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DATE OF SURVEY:

NAME OF INTERVIEWER:

NAME OF CANDIDATE:

)تمكين(  EMPOWER 
أدوات اإلشراف

المرشحين  ومعتقدات  مواقف  استبيان 
على  القائم  العنف  من  الوقاية  لوظائف 

االجتماعي النوع  أساس 
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استبيان مواقف ومعتقدات المرشحين لوظائف الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي

يتفق ال  ان  المرأة  على  يجب 
للعنف  التعرض  تتحمل 

العائلة  ابقاء  ألجل 
سكة متما

ذلك: يتفق مع  المرشح  في حال كان 

مناسب/ة  	 المرشح  كون  احتمالية  االعتبار  بعين  خذ 
ال.  ام  به  تكليفه/ها  الذي سيتم  للدور 

لمنظمتك  	 يمكن  الذي  الدعم  أو  التدريب  نوع  في  فكر 
لمعالجة  كافياً  ذلك  سيكون  هل  و  للمرشح  تقديمه 

المحدد. السلبي  المعتقد 

إلحاق  	 لتجنب  السلوك  هذا  منع/تخفيف  في كيفية  فكر   
السلبي  والتأثير  االخرين،  الموظفين  أو  بالزمالء  الضرر 

العنف.  منع  أنشطة  على 

يتفق

يتفق ال  للمرأة هو  أهم دور 
بعائلتها االعتناء 

ذلك: يتفق مع  المرشح  في حال كان 

مناسب/ة  	 المرشح  كون  احتمالية  االعتبار  بعين  خذ 
ال.  ام  به  تكليفه/ها  الذي سيتم  للدور 

لمنظمتك  	 يمكن  الذي  الدعم  أو  التدريب  نوع  في  فكر 
لمعالجة  كافياً  ذلك  سيكون  هل  و  للمرشح  تقديمه 

المحدد. السلبي  المعتقد 

إلحاق  	 لتجنب  السلوك  هذا  منع/تخفيف  كيفية  في  فكر 
السلبي  والتأثير  االخرين،  الموظفين  أو  بالزمالء  الضرر 

العنف. منع  أنشطة  على 

يتفق

يتفق ال بأس في ان تعمل 
المنزل. خارج  المرأة 

ذلك: يتفق مع  المرشح  في حال كان 

مناسب/ة  	 المرشح  كون  احتمالية  االعتبار  بعين  خذ 
ال.  ام  به  تكليفه/ها  الذي سيتم  للدور 

لمنظمتك  	 يمكن  الذي  الدعم  أو  التدريب  نوع  في  فكر 
لمعالجة  كافياً  ذلك  سيكون  هل  و  للمرشح  تقديمه 

المحدد. السلبي  المعتقد 

إلحاق  	 لتجنب  السلوك  هذا  منع/تخفيف  كيفية  في  فكر 
السلبي  والتأثير  االخرين،  الموظفين  أو  بالزمالء  الضرر 

العنف. منع  أنشطة  على 

يتفق ال 

يتفق ال  الجنسية  المثلية  ان 
خاطئ. ألمر 

ذلك: يتفق مع  المرشح  في حال كان 

يمكن  	 الذي  الدعم  أو  التدريب  نوع  االعتبار  بعين  خذ 
كافياً  ذلك  سيكون  هل  و  للمرشح  تقديمه  لمنظمتك 

المحدد. السلبي  المعتقد  لمعالجة 

يؤثر  	 ال  لكي  السلوك  هذا  منع/تخفيف  في كيفية  فكر 
الميول  جميع  من  والفتيات  النساء  مشاركة  على  سلباً 

العنف. منع  أنشطة  في  الجنسية 

النساء  	 التمييز ضد  من  المعتقد  هذا  منع  في كيفية  فكر 
إلى  الوصول  من  الجنسية  الميول  من جميع  والفتيات 

األوسع. البرنامج  خدمات 

يتفق
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يتفق ال  والفتيات  النساء  تعد 
للغاية  محظوظات 

عالقة  لهن  يكون  عندما 
مع  جنسية  أو  عاطفية 
المجال  في  العاملين 

يحصلون  ألنهم  اإلنساني 
من  المزيد  على 

المساعدة.

النقاط: مجموع 

5

ذلك: يتفق مع  المرشح  في حال كان 

الشديدة  	 المراقبة  على  القدرة  لدينا  هل  نفسك،  اسأل 
اللواتي  والفتيات  النساء  تجاه  المرشح  لسلوكيات 

نخدمهن؟

الحماية  	 على  تدريب  تقديم  يمكننا  هل   ، نفسك  اسأل 
ان  قبل  للمرشح  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من 

العقد؟ بتوقيع  يقوم/تقوم 

األوسع. 	 البرنامج  إلى خدمات  الوصول 

يتفق

استبيان مواقف ومعتقدات المرشحين لوظائف الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
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