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مراحل تط��ر االستب�ان ال�امل إلجراء مسح مستقل حول العنف ضد المرأة 

2020

استكملت اإلسكوا 
تحد�ث المستندات 
الداعمة لمجموعة 
 لالستب

�
�ان األدوات وفقا

ال�امل إلجراء مسح 
مستقل حول العنف ضد

المرأة

�ن األول  2019��ش

�ن األول  2018��ش

تمت مناقشت
االستب�ان
�ه والموافقة عل

2018أ�ار 

ُعرضت مسودة 
االستب�ان ألول 

مرة

ة ورشة العمل اإلقل�م�
ات  حول ق�اس مؤ�ش
ن التنم�ة المستدامة ع
العنف ضد المرأة 
واستخدام الوقت، 

طنجا، المغرب

االجتماع الخامس 
ك لف��ق العمل المش�ت 
ن الوكاالت والخ�ب  اء بني
ي ب�حصاءات الن �ع المعين
ي البلدا

ن االجتما�ي �ن
الع���ة، عّمان، األردن

ن اإلسكوا  ك بني االجتماع المش�ت
مة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظ

الصحة العالم�ة حول دعم تنف�ذ
ي 
مسح انتشار العنف ضد المرأة �ن

المنطقة الع���ة، القاهرة، م�

ُعرض 
االستب�ان 

ي 
النهائئ
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مسح العنف ضد المرأة
االستب�ان ال�امل إلجراء مسح مستقل: مجموعة أدوات التنف�ذ

استب�ان العنف ضد المرأة

ض استخدام: دل�ل تعل�مات است�فاء األسئلة ه مع االستب�ان يتضمن وصفا� ل�ل سؤال و�تعني
جنبا� إ� جنب 

ق�ة والسالمة يتضمن التوص�ات المتعلقة بالمسائل األخال: دل�ل الباحثة إلجراء المقابالت
ي ُوضعت لغرض إجراء بحوث عن العنف ضد المرأة اليت

دل�ل المنسقة لتدر�ب الباحثات الم�دان�ات

ات العنف ضد المرأة دل�ل خطة التحل�ل إلنتاج مؤ�ش



ات التال�ة المتعلقة بال ض البلدان من جمع الب�انات لق�اس المؤ�ش عنف ضد تمكني
ي أهداف التنم�ة المستدامة

5.6.1، 5.3.2، 5.3.1، 5.2.2، 5.2.1: المرأة �ض

تجميع معلومات س�اق�ة أخرى خاصة بالمنطقة الع���ة

ي إطار أهداف التنم�ة المستدامة، حس
ب اإلعاقة تفص�ل الب�انات كما هو مطلوب �ض

مث�ً 

ض البلدان من تنف�ذ مسح مستقل حول العنف ضد المرأة تمكني

أهداف مراَجعة مجموعة أدوات تنف�ذ مسح العنف ضد المرأة
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:األقسام الجد�دة واألسئلة المنقحة

 ي
.عن خصائص المسكن وممتل�ات األ�ة المع�ش�ةإضافة القسم الثائض

 للمعلومات عن المبحوثةإضافة القسم الثالث.
 ي القسم الرابع

األول وتعدد أسئلة موّسعة حول العمر عند الزواج(عن الحالة الزواج�ة إضافة أسئلة �ض
).الزوجات

 عن الوضع الما�ي والعملإضافة القسم الخامس.
 عن الصحةإضافة القسم السادس.
 الحا�ي أو األخ�ي (للمعلومات عن الزوج إضافة القسم السابع.(
 ي القسم الثامن

�ك /عن عنف الزوجإضافة أسئلة �ض ة أسئلة جد�دة حول العنف خالل ف(ال�ش �ت
).الحمل

 ي القسم العا�ش
�ك /عن العنف الذي يرتكبه آخرون غ�ي الزوجإضافة أسئلة �ض ئلة جد�دة أس(ال�ش

رغمت ال
�
مرأة ع� حول مكان وق�ع العنف والتبليغ عن الحادثة واإلجراءات المتخذة، وأسئلة عما إذا أ

ي المدرسة، وكذلك أسئلة عن العنف ضد ا
).لطفلةممارسة الجنس للحصول ع� وظ�فة أو درجات �ض
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ومراَجعة تطوير 
مجموعة أدوات 

تنفیذ مسح 
العنف ضد 

المرأة بالتعاون 
الوثیق مع

شعبة 
اإلحصاء 
ي األمم 

�ض
المتحدة

منظمة 
الصحة 
العالم�ة

هيئة 
األمم 

المتحدة 
للمرأة

ى بوز�ان  ة الخب�ي الس�دة ��ش
ط من المفوض�ة العل�ا للتخط�

ي المغرب
�ض

ي 
ة �ض الس�دة وفاء الماجد الخب�ي
مة الجهاز المركزي للتعبئة العا

ي م�
واإلحصاء �ض
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عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء-16المادة 

ها من التداب�ي المناسبة لحما�ة . 1 �ع�ة واإلدار�ة واالجتماع�ة والتعل�م�ة وغ�ي ، داخل منازلهم وي اإلعاقةاألشخاص ذتتخذ الدول األطراف جميع التداب�ي الت�ش
ي ذلك جوانبها القائمة ع� ن�ع الجنس

.وخارجها ع� السواء، من جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، بما �ض

المساعدة ناسبة منتتخذ الدول األطراف أ�ضا جميع التداب�ي المناسبة لمنع جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة أمور منها توف�ي أشكال م. 2
ي ذلك عن ط��ق توف�ي المعلو األشخاص ذوي اإلعاقة وأ�هم ومقد�ي الرعا�ة لهم ترا�ي جنس لألشخاص ذوي اإلعاقة والدعم 

مات والتثق�ف وسنهم، بما �ض
ي توف�ي خدم. �شأن ك�ف�ة تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف عليها واإلبالغ عنها

ات الحما�ة سن وتكفل الدول األطراف أن يرا� �ض
.ون�ع جنسهم و�عاقتهماألشخاص ذوي اإلعاقة

امج المعّدة لخدمة . 3 ون حدوث جميع رصدا فعاال للح�لولة داألشخاص ذوي اإلعاقة تكفل الدول األطراف ق�ام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق وال�ب
.أشكال االستغالل والعنف واالعتداء

ة تأه�لهم، و�عادة عافيتهم البدن�ة واإلدرا��ة والنفس�ة، و�عاداألشخاص ذوي اإلعاقة تتخذ الدول األطراف جميع التداب�ي المناسبة لتشجيع استعادة . 4
ي ذلك عن ط��ق توف�ي خدمات الحما�ة له

ي المجتمع عندما يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداء، بما �ض
وتتحقق . مإدماجهم �ض

ي وترا�ي االحت�اجات
امه لنفسه وكرامته واستقالله الذائت ي بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واح�ت

بكل من ن�ع الجنس الخاصة استعادة العاف�ة و�عادة اإلدماج �ض
.والسن

�عات وس�اسات تركز ع� النساء واألطفال، ل�فالة التعرف ع� حاال . 5 �عات وس�اسات فعالة، من ضمنها ��ش لعنف ت االستغالل واتضع الدول األطراف ��ش
ي يتعرض لها  .والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، المقاضاة عليهااألشخاص ذوو اإلعاقة واالعتداء اليت

اتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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لديها إعاقة ام الالمعنفةمعرفة ما اذا المرأة •
لمعالجة هذە الظاهرة والحد منهافهم العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة•
ي منه المرأة ذات اإلعاقة) نف�ي / جن�ي / جسدي(شكل العنف تحد�د •

ي تعائض اليت
ضد المرأة ذات اإلعاقةاأل��� عرضة للعنف االما�نتحد�د •
تحل�ل أسباب العنف ضد المرأة �شكل عام وذات اإلعاقة �شكل خاص•
�حة وطرق معالجتها المشا�ل والتحد�ات بحث عن ال• اليت تواجهها هذە ال�ش
ا توف�ي قاعدة ب�انات شاملة ومحدثة حول العنف الموجه ضد المرأة ذات اإلعاقة، من شأنه•

امج الفعالة وص ي إعداد الخطط وتنف�ذ ال�ب
�اغة مساعدة صناع القرار وواض�ي الس�اسات �ض

قد�م الخدمات التدخالت المستندة ع� األدلة للنهوض بواقع هذە الفئة وتلب�ة احت�اجاتهن وت
الالزمة لهن

ي مسح العنف ضد المرأة
أهم�ة اسئلة اإلعاقة �ض
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Value added and relevance of disability for VAWالنساء ذوات الإعاقة هن أكثر عرضة للعنف من النساء بدون إعاقة



بدایة القسم الصحي للمرأةوضع نموذج اإلعاقة في 

قبل طرح األسئلة حول الصعوباتالبیان التمھیدي إدراج 

في البیان التمھیدي وفي األسئلة" اإلعاقة"تجنب ذكر مصطلح 

عند طرح األسئلة حول الصعوباتمدة معینة لحالة اإلعاقةتجنب تحدید 

على حدة كما ھي مكتوبة (+AWG-SS)من المجموعةاألسئلة الثمانیة طرح 

بعد كل سؤالإدراج فئات اإلجابة لشدة الصعوبة األربعة 

ض جمع الب�انات المتعل ام بتوص�ات الدل�ل االقل��ي لتحسني ض قة باإلعاقة االل�ت
ي البلدان الع���ة، من خالل

وتحل�لها �ض
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ه�كل االستب�ان

:مسح العنف ضد المرأة مجموعة أدوات التنف�ذ
االستب�ان ال�امل إلجراء مسح مستقل

https:/ /www.unescwa.org/publications/violence
-against-women-survey-implementation-toolkit

استمارة األ�ة المع�ش�ة.ألف
أل�ة المع�ش�ةخصائص ا: القسم األول
ي 
المع�ش�ةاأل�ة خصائص المسكن وممتل�ات: القسم الثائض

استمارة الموافقة الشخص�ة للمرأة المؤهلة.باء

عن المبحوثةمعلومات: القسم الثالث
�ك/العالقة بالزوج(الحالة الزواج�ة : القسم الرابع )ال�ش

الوضع الما�ي والعمل: القسم الخامس
الصحة: القسم السادس

)الحا�ي أو األخ�ي (معلومات عن الزوج : القسم السابع
�ك/عنف الزوج: القسم الثامن ال�ش
اإلصابات: القسم التاسع
�ك/غ�ي الزوج(العنف الذي يرتكبه آخرون : القسم العا�ش  )غ�ي ال�ش

المقابلةواختتاماستكمال .ج�م
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In light of the need to leave no one behind and provide more information on persons with disabilities and their conditions of life ESCWA has included a disability the Washington Group short set of questions its newly published  “Violence Against Women Survey Implementation Toolkit: Complete stand-alone questionnaire” in 2020.

https://www.unescwa.org/publications/violence-against-women-survey-implementation-toolkit
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م� 

)تتضمن اسئلة ف��ق واشنطن(2019

2011 مور�تان�ا

)تتضمن اسئلة ف��ق واشنطن(2019 المغرب

2005 /2011
ض  فلسطني

)تتضمن اسئلة ف��ق واشنطن(2019

2011
تو�س

)ق�د التنف�ذ(2022

مسح العنف ضد المرأة  
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ي �ع
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

تقدن بأن �سبة النساء والفت�ات �ض
ي شغل الب�ت أو إحراق الطعام إلخ(السلوك�ات 

را� �ش.) كاإلهمال �ض كل م�ب
ب الزوجة، حسب ن�ع السلوك والعمر والحالة الزواج�ة واإلقام ة ل�ض

.وحالة اإلعاقةوالتعل�م والعمل 

ض  اوح أعمارهن بني ي ت�ت
ي تزّوجن أو ارتبطن24و20�سبة النساء الالئت

سنة، والالئت
ة، ح ة وقبل بل�غ سن الثامنة ع�ش سب الحالة بق��ن قبل بل�غ سن الخامسة ع�ش

.)5.3.1المؤ�ش (وحالة اإلعاقة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي تع
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ات �ض رضن �سبة النساء المعا�ش
ي ع�ش شه م�ة من ِقبل األزواج، خالل االثيض

�
را� السابقة، للسلوك�ات التحك

عمل حسب ن�ع السلوك والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م وال
.وحالة اإلعاقة

ض  اوح أعمارهن بني ي ت�ت
ي يّتخذن قراراتهنّ 49و15�سبة النساء الالئت

سنة، والالئت
ا�ة بأنفسهن �شأن العالقات الجنس�ة واستخدام وسائل منع الحمل والرع

عل�م المتعلقة بالصحة اإلنجاب�ة، حسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والت
.)5.6.1المؤ�ش (وحالة اإلعاقة والعمل 

ي تع
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ات �ض رضن �سبة النساء المعا�ش
م�ة من ِقبل األزواج، طوال ح�اتهن، حسب

�
ن�ع للسلوك�ات التحك

.إلعاقةوحالة االسلوك والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ض  اوح أعمارهن بني ي ت�ت
ي خضعن 49و15�سبة الفت�ات والنساء الالئت

سنة، والالئت
ة واإلقامة ب�ت األعضاء التناسل�ة، حسب العمر والحالة الزواج�/لعمل�ة �ش��ه

.)5.3.2المؤ�ش (وحالة اإلعاقة والتعل�م والعمل 
ي تع

ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش
ات �ض رضن �سبة النساء المعا�ش

ي ع�ش شهر  ا� السابقة، للس�طرة االقتصاد�ة من ِقبل األزواج، خالل االثيض
.اقةوحالة اإلعحسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي �عتقدن ب
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ورة موافقة �سبة النساء والفت�ات �ض �ض
فة معه، و�طاعة الزوجة برأي الزوج حيت لو كانت غ�ي مقتنعة بهذا الرأي أو مختل

.وحالة اإلعاقةحسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 
ي تع

ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش
ات �ض رضن �سبة النساء المعا�ش

عمر للس�طرة االقتصاد�ة من ِقبل األزواج، طوال ح�اتهن، حسب ال
.وحالة اإلعاقةوالحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي �عتقدن ب
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

أن الرجل هو �سبة النساء والفت�ات �ض
أس الب�ت، حسب العمر والحالة الزواج�ة واإلق امة َمن �جب أن يتحكم و��ت

.وحالة اإلعاقةوالتعل�م والعمل 
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ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ن لعنف �سبة النساء والفت�ات �ض
�ك، منذ عمر  سنة، حسب عدد مرات تكرار 15جسدي من أشخاص غ�ي ال�ش

ي والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�
م والعمل العنف وعالقتهن بالجائض

.وحالة اإلعاقة

ة وما فوق، الال ي الخامسة ع�ش
ات والفت�ات �ض ي تعرضن �سبة النساء المعا�ش

ئت
�ك حا�ي أو سابق/أو جن�ي و/لعنف جسدي و ، خالل أو نف�ي من ِقبل �ش

ي ع�ش شهرا� السابقة، حسب شكل العنف، ون�ع الت�ف لش ، االثيض ض كل معنيّ
العمل وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م و 

).5.2.1المؤ�ش (وحالة اإلعاقة 
ي تعرض

ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش
ن لعنف جن�ي �سبة النساء والفت�ات �ض

ي ع�ش شهرا� السابق) اغتصاب( �ك، خالل االثيض ة، حسب من أشخاص غ�ي ال�ش
ي والعم

ر مكان حدوث العنف وعدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجائض
).5.2.2المؤ�ش (وحالة اإلعاقة والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ة وما فوق، الال ي الخامسة ع�ش
ات والفت�ات �ض ي تعرضن �سبة النساء المعا�ش

ئت
�ك حا�ي أو سابق/أو جن�ي و/لعنف جسدي و ، طوال أو نف�ي من ِقبل �ش

، وعدد مر  ض ات تكرار ح�اتهن، حسب شكل العنف، ون�ع الت�ف لشكل معنيّ
.ةوحالة اإلعاقالعنف والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ن لعنف جن�ي �سبة النساء والفت�ات �ض
�ك، منذ عمر  سنة، حسب مكان حدوث العنف 15من أشخاص غ�ي ال�ش

ي والعمر والحالة الزواج�ة و 
اإلقامة وعدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجائض

.وحالة اإلعاقةوالتعل�م والعمل 

ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ات �ض �م أو �سبة النساء المعا�ش
�
ن لل

، ح �ك الحا�ي أو األخ�ي ي البطن أثناء الحمل من ِقبل ال�ش
سب العمر الّر�ل �ض

.وحالة اإلعاقةوالحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ن لعنف �سبة النساء والفت�ات �ض
ض المساعدة ي طلنب

ي ع�ش شهرا� السابقة، والالئت ، خالل االثيض ، حسب جن�ي
طة أو طب�ب(الجهة المساعدة  واإلجراءات المتخذة ) ة إلخ/ة أو ممرض/�ش

.وحالة اإلعاقةوالعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ن لعنف �سبة النساء والفت�ات �ض
ي ع�ش شهرا� السابقة، �سبب ب�ص/جسدي و ، خالل االثيض ابة، حسب أو جن�ي

ن�ع اإلصابة وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة
.وحالة اإلعاقةوالتعل�م والعمل 

ي مارسن ا
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

لجنس من �سبة النساء والفت�ات �ض
ة، أجل الحصول ع� وظ�فة أو الحفاظ ع� عمل أو للحصول ع� ترق�

.وحالة اإلعاقةحسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي تعرض
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ن لعنف �سبة النساء والفت�ات �ض
ي ع�ش شهرا� السابقة، ح �ك، خالل االثيض سب جسدي من أشخاص غ�ي ال�ش
ي والعمر والحالة الزواج�ة و 

اإلقامة عدد مرات تكرار العنف وعالقتهن بالجائض
.وحالة اإلعاقةوالتعل�م والعمل 



ي تعرضن لعنف 29-18�سبة النساء والفت�ات بعمر 
سنة، الالئت

ب، ر�ط بالحبل، إلخ(جسدي  سنة، حسب 18قبل عمر ) صفع، �ض
.وحالة اإلعاقةالعمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 

ي 
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

مارسن �سبة النساء والفت�ات �ض
ي 
الجنس من أجل اجت�از امتحان أو الحصول ع� درجات ج�دة �ض
مل المدرسة، حسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والع

.وحالة اإلعاقة
ي تعرضن لعنف نف�ي 29-18�سبة النساء والفت�ات بعمر 

سنة، الالئت
سنة، حسب العمر والحالة الزواج�ة 18قبل عمر ) شتم، إهانات، إلخ(

.وحالة اإلعاقةواإلقامة والتعل�م والعمل 

ي 
ة وما فوق، الالئت ي الخامسة ع�ش

ض رسائل �سبة النساء والفت�ات �ض تلقني
ون�ة شخص�ة مؤذ�ة ذات محتوى جن�ي  ت، مالحظات، دعوا(إل��ت

، أو ال) صور، أفالم ي
وئض �د اإلل��ت فا�سبوك ع�ب الهاتف النقال، أو ال�ب

الة وحإلخ، حسب العمر والحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل 
.اإلعاقة

ي تعرضن لعنف جن�ي 29-18�سبة النساء والفت�ات بعمر 
سنة، الالئت

ض أو األجزاء الخاصة، إلخ( سنة، حسب 18قبل عمر ) لمس الثديني
ي وعدد مرات تكرار العنف والعمر والحالة الزواج

�ة العالقة بالجائض
.وحالة اإلعاقةواإلقامة والتعل�م والعمل 



ي ) 24-20(عدد النساء الخصائص األساس�ة
طن تزّوجن أو ارتبالاليت

ة قبل بل�غ سن الخامسة ع�ش
ي تزّوجن أو ارتب) 24-20(عدد النساء 

طن الاليت
ة قبل بل�غ سن الثامنة ع�ش

إجما�ي عدد النساء السابق لهن 
الزواج

الزواجیةالحالة
متزوجة
مطلقة

ھجر/منفصلة
أرملة

اإلقامة
حضر
ريف

التعلیم
أمیة

)ال دراسة(تقرأ وتكتب
ابتدائي

ثانوي
فأعلى/جامعي
العمل

تعمل بأجر
صاحبة عمل

تعمل لحسابھا
تعمل لدى األسرة دون أجر

)سبق لھا العمل(عاطلة تبحث عن عمل 
)لم يسبق لھا العمل(عاطلة تبحث عن عمل 

لھا إيراد وال تعمل
طالبة

متفرغة لألعمال المنزلیة
حالة اإلعاقة

مع إعاقة
بدون إعاقة

ض .1الجدول  اوح أعمارهن بني ي ت�ت
ة وقب24و20�سبة النساء الالئت ي تزّوجن أو ارتبطن بق��ن قبل بل�غ سن الخامسة ع�ش

ل بل�غ سنة، والالئت
ة، حسب الحالة الزواج�ة واإلقامة والتعل�م والعمل وحالة اإلعاقة  )5.3.1المؤ�ش (سن الثامنة ع�ش
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tablesمثال عن الجداول التحليلية للحد الأدنى المقترح من المؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضدّ المرأة



.   2الجدول 
�سبة النساء 
اوح ي ت�ت

الالئت
ض  15أعمارهن بني

سنة، 49و
ي يّتخ

ذن والالئت
سهن قراراتهّن بأنف

�شأن العالقات
الجنس�ة 

ل واستخدام وسائ
منع الحمل 
قة والرعا�ة المتعل
بالصحة 

اإلنجاب�ة، حسب
العمر والحالة 

الزواج�ة واإلقامة
ل والتعل�م والعم

وحالة اإلعاقة 
)5.6.1المؤ�ش (

الخصائص األساس�ة
خذن قراراتهّن بأنفسهن �شأن ) 49-15(عدد النساء 

ّ
ي يت

الاليت

العالقات الجنس�ة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعا�ة بالصحة اإلنجاب�ة
إجما�ي عدد النساء السابق لهن الزواج

العمر
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

الحالة الزواجیة
متزوجة
مطلقة

ھجر/منفصلة
أرملة

اإلقامة
حضر
ريف

التعلیم
أمیة

)ال دراسة(تقرأ وتكتب 
ابتدائي

ثانوي
فأعلى/جامعي
العمل

تعمل بأجر
صاحبة عمل

تعمل لحسابھا
تعمل لدى األسرة دون أجر

)سبق لھا العمل(عاطلة تبحث عن عمل 
)لم يسبق لھا العمل(عاطلة تبحث عن عمل 

لھا إيراد وال تعمل
طالبة

متفرغة لألعمال المنزلیة
حالة اإلعاقة

مع إعاقة
بدون إعاقة
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