
 نفةلرصد الحاالت المع  النموذج الموحد 

 البيانات الشخصية للحالة الُمعنفة: ول القسم ال 
code رمز اإلجابة وخيارات اإلجابة البند 

A0  إسم المؤسسة.......................................................................... : 

A1 حسب الوثيقة اإلسم الرباعي:.............................................................. 

A2 بدون وثيقة  -3           جواز سفر  -2          هوية   -1      :نوع الوثيقة  
A3  (:جواز سفر/ هوية)رقم الوثيقة ...............................   

A4 (:سنة/شهر/يوم)تسجيل الحالة المعنفة /تاريخ رصد ..............  // 

A5 سنة ميالد الُمعنفة: ....................................................................    

A6 مخطوبة بدون  -3            مع عقد قرانمخطوبة  -2               عزباء    - 1   :الحالة اإلجتماعية
 مهجورة -7     أرملة -6     مطلقة    -5        متزوجة -4   عقد قران

 

A7 ال -2                           نعم   -1        :هل المعنفة من ذوي اإلعاقة 
 )......................................: ....الرجاء تحديد نوع اإلعاقــة) اذا نعم 

 

A8 يهودي -3          مسيحي   -2           مسلم   -1                         :الديانة  

A9 

 :، يرجى تحديد ااّلتيA9لسؤال رقم  2في حال كان الخيار رقم   :المذهب
 موارنه  -7  التين -6بروتستانت  -5أرمن  -4سريان  -3أقباط  -2روم  -1

 :، يرجى تحديد ااّلتيA9 لسؤال رقم  3في حال كان الخيار رقم 
 سامري -8

 

A10 دبلوم متوسط       -6ثانوي  -5اعدادي  -4ابتدائي  -3ملم  -2أمي  -1 :مؤهل علمي/أعلى تحصيل
 دكتوراة -11       ماجستير    -9 دبلوم عالي   -8       بكالوريوس    -7

 

A11 
 :المركز القانوني

                                                                المحافظات الجنوبية   -2     المحافظات الشمالية  -1     
 أجنبي -4        القدس -3

 



A12 

  رام اهلل والبيرة   -5   أريحا واألغوار -4    بيت لحم  -3   الخليل   -2   لقدس ا -1: المحافظة
طوباس  -11      جنين     -11   طولكرم    -9  قلقيلية    -8   سلفيت  -7 نابلس    -6

    رفح  -16  خانيونس  -15دير البلح    -14 غزة    -13شمال غزة    -12  واألغوار الشمالية
    48طق الـمنا -17

 

A13 أ -1 :تصنيف منطقة السكن/A    2- ب/B   3- ج/C   4- H1    5- H2    6- E1    

A14 خربة -5       مخيم  -4      قرية   -3       بلدة  -2   مدينة   -1      :نوع التجمع السكاني 
 تجمع بدوي -6

 

A15 رسالة خطية -4  إلكترونيا     -3      الحضور الشخصي    -2     هاتفيا   -1     :طريقة اإلبالغ 
 (_______________:حدد) أخرى  – 5

 

A16  بطالـــة  -3         عمالة محدودة -2     عمالة تامــة -1     :العمالــــة  

A17 

 :مكان العمل
 قطاع خاص -3     قطاع عسكري  –حكومي  -2    قطاع مدني   -حكومي -1

  مؤسسات أممية -6مؤسسات دولية    -5مؤسسات المجتمع المدني    -4
 المستوطنات -8 داخل الخط األخضر -7 

 

A18 بشكل عام، هل تعتبر حال أسرتك االقتصادي؟ 
 فقير جدا   -6فقير  -5متوسط  -4جيد  -3جيد جدّا  -2ممتاز  -1

 

 أشكال العنف الواقع على المعنفة: القسم الثاني

B1  (                                      ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   )              العنف النفسي: أوالا
 (رمز اإلجابة)

 

B.1.1-  يخ والشتائمالتوب    
B.1.2-  الحرمان  
B.1.3-  الطرد من البيت  
B.1.4-  الحبس داخل البيت  
B.1.5-  اإلهمال  
B.1.6-  التهديد  
B.1.7-  على الزواج إجبار  
B.1.8-  اإلكراه  
B.1.9- ابتزاز  

B.1.10- االخضاع  
B.1.11-التشهير بسمعتها  



B.1.12-  االنتحارالتحريض على  
B.1.13-  (_______________:حدد) أخرى   

B2  (                                   ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   )              العنف الجسدي: ثانياا
 (رمز اإلجابة)

 

B.2.1-  لكمات باليد  
B.2.2-  شد الشعر  
B.2.3-  لوي اليد  
B.2.4-  القرص  
B.2.5-  الصفع  
B.2.6-  الركل  
B.2.7-  الخنق  
B.2.8-  الحرق  
B.2.9-  الجر  

B.2.10-  السحب  
B.2.11-   في القتلالشروع  
B.2.12-   االنتحارالتحريض على  
B.2.13-  اإليذاء  
B.2.14-  الضرب  
B.2.15-  اطفاء السجائر في الجسد  
B.2.16-  الكوي  
B.2.17-   (_______________:دحد) أخرى  

 

B3  (                                     ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   )             العنف الجنسي: ثالثاا
 (رمز اإلجابة)

 

B.3.1-  التحرش الجنسي  
B.3.2-   أفالم إباحيةاإلجبار على مشاهدة  
B.3.3-  التقاط صور فاضحة  
B.3.4-  الدعارة إجبار المرأة على العمل في  
B.3.5-  إجبار المرأة على ممارسة الجنس  
B.3.6-  االغتصاب  



B.3.7-  استخدام ألفاظ جنسية  
B.3.8-  اإلجبار على لمس أو مشاهدة األعضاء الجنسية  
B.3.9-  هتــك العرض  

B.3.10-  (_______________:حدد) أخرى  
 

B4 
                             (         ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   )         العنف االقتصادي: رابعاا 

 (رمز اإلجابة)

 

B.4.1-  المنع من العمل  
B.4.2-  العمل اإلجبار على  
B.4.3-  الطلب من الفرد معرفة كيفية صرفه للمال  
B.4.4-  التصرف باألمالك الخاصة  
B.4.5-  التصرف باإلرث دون موافقة الشخص الذي حصل على اإلرث  
B.4.6-  اإلجبار على االستقالة  
B.4.7-  االستيالء على راتب المرأة  
B.4.8-  االحتفاظ ببطاقة الصراف ااّللي  
B.4.9-  ن تكون القروض البنكية من خاللهااالجبار على أ  

B.4.10-  (_______________:حدد) أخرى  
 

B5  (                                      ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   ) العنف اإلجتماعي      : خامساا
 (رمز اإلجابة)

 

B.5.1-  تقييد الحركة  
B.5.2-  عدم السماح بزيارة األهل  
B.5.3-  ها عدم السماح ة ل شارك م   باتخاذ القرارات ال
B.5.4-  عدم االستماع لها أمام اآلخرين  
B.5.5-  اإلجبار على ارتداء مالبس معينة  
B.5.6-   (_______________:حدد) أخرى   

B6 
(                                        جزئي -3ال    -2نعم     -1جابة بالرموز   اإل)        انتهاكات عمالية: سادساا 

 (رمز اإلجابة)

 

B.6.1-  إعطاء العامالت ساعات الرضاعة  
B.6.2-  الحصول على الحد األدنى من األجور  
B.6.3- العامالت إجازة األمومــة إعطاء  
B.6.4-   بالصحـــة الضارةتشغيل النساء في األعمـــال الخطرة أو  
B.6.5-   دةبعد الوال األولىالعمل اإلضافي فترة الحمل والست شهور  
B.6.6-  عمل ليلي مخالف ألحكام القانون  



B.6.7-   ضد إصابات العملتوفر تأمين  
B.6.8-  توفر ضمان اجتماعي  
B.6.9-  وجود تميز باألجر  

B.6.10-  عتداءاالبتزاز والتحرش واال  
B.6.11-  توفر شروط السالمة  
B.6.12-  بيئة عمل غير مالئمة  
B.6.13-  توفير ضمانات الحمايــة واالنتقال للعامالت في األعمال الليلية والمسموحة حسب القانون  
B.6.14-  احة خاصة بالعامالتتوفير وسائل ر  
B.6.15-  التميز باألجر ضد النساء في العمل المتكافئ  
B.6.16-  التهديد بالفصل من العمل  
B.6.17-  حرمان المرأة من العالوة االجتماعية  
B.6.18-  ضافيالتعويض عن العمل اال  
B.6.19-    (_______________:حدد) أخرى  

 

B7  (رمز اإلجابة)             (                    ال   -2نعم     -1اإلجابة بالرموز   ) شرعية  دعاوى: سابعاا 

 

B.7.1-  وتفريق تعسفي طالق  
B.7.2-  والمشاهدة حضانةمن ال الحرمان  
B.7.3- النفقة االمتناع عن دفع  
B.7.4-   والتخارج الميراثعدم تنفيذ  
B.7.5-  حجز أوراق ثبوتية  
B.7.6- مهر مؤجل ومعجل االمتناع عن دفع  
B.7.7- بدل مسكن االمتناع عن دفع  
B.7.8-  (_______________:حدد) أخرى  

 

 (رمز اإلجابة)القسم الثالث                                                                                

C 

 :تكرار العنف
  .شهر 12حدة آخر التعرض ألحد أشكال العنف لمرة وا -1

                               .    شهر 12التعرض ألحد أشكال العنف ألكثر من مرة آخر  -2
 : ، الرجاء تحديد2اذا كان الخيار 

                                 مرة 21أكثر من (  5مرة  21-11 (4مرات  11 – 6( 3مرات  5-3( 2مرتين  (1
                                                                                      

    



D 

 : تصنيف المعتدي
 (حماتها)والدة الزوج  -1
 (الحما)والد الزوج  -2
 المراهقين/البنات/ أحد األبناء -3
 فرد آخر من رجال العائلة الممتدة -4
 لعائلة الممتدةفرد آخر من نساء ا -5
 أحد المعارف/ صديق -6
 إحدى المعارف/ صديقة -7
 رجل غريب -8
 امرأة غريبة -9

 زميل في مكان العمل -11
 زميلة في مكان العمل -11
 عامل في الرعاية الصحية/ طبيب -12
 عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة -13
 رجل اجتماعي له اعتباره/ رجل دين -14
 صاحب العمل -15
 مسؤول بالعمل -16
 رجل أمن فلسطيني -17
 حتالل أو المستوطنينجندي قوات اال -18
 األم -19
 الزوج -21
 زوجة أخ الزوج -21
 الزوجــة الثانية أو الثالثة أو الرابعة للزوج -22
 (_______________:حدد) أخرى  -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E 

 :مكان وقوع العنف
 الشارع -1
 (داخل السوق أو المحالت التجارية) أماكن التسوق  -2
 حواجز االحتالل -3
 في وسائل المواصالت -4
 ةأو الثقافي ةمكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعي -5
 الجامعة/ المدرسة -6
 في مكان العمل -7
 المنزل -8
 معتديمنزل أحد اقارب ال -9

 منزل احد اقارب او اصدقاء المعتدي عليها -11
 االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي -11
 (_______________:حدد) أخرى  -12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  طبيعـــة الخدمات 

F.1 

خدمات  : المباشرة  ال
F.1.1- عيادة للرعايــة الصحيـة األوليــة  
F.1.2- ــة وتوفيقوساطــ  
F.1.3- استشارات طبيــة  
F.1.4- ترافع بالمحاكم  
F.1.5- استيعاب ضحايا العنف  
F.1.6- إرشاد قانوني  
F.1.7-  سيارشاد ف   جماعية/ من خالل جلسات فردية ن
F.1.8- معالجــة الشكاوى  
F.1.9- تمثيل الحق العام  

F.1.10- تحقيق  
F.1.11- تقييم نفسي  



F.1.12-ارشاد اجتماعي  
F.1.13- عالج نفسي  
F.1.14-  إلادارة العامة للتفتيش وحماية العملاجراءات  
F.1.15- تقديم مساعدات عينية ونقدية  

 

F.2 

  :الخدمات غير مباشرة 
F.2.1-  توعية حقوقية  
F.2.2- تأهيل مهني  
F.2.3-  يـــة حول قضايا العنفتدريب لألطقم البشر  
F.2.4- منح للتـعــليــم  
F.2.5- تنظيم حمالت للضغط والمناصرة  
F.2.6- انشاء مشاريع مدّرة للدخل إما فردية أو جماعية    

 

F.3 

 :القضاء
 هل القضية سينظر بها لدى؟

  عدل عليامحكمة ( 3 محاكم شرعيــة ( 2 اكم نظاميـــة مح (1
 .............  .............................محكمة كنيسية ( 6محكمة عسكريـــة ( 5دستوريــة محكمة ( 4

 

G 

 :لخدمةالقيمة المالية ل
G.1.1-  مجانية ........................................... 
G.1.2- ابتداءا  خاضعة لرسوم .............................. 
G.1.3-  خاضعة لرسوم انتهاءا............................... 

 
 ................ ما قيمــة الرسوم  G.1.2/3في حال كانت االيجابــة 

 
 


