كافة منصوص عليه تقصجما يرافق قضي األوةلة 

 

 ع يضم نص مكتوب )يسمح بتعدد اإلجابات برموز محددة، ويحتمل إجابات متعّددة كماإجابات سؤال مع  ل:امث

 كود اإلجابة اإلجابة األسئلة مالرق

N05j  قل ألبرت أحدا من أفراد عائلتك

 حوط قضي الحادثة؟

 

أي  خص ملر صديق )ةع أو جار 

 )ةع 

 بتعدد ااجاباتع )يسمح

 

 A ا أحد

 B أن ىفرد من العائلة األواوية، 

 C فرد من العائلة األواوية، ذكر

 D فرد من عائلة الزوت، أن ى

 E فرد من عائلة الزوت، ذكر

 F أبنك/ أبنتك

 G صديق )ةع أو جار )ةع

 H  خص ملر )حددع____________

 

 

 تسجيل اإلجابات من دون رموز محددة ▪

فج  المبحوثةوعند تدوين اإلجابة فج قضي الحالة يجب أن تتتبج ردّ  ،حتوي بعض األوةلة على إجابات من دون رموز محددةت

 فج المجمل، ويتوّجب عليك أن تدّونج رقما  أو تاريخا  فج المربّعات المتاحة  ،المساحة المتاحة

 

 سؤال مع إجابات من دون رموز محددة. ل:امث

 كود اإلجابة اإلجابة األسئلة مالرق

I07 

 

 

قعيل ليلة فج حياتك، قل وبق أن 

)أو أك رع فج مستش ى بسبب قضي 

 اإلصابة )اإلصاباتع؟

 

 عدد الليالج فج المستش ى  
 

 1 لم احتات

 98 ا تعرن/ ا تتضكر

 99 رفعل اإلجابة/ ا إجابة

 

كانل األرقام فج اإلجابات أقل من عدد المربعات المتاحة، تمح ال راغات بعدد ص ر وابق للرقم على وبيل ما إذا فج حاط 

وفج بعض األحيان، ينببج بك أن تدّونج اإلجابة   تث ثة مربعا" فج 002" فج مربعين، و"02" "2الم اط، تسجل اإلجابة "
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وإذا احتجل إلى  ،أن تسّجلج تلك اإلجابات بدقة تامة كما أعطيل لك لجوحاو المبحوثةباوتخدام التلمات عينها التج التارتها 

 م حظة فج ملر الص حة أو جانبها للشرح اكتبج التصار، احرصج على المحافظة على دقّة المعنى، وعند العرورة، 

 

 تصحيح األخطاء -د

وبالنسبة إلى اإلجابات بالرموز المحدّدة، تأكدي من وضع دائرة حوط الرمز  ،أن تقومج بتسجيل كّل األوةلة بإتقان ا  من المهم جد

 ،أّما بالنسبة إلى اإلجابات الم توحة، وينببج بك أن تتتبج اإلجابة بوضوح لتسهل قراءتها ،الخاص باإلجابة الصحيحة بعناية

دي من إلباء اإلجابة الخاطةة وإدلاط اإلجابة أو إذا قامل قج بتبيير ردقا، تأك المبحوثةوإذا ارتتبل لطأ فج تدوين إجابة 

تضكري أنه فج حاط تركل إجابتين  ،وا تحاولج أبدا  أن تمحج أي إجابة بل اكت ج بشطب اإلجابة الخاطةة بخطين ،الصحيحة

ة وتم وضع م اط إذا حدع لطأ فج تسجيل اإلجاب ألحد األوةلة، قد يستحيل تحديد اإلجابة الصحيحة عند تحديد رموز البيانات 

 دائرة حوطتوضع  بخطين ثمعلى اإلجابة الخطأ  ، يتم الشطب5م   والم روو أن توضع حوط الرقم  3دائرة حوط الرقم 

  ، كما قو موضح بالشتلاإلجابة الصحيحة

 

 

 يمتنك أن تعودي فتطرحج أي و اط وابق وتصححج اإلجابة المعطاة  المبحوثة،إذا احظل أي تناقض فج إجابات 

 

 إتباع التعليمات -ه

 لاالنتقا تعليمات .1

وبيل الم اط، ا يمتن و اط امرأة لم تبلّ  عن تعّرضها  المبحوثة علىمن المهم جدا  تجنّب طرح أوةلة غير متّصلة بوضع 

إلى عدم طرح األوةلة ال حقة،  معينة تدفعكات فج أوةلة إلجابا وقناك بعض ،للعنف عما إذا لحق بها أي أذج نتيجة للعنف

ومن المهّم جدّا  أن تتّبعج  ،إلى الس اط المناوب التالج الس اطقضا اانتقاط من تعليمات فج ااوتبيان توّجهك إلى قناك ولضلك 

 بعناية  اانتقاطتعليمات 

 

 تعليمات االنتقال مثال عن

 انتقلى إلى س كود اإلجابة ةاإلجـــــابـ األسئــــــلة م

H26 
كنل ا  أنكبالعتس بص ة عامة، قل حصل 

 تريدين اانجات ولتن زوجك يريد؟

  1 نعم

 H29 2 ا

 

أما إذا وضعل  ،H27أي الس اط  التالجإلى الس اط  أن تنتقلجيمتنك  ع1)وضعل دائرة حوط الرمز  إذا H26فج حالة الس اط 

  H29أن تنتقلج مبا رة إلى طرح الس اط  يجبف ع2)دائرة حوط الرمز 

 اإلحاالت .2

3 5 
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على و اط وابق، واإل ارة إلى اإلجابة  المبحوثةبهدن ضمان انسيات ااوتبيان ويتم توجيهك أحيانا  لمراجعة إجابة أعطتها 

وتسّمى م ل قضي األوةلة "اإلحاات" والبرو من  ،التخطج المطبقة من ل ط وضع ع مة فج مربّع، ثم إتباح تعليمات

كما يجب أن  ،وا تعتمدي على ذاكرتك ،أو قد تتون مقلقة أو محيّرة المبحوثة،اوتخدامها تجّنب طرح أوةلة ا ترتبط بوضع 

 اإلحالة، ثمفج المربّع المناوب فج "  xبل تأّكدي من اإلجابة وضعج ع مة " ،تتضّكري أنّك لسل بحاجة إلى تترار الس اط ن سه

  تعليمات التخطجاتبعج 

 

 إحاالت إلى أسئلة سابقة مثال:

للتحقق من 

السؤال 

R01 

 ريك حاليا  لديها ع أو 2ع أو )1رقم ) التود النساء المتزوجات حاليا  

 ع3رقم ) التود عصديق/ عقد قران/  لطيب)

 

 أكمل

 حاليا  أوالنساء غير المتزوجات 

 ع4رقم )  ريك التودليس لديها 

 

 انتقل الي القسم السادس
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 ً  المسائل األخالقية وقضايا السالمة: سادسا

 

 

 المسححساسية موضوع  -أ

 المبحوثةكهضا، وأن  مسحفج بداية الدراوة قد تشعرين أن العنف ضد المرأة موضوح غاية فج الحساوية لتج يتم اوتعراضه فج 

إا أن أبحاع مشابهة قد وبق وأجريل فج مويا وأفريقيا وأوروبا وأميركا ال تينية  ،لعنفلمدج تعرضها لن تتشف لك عن 

فج وعندما تتّم المقابلة على ان راد مدج تعرضهن للعنف والشرق األووط وأميركا الشمالية بيّنل أّن العديد من النساء يناقشن 

 ة الواقع، تجد نساء عديدات أن مشاركة لبراتهّن قد تتون م يد

 

 ،، والعنف ضد المرأةنوح ااجتماعجالمواضيع تتعلّق بالمرأة، وقعايا  عديدة حوطول ط التدريب، وتشاركين فج مناقشات 

  كما وتتدّربين على إجراء ااوتبيان، وقو يشتمل على عدد من األوةلة التج قد تتون حساوة نظرا  إلى طبيعة موضوح الدراوة

أنك تشعرين بالخجل أو عدم اارتياح، قد  المبحوثةتحدّع عن قضي القعايا بارتياح، فإذا  عرت ومن المهم جدّا  أن تعتادي ال

فاوتخدمج التلمات المتتوبة  ،ومن اجل ااعتياد على طرح قضي األوةلة يجب أن تتدّربج على قراءتها  تمتنع عن مناقشة وضعها

  وتعبير وجهككما قج وتنّبهج إلى نبرة صوتك 

 

التدريب فّتري بموق ك تجاي النساء  المبحوثة ول طألوةلة مبا رة إلى لبرات العنف الشخصية التج واجهتها تتطّرق بعض ا

قل تميلين إلى ااعتقاد بأن العديد من النساء قد ارتتبن لطأ ما ليتتبّدن م ل قضا األمر؟ قل تعتقدين أن  ،اللواتج يتعّرضن للعنف

عتقدين أن العنف المنزلج يقتصر على النساء اللواتج يعشن فج ال قر؟ كل ما وبق إنما عليهن التحمل مهما كانل الظرون؟ قل ت

فإذا كنل مقتنعة بضلك، وأصدرت األحتام فج ت تيرك على امرأة  ،يقع فج لانة ااعتقادات الخاطةة والشائعة عن العنف المنزلج

 بموق ك قضا  ثةالمبحوقامل م    بترك ع قة كانل تتعّرو فيها إلى العنف، وتشعر 

 

جراء المقاب ت، فإن اللواتج يبدو أّن مواق هن غير مناوبة أو يجدن صعوبة فج الباح ات إلولهضا السبب، أثناء عملية التيار 

 طرح األوةلة الحساوة لن يتم تعيينهن 

 

 الموافقة الفردية والمشاركة الطوعية -ب

الدراوة انط قا  من رغبتهن الحرة من دون أي  تل من أ تاط كافة فج  بحوثاتالمكما وبق وأ رنا، من المهم أن تشترك 

، يجب أن تستتملج إجراءات الموافقة ]اوتبيان العنف ضد المرأةنموذت فج [أي مقابلة إجراء ولهضا السبب قبل  ،العبط

فج الدراوة، يمتنها أن المشاركة  المبحوثة علىفحتى ولو وافقل  ،، كما ذكر وابقا  ]أّكدي على اوتتماط قضا الجزءتوقعج لتو[

 توقف المقابلة فج أي وقل أو أن تتخّطى أي و اط ا ترغب فج اإلجابة عليه 
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 ،دراوةال المبحوثة فجولن يتّم دفع أي أمواط حيا يمتن أن ي ثر ذلك على مشاركة  ،وتتون المشاركة فج الدراوة طوعيّة

وي معلومات تتعلق بخدمات الدعم المحلج للمشتركات فج وورقة تح ] رات منعش[تقديم وكتعبير رمزي عن التقدير، يتم 

 الدراوة 

 

 السرية -ج

ي دّي كشف الت اصيل الم لمة لسوء المعاملة إلى  وقد ،يتّسم جزء كبير من المعلومات التج تقدمها المشتركات بالطابع الشخصج

 مهّمة للباية  المسحولضلك، فإن ورية المعلومات التج تم جمعها فج أثناء عملية  المرأة،إلى تعنيف  خص من لارت العائلة 

 

 ولهذا السبب:

بأي معلومات تم جمعها ل ط قضي الدراوة بما فج ذلك أفراد أورتك وأصدقائك أو أي  تطلعج أحدا  يجب أا  ▪

  ألرج بحوثةم

 م مقابلة دالل مجتمعها أو مع أ خاص تعرفه باح ة أيلن تجري أي  ▪

 لن تتم كتابة أي أوماء على ااوتبيانات، بل تحدد كل أورة معيشية باوتخدام أرقام رمزيّة  ▪

المعيشية أو متان إجراء المقابلة، يتعين عليهن التحقق دائما  من عدم ترك أي  الباح ات األورةعند مبادرة  ▪

 وثائق أو اوتبيانات 

 لعمان عدم تحديد قوية أي مجتمع أو أي فرد  حمسويتم تولج الحضر الشديد فج أثناء تقديم نتائ  ال ▪

 

 فحرصنا على المعلومات التي نجمعها إلزامي. تذكري، نحن نعد بالسرية، وهذا ما يكسبنا ثقة المرأة.

 

 

 وللباحثات ولفريق المقابلة اتللمبحوثالسالمة الجسدية  -د

فإذا  ،قد يتعرضن لعنف انتقامج محتمل من قبل المنتهك أمرا  فائق األقمية والباح ات اللواتج بحوثاتللمتُعد الس مة الجسدية 

يتشف موضوح المقابلة لمرتتب  )قددالل األورة المعيشية أو فج المجتمع -معروفا  على نطاق واوع  المسحأصبح محور 

ج الدراوة قد ت دي إلى مزيد من إلى المرأة التج تتعّرو للعنف المنزلج، فإن مجرد مشاركتها ف المنزلجع وبالنسبةالعنف 

 أو فريق المقابلة لخطر التعنيف إما قبل المقابلة أو ل لها أو بعد انتهائها الباح ات كما قد يعّرو ذلك  ،الزوتالتعنيف من قبل 
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 ولهذا السبب يطلب إليك االلتزام التام بالتالي:

  ] المسحأو أي اوم ممن يطلق على / الحياتية""مسح حوط لبرات المرأة  [يجب أن تشيري إلى الدراوة على أنها ▪

وعند  ،وا يسمح ووج لحواد دون وّن السنتين بالتواجد فج قضا المتان ،يجب إجراء المقاب ت فج متان لاص جدا   ▪

ج اللزوم يتّم تحديد مواقع لارت الوحدة الستانية حيا يمتن إجراء المقابلة على ان راد )كما فج الحقوط المجاورة، أو ف

أو أي مشرفة أن تساعدك باح ة ألرج وإذا لزم األمر، يمتنك أن تطلبج من أي  ،عمسجدعيادة محلية، أو كنيسة، أو 

إجراء المقابلة  المبحوثة عندفعلى وبيل الم اط، قد تحتاجين إلى  خص يعتنج بأواد  ،فج المحافظة على الخصوصية

 أو يصرن انتباي أي فرد من أفراد األورة المعيشية 

ويتعمن ذلك عدم  ،حتى قبل إجراء أي مقابلة-يجب أا تقومج أبدا  بإعطاء ااوتبيان ألي  خص ليلقج نظرة عليه  ▪

  المبحوثةإعطائه للسائق، أو زعيم محلج أو رجل  رطة أو رت األورة المعيشية أو الزوت أو والدة الزوت أو 

أن  يجبوتضكري أنّها تعلم جيدا  ما  ،ان الضي تحدديمن حيا متان المقابلة والزم المبحوثةيجب أن تحترمج رغبة  ▪

المقابلة أو تستتملها عندما ا  لتبدأ بحوثةمولهضا السبب يجب أا تحاولج العبط على أي  ،ت عله لتعمن حمايتها

)يستجيب  المقابلة فج وقل ملر غير م ئم بالنسبة إلى جدوط الدراوة المبحوثة إجراءحتى ولو طلبل -ترغب فج ذلك

  لطلبهاع

قضي الحالة، عليك أن تسعج إلى  األورة وفجمقاطعتها من قبل أي فرد من أفراد يجب أا تستتملج أي مقابلة إذا تمل  ▪

 وفج بعض الحاات، قد تحتاجين إلى إنهاء المقابلة  ،الح اظ على الخصوصية أو تقومج بتبيير موضوح المناقشة

يشعرن باامتنان  فقط اللواتج بحوثةمالمرأة للمتن أن تلجأ إليها التج ي مراجعاليجب أن تعطج المعلومات بشأن  ▪

عن تعرضها للعنف، يجب أا تعبطج عليها لتألض تلك  المبحوثاتحتّى ولو أبلبل إحدج  ،والس مة أللضقا

 أن ت عله لتعمن حمايتها  يجبوتضكري دوما  أنّها تعلم جيدا  ما  ،المعلومات

 يجب أن تحرصج على عدم ترك أي وثائق متعلّقة بالدراوة عند اانتهاء من المقابلة،  ▪

 يجب أا تقومج بمناقشة الدراوة مع أي كان، حتى بعد تركك موقع الدراوة  ▪

 

 المقابلة من قبل أي فرد من أفراد األسرة كيفيّة التصّرف في حال مقاطعة -ه

إلى حتمك الخاص  تلجةجة أي مقابلة، يجب أن فإذا تمل مقاطع ،ل ط التدريب وتماروين كي ية التصّرن فج حاط المقاطعة

وإذا قام ولد يبل  من العمر أقل من ونتين بمقاطعة المقابلة يمتنك اوتتماط  ،لتقّرري ما إذا كنل وتستتملين المقابلة أم ا

وإذا لزم األمر،  ،تنتهجوإذا قام ولد أكبر بعض الشجء بالمقاطعة، اوألج ما إذا كان بمقدور أحدقم ااعتناء بالولد حتى  ،المقابلة

إيقان  المبحوثة إلىحتاجل ا وإذاقد تحتاجين إلى مساعدة فرد ملر من أفراد ال ريق ل عتناء بالولد بينما تستتملين المقابلة  

 أما إذا، حتى تنتهج من قضي المهمة ثم اوتتملج المقابلة وانتظريإطعام أط الهاع، تحلج بالصبر،  )م لالمقابلة ألوبات ألرج 

 تمل مقاطعة المقابلة من قبل ولد أكبر ونا  أو  خص بال ، فأمامك عدد من الخيارات تشمل ما يلج:
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 السعي إلى إيجاد سبل للمحافظة على الخصوصيةّ للتمّكن من استكمال المقابلة -1

أو أي اوم ممن  الحياتية/لبرات المرأة  [على وبيل الم اط، يمتنك أن تقولج لمن قاطع المقابلة "إننج أجرج مقابلة حوط

، وتتطرق بعض األوةلة إلى مسائل حساوة لاصة بالمرأة ولضلك أحتات إلى الخصوصية إلجراء ] المسحيطلق على 

 قل تريدنا أن نضقب إلى متان ملر اوتتمالها، أم قل يمتننا البقاء على ان راد قنا لبعض الوقل؟" ،المقابلة

 

 قابلةإعادة تحديد موعد لما تبقى من الم -2

أقميّة أن تتحدثج معها على ان راد، وتسأليها عما إذا كان بمقدوركما التوّجه إلى متان ملر  للمبحوثةيمتنك أن ت كدي 

 للمقابلة ألر موعد  يجب تحديدوإذا عجزت عن ذلك،  ،اوتتماط المقابلة

 

 االنتقال إلى "األسئلة البديلة"، إلى أن يغادر الشخص الذي قاطع المقابلة -3

وفج بعض الحاات قد يبادر الشخص الضي قاطع  ،]التج يتّم إعدادقا على حدة [نك أن تنتقلج إلى األوةلة البديلةيمت

 وإذا غادر يمتنك العودة إلى اوتبيان العنف ضد المرأة  ،المقابلة قبل أن تنتهج من طرح تلك األوةلة

 

 تجنّب إصدار األحكام واحترام قرارات المرأة -و

المرأة فج مختلف األور قعية حساوة جدا ، وقد تخشى المرأة تحّمل اللوم فج حاط قامل باإلب غ عن العنف  إن العنف ضد 

وبالتالج، من العروري أن تقومج بقراءة كّل األوةلة المتعلقة بالعنف ونتائجه بأولوت حساس وم يد وبعيد عن إصدار 

 األحتام 

 

فعلى وبيل  ،ان ل وتع م عن تجارت النساء مع العنف بأولوت حريص وحساسوقد تم تولج الحضر الشديد عند تصميم ااوتبي

الم اط، فج مقدّمة القسم حوط تجارت العنف، يتّم إلقاء العوء على مدج حساوية موضوح المناقشة  وبالم ل تنتهج المقابلة بنه  

لمرأة التج بلّبل عن تعّرضها للعنف، وال انية إلى األولى موّجهة إلى ا –إيجابج إذ يشتمل ااوتبيان لاتمتين مدونتين للمقابلة 

 المبحوثة وتسلّطالمرأة التج لم تعلن عن تعّرضها ألي العنف  وت كد الخاتمة األولى على أقمية المعلومات التج قد قدمتها 

 العوء على نقاط قّوتها، وتعلن أن العنف غير مقبوط كما تمدقا بمعلومات عن الخدمات المتاحة 

 

أو  المبحوثةوبدا  من إلقاء اللوم على  ،ناء الدراوة، من المهم أن تتجّنبج تماما  المواقف التج تتّسم بإصدار األحتاموفج أث

 المبحوثةتصني ها فج فةة معيّنة، عليك أن تحاولج فهم لبراتها  ول ط المقابلة، ا تقومج بأي تعليق يرّجح أنك تعتبرين 

موق ك أن يبيّن البرو من إجرائك المقابلة أي التعّرن إلى تجارت العنف التج تتعرو "ضحية" أو "ليسل ضحية"  بل على 

  لها المرأة
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 اإلبالغ عن سوء معاملة األوالد -ز

إا أن الدراوة ]فج بعض البلدان[  ،ا تطّرق الدراوة بوضوح إلى تعّرو األواد فج األورة المعيشية إلى ووء المعاملة

 تعامل مع أي حالة من حاات الدراوة حيا يتّم اإلب غ عن م ل قضا التصرن اعتمدت وياوة حوط كي ية ال

 ]تحديد وياوة الدراوة التج تتعلق بسوء معاملة األواد والخطوات الواجب اتخاذقا فج حاط اإلب غ عن حالة مشابهة[ 

 

 التعامل مع األزمات -ح

النساء اللواتج يتعرضن للعنف، ال تيات ومع جهات بمقدورقا تقديم الدعم إلى  مسح، اجتمع أفراد من فريق المسحقبل إجراء ال

م ل مقدّمج الخدمات الحتومية الصحية والقانونية وااجتماعية والمراجع التعليمية فج المجتمع، ومقدمج الدعم على صعيد غير 

وتم عقد مناقشات لتحديد  ،ية ومنظمات المرأةعرومج )بما فج ذلك مم لج المجتمع والزعماء الدينيين ومزّودي الخدمات الصح

 طرق الدعم التج يمتن أن يقدمها كل من قضي الجهات 

 

بتحديد إجراءات للتعامل مع قعايا ووء المعاملة واإلب غ عن األفتار  مسحوانط قا  من المعلومات التج تّم جمعها، قام فريق ال

  اانتحارية الحالية أو الحدي ة ]وصف اإلجراءات[

 

وتقدّم قضي ال ئحة  ،وبعدي من وكاات وأفراد المسحكما قام كل فريق عمل بوضع ائحة بالجهات التج تستطيع تقديم الدعم أثناء 

على كي ية  بحوثاتالموتطلع ال ئحة مم ا  ،ن قد أفصحن عن تعرضهن للعنفاببض النظر عما إذا ك بحوثاتالمإلى جميع 

 خدمات التج تقدمها كل جهة ااتصاط بتلك الجهات، وتصف ال

 

، ويبقى مستعدا  لتقديم الدعم لحاات ووء المعاملة مسحأحد أفراد الدعم فريق ال يرافق-المصادر]فج حاط وجود عدد قليل من 

 التج تم التعرن إليها[ 
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 ً  غ عن تعّرضها للعنفدعم المرأة التي تبلّ : سابعا

 

 الباحثةدور  -أ

 ،تقومين بطرح أوةلة حساوة قد ت ير تساؤات أو مشاعر صعبة المبحوثة فأنلعند إجراء المقابلة، يتون قدفك بناء ع قة مع 

 من المهم أن تبقى ردودك لطي ة وم ئمة ومحترفة 

 

ومن  أن قضا  ،عندما تنزع  أثناء المقابلة المبحوثةالتعامل مع ول ط التدريب، وتناقشين تقنيات اوتشارية أواوية وكي ية 

تشعر المرأة بالعيق أو تبلّ  عن موقف متأزم أو  حينمع المواقف تستطيع التعامل  باح ة ناجحةالتدريب أن يساعدك لتصبحج 

 تطلب المساعدة 

 

ة قد تنحازين إلى إعطاء النصائح، ف ج أوقات معينة ل ط المقابل ،أن قضا التدريب ا يخّولك تأدية دور المستشارةدوما  وتضكري 

ولتن امتنعج عن ذلك وإذا طلبل المرأة المساعدة أحيليها إلى المشرفة فج  ،أو إيقان المقابلة لتتمتنج من مناقشة مشاكل المرأة

 نهاية المقابلة فتحدّد لها المراجع التج بمقدورقا اللجوء إليها 

 

 التعامل مع النساء اللواتي يشعرن بالضيق -ت

 أن:الباح ة وفج قضي الحالة، ينببج على  ، ديد، ويزرفن الدموح بحزن بحوثاتالمفج أثناء المقابلة قد تشعر بعض 

 تبدي اوتعدادا  للتحدع بقدر من الحساوية والعطف والصبر  ▪

 تتون صبورة وقادئة وتضكري أن األ خاص غالبا  ما ينت عون من التعبير عن مشاعرقم  ▪

تعبر عن التعاطف، م ل "أعرن كم يصعب قضا األمر"، أو "أقدر لك مساعدتك فج تستخدم تعليقات  ائعة  ▪

ولتن  ،اإلجابة على قضي األوةلة" أو "أ عر باألوف الشديد"  وإذا بتل المرأة، يمتنك أن تعطيها مندي   ورقيا  

 الحالة  معحافظج على قدوئك وامتنعج عن التوّرط الم رط 

 

معلومات تتعلق بمصادر المساعدة، يجب أن تخبريها بأنك وتعطينها ورقة تحوي كّل المعلومات عن  المبحوثةوإذا طلبل 

 وإذا طلبل المساعدة ي ترو بك أن تحيليها إلى المشرفة  ،المصادر المتاحة فج المنطقة فج نهاية المقابلة

 

 تأجيلهاتحديد ما إذا كان يجدر إنهاء المقابلة أو  -ت

 المبحوثةغير أنّه يتوّجب عليك أن تحرصج على ااقتمام باحتياجات  ،اوتتماط المقاب ت كافةي ترو بك أن تسعج إلى 

من  ،العديد من النساء يجدن فرصة التحدع عن تجارت العنف التج تعّرضن لها أمرا  م يدا   قناكوكما وبق الضكر،  ،وو متها

 ة إلى حدّ بعيد، مما قد يتسبّب برد فعل ولبج مخي ة أو مضلّة أو م لم المبحوثة تجارتجهة ألرج، قد تتضّكر 
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وفج م ل تلك الظرون،  ،وتمرار المقابلةاوفج بعض الحاات، قد تشعر المرأة بعيق  ديد وتبتج إنّما تحافظ على رغبتها فج 

إذا كانل ترغب  ا يتوّجب عليك بالعرورة إنهاء المقابلة ولتن يمتنك بدا  من ذلك أن تعبّري عن بعض التعاطف واوأليها ما

من الراحة أو تعيدي تحديد  المبحوثة فترةوإذا أمتن، يجب أن تمنحج  ،فج ااوتمرار أم أنها ت عل لو أنك تعودين فج وقل ألر

 موعد المقابلة بدا  من إنهائها 

 

 جوو متها للخطر، أو إذا  عرت المبحوثةااوتمرار يعّرو صّحة   عرتج أنّ إذا ما  ةيتوّجب عليك إنهاء المقابلة فقط فج حال

 وقد يتأتى ذلك عن حاات م ل: ،بعدم األمان أو الخطر إزاء ااوتمرار

  عنيف بمقاطعة المقابلة ويصر على مبادرتك أو يطالب برؤية ااوتبيانالشخص الأن يقوم  ▪

  صراحة  أنها ا ترغب فج ااوتمرار المبحوثةأن تعلن  ▪

  فيصبح ااوتمرار فج المقابلة أمرا  بال  الخطورة المبحوثة،أن تشعري أن للمقابلة تأثير ولبج جدا  على  ▪

  إعادة تحديد موعد للمقابلة أو تبيير المتان المبحوثةأن تعجزي عن إجراء المقابلة فج لصوصية وترفض  ▪

نهاية  بالباح ات فجسبب فج قسم الم حظات الخاص مقابلة دّونج ذلك على غ ن ااوتبيان، وحدّدي الالإنهاء  فج حاله

 المشرفة باألمر  وبلبجااوتبيان 
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 ً  الباحثاتصّحة : ثامنا

 

 

 الباحثاتالدعم المقدم إلى  -أ

فإجراء المقاب ت مع نساء تعّرضن للعنف قد  ،ينببج أن تدركج أنه فج أثناء الدراوة، قد تحتاجين إلى بعض الدعم العاط ج

وقد تطلعين على أحداع  ،كضلكالباح ة يتون مربتا  للباية، ليس فقط بالنسبة إلى المرأة التج تعّرضل للعنف ولتن بالنسبة إلى 

لتج قد تخالجك إن مشاعر الحزن والجزح والعجز والضنب والقلق واارتباك واإلرقاق ا ،م يرة ل ضطرات ل ط فترة الدراوة

 قج مشاعر حقيقية ومهّمة  وقد تت اقم تلك المشاعر مع مرور الوقل 

 

وإذا وجدت فج أثناء التدريب، الموضوح قاويا  أو م لما  وقررت اانسحات من الدراوة، عليك أن تخبري أحد أفراد فريق 

ا  كما لن ي ثر ذلك على فرصك للعمل مستقب   مع ويمتنك أن تنسحبج من الدراوة بحرية، ولن يلقى عليك اللوم أبد ،بضلك مسحال

 أي من المنظمات المشتركة 

 

وا تتردّدي  ،ول ط العمل الميدانج، تعقد المشرفات جلسات لاصة بانتظام لتزويدك ب رصة التحدع عن مشاعرك ومشاركتها

 ن واجبها أن تساعدك وتدعمك ، فمتوجهينهاعلى  عورك أو أي مشاكل  اط عهافج التحدع إلى المشرفة فج أي وقل 

 

 تحتاجين فيها إلى التحّدث عن مشاعرك أو مخاوفك مع المشرفة ما يلي: التي قدتشمل الحاالت 

 قابلل امرأة بحاجة إلى المساعدة ولتنك ا تعرفين كيف تساعدينها  ▪

 تبدئين بالشعور "بالتعب الشديد"  ▪

 ا تستطيعين التوقف عن الت تير فج مقابلة معينة  ▪

 تعيدين النظر أو تدركين الجوانب المسيةة فج ع قتك الشخصية  ▪

 يساورك القلق تجاي فرد من العائلة أو صديق يتعّرو لسوء معاملة  ▪

 تراودك أح م عن مقابلة أو أك ر  ▪

 تشعرين بالخون إزاء المقابلة التالية  ▪

 تعجزين عن التركيز أو ترتتبين العديد من األلطاء  ▪

  معينوتر أو تبتين من دون أي وبب تشعرين بالقلق أو الت ▪

 ت ّترين طواط الوقل فج تجاربك الخاّصة من ووء معاملة أو عنف  ▪
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 ت ّترين أن زمي   ما يعانج من صعوبات عاط ية  ▪

 

 بل يجدر أن تناقشيها مع المشرفة يجب أال تتجاهلي تلك العواطف أو تحاولي تخّطيها لوحدك،

 

إا أنه من المهم أن يتنبّهن جيّدا  إلى حالتهّن  ،كباح اتالنساء اللواتج وبق وتعّرضن لعنف منزلج أن يعملن ال تيات ونشّجع 

يناقشن مخاوفهّن فج جّو جماعج متعاطف، من الممتن إعداد  للباح ات أنوإضافة إلى الجلسات المنتظمة حيا يمتن  العاط ية 

مواق هّن من المقابلة الباح ات ومن المهّم والشائع أن تناقش  ،الراغبين فج ذلك جلسات دعم فردي و/أو اوتشارة ألفراد ال ريق

 الطويلة والعاط ية 

 

أن يخترن األ خاص واألوقات واألمتنة المناوبة للتعبير تعبير الباح ات عن مخاوفهن وقلقهن وعلى الرغم من أقميّة  مالحظة:

أو أن ي صحن عن أي بيانات  خصية بالمبحوثات ومات الشخصية الخاصة ي ترو بهّن أن يتناقلن المعل لتن ا ،عن مخاوفهن

  المسحأل خاص من لارت إطار 

 

 الباحثاتسالمة  -ب

لحور المعيشية وا ويما بإجراء  بحاإجراء تقابلك عند  المخاطر قدبعض قناك ا بد أن تراعج و متك قبل كل  جء، إذ 

يلج بعض المخاون إزاء الس مة التج قد تنب ق  وفيما، وا تستحق أي مقابلة أن تعّرضج ن سك للخطر ،مقاب ت حوط العنف

 م ل الهواتف المحمولة[ –]قومج بإضافة غيرقا عند العرورة  ل ط الدراوة وكي ية التعامل معها:

 

 في المساء أو في الظالم المبحوثةلقاء  ▪

o  أا يسافرن وحدقنعلى الباح ات ينببج  

o  ر اآلمنة أو التج تبدو غير المناطق غي حالة إجراء مقابلة فج فجيرافق الباح ات حارس )موثوق بهع

 ممنة 

o  أن يقمن دائما  بإب غ فرد ملر من أفراد ال ريق على األقل )عادة المشرفةع بالمتان الضي  الباح اتعلى

 ويضقبن إليه والزمان المحدّد 
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 ولىللمّرة األ المبحوثةالتحّدث إلى  ▪

o  أو أي اوم ممن  أن يقدمن الدراوة على أنها دراوة حوط ]"لبرات المرأة الحياتية"/ الباح اتعلى

  لآللرين فج حاط تواجد ملرين على مقربة منهاو للمبحوثةيعطى للمسح[ 

 

 المقاطعات في أثناء المقابلة )أوالد فوق العامين من العمر، أو غيرهم( ▪

o أو تنتقلج إلى ااوتبيان "البديل" أو تنهج المقابلة يجب أن تحاولج اوتعادة الخصوصية  

o  من الضين قد يتونون على مقربة من موقع المقابلةتتولج الحرص يجب أن  

 

 الذين يصعب التعامل معهماألزواج  التعامل مع ▪

o  ااط ح  الزوتيجب أن تستشيري المشرفة )أو المراجعة فج حاط غيات المشرفةع على ال ور إذا طلب

 على ااوتبيان أو البقاء ل ط المقابلة 

o  األمر  أبدت المبحوثة أن"للشرح" أو "التوضيح" إا إذا األزوات يحاولن التحدّع إلى  الباح ات أاعلى

تجنّب ذكر كل ما يتعلق بالعنف أو بإجابات  عليكيجب تحدثك مع الزوت ممن وضروري  وفج حاط 

  المبحوثة

o  م من فريقك، لعمان إجراء المقابلة بشتل ممن دع تطلبج أييجب أن 

o  يجب أن تعتمدي على حتمك الشخصج وتنهج المقابلة إذا  عرت بعدم األمان 

 

 احتياطات أخرى ▪

o  عدم إعطاء أومائهن بالتامل أو عناوينهن أو أي معلومات  خصية  الباح ات علىيجب أن تحرص

 ل رد من أفراد األورة  أو للمبحوثة

o  أي معلومات ألرج عنهّن على ااوتبيان  أو بحوثاتالموضع أوماء  الباح ات ت اديعلى يجب 

o  يدركن جيّدا  لطط الطوارئ، بما فج ذلك كي ية إنهاء المقابلة بسرعة وقدوء،  الباح ات أنعلى يجب

، وكي ية التحدع مع مرتتب المبحوثة للخطرتعرو  يتصلن فج حاط تعرضهن أو يجب أنوبمن 

  العنف

o  ا تتون أمنهمساعدة قد  تقديم أي يمتنعن عن الباح ات أنعلى يجب  
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 العمل ضمن فريق -ج

ولضلك من المهم أن  ،جسدية ون سيةويمتن أن يتون العمل فج مجاط العنف المنزلج مجهدا  ووببا  انب اق مخاطر  خصية 

  بععهم اآللريتعاونون ويدعم تعتبري ن سك فردا  من أفراد فريق 

 

 الفريق مساندة بعضهم من خالل ما يلي: يستطيع أفراد

 تنّبهج لتي يّة تأثير المقاب ت ن سيا  على أفراد ال ريق  ▪

معه ، تتلّمج الحزنفردا  من ال ريق قد تأثر ولبيا  جّراء مقابلة، أو أي مظهر ملر من مظاقر  إذا احظتج أن ▪

 ، وإذا لزم األمر، قومج باوتشارة المشرفة عليك بحساوية

حوط الخطوات النافعة فج أثناء المقاب ت، وحوط كي ية طرح األوةلة الحساوة مع أفراد ال ريق معلومات التبادلج  ▪

 والمقترحات حوط كي ية التعامل مع المشت ت الطارئة 

 كونج على علم بأماكن تواجد أفراد ال ريق فج الميدان  ▪

ية ألرج قد تتون أفعل فج مواقف معّينة، قومج إوتراتيج أّن قناكوإذا ارتأيل  للبحا، اتبعج اإلجراءات المحددة ▪

 باوتشارة ال ريق والمشرفة قبل اعتمادقا 

 أي فرد ملر فج ال ريق للخطر يعرو ا تقومج بأي عمل قد يعّرضك أو  ▪

 اوت يدي من اجتماعات ال ريق لمناقشة أي موضوح يخصك، أو أي مقابلة معينة قد تسببل فج انزعاجك  ▪
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 ً  التعيين والتوقعاتشروط : تاسعا

 

 الباحثاتتوقعات  -أ

فقد  ،لتقومج بجمع معلومات نوعية عليك ونعتمدفج قضا المشروح ونح ك على أن تعج أقمية متانتك كباح ة نحن نرّحب بك 

 ومن المهّم جدّا  الح اظ على معايير ثابتة فج جمع البيانات  ،الخاصة بالمشروح مسحصمم ااوتبيان ليحقق أقدان ال

 يجب أن تحرصي على ما يلي:لذلك، 

 العمل باحترافية وجمع بيانات نوعيّة  ▪

نظرا  إلى كون بعض األوةلة  خصية، من المهم أن يتم إجراء -إجراء المقاب ت فج جّو من الخصوصية ▪

 المقابلة على ان راد 

حتى  المبحوثةتنشأ ع قة طيبة بينك وبين من المهم جدا  أن  –على الشعور بالراحة معك  المبحوثة حا ▪

 والحرية للتحدع عن حياتها  المبحوثة بالراحة تشعر

والتأكد من  من المهم أن تسجلج بحرص اإلجابات على أوةلة ااوتبيان كافة –تسجيل البيانات المقدمة بدقة  ▪

  اوتي اء جميع بيانات ااوتبيان

وا تخبري  ،حتهاوص المبحوثةيجب أن تحرصج على ضمان و مة  –احترام الخصوصية والس مة  ▪

  المبحوثةاآللرين عما تدلج به 

 

 آليات ضمان الجودة -ب

يقدّمن عم   ي تقر  الباح ات اللواتجمعاقبة  المشروح وويتمتقرير إلدارة  معملك، وتقديوتقوم المشرفة برصد تقدمك ونوعيّة 

من قد يطلب وفج قضي الحالة وفقا  للظرون،  ،إلى الجودة، أو يختلقن اإلجابات أو ا يتحّلين بالدعم أو ااحترافية فج تصرفهنّ 

 اانسحات من الدراوة الباح ات  ق اء

 

 شروط التعيين -ج

وونحاوط أن نبضط ما فج  ،نك غاية  فج األقميةل ط األوابيع القليلة القادمة، ويتون حعورك، واقتمامك، ومشاركتك وتعاو

ولعمان توزيع  ،التدريب، واألدوات والدعم اوتتماط قضي المهمة الهامة جدا  الخاصة بووعنا لتزويدك بالمعلومات ال زمة، 

 وويتّم تطبيقها بحزم: المسحالعمل والدعم بشتل متساٍو، تّم وضع التعليمات التالية إلجراء 

من ال ريق، من العروري أن تتونج  فإذا تم التيارك لتتونج فردا   المسح أواوية لنجاح عملية  مسحالفج كل وظي ة  ▪

 حاضرة فج كل يوم من أيام العمل الميدانج 
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يتعّرو أي فرد يتبيّب عن العمل ل ط التدريب أو العمل الميدانج )وواء ليوم كامل أو جزء من اليومع دون موافقة  ▪

  المسحت ناء حالة المرو، إلى ال صل من عملية مسبقة من المشرفة، باو

يجب إنجاز الت ير ل ط األوابيع القليلة القادمة ولن يسمح بالتألير فج حعور الجلسات التدريبية أو فج الوصوط  ▪

 المتألر إلى مقر العمل المحدد 

ولضلك، على تصّرفك أن يتّسم [، المسحبل ط فترة التدريب والعمل الميدانج، أنل تم لين ]اوم المنظمة التج تقوم  ▪

 ،أقميّة القيام بعملنا انط قا  من  عور بالعزيمة وتعاون األ خاص الضين نقابلهم تدركج دوما  أن ويجب  ،بااحترافية

وبالتالج أي فرد من أفراد ال ريق يتصّرن بعدوانيّة أو حدّة طباح أو عدم احترام مع األ خاص فج الميدان بشتل 

  المسحّرر قد يتم فصله من فريق مستمر ومن دون مب

وعن ك ب، ويتشاركوا الصعات ويتعاونوا ويدعموا  ، على أفراد ال ريق أن يعملوا معا  المسحمن أجل ضمان نجاح  ▪

فرد من  حاله إن أيولتن فج  ،يأن ندعم ال ريق ونوّزح المهام بشتل متساوجانبنا  وونحاوط من ،أحدقم اآللر

  المسحعلى ال ريق ويطلب إليه اانتقاط إلى فريق ملر أو قد يتم فصله من عملية األفراد كان له تأثير ولبج 

وللتحقّق من البيانات غير  ،من العروري أن تتون البيانات التج تم جمعها ل ط العمل الميدانج دقيقة وصحيحة ▪

فج أي وقل الباح ة م فصل وقد يت ،الدقيقة أو الخاطةة ويتم إجراء مقاب ت تهدن إلى التأّكد من صّحة المعلومات

 ل ط العمل الميدانج فج حاط وجد عملها غير مناوب 

ألغراو يستخدمها وأي  خص  ،المسحالنقل )والهواتف إلخع ل وتخدام الرومج فقط ل ط عملية ووائل  ويتم توفير ▪

  المسح خصيّة غير مصرح بها يتم فصله من عملية 

وا يمتن فج أي  ،تها مع أي  خص بما فج ذلك الزمي ت فج ال ريقالبيانات المجموعة ورية، ويجب عدم مناقش ▪

كل من يخالف قضي القواعد، وبالتالج ينتهك ال قة  ،ظرن من الظرون التشف عن تلك المعلومات لطرن ثالا

 فصله  المبحوثة يتمالموضوعة فيه من قبل 

 

 األجور وشروط العمل -د

 ]الميزانية المخصصة لضلك اليومية، والعمل لوقل إضافج حسب  المصاريفتحديد ت اصيل األجور، وتجهيزات اإلقامة، و يتم [
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 المحتويـــــــــــــــــــــــات

 

 الصفحة  

 مقدمة
  

 أوالً 
  السالمة واعتبارات األخالقية االعتبارات

ً ثان  يا
  المقابلة الباحثات إلجراءتدريب 

ً ثالث  ا
  للتدريب المقترح الزمني البرنامج

ً رابع  ا

  المقترحة األنشطة

 اتفاق السرية المرفق االول
 

 ساسية مقترحةأقواعد                        (1النشرة رقم )  
 

 الجنس والنوع االجتماعي (2)النشرة رقم 
 

 مثلة عن قصص الستعملها في تمثيل األدوار أ (3النشرة رقم )
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 مقدمة
ُكلّ ل  عبة اإلحصاء فج لجنة األمم المتحدة ااقتصادية ألوروبا، فج إطار مشروح حسات التنمية للقعاء على العنف ضد المرأة أن 

بيانات لتقييم المجموعة الم قتة من الم  رات عن العنف ضد المرأة التج وضعها فريق تعع نموذت اوتبيان المسح من أجل جمع 

 )9 (أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية فج األمم المتحدة 

وفج ضوء المتطلبات الجديدة ألجندة التنمية المستدامة قامل ااوتوا بتحديا اوتمارة النموذت العربج اوتبيان قياس العنف ضد 

وتم تعمين ، بما ي ئم المنظور العربج 2018ابريل  /نيسان 9ملر تحديا قامل بها منظمة الصحة العالمية بتاريخ  المرأة حسب

تعّرضن لعنف  ال تج ،وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق المعا رات)نسبة النساء  1 2 5م  رات األقدان التنمية المستدامة 

 2 2 5أو وابق، ل ط ااثنج عشر  هرا  السابقة، حسب  تل العنف والعمرع، و  ريك حالجقبل جسدي أو جنسج أو ن سج من 

ال تج تعّرضن لعنف جنسج من أ خاص غير الشريك، ل ط ااثنج عشر  هرا   ،)نسبة النساء وال تيات فج الخامسة عشرة وما فوق

ونة، وال تج تزّوجن او  24و 20أعمارقن بين  )نسبة النساء ال تج تتراوح 1 3 5 ع،السابقة، بحسب العمر ومتان حدوع العنف

)نسبة ال تيات والنساء ال تج تتراوح أعمارقن بين   2 3 5ارتبطن قبل بلوغ ون الخامسة عشرة وقبل بلوغ ون ال امنة عشرةع، و

)نسبة النساء  1 6 5، حسب العمرع وباإلضافة الى الم  ر التناولية األععاء بتر /عاما ، وال تج لععن لعملية الختان 49و 15

ال تج يتّخضن قراراتهّن بأن سهن بشأن الع قات الجنسية واوتخدام ووائل منع وونة  49وونة  15بين ال تج تتراوح أعمارقن 

 الحمل والرعاية بالصحة اإلنجابيةع 

المرأة  وإلجراء مسح  يوصى باوتخدام نموذت ااوتبيان عن العنف ضد المرأة كبحا مستقل أو جزٍء من بحا مخصص للعنف ضد

مخصص للعنف ضد المرأة، يجب أن تسبق ااوتبيان أوةلة للحصوط على معلومات أواوية عن المبحوثة، مع إمتانية أن يتعمن 

أوةلة ألرج عن أورتها المعيشية و ريتها ومعلومات ألرج عن صحتها وأوادقا ولجوئها إلى الخدمات، إلخ، وذلك حسب المجاط 

  مسحال الضي تركز عليه

عند التخطيط لدراوة لاصة بالعنف ضد المرأة، يمتن اقتباس أوةلة إضافية من اوتبيانات متوفرة جرج التبارقا فج مجاط العنف 

 ضد المرأة، على غرار:

 ااوتبيان القطري لمنظمة الصحة العالمية المتعددة حوط صحة المرأة والعنف المنزلج ضد المرأة • 

 العنف ضد المرأة المسح العالمج عن • 

 المسح الديمبرافج الصحج )اوتبيان لتان اإلناعع • 

 

مع األلض فج ااعتبار عند اوتحالة إجراء بحا متخصص لظرون ما، م ل النقص فج القدرات اإلحصائية أو التمويل أو كليهما، 

  10يمتن اوتبداله باوتبيان مقرون بمسح صحج أو ديمبرافج

 ة واعتبارات السالمةأوالً: االعتبارات األخالقي

 

ينببج دوما  مراعاة ااعتبارات األل قية واعتبارات الس مة فج إجراء بحا عن العنف ضد المرأة وفقا  لمعايير منظمة الصحة 

                                                 
)http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13- المرأة ضد العنف مؤشرات استعراض عن الرئيس أصدقاء تقرير انظر (1)

) PDF E-GenderStats  اإلحصائية المتحدة األمم للجنة عشرة الرابعة الدورة وتقرير    
(http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf). 

 
 كانون 11-9 المكسيك، أغواسالينتس، المرأة، ضد العنف حول اإلحصائية المؤشرات فريو رئيس أصدقاء اجتماع وتوصيات استنتاجات انظر (2)

 2009 ديسمبر/األول

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf
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وتعال  قضي التوصيات أيعا  المسوح التج تتناوط مواضيع ألرج، ومن األقمية بمتان اإل ارة إلى أن قضي المبادئ   ع11) الدولية

إلى أن التحديات  وجيهية تدط على حصوط عمليات تبادط ضمن قضا النه  ]كإضافة اوتبيان ما إلى بحا فج موضوح ملر[ أوالت

تتون أكبر فج ظرون مماثلة منها فج الدراوات المتخصصة حوط  المبحوثة التج تواجه عملية ضمان نوعية البيانات وو مة

 العنف 

 بالسالمة"()من "التوصيات األخالقية والمتعلقة 
نظرا  إلى تأثر معدات التشف عن التعرو للعنف بعوامل متعددة )كطوط المقابلة ونوح األوةلة وعددقا، والع قة التج تنشأ 

ع، فإن زت بعض األوةلة عن العنف بين األوةلة البير متصلة بالموضوح من  أنه إضعان نية المرأة فج المبحوثةبين الباح ة و

وي ثر ولبا  على معدات انتشار ذلك  وبالرغم من أقمية توفير بعض التدابير كالتدريب المتخصص التشف عن مشاكلها، 

للباح ين بالنسبة إلى أي بحا يعال  مسألة العنف ضد المرأة، ويصعب فج الت ير من الحاات ضمان إتباح قضي الخطوط 

 التوجيهية عندما ا يشتل العنف إا جزءا  صبيرا  من قدن الدراوة 

األولج فج معالجة  المسح، ا يتون إدرات األوةلة عن العنف فج الدراوات مجديا  إا عندما يرغب فريق توبسبب قضي العقبا

 المبادئ األواوية األل قية والمنهجية األواوية المضكورة قنا أو يتون قادرا  على ذلك 

 

 اتفاق السرية

مراحل تن يض المسح، وينصح بشدة على من يشارك فج المشروح أن يوقع من األقمية القصوج الح اظ على السرية ل ط جميع 

على أت اق السرية أي جميع األ خاص )الضين يجرون المقاب ت والمشرفين والمترجمين ال وريين، ومدللج البيانات،       الخع 

 ع 1ويرد م اط بسيط إلصدار م ل قضا اات اق فج الملحق )

                                                 
 . المرأة ضد المرتكب العائلي العنف عن بحث إلجراء والسالمة األخالق مجالي في توصيات: للمرأة األولوية إعطاء (11)

WHO/FCH/GWH/01.1  
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 جراء المقابلةثانياً: تدريب الباحثات إل

 

 أهداف تدريب الباحثات إلجراء المقابلة

 زيادة وعج المشاركات بقعايا النوح ااجتماعج على المستويين الشخصج والمجتمعج  •

 التوصل إلى م هوم مشترك للعنف ضد المرأة ولصائصه وأوبابه وتأثيري على صحة المرأة والط ل  •

 عنف ضد المرأة فهم أقدان المسح/ نموذت ااوتبيان فج مجاط ال •

 اكتسات مهارات فن إجراء المقاب ت مع مراعاة المبادئ التوجيهية فج مجالج الس مة واألل ق  •

 اوتي اء أوةلة المسح/ نموذت ااوتبيان  •

 

 تدريب الباحثات إلجراء المقابالت

 يتعمن تدريب الباح ات إلجراء المقاب ت المتعلقة بالمسح حوط العنف ضد المرأة ااتج:

 توعيتهم بالعنف وقعايا النوح ااجتماعج  •

 ااعتبارات األل قية واعتبارات الس مة  •

 النموذت  /مسحكي ية اوتي اء أوةلة ال •

 إعطائهم معلومات عن أليات الدعم  •

 

تن تعديل يقدم قضا الدليل ليارين لبرام  تدريب الباح ات ليبدوا بها المسح الضي يستخدم نموذت اوتبيان العنف ضد المرأة  ويم

 الخيارين تما يا  مع وياق المسح وااحتياجات 

 :عندما يكون االستبيان جزءاً من مسح متخصص ▪

من الم عل أن يمتد التدريب ل ترة أوبوعين وفقا  لطوط ااوتبيان )مع اإل ارة إلى إعداد برنام  تدريبج من ث ثة أوابيع فيما 

 ألقطارع  ويمتن النظر فج إضافة يومين لتدريب المشرفات يتعلق بدراوة منظمة الصحة العالمية المتعددة ا
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 :عندما يكون االستبيان مضافاً إلى مسح ما لديه برنامج تدريبي خاص به ▪

 المسحعلى األقل إلى التدريب األواوج  رط أن يتون التدريب التجريبج جزءا  من التدريب على  ع12) يقترح إضافة يومين

وينببج إضافة نصف يوم إلى مدة تدريب المشرفات على المسح الرئيسج لاصة  عندما يتعلق باوتبيان العنف ضد  ،الرئيسج

 المرأة 

 وفي الخيارين المطروحين، يجب أن يغطي تدريب الباحثات ما يلي:

i  نوح ااجتماعجمعلومات أواوية عن العنف وقعايا ال  

ii   ومدقا بالدعم اعتبارات أل قية: السرية وو مة المرأة 

iii   تقنيات عن كي ية إجراء المقاب ت لبناء ال قة وتشجيع اإلفصاح عن المعلومات 

iv   كي ية طرح األوةلة والحا على اإلجابة وتخطج األوةلة ال زمة 

v   تمارين تطبيقية عبر لعب األدوار لمعالجة مختلف الحاات كالمقاطعات والمعايقات 

vi  لرعاية الضاتية تقديم الدعم للباح ات، بما فج ذلك ا 

 

نموذت ااوتبيان فج  وفيما يتعلق بالخيارين، يوصى بأن يتعمن التدريب تجربة ميدانية وأن يوفر فرصة  للسماح بالتبار

 الواقع 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، كان االجماع على التوصية لتدريب الشخاص 2010خالل ورشة العمل التدريبية األولى للمدربين حول النموذج التي أجريت في بيروت في مايو  (4)

يب لتدرالذين يجرون المقابالت لنموذج العنف ضالالالالالالالالد المرأة بما اليقل عن أسالالالالالالالبوع واحد ، الحفاظ على خيار التدريب لمدة يومين في هذا الدليل ألن ا
 الموسع ليس دائماً ممكن. يومين من التدريب هو الحد االدنى وينبغي أجراءه مع ذوي الخبرة والذين لديهم معرفة بالموضوع.
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 البرنامج الزمني المقترح للتدريبثالثاً: 

 

 )لمحة شاملة عن الخيارين المتوفرين(

 :متخصص عن العنف ضد المرأة مسح إجراءلمدة أسبوعين عند ( التدريب 1الخيار )

 أيام األسبوع األسبوع

 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

 التخطيط والتحعيرات الم ّصلة للتدريب والعمل الميدانج (0األسبوع )

معلومات أواوية  (1األسبوع )

النوح عن قعايا 

 ااجتماعج والعنف

لمحة  املة عن 

وعن المسح 

تقنيات إجراء 

 المقابلة

 ااوتبيان الخاص بالنساء

معلومات أواوية تتعمن 

 (F/H/R/W)األقسام 

باقية أقسام 

 ااوتبيان 

(M/V/I/N) 

العمل مع 

 المشرفات

 

اجتماح 

 ال ريق

اوتبيان عن  

 األورة المعيشية/

 بحوثاتانتقاء الم

مماروات  الشرح والمماروة

 اآللرين

  

الشرح  

 والمماروة

    

 مشاركة مدللج البيانات بالتدريب على إجراء المقاب ت؛ دورات تدريبية متوازية حوط إدلاط البيانات وإدارتها

األلير القسم  (2األسبوع )

(Z) 

االتبار 

 التجريبج

اوتخ ص 

 المعلومات

االتبار 

 التجريبج

اوتخ ص 

 المعلومات

طباعة  العمل مع المشرفات

 ااوتبيان

فج المماروة 

حاات 

 لاصة

المماروة  

 العامة

التحعيرات  

 للعمل الميدانج

  

تصحيح   )ألض العيناتع  

ااوتبيان 

 النهائج

  

تجربة 

 تحعيرية

بدء إدلاط البيانات األولية والتبار   

 نظام إدلاط البيانات

  

بدء العمل  (3األسبوع )

 الميدانج

لمدللج البيانات: البدء بإدلاط  

)إتمام نظام إدلاط  المسحبيانات 

ااط ح  البيانات إذا لزم األمرع

على كي ية إدارة البيانات وعلى 

 اإلجراءات كافّة

   

 

 والتي تتعلق بموضوع آخر: المسح( التدريب لمدة يومين على الوحدة المضافة إلى 2الخيار )

 مسحكيفيّة إضافتها إلى التدريب العام على ال)تظهر الوحدة التدريبية المتعلقة بالعنف ضد المرأة باللون األصفر وتبين 

 الرئيسي(.

 أيام األسبوع األسبوع

 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

 التخطيط والتحعيرات م ّصلة للتدريب والعمل الميدانج (0األسبوع )
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 الرئيسج المسحالتدريب على  (1األسبوع )

المرأة  (2األسبوع )

 نفعوال

 

اوتبيان 

العنف ضد 

 المرأة

 

الشرح 

 والمماروة

المماروة 

 العامة

 

 تدابير الس مة

 

المماروة فج 

الحاات 

 الخاصة

 الرئيسجع المسحاالتبار التجريبج )يجري مع 

 

 اوتخ ص المعلومات

 

 التحعيرات للعمل الميدانج

 

البدء بإدلاط البيانات األولية والتبار نظام إدلاط 

 البيانات

مع العمل 

المشرفات مع 

إي ء اوتبيان 

العنف ضد المرأة 

 أقمية لاصة

 

 

 

تصحيح ااوتبيان 

 النهائج

طباعة 

 ااوتبيان

بداية العمل  (3األسبوع )

 الميدانج
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 البرنامج الزمني المقترح للتدريب )تفاصيل الخيارين(:

 

 :المرأة( تدريب لمدة أسبوعين على إجراء بحث متخصص عن العنف ضد 1الخيار )

 المدة النشاط الموضوع الوقت والموعد

( قبل 1اليوم )

 الظهر

 مدلل إلى ور ة العمل -

 

 تقديم المشاركين -

 

 م هوم نوح الجنس -

 عرو البرنام  الزمنج وبرنام  العمل، إلخ 

 القواعد األواويّة

 دقيقة 15

 دقيقة 15 ع كسر الجليد1النشاط ) 

 واعة ونصف عن أنوثتهاع الضكريات األولى للمرأة 2النشاط ) 

 دقيقة 30 نوح ااجتماعجع تحديد الع قات بين ال3النشاط ) 

 دقيقة 30 ع وحب اوراق تتعمن مراء نمطية عن المرأة4ط )االنش 

 بعد الظهر

 

 لمحة  املة عن العنف ضدّ المرأة

 عريفالت ▪

 اانتشار ▪

 الخصائص ▪

 

 

حوط الع قة  ع التأثيرات النمطية على اآلراء النمطية5النشاط )

 بين النوح ااجتماعج

 واعة واحدة

 واعة ونصف ع ما قو العنف ضدّ المرأة؟6النشاط )

 دقيقة 45 ع عرو فيلم فيديو عن العنف العائلج7النشاط )

 دقيقة 15 تمرين ل وترلاء

 (2اليوم )

 قبل الظهر

 

 

 

 

 أوبات العنف ضدّ المرأة وعواقبه

 

 البيةة ▪

 تأثير العنف ▪

 

 ممارسات سوء المعاملة

 

 دقيقة 15 تمارين تمهيدية

 دقيقة 45 ع الخرافات والحقائق حوط العنف8النشاط )

 واعة ونصف ع أوبات العنف ضد المرأة وعواقبه9النشاط )

 دقيقة 45 العنف؟مع النساء  تجربةع كيف تختبر10) النشاط

إلى أين يمتن أن تتوّجه النساء اللواتج  بعد الظهر

 يتعّرضن لسوء المعاملة فج مجتمعنا؟

 دقيقة 45 معاملةالع  هادة امرأة تعّرضل لسوء 11النشاط )

ع ما قج الخيارات المتوفرة فج مجتمعنا للنساء 12النشاط )

 اللواتج يتعّرضن للعنف؟

 دقيقة 45

 واعات 3-2 محلّية ئيةنسامجموعة ع عرو تقدّمه 13النشاط )
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 المدة النشاط الموضوع الوقت والموعد

 (3اليوم )

 قبل الظهر

 لمحة  املة عن بحا العنف ضد المرأة

 

 أقدان الدراوة ▪

المجاات األواوية التج  ▪

 يجب تبطيتها

 تنظيم العمل الميدانج ▪

المواعيد وتوقعات العاملين  ▪

 فج الميدان، إلخ

 

 عرو تقدّمه المنسقة-

 

 واعة

 واعة ونصف ع تقنيات إجراء المقابلة14النشاط )

 واعات 3 عرو تقدّمه المنّسقة-

لمحة  املة عن ااوتبيان بما فيه من  بعد الظهر

 م  رات

 

 تقنيات إجراء المقاب ت األواوية -

 تقديم الدراوة •

 اإلجراءات الميدانية •

 إجراء المقابلة •

 تحديد األوةلة •

 تدابير الس مة •

 

 عرو تقدّمه المنّسقة-

 

على تبادط األدوار والتج تتعمن  المزيد من العروو القائمة-

 كي ية التعاطج مع األور المعيشية يليها نقاش 
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 اليوم

 

 الموضوع

 

 التقنيات

 بحوثاتااوتبيان المتعلق باألورة المعيشية وانتقاء الم - (4اليوم )

 المعلومات ااواوية تتعّمن ااقسام اوتبيان العنف ضد المرأة، -

(W/R/F/H/M) 

والنقاش والمماروة ضمن فرق من اثنين أو ضمن الشرح 

 مجموعات صبيرة

 الشرح والنقاش والمماروة   (V/I/N) أقسام العنف (5اليوم )

العمل مع ال ريق، ومليات ال ريق ومعالجة مسألة و مة  العمل مع المشرفات )تقوم القائمات على إجراء المقابلة بالعمل بتاملهع )يوم إضافي(

 ودعمهم أععاء ال ريق

 Zالقسم  - (6اليوم )

 المماروة فج حاات لاصة -

 تجربة تحعيرية -

 الشرح والنقاش والمماروة

  التبار (7اليوم )

 اوتخ ص المعلومات ومناقشة المشاكل وتتييف األوةلة - (8اليوم )

 المماروة العامة -

 إجراءات ألض العينات -

 

  التبار (9اليوم )

 المعلومات اوتخ ص - (10اليوم )

 التعدي ت األليرة ل وتبيان -

 التحعيرات للعمل الميدانج والمسائل اللوجستيّة -

 

العمل مع المشرفات وااتصاط بالمتتب الرئيسج، واإل ران على  )يوم إضافي(

عمل القائمة على إجراء المقاب ت، والمسائل اللوجستيّة، والمسائل 

 المالية

 تنظيم العمل

 

  



-201- 

 

 عن موضوع آخر: المسح( تدريب لمدة يومين على استبيان العنف ضد المرأة المضاف إلى 2الخيار )

اليوم 

 والموعد

 المدة النشاط الموضوع

 (1اليوم )

 قبل الظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدلل إلى ور ة العمل

 

ضدّ  العنفم هوم لمحة  املة عن 

 المرأة

 

 عريفالت •

 اانتشار •

 الخصائص •

 المرأة وعواقبهأوبات العنف ضدّ 

 عرو البرنام  الزمنج وبرنام  العمل، إلخ 

 القواعد األواوية

 دقيقة 15

 دقيقة 30 نوح ااجتماعجع تحديد الع قات بين ال3النشاط )

 دقيقة 30 ؟ضدّ المرأة ع ما قو العنف4النشاط )

 دقيقة 30 ع الخرافات والحقائق المتعلقة بالعنف8النشاط )

 

 واعة ونصف ضدّ المرأة وعواقبهع أوبات العنف 9النشاط )

 (1اليوم )

 بعد الظهر

 

إلى أين يمتن أن تتوّجه النساء 

اللواتج يتعّرضن لسوء المعاملة فج 

 مجتمعنا؟

 

 

وااوتبيان  المسحلمحة  املة عن 

 المتعلقين بالعنف ضد المرأة

 أقدان الدراوة •

 الم  رات •

 أوةلة ااوتبيان •

 

ع ما قج الخيارات المتوفرة للنساء اللواتج 12)النشاط 

 يتعّرضن للعنف؟

 

 

 ع قصة أحسان1-12النشاط )

ع من يستطيع مساعدة  هد؟ )روم فان 2-12النشاط )

(Venn)  البيانج؟ع 

 

 واعة ونصف

 

 

 

  ع عرو تقدمة مجموعة نسائية محلية 13النشاط )

 واعة

 دقيقة 30 تبادط اادوار

 

 (2اليوم )

 الظهرقبل 

 

 

 التعرن على ااوتبيان

 

 تقديم الدراوة •

 إجراء المقابلة •

المزيد من عروو تبادط األدوار التج تتعمن كي ية 

التعامل مع األور المعيشية ومع حاات المقاطعات 

 والمعايقات إلخ مع الختام بنقاش

 

 واعات 3

 

 

 

 تحديد األوةلة • بعد الظهر

 

 السرية والس مة والدعم

 دقيقة 30 المنّسقةعرو تقدّمه 

 واعة عرو قائم على تبادط األدوار

 

نقاش ومماروات فج فرق من  خصين أو ضمن 

 فرق صبيرة

 واعتان
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 رابعاً: األنشطة المقترحة

 

 

 )قضي بعض األفتار، يمتن اوتبدالها باقتراحات ألرجع

 دقيقة(: 15( كسر الجليد )1النشاط رقم ) ➢

من أي بلد قج وما قج قوايتها الم علة، على المرأة التالية أن تقوط "اومج مناط، أنا من  تعرن كل مشاركة باومها وتقوط

زملتج تدعى بشرج من المبرت، "ثم تضكر اوم زميلتها السابقة فم   تقوط  "ردن، وقوياتج الم علة قج وماح الموويقىاأل

 كة األليرة التج عليها أن تترر أوماء المشاركات كلهن وقوايتها الم علة قج الروم"، وقتضا دواليك إلى أن يأتج دور المشار

 ( الذكريات األولى للمرأة عن أنوثتها )ساعة ونصف(:2النشاط رقم ) ➢

 :(1الخطوة )

على وبيل التحعير والتمهيد للجلسة، اطلبج من المشاركات اتخاذ وضعية تصّور النظرة إلى الرجل والمرأة من قبل 

المشاركون من الجنس ن سه، اطلب منهم جميعا  تصوير وضعية الرجل ومن ثم اطلب منهم مجتمعهما  )فج حاط كان 

 تصوير وضعية المرأةع 

 (:2الخطوة )

أطلبج من كل المشاركات أن يص ن موق هن أو وضعيتهن، اطلبج منهن الت تير فيما يعتس قضا الموقف أو قضي الوضعية 

 من نظرة المجتمع إلى الرجل والمرأة 

 (:3)الخطوة 

قدّمج القسم الرئيسج من الجلسة م سرة  أن على المشاركات على امتداد أيام ور ة العمل وتحديدا  األولى منها، أن يخبرن 

بععهن البعض ذكرياتهن وتجاربهن الشخصية المتعلقة بنوح الجنس والعنف، وقج ذكريات وتجارت قد تتون أليمة أحيانا  

ة اإلصباء إلى اآللرين بشتٍل داعم ودون إصدار أحتام، وعدم إفشاء المعلومات أو يصعب التصريح بها ركزي على أقمي

 عن التجارت التج قيلل ضمن المجموعة، ولن يطلب من أّيٍ من المشاركات رواية تجربتها رغما  عنها 

 (:4الخطوة )

لتأكد من أنهن مرتاحات اطلبج من المشاركات تشتيل فرق من ث ثة أو أربعة أ خاص، من مشاركات يخترقن بأن سهن ل

 فج مشاركة بععهن تجاربهن الشخصية 
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 دقيقة(: 35( )1( قّدمي المهمة رقم )5الخطوة )

أوترجعج بشتٍل فردي الضكرج األولى واألك ر دالة وأقمية التج تعود إلى تجربة من التجارت التج اكتش ل فيها أنك  ▪

 .أن ى وأنك مختل ة بالتالج عن الجنس اآللر

 .ت تري فج قضي الضكرج لدقائق معدودة، اذكريها ألفراد ال ريقبعد أن  ▪

أل ج ضمن ال ريق مسرحية  أو قصيدة  أو قصة  أو رقصة  أو ارومج صورة  أو اصنعج ملصقا  يعتس الضكريات  ▪

 المتبادلة 

 (:6الخطوة )

أو رقصته، اطرحج أوةلة اطلبج من كل فريق من ال رق أن يعرو مسرحيته أو رومه أو ملصقه أو قصيدته أو أغنيته 

عن الضكريات ال ردية التج تبادلها ال ريق والتج وتعطج زلما  للنقاش م اط )بعض ااوةلة من مركز التنمية واألنشطة 

 ع:1996الستانية، 

 كيف  عرت ل ط قضي التجربة؟ ▪

 ماذا علمتك التجربة عن )كونك امرأة؟ع الحياة؟ ▪

 معك؟ما كانل توقعات عائلتك منك؟ وتوقعات مجت ▪

 ماذا كنل تتوقعج من ن سك؟ وبماذا حلمل؟ ▪

 ما قج ااوتنتاجات والدروس التج اوتخلصتها من التجربة؟ ▪

 

 دقيقة(: 30) نوع االجتماعي( تحديد العالقات بين ال3النشاط رقم ) ➢

 (:1الخطوة )

الس اط التالج ضعج صورة رجل وامرأة على دفتر العرو التبير أو على جهاز عرو الصور واطرحج على ال ريق 

"لو جاء  خص ما فجأة من كوكب المريخ وأردنا أن نشرح له ال رق بين الرجل والمرأة، فما وبيلنا إلى ذلك؟" ابدأ بما 

يمتن اقتراحه لوصف الرجل ودونج المقترحات بالقرت من صورة الرجل، قد تتعمن األجوبة أي نوح من األوصان 

واألنشطة، إلخ  ومن ثم اطرحج الس اط التالج "كيف يمتننا وصف المرأة كالخصائص الجسدية والميزات ااجتماعية 

 لصديقنا القادم من المريخ؟" ودونج المقترحات قرت صورة المرأة 
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 (:2الخطوة )

اوألج ال ريق عن ال وارق المضكورة التج تستند إلى التركيبة البيولوجية، أي إلى الخصائص التج تولد معنا وا يمتننا 

وعن ال وارق التج ابتترقا المجتمع )أي بمعنى ملر التج لم تولد معنا والتج يمتن تبييرقاع دّون حرن "ت"  تبييرقا،

 النوح ااجتماعجع أي قرت الخصائص البيولوجية )أي نوح الجنسع وحرن "م" قرت الخصائص التج يحددقا المجتمع )

 (:3الخطوة )

و بلج جهاز عرو الصور، اطلبج  النوح ااجتماعجع التج تحمل عنوان نوح الجنس والع قات بين 2وزعج النشرة )

من المشاركات قراءة التحديدات بصوٍت مرت ع، احرصج على أن ي هم الجميع تحديد الجنس والع قات بين النوح 

 ااجتماعج 

 الفرق بين جنس االنسان والنوع االجتماعي

 النوع االجتماعي نسانجنس اال

 م هوم اجتماعج وثقافج م هوم بيولوجج

يعتمد على عوامل جسمانية م ل الترومووومات والتتوين 

 الهرمونج والتركيبة التناولية لتل من األن ى والضكر

 ينت  عن عملية التنشةة ااجتماعية

يحددي المجتمع ويختلف من مجتمع إلى ألر ومن زمن  يتحدد بالوادة

 إلى ألر

 يواكب التطور المجتمعج ثابل ا يتبير بمرور الزمن

 

 دقيقة(: 30) سحب اوراق تتضمن آراء نمطية عن المرأة( 4النشاط رقم ) ➢

 (:1الخطوة )

اقتطعج أوراقا  ودونج عليها العديد من األقاويل أو األم اط أو األغانج الشعبية التج تعتس مراء  نمطية فج ال رق بين 

 ضعيها بدالل كور ذات ألوان مختل ة وضعج التور فج إناء ودعج كل فريق "يختار" كورة منها الجنسين، 

 :(2الخطوة )

 اطلبي من كل فريق مناقشة األسئلة التالية:

 من أين يأتج قضا القوط؟ ▪

 قل تظن أنه صائب؟ ▪

 ما قج ال ترة التج يعطيها فيما يتعلق بالرجل والمرأة؟ ▪

 ن سك؟كيف ي ثر على  عورك تجاي  ▪

 كيف ي ثر على  عورك تجاي النساء والرجاط؟ ▪

 ما قج بعض نتائ  الحواجز ااجتماعية وال قافية التج تتسبب بها اآلراء النمطية؟ ▪

 قل يجتاز الرجل والمرأة قضي الحواجز بشتل مماثل أم مختلف؟ وكيف ت ثر على ع قتهما؟ ▪
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 :(3الخطوة )

 يه بإيجاز يعرو كل فريق على المجموعة ل صة ما توصل إل

 

 )ساعة واحدة(: نوع االجتماعياآلراء النمطية حول العالقة بين ال لى( التأثيرات النمطية ع5النشاط رقم ) ➢

 :(1الخطوة )

 اطلبج من المشاركات وضع ائحة بالم وسات واألنظمة التج تصدر مراء  وتحافظ عليها 

 والحتومات والقانون وأنظمة التعليم  األورة والجامعات وووائل اإلع م والدين األجوبة المحتملة:

 :(2الخطوة )

ع  اطلبج من 1وزعج المشاركات إلى فرق صبيرة، كل ج كل فريق بمهمة تم يل إحدج الم وسات المضكورة فج الخطوة )

 كل فريق مناقشة ما يلج:

م لة عن كيف ت لف الم وسة و/أو النظام الرأي النمطج حوط ال رق بين الجنسين وتحافظ عليه؟ أعطج أ ▪

 تصرفات ومماروات ووياوات متوفرة ضمن قضي الم وسات بااوتناد إلى اآلراء النمطية 

 قل لمسل أي تبييرات فج الم وسة أو النظام يعتس تقدما  باتجاي تحقيق مجتمع تسودي المساواة بين الجنسين؟ ▪

 (:3الخطوة )

 دعج كل فريق يعرو ما توصل إليه 

 :(4الخطوة )

 المشاركين تلخيص ما تعلموي من الدورة اطلبج من 

 ع1996)من مركز التنمية واألنشطة الستانية، 

 

 ( ما هو العنف ضد المرأة؟ )ساعة ونصف(:6النشاط رقم ) ➢

تشجيع المشاركات على الت تير فج أنواح مختل ة من األفعاط التج يمتن أن تشتل أعماط عنف والتسليم بأن العنف قد  الهدف:

 ن سيا  )عاط يا ع وجنسيا  واقتصاديا  يتون جسديا  و

 :(1الخطوة )

اطلبج من المشاركات الت تير فج مختلف أنواح العنف الشائعة فج مجتمعهن وتدوينها على الدفتر التبير أو اللوح، يمتن 

 أيعا  توزيع بطاقات على المشاركات لتتابة أجوبتهن ومن ثم إلصاقها على الحائط 

 :(2الخطوة )

 المجموعة االسئلة التالية:اطرحي على 

 قل تتشابه أعماط العنف قضي كلها؟

 ما قو ال رق بينها؟

 قل تعتبر كلها بالدرجة ن سها من الخطورة؟

 أي منها برأيك قو األك ر لطورة؟

اقتصادي أو جنسج أو جسديع   هج أو فج حاط اوتعماط البطاقات، يمتن ترتيبها وفقا  ألنواح العنف )عاط ج )ن سجع أو 

 و وفقا  لخطورتها أ

 (:3الخطوة )
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عرضج الص حات المصورة ووزعج منشورات تتعمن تحديدات لصائص للعنف المرتتب على أواس النوح ا

 ااجتماعج ولسوء معاملة الزوجة ولإلكراي الجنسج 

 دقيقة(: 45) 13( عرض فيلم فيديو عن العنف العائلي الذي تختاره المنسقات7النشاط رقم ) ➢

تملة التج يمتن أن تناقشها المجموعة احقا  إلى أي مدج تتشابه الحالة المعروضة فج ال يلم بالحاات المتوفرة فج المواضيع المح

 بلدنا؟ قل من مسائل لم ت تري فيها من قبل؟ قل يتعمن ال يلم أجزاء  لم توافقج عليها؟

 كما يجب ان تناقش المواضيع ااتية:

 تأثير العنف المنزلج على ااط اط  -

 لعنف ااوري الضي يحدع فج أور ذات وضع اجتماعج رفيع ا -

 دقيقة(: 45( الخرافات والحقائق حول العنف )8النشاط رقم ) ➢

رفض المعتقدات السائدة فيما يتعلق بالعنف وتحديد المجاات التج تت ق فيها مراء المجموعة وتختلف، قد يتون من الهدف: 

 العمل لمعرفة ما إذا كانل المشاركات قد غيرن رأيهن ل لها الم يد تترار قضا التمرين فج نهاية حلقة 

 (:1الخطوة )

ضعج أربع افتات فج جهات أربع من القاعة واحدة عليها عبارة "أوافق" وال انية عليها عبارة "ا أوافق" وعلى ال ال ة 

 عبارة "ا أعرن" وعلى الرابعة عبارة" أرفض اإلجابة" 

 :(2الخطوة )

التالج ذكرقا بصوٍت عاٍط واطلبج من المشاركين التوجه نحو ال فتة التج تعبر عن رأيهم فج الجمل اقرئج الجمل 

المقروءة، اطلبج من عدد من المشاركات من كل جهة أن تشرح وجهة نظرقا، قد تطرح المنسقة بعض األوةلة إلثارة 

بة بشتل متعمق احقا   يمتن للمنسقة أن تدّون النقاش، لتنه من غير العروري إعطاء إجابات "صحيحة" إذ وتناقش األجو

 على الدفتر التبير عدد النساء اللواتج يوافقن على كل جملة أو يعترضن عليها 

 الرجاط عني ون بطبيعتهم  ▪

 العنف وببه التحوط أو المخدرات  ▪

 يتون العنف أحيانا  طريقة  إلظهار العاط ة  ▪

                                                 
13 One of the films that could be recommended is the 15 short movie “Las Mofas Magicas” (Daniel Rebner). Some of the specific topic to that 

could be discussed after this movie are: 
 

- Effect of domestic violence on children 
- Domestic violence happening in “respectable families” 
- Domestic violence being hidden/ taboo 
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والدتهم ويصبحون على األرجح عني ين عندما  الصبية الضين يشاقدون والدقم يمارس العنف ضد ▪

 يتبرون 

 على المرأة أن تتحمل العنف لتبقج أورتها مجتمعة   ▪

 تحب بعض النساء التعرو للعرت  ▪

 يمارس العنف ضد المرأة فج مجتمعات العالم كلها  ▪

 ا يمتن قط تبرير العنف  ▪

تحوط والمخدرات على األرجح البنات اللواتج يتعرضن ل عتداء الجنسج فج الط ولة ويتعاطين ال ▪

 عندما يتبرن 

 ا أحد يستحق العرت، تقع مسةولية العنف دائما  على الشخص الضي يماروه  ▪

 قد يمارس العنف ضد المرأة أحيانا  من المرأة وليس الرجل  ▪

 

 ( أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه )ساعة ونصف(:9النشاط رقم ) ➢

تحديد العوامل على المستويين ال ردي والمجتمعج التج تترس العنف ضد النساء والنظر فج عواقب العنف على كل من  الهدف:

 العحايا واألور والمجتمعات 

 :(1الخطوة )

ارومج دائرة أو مربعا  فج ووط اللوح أو على ورقة كبيرة واكتبج فج الووط "العنف ضد النساء" ثم اطلبج من 

عبرن عما يرد فج ذقنهن من األوبات الممتنة للعنف، قد تتون قضي األوبات مبا رة )كـ "التحوط" أو " المشاركات أن ي

المخدرات " أو "المشاكل ااقتصادية" أو تنسب إلى مشاكل أكبر على غرار "المواقف ال قافية" و"ويطرة الضكور" 

لى اللوح أو الطلب من كل مشارك كتابة األوبات على و"البطالة" و"النظام التعليمج"،     إلخ، يمتنك تدوين األجوبة ع

البطاقات وإلصاقها بالشريط ال صق على اللوح، وينببج وضع جميع المشاكل التج تعتبر "أوبابا  للعنف" من جهة واحدة 

 من الدائرة وواء فج أع قا أو إلى جانبها 

 (:2الخطوة )

كانل مرتبطة )كسبب أو نتيجةع بأي مشتلة ألرج وبق أن ذكرت، فج ولتل من المشاكل المحددة، اوألج المجموعة ما إذا 

 قضي الحالة، ارومج لطا  يصل بين الخانتين مبينا  اتجاي )اتجاقاتع الع قة 

 :(3الخطوة )

بعد إتمام قضي المرحلة من الشبتة، اطلبج من المجموعة أن تعدد مثار أو عواقب العنف الهامة، يمتنها تعداد أي نوح من 

شاكل )الصحية أو ااقتصادية أو ااجتماعيةع الناتجة عن العنف، ومن الم يد مناقشة اآلثار المترتبة على المرأة وحدقا الم

أوا  ومن ثم على األورة والمجتمع بتامله، وفج إطار كل مشتلة من المشاكل، اطلبج من ال رق النظر فج الع قات الممتنة 
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 ينها بواوطة لطوط تظهر اتجاي )اتجاقاتع الع قة بين مختلف المشاكل وأن تربط فيما ب

 (:4الخطوة )

 اعرضج الص حات المصورة المتعلقة باإلطار اايتولوجج للعنف وبأثاري الصحية ولخصج النقاش 

 

 دقيقة(: 45( كيف تختبر تجربة النساء مع العنف؟ )10النشاط رقم ) ➢

 :(1الخطوة )

واطلبج من المشاركات أن يتخيلن أن بدالله امرأة تعانج من العنف، تم ل أعرضج على المجموعة ق ص عص ور صبير 

قعبان الق ص مختلف الحواجز التج تواجه المرأة عندما تحاوط مقاومة ووء المعاملة  اوألج المجموعة أن تعدد "بعض 

  ة على الدفتر التبير األوبات المختل ة لبقاء المرأة فج ع قة تتعرو فيها لسوء المعاملة، دونج األجوبة المختل

 

 دقيقة(: 45ضت لسوء المعاملة )( شهادة امرأة تعرّ 11النشاط رقم ) ➢

حاولج الع ور على امرأة نجل من العنف العائلج لتعرو تجربتها على المجموعة ولتناقش، فج حاط وةلل عن حياتها، 

 الطريقة التج تود أن تعامل بها 

 

 دقيقة(: 45لعنف؟ )يتعّرضن ل( ما هي الخيارات المتوفرة في مجتمعنا للنساء اللواتي 12النشاط رقم ) ➢

 يقترح القيام بنشاط من النشاطين التاليين: يمتن القيام بتليهما فج حاط توفر الوقل التافج 

 ( قصة أحسان:1-12النشاط رقم ) ➢

 :(1الخطوة )

 فرق وتقرأ المشاركات قصة أحسانتوزح المنّسقة المجموعة إلى أربعة 

 قصة أحسان:

تعيش أحسان مع زوجها رمزي وولديها وقما ابن فج ال ال ة من عمري وابنة فج الخامسة، لم تتمل أحسان دراوتها فقد 

أنهل الصف الخامس من المرحلة اابتدائية وحسب، وقج حاليا  ربة منزط  غير أنها تريد منض بعض الوقل أن تترك 

و ا يعطيها ما يت ج من الماط إلدارة  ةون المنزط، ويمنعها من العمل ألنه يبار عليها  عندما يعود إلى البيل رمزي، فه

وقو تحل تأثير التحوط والمخدرات يعربها ويوجه إليها كلمات نابية ويرغمها أحيانا  على مماروة الجنس معه حتى 

ه فج قضا الموضوح لتن محاواتها باءت بال شل  واوتطاعل أن عندما ا ترغب فيه  حاولل احسان مرارا  أن تتتلم مع

 تصبر على قضا الوضع ل ط السنوات األربع األليرة دون أن تخبر أحدا ، لتنها اآلن ا تعرن ماذا ت عل 
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 :(2الخطوة )

لسلة  من األوةلة يعطى كل فريق بطاقة مختل ة، تشرح كل بطاقة احتماا  من ااحتماات المتوفرة لدج أحسان وتتعمن و

 التج على المشاركات اإلجابة عليها إلتمام القصة 

 الفريق الثاني الفريق االول

 تطلب أحسان من أحٍد ما التكلم مع رمزي تقرر أحسان أن تطلب المساعدة

 من قو الشخص الضي يتأثر رمزي بت مه؟ - إلى أين تضقب لطلب المساعدة؟ -

 مساعدتها؟قل ويوافق على  - قل ويتم مساعدتها؟ -

 ماذا على قضا الشخص أن يقوط؟ - ماذا يقولون لها؟ -

ما يمتن أن يتون رد فعل رمزي فج حاط حاوط  - ماذا تقرر أن ت عل؟ -

 ملرون التدلل؟

ما قج األوبات التج يبرر بها رمزي طريقة معاملته  -

 احسان؟

 الفريق الرابع: الفريق الثالث:

تترك رمزي لكنها ترجع إليه بعد  قررت أحسان أن تقرر أحسان أن تترك رمزي

 أسبوعين

 ما الضي جعلها ترجع إليه؟ - ما قج المسألة التج وتتون األصعب عليها؟ -

 ما قج ردة فعل عائلتها/أصدقائها؟ - كيف وي ثر ذلك على أوادقا؟ -

 إليه؟قل تظنين أنه من األفعل لها وألوادقا أن تعود  - إام تحتات أحسان لتنجح فج ااعتماد على ن سها؟ -

(1998, Fawcett, G.) 
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 :(3الخطوة )

 تعرو ااوتنتاجات الرئيسية التج أدج إليها النقاش على المجموعة كلها 

 

 البياني؟(:  (Venn)( من يستطيع مساعدة شهد؟ )رسم فان 2-12النشاط رقم ) ➢

 (:1الخطوة )

"  ارحة  وضع قضي المرأة التج تتعرو  هدارومج دائرة فج ووط اللوح )أو فج ووط ورقة كبيرةع واكتبج فيها اوم "

 إلى العنف فج حياتها اليومية وتحتات إلى المساعدة  اوألج المشاركين "من يستطيع فج مجتمعنا أن يساعد  هد؟"

 (:2الخطوة )

يدرت اوم األ خاص أو الم وسات التج تتم تسميتها ضمن دائرة أو أي  تل ملر وتختلف أحجام قضي الدوائر واأل تاط 

بالت ن أقمية ما دّون داللها فج حين يشير موقعها على الورقة إلى مدج وهولة أو صعوبة الوصوط إليها، وبالتالج على 

المنسقة أن تسأط عن مدج أقمية كل من األ خاص أو الم وسات بالنسبة إلى  هد فتقوط "قل يعتبر قضا الشخص )قل 

 ل )قليلةع األقمية بالنسبة إلى  هد؟"تعتبر قضي الم وسةع  ديد ) ديدةع األقمية أو قلي

 (:3الخطوة )

قبل وضع الدائرة على اللوح أو الورقة، اطرحج الس اط التالج "قل يمتن لشهد الوصوط بسهولة أو بصعوبة إلى قضا 

الشخص أو قضي الم وسة؟" يوضع األ خاص )الم وساتع الضين )التجع يسهل لشهد الوصوط إليهم )إليهاع بالقرت من 

 ويوضع األ خاص )الم وساتع الضين )التجع يصعب على  هد الوصوط إليهم )إليهاع بعيدا  عنها   هد،

 (:4الخطوة )

 يستمر تحديد مواقع األ خاص والم وسات حتى تن د ااقتراحات، وتقوم المنسقة بعد ذلك بعرو حصيلة النشاط بإيجاز 

دة من نيتاراغوا فج إطار دراوة مشتركة أجرتها  بتة ع البيانج الضي وضعته ويVennفيما يلج م اط عن روم فان )

النساء ضد العنف لمعرفة رأي العامة بقانون العنف العائلج المقترح، يبين الروم البيانج األفراد أو الم وسات الضين قد 

ة التج يدط حجم الدوائر وقربها من ماريا على درجة المساعد  يستطيعون مساعدة " هد"، وقج امرأة يعربها زوجها

 يمتن تقديمها ومدج وهولة وصوط  هد إليها  ويشير النص المرافق للدائرة إلى اآلراء التج عبرت عنها نساء المجموعة 

(Ellsberg ،1997ع 
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 األسرة

 ً نا ، تقّدم لك عائلتك الدعم أحيا

يخّف الحماال عن كاااهلااك ممااا 

عندما تسااااااتطيع االعتماد على 

 مساعدة عائلتك.

المجتمع 

 حيالمسي

للكنيساااااة دور هام، فهي تسااااادي 

وإذا مااا طرد  ،النصااااااح وتزورنااا

رجااال زوجتاااه من المنزل، تؤّمن 

لها الكنيساااااة الملجأ والطعام حتّى 

  تسّوي وضعها

 
 الجيران

ً لكنّهم  يسااااااااااعااادون أحيااااناااا

يؤّججون الوضااااااع في أحيان 

 أخرى.

األصدقاء 

 الصالحون

الصاااااديق الصاااااالح 

شااااااخص يمكنك أن 

 تثق به.

 

السيّدة منزل  

من الضااروري الوصااول 

ذلااك صاااااااعااب  إليااه لكن

بااااالنسااااااابااااة إلى بعض 

 صاألشخا

. 

 القاضي

الشرط

 ة

قال لي القاضااااي: 

"اعذريني فأنا ال 

أتاااوّرط قاااّط فاااي 

الشااااااااااااجاااااااارات 

العائلية" كان هذا 

الشاااااااخص على 

 وشك أن يقتلني

قالت لي الشاااارطة: إذا لم تتوقّفي 

عن التذمر فساااانزّجك أنت أيضاااااً 

 السجن". في

 رسم فان البياني

 المتوفرة للنساء اللواتي يتعّرضن للضرب النساء بالخدماتشرح آراء 

 

 شهد
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 (:ساعات 2-3( عرض تقدمه مجموعة نسائية محلية )13النشاط رقم ) ➢

العنف فج المجاط الضي يهدن قضا النشاط إلى تعريف المشاركات بالخدمات التج يمتن أن تست يد منها النساء اللواتج يعانين من 

تتناوله الدراوة واط عهن على المشاكل التج تواجه النساء ال تج يطلبن إنقاذقن من العنف، وينببج التخطيط لزيارة المنظمة 

 فج حاط أمتن ذلك 

 

 ( تقنيات إجراء المقابالت )ساعة ونصف(:14النشاط رقم ) ➢

 (:1الخطوة )

ع فتدعوقا إلى المشاركة فج المبحوثةح ة والمرأة التج تستقبلها فج بيتها )يم ل اثنان من منسقج المجموعة دور البا

الدراوة، ويتم حدوع ألطاء متعمدة ك يرة فج قضي المرحلة كإط ح المرأة على الدراوة أمام زوجها وحماتها، وعدم 

ر فج عينج المرأة عند التتلم ارتداء م بس م ئمة، ومع  علتة أثناء الزيارة، واوتخدام األولوت ااعتضاري وعدم النظ

 معها، وعدم محاولة إراحتها، إلخ، فيزداد توترقا وتقرر فج النهاية عدم المشاركة فج الدراوة 

 (:2الخطوة )

 طرحي األسئلة التالية على المشاركين:ا

 ما رأيك بالطريقة التج اعتمدقا الشخص الضي يجري المقابلة مع األورة المعيشية؟ ▪

 تقبل ربة البيل المشاركة فج الدراوة؟لماذا برأيك لم  ▪

 قل تظنين أنها تعرضل لمشاكل فج منزلها بعد مبادرة المسةولة عن المقابلة؟ لماذا؟ ▪

 ماذا كان عليها أن ت عل لجعل ربة البيل تشعر بارتياح أكبر؟ ▪

 ما قج ااقتراحات األلرج التج تقدمينها إليها لتحسين تقنياتها فج إجراء المقابلة؟ ▪

 (:3)الخطوة 

 تدون ااجابات على لوح مقترحات المشاركات ويتم مناقشتها 
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 :(4الخطوة )

وزح المجموعة لمجموعة فرق كل فريق من ويدتين، واحدة ت دي دور المرأة التج تطرح عليها األوةلة )المبحوثةع 

باقج المجموعة فتقدم ن سها واأللرج ت دي دور من يجري المقابلة )الباح ةع تقف بعض ال رق الم ل ة من  خصين أمام 

إلى المشاركين وتشرح قدن الدراوة، فج بعض الحاات، اطلب من ملرين تأدية دور أفراد من العائلة يودون التواجد 

 واطلب من مشاركين ملرين أن يتمرنوا على طلب تركهم وحدقم إلجراء المقابلة 

 

 (:5و 4االطالع على االستبيان )اليومان 

عن ك ب ل ط عدة أيام على اوتبيان الدراوة من ل ط ااط ح على كل قسم من أقسامه عن طريق  ويتعرن المشاركون

الشروحات والمناقشة، والتمرن على أداء األدوار المختل ة، إلجراء قضا الجزء من التدريب ينصح بالرجوح إلى الشرح الم صل 

 لتافة أوةلة ااوتبيان وإلى دليل الباح ة إلجراء المقابلة 

 تتوفر فج النشرة ال ال ة فج ملر قضا الدليل أم لة عن قصص يمتن تتيي ها اوتخدامها فج بعض جلسات تم يل األدوار 

 وبعد أن يعتاد المشاركون على االستبيان، يمكنهم لعب أدوار مختلفة في حاالت صعبة:

 حاوط الدلوط إلى منزط ا يريد حاروه اوتدعاء رت األورة  ▪

 منزط ا يريد اوتقبالك حاوط الدلوط إلى  ▪

 حاوط الوصوط إلى أوط  خص يمتن أن تطرح عليه األوةلة بالرغم من أنه ا يهتم للتعاون معك  ▪

 )يمتن أن يتون المشرن موجودا  ل ط الدورين األولين، غير أن وجودي ضروري دائما  فج المقدمةع  ▪

 لموجوداتحاوط أن تنتقج المرأة التج تجيب على األوةلة من بين النساء ا ▪

 حاوط و اط الخادمة الموجودة فج البيل والتج ي ترو قيامها باألعماط المنزلية وليس بالرد على األوةلة  ▪

 حاوط طرح األوةلة على امرأة  ابة ا تريد والدتها تركها وحيدة  ▪

 حاوط طرح أوةلتك على ويدة يأتج زوجها بشتل متواصل ليعرن ماذا يجري  ▪

 تبدأ بالبتاء  حاوط طرح أوةلتك على ويدة ▪

حاوط طرح أوةلتك على ويدة ا تتطرق قط إلى العنف ل ط المقابلة، لتن ما إن تنهج الجلسة بم حظاتك الختامية  ▪

 حتى تشعر بال قة وتبدأ برواية تجربتها مع العنف 
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 تعليمات عامة:

ع، وال انية دور الباح ة التج  تجري المبحوثةألتر ث ع مشاركات  واحدة منهن تم ل دور المرأة التج  تجيب على  األوةلة )

على اوتبيان مماثل، ذلك أن تدوين الردود من  المبحوثةالمقابلة، وال ال ة دور المت رجة التج فج الوقل ن سه تدون إجابات 

 -مجموعتين مماثلتين من األوةلة ضروري للتحقق من تطابق المعلومات، بعد ذلك يسمح لتل من المشاركات ال  ثة )الباح ة

طرحل األوةلة، المدونةع بأن تعبر عن  عورقا تجاي قضي التجربة مع البدء بالمرأة التج أجابل على األوةلة، ثم من  - المبحوثة

وأليرا  المراقبة، بعد ذلك قارن األجوبة على ااوتبيانين مع التركيز على كل و اط على حدة، وفج كل مرة تجد فيها الت فا  

بين الردود، حاوط أن تعرن السبب  يجب توضيح أي الت ن فج ت سير األجوبة ويمتن إذا لزم األمر وضع قواعد جديدة 

 ت سير لت ادي االت ن فج ال

فج حاط ما إذا قد تم التيار المشرفين، يمتنهم أن ي دوا دور المراقبين، الهدن من إجراء قضي التمارين كلها قو التوصل إلى فهم 

 مشترك لحجوبة، ويمتن أيعا  أن يسمح التمرين للمشرن بإعطاء معلومات أواوية بطريقة م ئمة 
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 المرفق األول: اتفاق السرية

 مسح حوط                         أوم المسح:

أنا الموقع أدناي، أعلن أنج وافقل على المشاركة فج الدراوة المضكورة أع ي وبالمس وليات المسندة لج  أعلن كضلك أن أن ض 

 مس ولياتج بإل ص وبتل ما أوتيل به من قدري 

ئق تتشف لج  ا يجوز اوتخدام قضي المعلومات إا أوافق على عقد ال قة وااطمةنان ألي معلومات   وية أو كتابية أو وثا

 لحغراو التج اعطيل لج، ويجب أا يتم التشف عنها ألي طرن ثالا 

عند اانتهاء من عملج وأرجع فورا  جميع المعلومات والمواد التج أعطيل لج، وا يجوز لج ااحت اظ بنسخ مطبوعة أو 

 وثائق المقدمة إلتترونية ألية من المعلومات المتتوبة أو ال

 المهمة:

 ااوم:

 التوقيع:

 التاريخ:

 

 النشرات

 ( قواعد أساسية مقترحة:1النشرة رقم ) ✓

  تتج فج افتراضاتك ومعتقداتك  ▪

 اطلعج على أفتار ووجهات نظر جديدة  ▪

 اللوم وإط ق األحتام والنقد أمور ا تجدي  ▪

 اطرحج األوةلة إذا لم ت همج  ▪

 ا تشعرك بالراحة ا يتوقع منك مناقشة مسائل  ▪

 احتراما  للمعلومات الشخصية التج تم تبادلها ل ط حلقة العمل، حافظج على وريتها  ▪

 

 ( الجنس والنوع االجتماعي:2النشرة رقم ) ✓

 الجنس م هوم بيولوجج يعتمد على عوامل جسمانية، م ل الترومووومات والتتوين الهرمونج والتركيبة

 ، تتحدّد بالوادة، وقج ثابتة ا تتبير بمرور الزمن التناولية لتل من األن ى والضكر

أما النوح ااجتماعج، فهو م هوم ثقافج يولد منض ط ولة اإلنسان، بما أنه ينت  بشتل رئيسج من عملية التنشةة ااجتماعية التج 

إقداء لعبة العرووة للط لة ولعبة تبدأ منض الط ولة  وقو يتجّسد فج المماروات التج تعّزز الصورة النمطية فج تربية األط اط، ك
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 السيارة للط ل 

ويشير قضا الم هوم إلى الع قات واألدوار والمس وليات ااجتماعية والسلوكيات التج يحدّدقا المجتمع مسبقا  لتل من األن ى 

يد والقيم السائدة، التج والضكر، فج ضوء عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ووياوية، تعم مجموعة مرّكبة من العادات والتقال

 تختلف من مجتمع الى ملر ومن زمن إلى ملر، وتواكب التطور المجتمعج، وتتبير حسب ظروفه 

م    ال وارق (ويركز م هوم النوح ااجتماعج على ال وارق التج تتونل اجتماعيا  بين الرجاط والنساء، وكضلك فيما بين النساء 

م    ال وارق بين األت واابن، وبين اابن األكبر واابن  (وفيما بين الرجاط) «زوجة األبن »ة بين األم والبنل، وبين األم والتنّ 

فاألفراد يتتسبون ميزات أن وية أو ذكورية من ل ط ال قافة والمعايير والقيم السائدة فج مجتمعهم، تعلمهم كيف يجب )  األصبر

وما قو المطلوت منهم حتى ينظر إليهم اآللرون أو ينظرون قم إلى  أن يتصرفوا، وما قج المواقف التج يجب أن يتخضوقا،

 أن سهم ك تيات أو فتيان، أو نساء أو رجاط 

فاألعماط المنزلية ورعاية األبناء على وبيل الم اط، ا ترتبط بالتتوين البيولوجج للمرأة وبطبيعتها األن وية، إذ يمتن للرجل 

بتحديد المجتمع لهضي األدوار والمس وليات على أنها واجبات أن وية وليسل ذكورية  ومن القيام بها أيعا ، ولتنها ترتبط 

المنظور ن سه، يشجع الضكر على مواجهة المرو بقوة، ورفض ص ة اعت ط الصحة أو "الععف"، ورفض الخدمات الصحية 

 ألنه "صلب وقوي" 

 ن:فيما يلي بعض الحاالت التي نرى فيها االختالفات بين الجنسي

 اجتماعياً: ▪

تختلف النظرة إلى اادوار ااجتماعية التج ي ديها الرجاط والنساء، فالرجل يعتبر على رأس األورة المعيشية والمعيل 

 األواوج فج حين تعتبر المرأة المسةولة عن العناية باألورة ورعايتها 

 سياسياً: ▪

وتبادلها حيا يتبر دور المرأة فج قضا المجاط على تتعدد االت فات فج طرق تحمل المرأة والرجل مسةولية السلطة 

 مستوج المنزط فج النشاطات المرتبطة بأدوارقما المنزلية 

▪  ً  :تربويا

تتعدد االت فات فج ال رص التربوية المتوفرة للبنات والصبيان وفيما يتوقع من كل منهما فج قضا المجاط حيا تصب 

 بنات كما يتم توجيه البنات نحو التصاصات أكاديمية أقل صعوبة  موارد األورة فج تعليم الصبيان أك ر من ال

▪  ً  :اقتصاديا

تتعدد ال وارق فج حصوط النساء والرجاط على وظائف مربحة وفج إ رافهم على الموارد المالية وغيرقا 

 كااعتمادات والديون، وملتية األراضج 

 عCEDPA ،1996و Moser ،1993)من 

 

 صص الستعمالها في تمثيل األدوار:( أمثلة عن ق3النشرة رقم ) ✓
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 )ينببج تتيي ها بحسب السياق أو ورد قصص ألرج من الواقعع

 (:1القصة رقم )

ونوات، تم إجراء عملية الختان لها،  8عاما ، غير متعلمة وا تعمل، عند عمر  35)ااومع غير متزوجة حاليا  ولها من العمر 

 جارقا، وتم اب غ الشرطة وحبس وقج اان تتعرو للعنف من قبل والدقا  ونة أعتدج عليها جنسيا  من قبل 15وفج عمر 

 (:2القصة رقم )

عاما   19عاما ، وصلل فج تحصيلها العلمج حتى السنة ال انية من المرحلة ال انوية وتزوجل فج ون  27)ااومع ويدة عمرقا 

زوجها يعربها وقج حامل، ومرة ركلها على  ونوات، كان 6ونوات وأنجبل منه ولدا  عمري اآلن  7من رجل بقيل معه 

بطنها، ومرة ألرج ضربها حتى أغمج عليها فبقيل واعة فاقدة الوعج، ومراٍت ألرج تعرضل لتسوٍر وكدمات  غير أنها لم 

تضقب مرة  إلى الطبيب ألنها كانل تخجل من وضعها، تركل زوجها منض ونة وقج حاليا  محبطة وتنهار باكية  كلما تضكرت 

 وقل الضي أمعته معه ال

 (:3القصة رقم )

ونة  ارتادت المدروة حتى الصف ال الا من المرحلة اابتدائية، أقلها أرغموقا على الزوات  16)ااومع ويدة متزوجة عمرقا 

رجل عنيف يسجء معاملتها حتى اآلن، يوجه إليها السبات ويريد  قومن رجل فج ااربعين من عمري وقج متزوجة منض ونة، 

ن يعرن دوما  أين قج، ويترقها على مماروة الجنس معه، تظن أنها حامل لتنها غير متأكدة بعد، ا تتتلم قضي المرأة مع أحد أ

 عما تتعرو له من عنف لوفا  من تهديداته 

 (:4القصة رقم )

عندما تزوجل أوط مرة من عاما   14مرات وقج حاليا  متزوجة، كان عمرقا  3عاما  غير متعلمة، تزوجل  47)ااومع عمرقا 

ونوات وألض معه الولدين، تزوجل بعد ونتين من رجٍل ملر عاملها أووأ  3رجل أنجبل منه صبيا  وبنتا ، غير أنه تركها بعد 

ونواٍت  5معاملة لمدة عشر ونوات ثم قجرقا، أنجبل منه ث ثة أواد وكان يعربها حتى ل ط حملها بأوادقا، بعد أن أمعل 

 ا، تزوجل من ثالٍا كان يعربها أحيانا  وقو تحل تأثير التحوط والمخدرات، لم تنجب له أوادا  تعيش وحدق

 (:5القصة رقم )

من رجٍل يتبرقا ك يرا  بالسن وله زوجة  14)ااومع فج الخامسة والعشرين من عمرقا، تم زواجها عندما كانل فج عمر 

معاملة والتعنيف من حماتها وضرتها على مرأج من زوجها العاجز غيرقا، تعيش مع أقل زوجها وضرتها وتتعرو لسوء ال

 عن الدفاح عنها، ك يرا  ما يبيب زوجها عن البيل وتظن أن لديه امرأة ألرج فج متاٍن ما، لديها منه ابنتان 
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 المرأة ضد العنفاألمم المتحدة حول  مؤشراتالستخراج مجموعة خطة التحليل  

 
 

 
 

 األمم المتحدة

 2020نيويورك، 
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يحدد قضا التتيب الحد اادنى من الجداوط الموصى بها اوتخرات مجموعة الم  رات اإلحصائية لقياس العنف ضد المرأة، 

والتج يجب أن تنتجها مسوح العنف ضد المرأة، والجداوط التالية قج الحد األدنى المقترح من الجداوط، مع م حظة أنه يمتن 

الجداوط وفقا  للمعلومات التج تم جمعها وتتعلق بتعرو النساء لمختلف أنواح العنف فج مجتمعك ومن إعداد المزيد من 

 العروري التأكد من أن الجداوط تعبر عن الخبرة التاملة للعنف الضي تتعرو له المرأة فج مجتمعك 
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ً
ا
ًالمرأةأول

ّ
اتًاإلحصائيةًلقياسًالعنفًضد حًمنًالمؤشر ًالمقتر

ى
ً:ًالحدًاالدن

ً 

1- ً ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
ة24ًًو20ًنسبةًالنساءًالالن ًتزّوجنًاوًارتبطنًقبلًبلوغًسنًالخامسةًعشر ي

ر
سنة،ًوالالن

ة،ًحسبً ًواإلقامةًالحالةًالزواجيةًوقبلًبلوغًسنًالثامنةًعشر والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

5.3.1) 

2- ً ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
ًبأنفسهنًبشأنًالعالقاتًسنة49ًسنةًو15ًنسبةًالنساءًالالن

ّ
خذنًقراراتهن

ّ
ًيت ي

ر
،ًوالالن

العمرًوالحالةًالزواجيةًواإلقامةًًالجنسيةًواستخدامًوسائلًمنعًالحملًوالرعايةًبالصحةًاإلنجابية،ًحسب

ً ً(5.6.1ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

3- ً ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
،ًًو49ًو15ًنسبةًالفتياتًوالنساءًالالن

ً
ًالعاما ي

ر
ًاألعضاءًًالن خضعنًلعمليةًالختان/ًبتر

ًواإلقامةًالتناسلية،ًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةً  (5.3.2ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

ةًوماًفوق -4 ًالخامسةًعشر ي
ى
ًيعتقدنً،نسبةًالنساءًوالفتياتًف ي

ر
ورة الالن الزوجً برأي واطاعةًالزوجة وافقةم بضى

ً ًمقتنعةً حتر مختلفةًمعه، بهذاًالرأيلوًكانتًغت  والتعليمًوالعملًواإلقامةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًأًو

 وحالةًاإلعاقةً.

ةًوماًفوق -5 ًالخامسةًعشر ي
ى
ًيعتقدنً،نسبةًالنساءًوالفتياتًف ي

ر
أسًبانً الالن الرجلًمنًيجبًانًيتحكمًويتر

 قةً.والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاواإلقامةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةًالبيت،ً

ةًوماًفوق -6 ًالخامسةًعشر ي
ى
ًيعتقدنً،نسبةًالنساءًوالفتياتًف ي

ر
ًشغلًالبيتًأًوالسلوكياتً)كاإلبانً الالن ي

ى
همالًف

بًالزوجة،ً ًلضى
ً
را واإلقامةًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًوحسبًنوعًالسلوكًاحراقًالطعامًالخ.(ًتشكلًمتر

 والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.

ًالخا -7 ي
ى
اتًف ًتعرضنًللسلوكياتًالتحكميةنسبةًالنساءًالمعاشر ي

ر
ةًوماًفوق،ًالالن منًقبلًاألزواج،ًًمسةًعشر

والحالةًالزواجيةًًشهرًالماضية،12ًخاللًالً والتعليمًوالعملًوحالةًواإلقامةًحسبًنوعًالسلوكًوالعمًر

 اإلعاقةً.

ًتعرضنًللسلوكياتًالتحكمية -8 ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف ألزواجًطولًمنًقبلًاًنسبةًالنساءًالمعاشر
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ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًحسبًنوعًالسلوكًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًًحياتهن،

9- ً ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف تعرضنًللسيطرةًاالقتصاديةًمنًقبلًاألزواج،ً نسبةًالنساءًالمعاشر

والحالةًالزواجيةًًشهرًالماضية،12ًخاللًالً  ً.وحالةًاإلعاقةًوالعملًوالتعليمواإلقامةًحسبًالعمًر

10- ً ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف تعرضنًللسيطرةًاالقتصاديةًمنًقبلًاألزواجًطولً نسبةًالنساءًالمعاشر

 ً.وحالةًاإلعاقةًوالعملًوالتعليمواإلقامةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًحياتهن،

11- ًً ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًوالفتياتًف نسبةًالنساءًالمعاشر

ًأوًالسابق،ًخاللًالً ًمنًقبلًالزوجًالحالي شهرًالماضية،ًحسبًشكلًالعنف،ًونوعًالتضف12ًًو/أوًالنفسي

والحالةًالزواجيةً العنفًوالعمًر ،ًوعددًمراتًتكراًر ى ً.وحالةًاإلعاقةًوالعملًالتعليمًوواإلقامةًلشكلًمعي ّ

ً  (5.2.1ًًً)المؤشر

12- ً ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًوالفتياتًف نسبةًالنساءًالمعاشر

ً، ى ًأوًالسابقًطولًحياتهن،ًحسبًشكلًالعنف،ًونوعًالتضفًلشكلًمعي ّ ًمنًقبلًالزوجًالحالي و/أوًالنفسي

العنف ً.ًحالةًاإلعاقةوالعملًًوًوالتعليمواإلقامةًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًًوعددًمراتًتكراًر

ًالبطنًأثناءًالحملًمنًقبلً -13 ي
ى
الركلًف ًتعرضنًللكمًأًو ي

ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف نسبةًالنساءًالمعاشر

ًأوًالسابق، والحالةًالزواجيةًًالزوجًالحالي ً.ًًةحالةًاإلعاقوالعملًًوًوالتعليمواإلقامةًحسبًالعمًر

14- ً ًعشر ي
ًخاللًاالثتى ًتعرضنًلعنفًجسديًو/أوًجنسي ي

ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

ًبإصابة،ًحسبًنوعًاإلصابة ى ًالماضية،ًوتسبير
ً
العنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًًشهرا وعددًمراتًتكراًر

ً.ًحالةًاإلعاقةوالعملًًوًوالتعليمواإلقامةً

15- ً ي
ى
يك،ًًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًشر ًتعرضنًللعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت  ي

ر
ةًوماًفوق،ًالالن الخامسةًعشر

ًعًشهرًالماضية،ًحسب12ًخاللًالً ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان والعمرًوالحالةًالزواجيةًددًمراتًتكراًر

 ً.حالةًاإلعاقةًو والعملًوالتعليمواإلقامةً

ًتعرضن -16 ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
يك،ًًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًشر للعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت 

15ًًمنذًعمرً ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان والعمرًوالحالةًالزواجيةًواإلقامةًًسنة،ًحسبًوعددًمراتًتكراًر



-222- 

 

 .ًحالةًاإلعاقةًو والعملًوالتعليم

يك،ً -17 ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

12ًًخاللًالً ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان والعمًرشهرًالماضية،ًحسبًمكانًحدوثًالعنفًوعددًمراتًتكراًر

ًًً.حالةًاإلعاقةًو والعملًوالتعليمواإلقامةًوالحالةًالزواجيةً ً(5.2.2ًً)المؤشر

يك،ًمنذً -18 ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

15ًًعمرً ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان والعمرًوالحالةًسنة،ًحسبًمكانًحدوثًالعنفًوعددًمراتًتكراًر

ًً.حالةًاإلعاقةًو والعملًوالتعليمواإلقامةًالزواجيةً

ًتعرضنًللعنفً -19 ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًًالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

خاللًاالثتى

ًالمساعدةًحً،الماضية ى ًطلير ي
ر
طبيبًأوًممرضةًالخ.(ًوالالن طةًأًو واإلجراءاتًالمتخذةًسبًالمساعدً)شر

 ً.حالةًاإلعاقةًووالتعليمًوالعملًواإلقامةًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًو

ًمارسنًالجنسًمنًأجلًالحصولًعىلًوظيفةًأًو -20 ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

للحصولًعىلًترقية والحالةًالزواجيةًواإلقامةًوالتعليمًوالعملًًالحفاظًعىلًعملًأًو حالةًًوحسبًالعمًر

ًً.اإلعاقة

االمتحانًأوًالحصولً -21 ًمارسنًالجنسًمنًأجلًاجتياًز ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

ًالمدرسة ي
ى
ًةً.حالةًاإلعاقًووالتعليمًوالعملًواإلقامةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًعىلًدرجاتًجيدةًف

ونيةًشخصيةًمؤذيةًذاتًمحتوىً -22 ًتلقيناًرسائلًالكتر ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

ً، ي
ى
ون يدًااللكتر ًالهاتفًالنقال،ًالتر ً)مالحظات،ًدعواتًوصور،ًأفالم(ًعتر حسبًًالخً.Facebookًجنسي

 حالةًاإلعاقةً.ًووالتعليمًوالعملًواإلقامةًالعمرًوالحالةًالزواجيةً

ًالعمرًنس -23 ي
ى
ًأوًاألجزاءًالخاصة،ًالخ.(29ًً-18بةًالنساءًوالفتياتًف ى ً)لمسًالثديي  ًتعرصنًلعنفًجنسي ي

ر
،ًالالن

العنف15ًقبلًعمرً ًوعددًمراتًتكراًر ي
ى
والتعليمًواإلقامةًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًًسنة،ًحسبًالعالقةًبالجان

ًحالةًاإلعاقةً.ًوًوالعمل

ًالعمرً -24 ي
ى
ب،ًربطًبالحبل،ًالخ.(ًقبلًً،29ً-18نسبةًالنساءًوالفتياتًف ًتعرصنًلعنفًجسديً)صفع،ًضى ي

ر
الالن
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 حالةًاإلعاقةً.ًوًوالتعليمًوالعملواإلقامةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةًسنة،15ًًعمرً

ًالعمرً -25 ي
ى
ً)شتم،ًاهانات،ًالخ.(ًقبلًعمر29ًً-18نسبةًالنساءًوالفتياتًف ًتعرصنًلعنفًنفسي ي

ر
ًسنة،15ً،ًالالن

ًحالةًاإلعاقةً.ًوًوالتعليمًوالعملواإلقامةًجيةًحسبًالعمرًوالحالةًالزوا

 

ً

ً

ً

ً

ً
ً
ً
ً
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ًالمرأةًلحًدالجداولًالتحليليةًلثانيا:ً
ّ
اتًاإلحصائيةًلقياسًالعنفًضد حًمنًالمؤشر ًالمقتر

ى
ًاالدن

ً

ً(1ًجدولً)ال ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
ارتبطنًقبلًبلوغًسنًالخامسة24ًًو20ًنسبةًالنساءًالالن ًتزّوجنًاًو ي

ر
سنة،ًوالالن

ة،ًحسبًالحالةًالزواجيةً ةًوقبلًبلوغًسنًالثامنةًعشر ًواإلقامةًعشر ً(5.3.1والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

ً(24ً-20)النساءًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
ًالالن
تزّوجنًاوًارتبطنًقبلًبلوغً

ة  سنًالخامسةًعشر

ً(24ً-20)النساءًعددً ي
ر
الالن
تزّوجنًاوًارتبطنًقبلًبلوغً

ة  سنًالثامنةًعشر

ً عددًالنساءًًإجمالي
ًالسابقًلهنًالزواج

ً الحالةًالزواجية

وجة ى     متر

    مطلقة

   ًمنفصلةً/ًهجًر

    أرملة

ً اإلقامةً

ً    ًحضى

   ًريف

ً التعليمً

ً     أمي

   ً)الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
    ابتدان

    ثانوي

/ًفأعىل     جامعي

ً العملً

   ًعملًبأجرت

   ًعملًةصاحب

   ًاعملًلحسابهت

   ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

   

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

   

   ًتعملًإيرادًواًلًًاله

    ةطالب

ليةً ى    ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

   ًاإلعاقةًحالةً

   ًإعاقةًمعً

   ًإعاقةدونًب

ً
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2ًجدولً)ال ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
ًبأنفسهنًبشأن49ًًسنةًو15ً(ًنسبةًالنساءًالالن

ّ
خذنًقراراتهن

ّ
ًيت ي

ر
سنة،ًوالالن

والحالةًالزواجيةًواإلقامةًالعالقاتًالجنسيةًواستخدامًوسائلًمنعًالحملًوالرعايةًبالصحةً اإلنجابية،ًحسبًالعمًر

ً ً(5.6.1والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

ًبأنفسهنً(49ً-15)النساءًعددً الخصائصًاالساسية
ّ
خذنًقراراتهن

ّ
ًيت ي

ر
الالن

ًبشأنًالعالقاتًالجنسية-
ًواستخدامًوسائلًمنعًالحمل-ًًًًًًً
 والرعايةًبالصحةًاإلنجابية-ًًً

ً عددًالنساءًالسابقًًإجمالي
 لهنًالزواج

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ًفأعىل    جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

  

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(
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  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

  ًاإلعاقةًحالةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً
ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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3ًجدولً)ال ى اوحًأعمارهنًبي 
ًتتر ي
ر
ًاألعضاء49ًًو15ً(ًنسبةًالفتياتًوالنساءًالالن ًخضعنًلعمليةًالختان/ًبتر ي

ر
،ًوالالن

ً
عاما

ًواإلقامةًالتناسلية،ًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةً ً(5.3.2والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقة.ً)المؤشر

ً(49-15)النساءًًواتًيالفتعددً الخصائصًاالساسية
ًالال ي
ر
ًن خضعنًلعمليةًالختان/ًبتر

 األعضاءًالتناسلية

ً  عددًالنساءًوالفتياتًإجمالي

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًالزواجلمًيسبقًلهاً

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

  ً)سبقًلهاًالعمل(ًبحثًعنًعملتًةعاطل

)لمًيسبقًلهًاًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًالعمل(

  

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى
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  ًاإلعاقةًحالةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب
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ورةًموافقةًواطاعةًالزوجةًبرأي4ًجدولً)ال ًيعتقدنًبضى ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

والحالةًالزواجيةً ًمقتنعةًبهذاًالرأيًأوًمختلفةًمعه،ًحسبًالعمًر ًلوًكانتًغت  والتعليمًوالعملًواإلقامةًالزوجًحتر

 وحالةًاإلعاقةً.

ًيعتقدنً+(15ً)تياتًالنساءًوالفعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
الالن

ً ورةًموافقةًواطاعةًالزوجةًبرأيًالزوجًحتر بضى
ًمقتنعةًبهذاًالرأيًأوًمختلفةًمعه ًلوًكانتًغت 

ً عددًالنساءًًإجمالي
 والفتيات

  ًالعمر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

50-ً54   

55-ً59   

60+   

  ًالزواجيةالحالةً

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

  ًاإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

  ًالتعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

  ًالعمل

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت
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)سبقًلهًاًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًالعمل(

  

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

  

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

  ًاإلعاقةًحالةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً
ً
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5ًجدولً)ال ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
أسً يعتقدن(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف بانًالرجلًمنًيجبًانًيتحكمًويتر

ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًالبيت،ًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةً

ًيعتقدنً+(15ً)النساءًوالفتياتًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
بانًالالن

أسًالبيت ًالرجلًمنًيجبًانًيتحكمًويتر
ً  عددًالنساءًوالفتياتًإجمالي

  ًالعمر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

50-ً54   

55-ً59   

60+   

  ًالحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

  ًاإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

  ًالتعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

  ًالعمل

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

  

  )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

  ًاإلعاقةًحالةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب
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ًيعتقدنًبانًالسلوكياتً)6جدولً)لا ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
ًشغلًالبيتًًكاإلهمال(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ي

ى
ف

بًالزوجة،ًحسبً ًلضى
ً
را والتعليمًواإلقامةًالعمرًوالحالةًالزواجيةًًونوعًالسلوكًأوًاحراقًالطعامًالخ.(ًتشكلًمتر

ًاإلعاقةً.والعملًوحالةً

15ً)ًالنساءًوالفتياتعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
بًالزوجةالتاليةًًيعتقدنًبانًالسلوكيات+(ًالالن ًلضى

ً
را ًعددً تشكلًمتر إجمالي

 JًI H G F E D C B A النساءًوالفتيات

 العمًر

15-ً19            

20-ً24            

25-ً29            

30-ً34            

35-ً39            

40-ً44            

45-ً49            

50-ً54            

55-ً59            

60+            

 الحالةًالزواجية

وجة ى             متر

            مطلقة

           ًمنفصلةً/ًهجًر

            أرملة

           ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً            ًحضى

           ًريف

 التعليم

ً             أمي

            )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
            ابتدان

            ثانوي

ً             فأعىلًً/جامعي

 العملً

           ًعملًبأجرت

           ًعملًةصاحب

           ًاعملًلحسابهت

ًعملًلدىًاألشةًدونت
ًأجر

           



-234- 

 

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

           

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)لمًيسبقًلهاًالعمل(

           

           ًتعملًإيرادًواًلًًاله

            ةطالب

متفرغةًلألعمالً
ليةً ى ًالمتى

           

           ًاإلعاقةًحالةً

           ًإعاقةًمعً

           ًإعاقةدونًب

 

A ًًشغل ي
ى
أهملتًف

ًالبيت
Bًًًرعاية ي

ى
أهملتًف
ًأوالدها

Cًًًإعداد ي
ى
تأخرتًف
ًالطعام

Dًًاحرقت
ًالطعام

Eًًوتقوم شكتًبزوجهًا
بالسؤالًعنًأماكنً

ًخروجه
Fًًة رفضتًالمعاشر

ًالزوجيةًمعه
Gًًالرأي ي

ى
ًمشفةJًًردتًعليهIًًخرجتًبدونًأذنهHًًتختلفًمعهًف

ً



-235- 

 

ًتعرضنًللسلوكياتًالتحكميةًمنًقبلًاألزواج،7ًجدولً)ال ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف (ًنسبةًالنساءًالمعاشر

والحالةًالزواجيةًشهرًالماضية12ًخاللًالً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةً،ًحسبًنوعًالسلوكًوالعمًر

اتعددً الخصائصًاالساسية ًالالً+(15)ًالنساءًالمعاشر ي
ر
ً أفدنًن

 
ً الزوج بأن  أو (الحالي

ً ًشهرًالماضية12ًخاللًالً) األخت 
 :ما عادة

ً عددًالنساءًًإجمالي
 السابقًلهنًالزواج

g f e d c b a 

 العمًر

15-ً19         

20-ً24         

25-ً29         

30-ً34         

35-ً39         

40-ً44         

45-ً49         

50-ً54         

55-ً59         

60+         

 الحالةًالزواجية

وجة ى          متر

         مطلقة

        ًمنفصلةً/ًهجًر

         أرملة

 اإلقامةً

ً         ًحضى

        ًريف

 التعليم

ً          أمي

         )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
         ابتدان

         ثانوي

ً          فأعىلًً/جامعي

 العملً

        ًعملًبأجرت

        ًعملًةصاحب

        ًاعملًلحسابهت

        ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

        

        )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

        ًتعملًإيرادًواًلًًاله

         ةطالب

ليةً ى         ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

        ًاإلعاقةًحالةً

        ًإعاقةًمعً

        ًإعاقةدونًب

ً
a ًيحاولً)كانًيحاول(ًمنعكًمنًرؤيةًاألصدقاء؟eًًمخلصة؟ ًدائماًيشكًأنكًغت 
bًًًالتصالكًبعائلتكًمنًالدرجة

ً
يضعً)كانًيضع(ًحدودا

ًاألول؟
fًًالصحيةًلنفسكًيمنعكًمنًالحصولًعىلًالرعاية

ًبدونًأذنه؟
cًًيضً)كانًيض(ًعىلًمعرفةًمكانًوجودكًطولًالوقت؟gًًيستخدمًتكنولوجياًالهاتفًالنقالًللتفحصًمن

ًمكانك؟ dًًمعًرجلًآخر؟ ى ًتتكلمي  ى ًيغضبًحي 

ً
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ًتعرضنًللسلوكيات8ًجدولً)ال ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف منًقبلًاألزواجًًالتحكمية(ًنسبةًالنساءًالمعاشر

ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةً،ًحسبًنوعًالسلوكًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًطولًحياتهن

اتعددً الخصائصًاالساسية ًالالً+(15)ًالنساءًالمعاشر ي
ر
ً أفدنن

 
ً الزوج بأن  أو (الحالي

ً  :ما عادة) األخت 

ً عددًالنساءًًإجمالي
 السابقًلهنًالزواج

g f e d c b a 

 العمًر

15-ً19         

20-ً24         

25-ً29         

30-ً34         

35-ً39         

40-ً44         

45-ً49         

50-ً54         

55-ً59         

60+         

 الحالةًالزواجية

وجة ى          متر

         مطلقة

        ًمنفصلةً/ًهجًر

         أرملة

 اإلقامةً

ً         ًحضى

        ًريف

 التعليم

ً          أمي

         )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
         ابتدان

         ثانوي

ً          فأعىلًً/جامعي

 العملً

        ًعملًبأجرت

        ًعملًةصاحب

        ًاعملًلحسابهت

        ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًعنًعملبحثًتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

        

        )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

        ًتعملًإيرادًواًلًًاله

         ةطالب

ليةً ى         ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

        ًاإلعاقةًحالةً

        ًإعاقةًمعً

        ًإعاقةدونًب

ً

ً

a ًًاألصدقاء؟يحاولً)كانًيحاول(ًمنعكًمنًرؤيةeًًمخلصة؟ ًدائماًيشكًأنكًغت 
bًًًالتصالكًبعائلتكًمنًالدرجة

ً
يضعً)كانًيضع(ًحدودا

ًاألول؟
fًًيمنعكًمنًالحصولًعىلًالرعايةًالصحيةًلنفسك

ًبدونًأذنه؟
cًًيضً)كانًيض(ًعىلًمعرفةًمكانًوجودكًطولًالوقت؟gًًيستخدمًتكنولوجياًالهاتفًالنقالًللتفحصًمن

ًمكانك؟ dًًًمعًرجلًآخر؟يغضب ى ًتتكلمي  ى ًحي 
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ًتعرضنًللسيطرةًاالقتصاديةًمنًقبلًاألزواج9ًجدولً)ال ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف (ًنسبةًالنساءًالمعاشر

والحالةًالزواجيةًشهرًالماضية12ًخاللًالً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةً،ًحسبًالعمًر

 

اتًالنساءعددً الخصائصًاالساسية ًالال +(15)ًالمعاشر ي
ر
ً أفدن ن

 
ً الزوج بأن  أو (الحالي

ً  :ما عادةشهرًالماضية12ًًخاللًالً) األخت 

ً عددًالنساءًإجمالي
 السابقًلهنًالزواج

c b a 

 العمًر

15-ً19     

20-ً24     

25-ً29     

30-ً34     

35-ً39     

40-ً44     

45-ً49     

50-ً54     

55-ً59     

60+     

 الحالةًالزواجية

وجة ى      متر

     مطلقة

    ًمنفصلةً/ًهجًر

     أرملة

 اإلقامةً

ً     ًحضى

    ًريف

 التعليم

ً      أمي

     )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
     ابتدان

     ثانوي

ً      فأعىلًً/جامعي

 العملً

    ًعملًبأجرت

    ًعملًةصاحب

    ًاعملًلحسابهت

    ًأجرًلدىًاألشةًدونعملًت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

    

    )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

    ًتعملًإيرادًواًلًًاله

     ةطالب

ليةً ى     ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

    ًاإلعاقةًحالةً

    ًإعاقةًمعً

    ًإعاقةدونًب

ً
ً

aً
الذهابًالًالعمل،ًأوًالتجارة،ًأوًكسبًالمال،ًاًويمنعكًمنًالحصولًعىلًالعملًأوً

بالمال؟ اكًبمشاري    عًتدًر  االشتر

bً
ًينفقهًعىلًأموًر

ا
ًولوًكانًيملكًمال

ل،ًحترّ ى ًمنًالمالًلمصاريفًالمتى ي
يرفضًمنحكًماًيكفى

 أخرىً)مثلًالكحولًوالسجائر(؟

cًًيأخذًماًتكسبيهًرغمًعنك؟

ً
ً
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10ًجدولً)ال ي
ى
اتًف ًً(ًنسبةًالنساءًالمعاشر ي

ر
فوق،ًالالن ةًومًا تعرضنًللسيطرةًاالقتصاديةًمنًقبلًاألزواجً الخامسةًعشر

والحالةًالزواجيةًطولًحياتهن ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةً،ًحسبًالعمًر

اتًالنساءعددً الخصائصًاالساسية ًالال +(15)ًالمعاشر ي
ر
ً أفدن ن

 
ً الزوج بأن  أو (الحالي

ً  :ما عادة) األخت 

ً النساءًعددًإجمالي
 السابقًلهنًالزواج

c b a 

 العمًر

15-ً19     

20-ً24     

25-ً29     

30-ً34     

35-ً39     

40-ً44     

45-ً49     

50-ً54     

55-ً59     

60+     

 الحالةًالزواجية

وجة ى      متر

     مطلقة

    ًمنفصلةً/ًهجًر

     أرملة

 اإلقامةً

ً     ًحضى

    ًريف

 التعليم

ً      أمي

     )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
     ابتدان

     ثانوي

ً      فأعىلًً/جامعي

 العملً

    ًعملًبأجرت

    ًعملًةصاحب

    ًاعملًلحسابهت

    ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

    

    )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

    ًتعملًإيرادًواًلًًاله

     ةطالب

ليةً ى     ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

    ًاإلعاقةًحالةً

    ًإعاقةًمعً

    ًإعاقةدونًب

 

aً
يمنعكًمنًالحصولًعىلًالعملًأوًالذهابًالًالعمل،ًأوًالتجارة،ًأوًكسبًالمال،ًاًو

بالمال؟ اكًبمشاري    عًتدًر  االشتر

bً
ًمنًالمالً ي

ًينفقهًعىلًأموًريرفضًمنحكًماًيكفى
ا
ًولوًكانًيملكًمال

ل،ًحترّ ى لمصاريفًالمتى
 أخرىً)مثلًالكحولًوالسجائر(؟

cًًيأخذًماًتكسبيهًرغمًعنك؟

 

ًً
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ًً(11جدولً)ال ًمنًقبلًالزوجًالحالي ًو/أوًالنفسي ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًوالفتياتًف أًوًنسبةًالنساءًالمعاشر

العنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةً،ًحسبًشكلًالعنف،ًونوعًالتضفًلشكلًشهرًالماضية12ًخاللًالًالسابق،ً ،ًوعددًمراتًتكراًر ى والعملًًالتعليمًوواإلقامةًمعي ّ

ًً.وحالةًاإلعاقة

ًالخصائصًاالساسية

ً
ً اجمالي
عددً
النساءً
السابقً
لهنً
ًالزواج

ً

اتًوالفتياتعددً ًأًو+(15ً)ًالنساءًالمعاشر ًمنًقبلًالزوجًالحالي ًو/أوًالنفسي ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
الالن

ً،شهرًالماضية12ًخاللًالًالسابق،ً

ًعنفًجنًعنفًجسدي ًسي
ً ًأوًً/ًوًجسديعنفًًعنفًنفسي جنسي

ًأوًً/ًو ًنفسي

ًمرة
بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًكثت 

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًً أرملة

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًً حضى

ًًًًًًًًًًًًً ريف
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ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًً أمي

ًًًًًًًًًًًًً ً)الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًًًًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

ًعملًلدىًاألشةًدونت
ًأجر

ًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(ًعمل

ًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
)لمًيسبقًلهًاًعمل

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةًلألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًً

ًاإلعاقةًحالةً

ًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
ً
ً
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ً(12ًجدولً)ال ًمنًقبلًالزوجًالحالي ًو/أوًالنفسي ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًوالفتياتًف أًوًنسبةًالنساءًالمعاشر

ً.مراتًتكرارًالعنفًحسبًعمرًالمبحوثةًوعدًد،ًطولًحياتهنالسابقً

ًالخصائصًاالساسية

ً
ً اجمالي
عددً
النساءً
السابقً
لهنً
ًالزواج

ً

اتًوالفتياتًعددً ًأًو+(15)النساءًالمعاشر ًمنًقبلًالزوجًالحالي ًو/أوًالنفسي ًتعرضنًللعنفًالجسديًو/أوًالجنسي ي
ر
،ًالالن

ًطولًحياتهنالسابقً

ًعنفًجنًعنفًجسدي ًسي
ً ًأوًً/ًوًجسديعنفًًعنفًنفسي جنسي

ًأوًً/ًو ًنفسي

ًمرة
بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًكثت 

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًً أرملة

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًً حضى

ًًًًًًًًًًًًً ريف
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ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًً أمي

ًًًًًًًًًًًًً ً)الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًًًًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

ًعملًلدىًاألشةًدونت
ًأجر

ًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(ًعمل

ًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
)لمًيسبقًلهًاًعمل

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةًلألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًً

ًاإلعاقةًحالةً

ًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
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ًأوًالساب13جدولً)ال ًالبطنًأثناءًالحملًمنًقبلًالزوجًالحالي ي
ى
ًتعرضنًللكمًأوًالركلًف ي

ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
اتًف ق،ًحسبًالعمًر(ًنسبةًالنساءًالمعاشر

ًًًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًوالحالةًالزواجيةً

ً

اتًالنساءًعددً الخصائصًاالساسية ً+(15ً)المعاشر ي
ر
تعرضنًللكمًأًوًالالن

ًالبطنًأثناءًالحمل ي
ى
 الركلًف

ً عددًالنساءًالسابقًإجمالي
 لهنًالزواج

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً
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  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

  

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

  

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 اإلعاقةًحالةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًً
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ً
ًبإصابة،ً(14.1ًجدولً)ال ى ًالماضية،ًوتسبير

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًخاللًاالثتى جنسي ًتعرضنًلعنفًجسديًو/أًو ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

العنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًحسبًوعددًمراتًتكراًر

ًالخصائصًاالساسية

ً
ً

ً اجمالي
عددً
النساءً
ًوالفتيات

ًالماضيً+(15)النساءًوالفتياتًعددً
ً
ًشهرا ًعشر ي

ًخاللًاالثتى ًتعرضنًلعنفًجسديًو/أوًجنسي ي
ر
ًبإصابةًةالالن ى ًوتسبير

ًًعنفًجسدي ًًوًعنفًجسديًعنفًجنسي ًعنفًجنسي

ًمرة
بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًمرةًكثت 

بعضً
ًالمرات

(ً
ا
ً(قليل

ً
ً
ا ًكثت 

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًً أرملة

ًًًًًًًًًًًالزواجًلمًيسبقًلهًا

ًاإلقامةً

ً ًًًًًًًًًً حضى

ًًًًًًًًًً ريف
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ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًً أمي

ًًًًًًًًًً ً)الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
ًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

ًلدىًاألشةًدونًعملت
ًأجر

ًًًًًًًًًً

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًً

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)لمًيسبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًً ةطالب

ليةً ى ًًًًًًًًًًًمتفرغةًلألعمالًالمتى

ًاإلعاقةًحالةً

ًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
ً
ً
ً
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ًبإصابة،ً(14.2ًجدولً)ال ى ًالماضية،ًوتسبير
ً
ًشهرا ًعشر ي

ًخاللًاالثتى جنسي ًتعرضنًلعنفًجسديًو/أًو ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

 والتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًحسبًنوعًاإلصابةًوالعمرًوالحالةًالزواجيةً

 

الخصائصً
ًاالساسية

ً
ً

ً اجمالي
عددً
النساءً
ًوالفتيات

ًالماضيً+(15)النساءًوالفتياتًعددً
ً
ًشهرا ًعشر ي

ًخاللًاالثتى ًتعرضنًلعنفًجسديًو/أوًجنسي ي
ر
ًبإصابةًةالالن ى ًوتسبير

ًًعنفًجسدي ًًوًعنفًجسديًعنفًجنسي ًعنفًجنسي

AًBًCًDًEًFًGًHًIًAًBًCًDًEًFًGًHًIًAًBًCًDًEًFًGًHًIً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

منفصلةً/ً
ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

لمًيسبقً
ًلهاًالزواج

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلقامة
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ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً حضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

تقرًأ
)الًًوتكتب
 ًدراسة(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًً/جامعي
 فأعىل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالعمل

عملًت
ًبأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةصاحب
ًعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًت
ًالحسابه

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًلدىًت
األشةً
ًأجرًدون

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
بحثًعنًت

ًعمل
)سبقًلهًا
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
بحثًعنًت

)لمًًعمل
يسبقًلهًا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًالعمل(

إيرادًًًاله
ًتعملًواًل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةً
لألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلعاقةًحالةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

دونًب
ًإعاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

Aًجرحًأًو
ًعضة

Bًًخدشًأوًاحتكاك
ًالجلدًأوًكدمة

CًًالتواءًأوًخلعDًًحرقEًًجرحًعميقًأوًإصابة
ًداخلّية

Fًًأًو ى ًالعي  ي
ى
إصابةًف

ًاألذن
Gًً ي

ى
كشًف
ًالعظام

H ً ي
ى
ًإصاباتًداخلية Iًاألسنانكشًف
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ً(15ًجدولً)ال ًتعرضنًللعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت  ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

يك،ً الماضية12ًخاللًالًشر ًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًشهًر ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان واإلقامةً،ًحسبًعددًمراتًتكراًر

ًوحالةًاإلعاقةً.ًوالتعليمًوالعمل
ً

الخص
ائصً
االًس
ًاسية
ً

اجمال
يً
عددً
ًالنساء
ً ي
والفتر
ًات

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًتعرضنًللعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت  ي
ر
12ًخاللًالًالالن

ًشهرًالماضية

ًأفرادًالعائلةًأفرادًالعائلة ًمنًغت 

منًأفرادًًاألبوين فردًأخًر
ًالعائلة

شخصً
ًمكانً ي

ى
ف

ًالعمل

صديقً/ً
ًمعارف

رس
ّ
ًأخرونًغريبًمد

ًإناثًذكورًاألمًاألب

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وج ى متر
 ة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

منفص
لةً/ً
ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

لمً
يسبقً

لهًا
ًالزواج

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

تقرًأ
ًوتكتب

)الً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 دراسة(

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً جامعي
/ًً

 فأعىل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالعمل

عملًت
ًبأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةصاحب
ًعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًت
لحس
ًاابه

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًت
لدىً

األشةً
ًدون
ًأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
بحثًت

ًعن
ًعمل

)سبقً
لهًا

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
بحثًت

عنً
ًعمل
)لمً

يسبقً
لهًا

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

إيرادًًًاله
ًواًل

ًتعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةً
لألعما

لً
ً لي
ى المتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًةً

ًحالةًاإلعاقةً

معً
ًإعاقةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

دونًب
ًإعاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
والدًالزوج(ً.ًمالحظةً: ًاألبً)زوجًاألم،ًأخًأًو ًالعائلةًغت  ي

ى
يشملًأيًذكرًف ًفردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًالذكوًر

ًًًًًًًًًًًًًًً
منًأفرادًالعائلةًاإلناثًًًًًًًًًًًًً ًاألمً)زوجةًاألب،ًأختًأوًوالدةًالزوج(ً.ًفردًأخًر ًالعائلةًغت  ي

ى
ًف ًيشملًأيًأنتى

ًًًًًًًًًًً
/جندي،ًخطيب/ًزوجًبعقدًقرانًًًًًًًًًًًًًً طي

ًالرعايةًالصحية،ًرجلًدين/ًزعيمًدين،ًشر ي
ى
أخرونً)طبيبً/ًعاملًف

ًفقط،ًأوًأيًشخصًآخر(.ً
ًًًًًًًًًًًً

ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً

ً
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ً(16ًجدولً)ال ًتعرضنًللعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت  ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
نسبةًالنساءًوالفتياتًف

يك،ً ًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًواإلقامةًوالتعليمًحسبًعددًمراتًتكرارًالعنفًوعالقتًسنة،15ًمنذًعمرًشر ي
ى
هنًبالجان

ًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.

الخصائصً
ًاالساسية
ً

ً اجمالي
عددً
ًالنساء
ًوالفتيات

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًتعرضنًللعنفًالجسديًمنًأشخاصًغت  ي
ر
ًسنة15ًمنذًعمرًالالن

ًأفرادًالعائلةًأفرادًالعائلة ًمنًغت 

منًأفرادًًاألبوين فردًأخًر
ًالعائلة

شخصً
ًمكانً ي

ى
ف

ًالعمل

صديقً/ً
ًمعارف

رس
ّ
ًأخرونًغريبًمد

ًإناثًذكورًاألمًاألب

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

منفصلةً/ً
ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

لمًيسبقً
ًالزواجلهاً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

تقرًأ
)الًًوتكتب
 دراسة(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًً/جامعي
 فأعىل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًالعمل

عملًت
ًبأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةصاحب
ًعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًت
ًالحسابه

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًلدىًت
األشةً
ًأجرًدون

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
ًبحثًعنت

ًعمل
)سبقًلهًا
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًةعاطل
بحثًعنًت

)لمًًعمل
يسبقًلهًا
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

إيرادًًًاله
ًتعملًواًل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةً
لألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًحالةًاإلعاقةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

دونًب
ًإعاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً
والدًالزوج(ً.ًمالحظةً: ًاألبً)زوجًاألم،ًأخًأًو ًالعائلةًغت  ي

ى
يشملًأيًذكرًف ًفردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًالذكوًر

ًًًًًًًًًًًًًًً
منًأفرادًالعائلةًًًًًًًًًًًًًً ًاألمً)زوجةًاألب،ًأختًأوًوالدةًالزوج(ً.فردًأخًر ًالعائلةًغت  ي

ى
ًف ًاإلناثًيشملًأيًأنتى

ًًًًًًًًًًً
/جندي،ًخطيب/ًزوجًبعقدًقرانًًًًًًًًًًًًًً طي

ًالرعايةًالصحية،ًرجلًدين/ًزعيمًدين،ًشر ي
ى
أخرونً)طبيبً/ًعاملًف

ًفقط،ًأوًأيًشخصًآخر(.ً
ًًًًًًًًًًًً

ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            ًً=ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً

ً
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يك،17.1ًجدولً)ال ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
عددًً،ًحسبشهرًالماضية12ًخاللًالً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

والحالةًالزواجيةًواإلمرا ًوالعمًر ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان ًً.قامةًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةتًتكراًر

ًالخصائصًاالساسية
ً

ً اجمالي
عددً
ًالنساء
ًوالفتيات

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ًشهرًالماضية12ًخاللًالًالالن

ًأفرادًالعائلةمنًًأفرادًالعائلة ًغت 

منًأفرادًالعائلةًاألبوين ًًفردًأخًر ي
ى
شخصًف
ًمكانًالعمل

صديقً/ً
ًمعارف

رس
ّ
ًأخرونًغريبًمد

ًإناثًذكورًاألمًاألب

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلمًيسبقًلهاًالزواج

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

ًعملًلدىًاألشةًدونت
ًأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)لمًيسبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

ليةً ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمتفرغةًلألعمالًالمتى

ًحالةًاإلعاقةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً

ً
والدًالزوج(ً.ًمالحظةً: ًاألبً)زوجًاألم،ًأخًأًو ًالعائلةًغت  ي

ى
يشملًأيًذكرًف ًفردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًالذكوًر

ًًًًًًًًًًًًًًً
ًاألمً)زوجةًاألبًًًًًًًًًًًًً ًالعائلةًغت  ي

ى
ًف منًأفرادًالعائلةًاإلناثًيشملًأيًأنتى ً،ًأختًأوًوالدةًالزوج(ً.فردًأخًر

ًًًًًًًًًًً
/جندي،ًخطيب/ًزوجًبعقدًقرانًفقط،ًأوًأيًشخصًآخر(.ًًًًًًًًًًًًًً طي

ًالرعايةًالصحية،ًرجلًدين/ًزعيمًدين،ًشر ي
ى
ًأخرونً)طبيبً/ًعاملًف

ًًًًًًًًًًًً
ًالمراتً)بعضً=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً
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يك،ًًنسبة(17.2ًالجدولً) ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
،ًحسبًمكانًشهرًالماضية12ًخاللًالًالنساءًوالفتياتًف

 ً.قامةًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةحدوثًالعنفًوعددًمراتًتكرارًالعنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًواإل

ً

الخصائصً
ًاالساسية
ً

ً اجمالي
عددً
ًالنساء
ًوالفتيات

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ًشهرًالماضية12ًخاللًالًالالن

لكً ى متى
الخاصًأوً
باحةً
لك ى ًمتى

لهًأوً ى متى
باحةً
له ى ًمتى

لً ى متى
شخصً
آخرًأًو
باحةً
له ى ًمتى

أًوًشارع
ًالزقاق

موقفً
ًسيارات

ملىهًًالعملًالسيارة
ً، ليىلي
نادي،ً
ًمسبح

المناطقً
الريفية،ً
غابة،ً
حديقةً
ًعمومية

ً ي
ى
المبان
العامةً
األخرى،ً
ً ي
ى
المبان

التجاريةًأوً
ً العامةًغت 
ًالسكنية

المدرسة،ً
ًالكلية

المؤسساتً
ً ي
ى
)بماًف
ذلكً

السجن،ً
مؤسسةً
ًالرعاية(

النقلً
ًالعام

ًذلكً غت 
ً)حدد(

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

منفصلةً/ً
ًهجرً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة
لمًيسبقًلهاً

ًالزواج
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

وتكتب ًتقرًأ
 )الًدراسة(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي
ً ًً/جامعي
 فأعىل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب
عملًت

ًالحسابه
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًلدىًت
ًاألشةًدون

ًأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًتًةعاطل
ًعنًعمل
)سبقًلهاً
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًتًةعاطل
)لمًًعنًعمل
يسبقًلهاً
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًإيرادًواًلًًاله
ًتعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب
متفرغةً
لألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًحالةًاإلعاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
ًًًًًًًًًًًً

ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً

ً 
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يك،18.1ًجدولً)ال ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
عددًمراتًً،ًحسبسنة15ًمنذًعمرً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

ًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًواإل ي
ى
العنفًوعالقتهنًبالجان ًوحالةًاإلعاقةً. قامةًوالتعليمًوالعملتكراًر

الخصائصً
ًاالساسية
ً

ً اجمالي
عددً
ًالنساء
ًياتوالفت

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ًسنة15ًمنذًعمرًالالن

ًأفرادًالعائلةًأفرادًالعائلة ًمنًغت 

منًأفرادًالعائلةًاألبوين ًًفردًأخًر ي
ى
شخصًف
ًمكانًالعمل

صديقً/ً
ًمعارف

رس
ّ
ًأخرونًغريبًمد

ًإناثًذكورًاألمًاألب

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلمًيسبقًلهاًالزواج

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم
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ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

)الًًتقرأًوتكتب
 دراسة(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

عملًلدىًاألشةًت
ًأجرًدون

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
)سبقًلهًاًعمل

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًعنًتًةعاطل
)لمًيسبقًلهًاًعمل

ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

متفرغةًلألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًحالةًاإلعاقةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

والدًالزوج(ً.ًمالحظةً: ًاألبً)زوجًاألم،ًأخًأًو ًالعائلةًغت  ي
ى
يشملًأيًذكرًف ًفردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًالذكوًر

ًًًًًًًًًًًًًًًً ًاألمً)زوجةًاألب،ًأختًأوًوالدةًالزوج(ً.فردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًاإلناثًيشملًأيًأنتى ًالعائلةًغت  ي
ى
ًًف

/جندي،ًخطيب/ًزوجًبعقدًقرانًفقط،ًأوًأيًشخصًآخر(.ًًًًًًًًًًًًًًًًًً طي
ًالرعايةًالصحية،ًرجلًدين/ًزعيمًدين،ًشر ي

ى
ًأخرونً)طبيبً/ًعاملًف

ًًًًًًًًًًًً
ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً
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يك،ً(281ً.الجدولً) ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
،ًحسبًمكانًحدوثًسنة15ًمنذًعمرًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

العنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةًواإلالعنفًوعددًمراتً ًوحالةًاإلعاقةً. قامةًوالتعليمًوالعملتكراًر
ً

الخصائصً
ًاالساسية
ً

ً اجمالي
عددً
ًالنساء
ًوالفتيات

يك،ًً+(15)النساءًوالفتياتًعددً ًشر ًمنًأشخاصًغت  ًتعرضنًللعنفًالجنسي ي
ر
ًسنة15ًمنذًعمرًالالن

لكً ى متى
الخاصًأوً
باحةً
لك ى ًمتى

لهًأوً ى متى
باحةً
له ى ًمتى

لً ى متى
شخصً
آخرًأًو
باحةً
له ى ًمتى

أًوًشارع
ًالزقاق

موقفً
ًسيارات

ملىهًًالعملًالسيارة
ً، ليىلي
نادي،ً
ًمسبح

المناطقً
الريفية،ً
غابة،ً
حديقةً
ًعمومية

ً ي
ى
المبان
العامةً
األخرى،ً
ً ي
ى
المبان

التجاريةًأوً
ً العامةًغت 
ًالسكنية

المدرسة،ً
ًالكلية

المؤسساتً
ً ي
ى
)بماًف
ذلكً

السجن،ً
مؤسسةً
ًالرعاية(

النقلً
ًالعام

ًذلكً غت 
ً)حدد(

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

15-19ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20-24ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

25-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

30-34ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

35-39ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

40-44ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

45-49ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

50-59ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

60+ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحالةًالزواجية

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

منفصلةً/ً
ًهجرً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة
لمًيسبقًلهاً

ًالزواج
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاإلقامة

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليم

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

وتكتب ًتقرًأ
 )الًدراسة(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي
ً ًً/جامعي
 فأعىل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب
عملًت

ًالحسابه
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عملًلدىًت
ًاألشةًدون

ًأجر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًتًةعاطل
ًعنًعمل
)سبقًلهاً
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بحثًتًةعاطل
)لمًًعنًعمل
يسبقًلهاً
ًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًإيرادًواًلًًاله
ًتعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب
متفرغةً
لألعمالً
ليةً ى ًالمتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًحالةًاإلعاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
ًًًًًًًًًًًً

ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ا
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ًكثت  =  ً

ً
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ًتعرضنًللعنف19.1ًجدولً)ال ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
ً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًالماضيةًالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًالمساعدةًحسبًً،خاللًاالثتى ى ًطلير ي
ر
والالن

طةًأوًطبيبًأوًممرضةًالخ.(ًوالعمًرال ًقامةًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.والحالةًالزواجيةًواإلًمساعدً)شر

ًالال +(15)ًوالفتياتًساءالنعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
ًالمساعدةًمنً:بأ أفدن ن ى ًًنهنًطلير عددًالنساءًالسابقًإجمالي

طة لهنًالزواج أحدًمنًأفرادًًالممرضة الطبيب الشر
 العائلة*

)ة(ًصديقً)ة( ًجاًر

 العمر

15-ً19        

20-ً24        

25-ً29        

30-ً34        

35-ً39        

40-ً44        

45-ً49        

50-ً54        

55-ً59        

60+        

 الحالةًالزواجية

وجة ى         متر

        مطلقة

       ًمنفصلةً/ًهجًر

        أرملة

 اإلقامةً

ً        ًحضى

       ًريف

 التعليم

ً         أمي

        )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب



-270- 

 

ً ي
 
        ابتدان

        ثانوي

ً         فأعىلًً/جامعي

 العمل

       ًعملًبأجرت

       ًعملًةصاحب

       ًاعملًلحسابهت

       ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًلهًاًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًالعمل(

       

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

       

       ًتعملًإيرادًواًلًًاله

        ةطالب

ليةً ى        ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 اإلعاقةًحالةً

       ًإعاقةًمعً

       ًإعاقةدونًب

ً

ًأيًًأحدًمنًأفرادًالعائلة*مالحظة:ً ًذكًرًً/فردًمنًالعائلةًاألساسية،ًأنتى

ًأوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًذكرًً/فردًمنًعائلةًالزوج،ًأنتى

ًأبنك/ًأبنتكً)أوالدك(أوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًتعرضنًللعنف19.2ًجدولً)ال ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
ً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًالماضيةًالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًالمساعدةًً،خاللًاالثتى ى ًطلير ي
ر
منًوالالن

طةال ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًالةًالزواجيةًوالحًوالعمًرحسبًاإلجراءاتًالمتخذةًًشر

ًالال+(15ً)ًوالفتياتالنساءًعددًًالخصائصًاالساسية ي
ر
طةًبأ أفدن ن ًالمساعدةًمنًالشر ى نهنًطلير

طة ً:ًوكانتًاستجابةًالشر ًماًيىلي
ً عددًالنساءًإجمالي

ًوالفتيات

منهاًالذهابًورفضواًفتحً ملفًبالقضيةًوًافتح طلبوًا
 ملفًبالقضية

ًأخرى

 العمر

15-ً19     

20-ً24     

25-ً29     

30-ً34     

35-ً39     

40-ً44     

45-ً49     

50-ً54     

55-ً59     

60+     

 الحالةًالزواجية

وجة ى      متر

     مطلقة

    ًمنفصلةً/ًهجًر

     أرملة

 اإلقامةً

ً     ًحضى

    ًريف

 التعليم

ً      أمي
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     )الًدراسة(ًوتكتبتقرأً

ً ي
 
     ابتدان

     ثانوي

ً      فأعىلًً/جامعي

 العملً

    ًعملًبأجرت

    ًعملًةصاحب

    ًاعملًلحسابهت

    ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

    ً)سبقًلهاًالعمل(ًبحثًعنًعملتًةعاطل

    ً)لمًيسبقًلهاًالعمل(ًبحثًعنًعملتًةعاطل

    ًتعملًإيرادًواًلًًاله

     ةطالب

ليةً ى     ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

    ًإعاقةًمعً

    ًإعاقةدونًب

ً
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ًتعرضنًللعنف19.3ًجدولً)ال ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
ً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًالماضيةالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًالمساعدةًً،خاللًاالثتى ى ًطلير ي
ر
منًوالالن

طةال ًوادانتهًاوًالًحسبًًشر ي
ى
ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًوالحالةًالزواجيةًًالعمًروماًإذاًتمًاعتقالًالجان

ًً+(15ًعددًالنساءًوالفتياتً) الخصائصًاالساسيةً  عددًالنساءًوالفتياتإجمالي

 أعتقلًوتمتًإدانته اعتقلًولكنًلمًتتمًإدانته لمًيعتقل

ًالعمر

15-ً19 ًًًً

20-ً24 ًًًً

25-ً29 ًًًً

30-ً34 ًًًً

35-ً39 ًًًً

40-ً44 ًًًً

45-ً49 ًًًً

50-ً54 ًًًً

55-ً59 ًًًً

60+ ًًًً

ًالحالةًالزواجية

وجة ى      متر

     مطلقة

    ًمنفصلةً/ًهجًر

     أرملة

ًاإلقامةً

ً     ًحضى

    ًريف

 التعليم

ً      أمي

     )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
     ابتدان

     ثانوي
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ً      فأعىلًً/جامعي

 العملً

    ًعملًبأجرت

    ًعملًةصاحب

    ًاعملًلحسابهت

    ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

    

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

    

    ًتعملًإيرادًواًلًًاله

     ةطالب

ليةً ى     ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

    ًإعاقةًمعً

    ًإعاقةدونًب

ً
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ًتعرضنًللعنف19.4ًجدولً)ال ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
ً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًالماضيةًالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًالمساعدةًً،خاللًاالثتى ى ًطلير ي
ر
منًإحدىًوالالن

ممرضة(ًحسبًاإلجراءاتًالمتخذةً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًوالحالةًالزواجيةًًوالعمًرالخدماتًالصحيةً)طبيبًأًو

ً+(15ً)ًوالفتياتالنساءًعددًًالخصائصًاالساسية ي
ر
ًالمساعدةًمنًبأ أفدن الالن ى وكانتًإحدىًالخدماتًالصحيةًنهنًطلير

ً:تهمًاستجاب ًماًيىلي
ً عددًالنساءًإجمالي

ًوالفتيات

أيةًأدوية/عالجًلمنعًًأعطوًا
 الحمل

سًًأعطوًا أيةًأدوية/عالجًلمنعًانتقالًفت 
يةً)اإليدز(  نقصًالمناعةًالبشر

ًأخرى

 العمر

15-ً19     

20-ً24     

25-ً29     

30-ً34     

35-ً39     

40-ً44     

45-ً49     

50-ً54     

55-ً59     

60+     

 الحالةًالزواجية

وجة ى      متر

     مطلقة

    ًمنفصلةً/ًهجًر

     أرملة

 اإلقامةً

ً     ًحضى

    ًريف

 التعليم

ً      أمي



-276- 

 

     )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
     ابتدان

     ثانوي

ً      فأعىلًً/جامعي

 العملً

    ًعملًبأجرت

    ًعملًةصاحب

    ًاعملًلحسابهت

    ًأجرًاألشةًدونعملًلدىًت

)سبقًلهًاًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًالعمل(

    

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

    

    ًتعملًإيرادًواًلًًاله

     ةطالب

ليةً ى     ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

    ًإعاقةًمعً

    ًإعاقةدونًب

ً
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ًتعرضنًللعنف19.5ًجدولً)ال ي
ر
فوق،ًالالن ةًومًا ًالخامسةًعشر ي

ى
ً(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًالماضيةًالجنسي

ً
ًشهرا ًعشر ي

ًالمساعدةًً،خاللًاالثتى ى ًطلير ي
ر
منًأحدًاوالالن

)ة(ًحسبًاستجابتهمً أيًشخصًأخرًكصديقً)ة(ًأوًجاًر ًعاقةً.والتعليمًوالعملًوحالةًاإًلواإلقامةًوالحالةًالزواجيةًًوالعمًرأفرادًالعائلةًأًو

ً+(15ً)ًوالفتياتالنساءًعددًًالخصائصًاالساسية ي
ر
ًالمساعدةًبأ أفدن الالن ى أيًشخصًأخرًكصديقًنهنًطلير أحداًأفرادًالعائلةًأًو

)ة( ً:تهمًوكانتًاستجابً)ة(ًأوًجاًر ًماًيىلي
ً عددًإجمالي

النساءً
ًوالفتيات /ً اساندًو القواًاللوم ى ثي 

ًمكتر غت 
ىً ًمهتمي 

ًراخباًبعدمطلبواً
ً
ً
ًأحدا

بإبالغًاًنصحًو
طة ًالشر

ًخرىأ

 العمر

15-ً19        

20-ً24        

25-ً29        

30-ً34        

35-ً39        

40-ً44        

45-ً49        

50-ً54        

55-ً59        

60+        

 الحالةًالزواجية

وجة ى         متر

        مطلقة

       ًمنفصلةً/ًهجًر

        أرملة

 اإلقامة

ً        ًحضى

       ًريف

 التعليم

ً         أمي
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        )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
        ابتدان

        ثانوي

ً         فأعىلًً/جامعي

 العمل

       ًعملًبأجرت

       ًعملًةصاحب

       ًاعملًلحسابهت

       ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًلهًاًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًالعمل(

       

)لمًيسبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

       

       ًتعملًإيرادًواًلًًاله

        ةطالب

ليةً ى        ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقة

       ًإعاقةًمعً

       ًإعاقةدونًب



-279- 

 

ًالخامسة20ًجدولً)ال ي
ى
ًمارسنًالجنسًمنًأجلًالحصولًعىلًوظيفةًأًو(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ي

ر
ةًوماًفوق،ًالالن عشر

والحالةًالزواجيةًواإلقامةًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً. للحصولًعىلًترقيةًحسبًالعمًر ًالحفاظًعىلًعملًأًو

ً+(15ً)النساءًوالفتياتًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
مارسنًالجنسًمنًالالن
الحفاظًعىلًعملًأًوأجلًالحصولًعىلًوظيفةًأوً

 للحصولًعىلًترقية

ً  عددًالنساءًوالفتياتإجمالي

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

50-ً54   

55-ً59   

60+   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   الًدراسة(وتكتبً)تقرأً

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

  

  )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً
ً

ً 
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االمتحانًأًو21جدولً)ال ًمارسنًالجنسًمنًأجلًاجتياًز ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

ًالمدرسةًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجيةً ي
ى
ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًالحصولًعىلًدرجاتًجيدةًف

ً

ً+(15ً)النساءًوالفتياتًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
مارسنًالجنسًمنًالالن

االمتحانًأوًالحصولًعىلًدرجاتًجيدة  أجلًاجتياًز

ً  عددًالنساءًوالفتياتإجمالي

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

50-ً54   

55-ً59   

60+   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

  

  )لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًيسبقًلهاًالعمل(

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً
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ونيةًشخصيةًمؤذيةًذات22ًجدولً)ال ًتلقيناًرسائلًالكتر ي
ر
ةًوماًفوق،ًالالن ًالخامسةًعشر ي

ى
(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف

ً، ي
ى
ون يدًااللكتر ًالهاتفًالنقال،ًالتر ً)مالحظات،ًدعواتًوصور،ًأفالم(ًعتر الخ.ًحسبًالعمًرFacebookًمحتوىًجنسي

ًاقةً.والتعليمًوالعملًوحالةًاإلًعواإلقامةًوالحالةًالزواجيةً

ً+(15ً)النساءًوالفتياتًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
تلقيناًرسائلًالالن

ً ونيةًشخصيةًمؤذيةًذاتًمحتوىًجنسي الكتر
ًالهاتفًالنقال،ً )مالحظات،ًدعواتًوصور،ًأفالم(ًعتر

ً، ي
ى
ون يدًااللكتر  Facebookالتر

ً  عددًالنساءًوالفتياتإجمالي

 العمًر

15-ً19   

20-ً24   

25-ً29   

30-ً34   

35-ً39   

40-ً44   

45-ً49   

50-ً54   

55-ً59   

60+   

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليمً

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

  )سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
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ًلهاًالعمل(

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

  

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب

ً

ً 
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ًالعمر23ًجدولً)ال ي
ى
ًأوًاألجزاءًالخاصة،ًالخ.(ًقبلًعمر29ًً-18(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ى ً)لمسًالثديي  ًتعرصنًلعنفًجنسي ي

ر
15ًً،ًالالن ي

ى
سنة،ًحسبًالعالقةًبالجان

العنفًوالعمرًوالحالةًالزواجيةً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًوعددًمراتًتكراًر

ً

 اسيةالخصائصًاالًس

ً
ًعددًالنساء ًاجمالي

ًً(29ً-18)النساءًوالفتياتًًعدًد ًتعرصنًلعنفًجنسي ي
ر
ًسنة15ًقبلًعمرًًالالن

ًأفرادًالعائلةًأفرادًالعائلة ًمنًغت 

منًأفرادًالعائلةًاألبوين ًًفردًأخًر ي
ى
شخصًف
مكانً
ًالعمل

صديقً/ً
ًمعارف

ًغريبًمدرس
ًأخرون

ًاألب
ًإناثًذكورًاألم

ً

1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً1ً2ً3ً

ًالعمر

18-20 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

21-23 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

24-26 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

27-29ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالحالةًالزواجيةً

وجة ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً متر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مطلقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمنفصلةً/ًهجًر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أرملة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلمًيسبقًلهاًالزواج

ًاإلقامةً

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحضى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًريف

ًالتعليمً

ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أمي

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ابتدان

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ثانوي
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ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً فأعىلًً/جامعي

ًالعمل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًبأجرت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعملًةصاحب

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاعملًلحسابهت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

ًبحثًعنًعملتًةعاطل
ً)سبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتعملًإيرادًواًلًًاله

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ةطالب

ليةً ى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمتفرغةًلألعمالًالمتى

ًحالةًاإلعاقةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةًمعً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإعاقةدونًب

ً
والدًالزوج(ً.ًمالحظةً: ًاألبً)زوجًاألم،ًأخًأًو ًالعائلةًغت  ي

ى
يشملًأيًذكرًف ًفردًأخرًمنًأفرادًالعائلةًالذكوًر

ًًًًًًًًًًًًًًً
ًاألمً)زوجةًاألب،ًأختًأوًوالدةًالزوج(ً.ًًًًًًًًًًًًً ًالعائلةًغت  ي

ى
ًف منًأفرادًالعائلةًاإلناثًيشملًأيًأنتى ًفردًأخًر

ًًًًًًًًًًً
/جندي،ًخطيب/ًزوجًبعقدًقرانًفقط،ًأوًأيًشخصًآخر(.ًًًًًًًًًًًًًً طي

ًالرعايةًالصحية،ًرجلًدين/ًزعيمًدين،ًشر ي
ى
ًأخرونً)طبيبً/ًعاملًف

ًًًًًًًًًًًً
ًبعضًالمراتً)=2ًًًًًًًًًًًًً                            =ًمرة1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ا
ًًً=3ًًًًًًًًًًًًًًًً      ًًًًًًًً(قليل

ً
ا ً  كثت 

ً
ً
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ًالعمر24ًجدولً)ال ي
ى
ب،ًربط29ًً-18(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًتعرصنًلعنفًجسديً)صفع،ًضى ي

ر
،ًالالن

والحالةًالزواجية15ًًبالحبل،ًالخ.(ًقبلًعمرً ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًسنة،ًحسبًالعمًر

ً

ً(29ً-18)النساءًوالفتياتًعددً الخصائصًاالساسية ي
ر
ًالالن

 سنة15ًتعرصنًلعنفًجسديًقبلًعمرً

ًعددًالنساءًوالفتيات  إجمالي

ًالعمر

18-20 ًً

21-23 ًً

24-26 ًً

27-29ًًً

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   دراسة()الًًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

  ً)سبقًلهاًالعمل(ًبحثًعنًعملتًةعاطل

  ً)لمًيسبقًلهاًالعمل(ًبحثًعنًعملتًةعاطل

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

  ًبإعاقةً

  ًبالًإعاقة

ًً
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ًالعمر25ًجدولً)ال ي
ى
ً)شتم،ًاهانات،ًالخ.(ًقبل29ًً-18(ًنسبةًالنساءًوالفتياتًف ًتعرصنًلعنفًنفسي ي

ر
،ًالالن

ًوالتعليمًوالعملًوحالةًاإلعاقةً.واإلقامةًسنة،ًحسبًالعمرًوالحالةًالزواجية15ًًعمرً

ًعددً االساسيةالخصائصً ي
ر
ًقبلًًالنساءًوالفتياتًالالن تعرصنًلعنفًنفسي
 سنة15ًعمرً

ًعددًالنساءًوالفتيات  إجمالي

ًالعمر

18-20 ًً

21-23 ًً

24-26 ًً

27-29ًًً

 الحالةًالزواجية

وجة ى    متر

   مطلقة

  ًمنفصلةً/ًهجًر

   أرملة

  ًلمًيسبقًلهاًالزواج

 اإلقامةً

ً   ًحضى

  ًريف

 التعليم

ً    أمي

   )الًدراسة(ًتقرأًوتكتب

ً ي
 
   ابتدان

   ثانوي

ً    فأعىلًً/جامعي

 العملً

  ًعملًبأجرت

  ًعملًةصاحب

  ًاعملًلحسابهت

  ًأجرًعملًلدىًاألشةًدونت

)سبقًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًلهاًالعمل(

  

)لمًًبحثًعنًعملتًةعاطل
ًيسبقًلهاًالعمل(

  

  ًتعملًإيرادًواًلًًاله

   ةطالب

ليةً ى   ًمتفرغةًلألعمالًالمتى

 حالةًاإلعاقةً

  ًإعاقةًمعً

  ًإعاقةدونًب
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ً

 

 

(iتجرى المقابلة مع امرأة واحدة في كل أسرة معيشية. ويعتمد تطبيق هذا األمر على )  .استراتيجية النماذج وطريقة استخدام االستبيان
الدراسة المتعددة اختيار األسرة المعيشيّة وفق ما عرض في هذا االستبيان مثالً عن كيفّية اختيار امرأة مؤّهلة واحدة في األسرة )كما في  يشّكل

 البلدان لمنظمة الصحة العالمية(. ال يشّكل هذا جزءاً من االستبيان.

 

                                                 


