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 (2013تموز  3 - 2012 كانون الثاني 1) مشروع احداث احتجاجات مصر

 
 . المعلومات األساسية1القسم 

 

ل المعلومات األساسية حول الحدث ومتى / من قبل من تمِّ ترميزه. ِّ  في هذا القسم ، نسج 
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

recordnumber إدخاله تم رقم 

 مسبقًا
 .تغييره عدم مسبقًا ، ويجب المتغير هذا إدخال سيتم. الحدث لهذا الفريد السجل رقم

coderinitials المشروع هذا في عملك طوال االسم نفس استخدام يرجى. اسمك من األولى الحروف حر شكل. 

datecoded بالتنسيق أدخل. فيه الحدث ترميز تم الذي التاريخ تاريخ YYYY-MM-DD .الحدث استغرق إذا 

 .ترميزه فيه بدأت الذي التاريخ الترميز ، فأدخل إلجراء واحد يوم من أكثر

narrative حدث شارك ، وما هدفه ، الذي باختصار للحدث ، يصف جملتين إلى جملة من ملخص حر شكل .

منفصلة ،  كمتغيرات الحق وقت في رسمي بشكل الخصائص هذه من العديد إدخال سيتم

 باللغة النص هذا كتابة يرجى. حدث لما سردي وصف على الحصول أيًضا المهم من ولكن

 .اإلنجليزية

nameofevent حر شكل 

 (اختياري)

 الحدث اسم مسمى( ، حدد احتجاجي يوم من جزًءا أو) اسم له حدثًا/  احتجاًجا هذا كان إذا

 يمكنك. فارًغا الحقل فاتركاسم ،  للحدث يكن لم إذا"(. الغضب جمعة" المثال سبيل على)

 .العربية باللغة الحدث اسم كتابة

startdate بالتنسيق أدخل. الحدث وقوع تاريخ تاريخ YYYY-MM-DD. 

 

 : الموقع2القسم 

 

سم هو تحديد موقع الحدث على وجه الخصوص قدر اإلمكان. للقيام بذلك ، قد تحتاج إلى البحث في بعض الهدف في هذا الق

المصادر عبر اإلنترنت لمساعدتك. سيتعين عليك تحديد المحافظة التي وقع فيها الحدث ، وحيثما أمكن ، المنطقة أيًضا. عالوة 

لمبنى أو المربع الذي يقع فيه( ، فيجب أن تحاول تحديد إحداثيات على ذلك ، إذا كان الموقع المحدد للحدث مدرًجا )أي ا

GPS :الدقيقة لهذا الموقع. يمكن أن تكون المصادر التالية عبر اإلنترنت مفيدة 

 

إذا كان الحدث عبارة عن مسيرة ، تنتقل من مكان إلى آخر ، فاستخدم نقطة النهاية للمسيرة. في متغير النص الحر للموقع. مع 

 ذلك ، يرجى ذكر جميع المواقع المذكورة في المقالة ، بما في ذلك نقطة البداية والنهاية.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

governorate يتم عادةً ما. الحدث فيها وقع التي المحافظة اختر. محافظة وعشرين سبعة إلى منظمة مصر منسدلة قائمة 

 وضع إلى تحتاج قد األحيان بعض في المقالة ، لكن في الحدث فيها وقع التي المحافظة سرد

 على تمتد القاهرة مدينة أن تذكر. الحدث موقع لمعرفة المقالة في Google أسماء

 هناك(. الشرقية الضفة على) والقاهرة( النيل لنهر الغربية الضفة على) الجيزة: محافظتين

 جميع من المشاركين يستقطب محدد ، ولكنه مكان في الحدث يتم لم إذا" وطني" خيار أيًضا

 (.وطنية مقاطعة المثال ، حملة سبيل على) البالد أنحاء

district منسدلة قائمة 

 (اختياري)
 يكون قد(. 371 مجموع) المنطقة هو مصر في المحافظة تحت اإلدارة من التالي المستوى

الحدث  فيها يحدث التي المحددة المنطقة تحديد األحيان بعض في( المستحيل أو) الصعب من

 إلى اإلشارة يتم ما نادًرا أنه من الرغم على. بذلك للقيام جهدك قصارى بذل يُرجى ، ولكن

 عادةً معرفة محدد ، يمكنك مكان أو بلدة أو معلم ذكر تم المقال ، إذا في صراحة المنطقة

 فارغة اتركها المنسدلة ، أو القائمة من المنطقة حدد. أعاله الخرائط مواقع باستخدام المنطقة

 .المنطقة تحديد من تتمكن لم إذا



2 

location حر نص 

 (اختياري)
 باللغة) هنا المقالة ، فاكتبه في( عام مبنى أو مربع أو مسجد أي) معين حدث مكان ذكر تم إذا

 (.العربية

gpslat خرائط في الموقع هذا تحديد على قادًرا المقالة ، وكنت في معين حدث موقع ذكر تم إذا (اختياري) رقم 

Google إحداثيات ، فستدخل GPS إحداثيات لتحديد. الموقع لهذا GPS في محددة لنقطة 

 هنا؟" سيظهر المقصود ما" وحدد النقطة على األيمن الماوس بزر ، انقر Google خرائط

 .هنا( العرض خط) األول الرقم أدخل. بفاصلة مفصولين رقمين على يحتوي مربع

gpslong إحداثيات في( الطول خط) الثاني الرقم أدخل (اختياري) رقم GPS المحدد الحدث لموقع. 

locationtype الحدث فيه وقع الذي الموقع نوع المنسدلة القائمة من اختر منسدلة قائمة: 

 مسجد ●

 دوار أو عام مربع أي - ميدان ●

 سوق ●

 للعموم مملوك مبنى أي - حكومي مبنى ●

 صناعي موقع أو مصنع ●

المسار،  الحديدية والسكك السريعة والطرق المثال، قناة سبيل على - التحتية البنية ●

 (الطريق ليس ولكن) ومطار

 جامعة ●

 ثانوية أو ابتدائية - مدرسة ●

 السفارة ●

 الرئيسي الطريق ●

 جانبي طريق أو صغير طريق ●

 سياسية حركة أو مجموعة أو لحزب مقر أو مكتب - الحزب بناء ●

 الشرطه قسم ●

 الشركة مكاتب ●

 آخر ●

tahrir بنعم ،  اإلجابة كانت إذا" 1" التحرير؟ أدخل ميدان في( منه جزء أي أو) الحدث حصل هل متغير

 "ال" اإلجابة كانت " إذا0"

 

 : حجم المشاركة3القسم 

 

 لدينا طرق مختلفة لتحديد وتسجيل أرقام المشاركة.سنسجل في هذا القسم حجم الحدث )أي عدد المشاركين(. كما سترى ، 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

sizeexact الرقم هذا ( ، أدخل350المثال ،  سبيل على) المشاركين من محددًا عددًا المقالة ذكرت إذا (اختياري) رقم .

 .فارًغا الحقل المشاركين ، فاترك من محددًا عددًا المقالة تذكر لم إذا

sizeestimate حجم رقم وإال ، فستدخل. فارًغا المتغير هذا السابق ، فاترك للمتغير رقًما أدخلت إذا (اختياري) رقم 

 إعطاء أو المشاركة حجم المقاالت الحاالت ، ستذكر معظم في. تقدير إلى مشاركةاستنادًا

 .تقدير
 

 :الحجم تقديرات إلدخال التالية القواعد سنستخدم

 20-10المثال ، " سبيل على) للنطاق العليا النهاية نطاقًا ، فأدخل تعطي المقالة كانت إذا

 (.20 أدخل -" جمعهم تم متظاهرين

 على) مدرج رقم أعلى اليوم ، أدخل مدار على تذبذب قد حجمها أن تقول المقاالت كانت إذا

 العدد انخفض الشرطة وصول بعد ولكن البداية ، في متظاهر 300 المثال ، "تجمع سبيل

 (.300 أدخل -..."  20 أو 10 إلى

 .التقديرات أكبر للحجم ، استخدم مختلفة تقديرات مقالتين أعطت إذا
 

 لوصف" مئات" أو" عشرات" مثل كلمة مقالة تستخدم ما ذلك ، أحيانًا على عالوة

 :التالي النحو على أرقام إلى سنترجمها. المشاركة
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 31" = عشرات"

 301" = المئات"

 3001" = اآلالف"

 30001" = اآلالف عشرات"

 300001" = اآلالف مئات"

 2" = زوجان"

 (3001=  آالف المثال ، عدة سبيل أيًضا ، على يعني ما وهو) 3" = عدة/  قليل عدد"

 5" = من عدد"

 (9001=  اآلالف من المثال ، العديد سبيل أيًضا ، على يعني مما) 9" = كثير"
 

 األرقام لتحديد الحقة طريقة يعطينا وهذا." 1" بـ تنتهي التقديرية األرقام هذه جميع أن الحظ

 .المحددة تقديرها ، مقارنةً باألرقام تم التي البيانات مجموعة في الموجودة
 

 .99- أدخل المشاركة حجم عن معلومات إعطاء يتم لم إذا

sizecategory المنسدلة القائمة من واحدة اختر. األحداث أحجام لقياس أخرى طريقة هذه ● منسدلة قائمة: 

● (1) 10-99 

 مشارك 100-999( 2) ●

 مشارك 1000-4999( 3) ●

 مشارك 5000-9999( 4) ●

 مشارك 10000-49999( 5) ●

 مشارك 50،000-99999( 6) ●

 مشترك 100،000-499999( 7) ●

 المشاركين من أكثر أو 500000( 8) ●

 الحجم فئة تحديد يمكن ال ●

sizetext حر نص 

 (اختياري)

 المثال ، "مئات سبيل على) الحدث حجم لتحديد المستخدمة المقالة في الفعلي النص أدخل

 .بالعربية"(. المتظاهرين

 

 : المطالب4القسم 

 

المتطلبات وفقًا للفئات. سنقوم في هذا القسم بتسجيل معلومات حول متطلبات الحدث. يسعى بعض هذه المتغيرات إلى تجميع 

 يسأل البعض أسئلة محددة حول ما إذا كان الطلب يتعلق بقضية معينة أو يستهدف جهة معينة.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

demandtypeone قائمة في مدرجة عامة فئات لعشر وفقًا للحدث الرئيسي المطلب بتصنيف تقوم سوف هنا منسدلة قائمة 

 ما أفضل تجربة بسهولة ، فيرجى الحدث متطلبات تصنيف يمكن ال كان إذا حتى. منسدلة

 :واحد الختيار لديك

 اجتماعية ●

 العمل ●

 المدنية الحريات/  اإلنسان حقوق ●

 بيئي ●

 ديني ●

 األمن ●

 فساد ●

 (وطنية) السياسة ●

 (الدولية) السياسة ●

 (محلية) السياسة ●
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demandtypetwo القائمة خيارات ستعتمد. المنسدلة القائمة من تحديدًا األكثر المطلب نوع اختر منسدلة قائمة 

 يلي كما تحديدًا أكثر المطلب أنواع. السابق المتغير في حددته ما على المنسدلة

 

 اجتماعية

 الرعاية على الحصول ذلك في الصحية ، بما بالرعاية المتعلقة المطالب - الصحة ●

 الصحية الرعاية وتكاليف والتطعيم المرأة وصحة األطفال وصحة الصحية

 أو الثانوي أو االبتدائي التعليم ذلك في بالتعليم ، بما المتعلقة المطالب - التعليم ●

 الوظيفي التدريب أو الجامعي

 األخرى المنتجات أو الوقود أو الخبز بإعانات المتعلقة المطالب - اإلعانات ●

معين ،  اجتماعية رعاية ببرنامج متعلقةال المطالب - االجتماعية الرعاية برنامج ●

 الفقر مكافحة برامج العامة ، أو البطالة ، والمعاشات ضد التأمين مثل

 تكاليف ذلك في المعيشة ، بما تكاليف بارتفاع المتعلقة المطالب - المعيشة تكاليف ●

 األساسية السلع تكاليف الغذاء ، أو السكن ، وتكاليف

 البنية خدمات توافر أو التحتية البنية بنوعية المتعلقة المطالب - التحتية البنية ●

 (الصحي ، البنزين الصرف الكهرباء ، أنظمة مثل ، الطرق ، خطوط) التحتية

 لمناطق المتصور الحكومي باإلهمال المتعلقة المطالب - اإلقليمية الالمساواة ●

 معينة

 مدرج غير اآلخر االجتماعي المطلب - أخرى ●

 

 العمل

 المدفوعة غير أو المنخفضة باألجور المتعلقة المطالب - األجور ●

 التوظيف ممارسات شفافية أو بنزاهة المتعلقة المطالب - التوظيف ●

 سالمة ذلك في السيئة ، بما العمل بظروف المتعلقة المطالب - العمل ظروف ●

 اإلصابة تعويض أو العمال صحة أو العمال استخدام سوء أو العمال

 التقاعدية المعاشات ذلك في التقاعد ، بما بسياسات المتعلقة المطالب - التقاعد ●

 التقاعد وسن

 البطالة سياسات أو البطالة مدفوعات بشأن طلبات - البطالة ●

 باألمن المتعلقة بالسياسات المتعلقة المطالب - الترقيات/  الوظيفي األمن ●

 الترقيات أو الوظيفي

 الى عملهم، العادتهم من سرحوا أو فصلوا الذين العمال من مطالب - التسريح ●

 .وظائفهم

 ذلك في واألعمال ، بما التجارة بقضايا المتعلقة المطالب - األعمال رجال حقوق ●

 ذلك إلى االستثمار ، وما وقوانين الدولية والتجارة والرسوم الجمارك

 محددة نقابة أو نقابة ضد مطالب - االتحاد معارضة ●

 بالتوظيف المتعلقة السياسات ذلك في العمل ، بما بعقود المتعلقة المطالب - العقود ●

 الباطن من التعاقد أو المؤقت/  الدائم

 األخرى العمل طلبات - أخرى ●

 

 المدنية الحريات/  اإلنسان حقوق

 أو الصحافة حرية أو التعبير بحرية المتعلقة المطالب - االحتجاج/  التعبير حرية ●

 االحتجاج/  التجمع حرية

 ممارسات أو التعسفي باالعتقال المتعلقة المطالب - االعتقاالت/  االعتقاالت ●

 المحتجزين المواطنين عن باإلفراج المطالبة ذلك في االحتجاز ، بما

 مثل) السجون بأوضاع المتعلقة المطالب - األحكام إصدار/  السجن ظروف ●

المحاكمة  في المثال ، الحق سبيل على) األحكام إصدار أو( السجناء معاملة إساءة

 محاٍم( على الحصول في ، الحق
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 قوات ترتكبها التي العنف أو باإليذاء المتعلقة المطالب - الشرطة عنف/  قمع ●

 الشرطة أو األمن

 ذلك في المرأة ، بما قضايا أو المرأة بحقوق المتعلقة المطالب - المرأة حقوق ●

 للمرأة القانونية المرأة ، والحقوق الجنسين ، وعمل بين التمييز

 الدينية غير األقليات بحقوق المتعلقة المطالب -( الدينية غير) األقليات حقوق ●

 (مصر النوبيين ، صعيد مثل)

 األخرى المدنية الحريات أو اإلنسان حقوق مطالب - أخرى ●

 

 بيئي

 المصانع ، الصرف المثال ، من سبيل على) بالتلوث المتعلقة المطالب - التلوث ●

 .(الصحي ، إلخ

 جمع وعدم الشوارع في القمامة مثل) بالقمامة المتعلقة المطالب - القمامة ●

 (النفايات

 المناخ تغير لمكافحة سياسات بسن الحكومة يطالب - المناخ تغير ●

 بالفيضانات المتعلقة المطالب - الفيضانات ●

 األرض ، بما حقوق أو األراضي باستخدام المتعلقة المطالب - األراضي استخدام ●

 آخر ، والوصول إلى طرف من األراضي األراضي ، ونقل تخصيص ذلك في

 .األرض ، إلخ إلى

 األخرى البيئية المطالب - أخرى ●

 

 دينية

 القانون أو السياسة على الدين تأثير تدعم مطالب - العامة الحياة في الدين دعم ●

 أو السياسة على الدين تأثير بمعارضة مطالب - العامة الحياة في الدين معارضة ●

 القانون

 أو دينية مجموعة إلى االنتماء أو الدين ممارسة بحرية المطالبة - الدينية الحرية ●

 العامة األماكن في الدينية المعتقدات إظهار

 سبيل على) الدينية األقلية حقوق من بمزيد المطالبة -( الدينية) األقلية حقوق ●

 (المثال ، مسيحي ، شيعي ، بهائي

 أخرى دينية مطالب - أخرى ●

 

 األمن

 التشدد أو اإلرهاب ادانة - التشدد/  اإلرهاب ●

 معينة جرائم أو الجريمة من عالية مستويات إدانة مطالب - الجريمة ●

 لتدخل الشرطة ، أو وجود أو األمن بزيادة للدولة مطالب - باألمن المطالبة ●

 معينة مشكلة لحل الشرطة

 باألمن المتعلقة األخرى المطالب - أخرى ●

 

 فساد

 حكومية وكالة/  هيئة في الفساد وجود إدانة أو برد يطالب - السياسة في الفساد ●

 عام بشكل السياسة في أو

 الخاصة التجارية األعمال في الفساد وجود إدانة أو برد يطالب - العمل في الفساد ●

 بالفساد متعلقة أخرى مطالب - أخرى ●

 

 (وطنية) السياسة

 من واحدة الحكومة ، أو/  للرئيس العام الدعم عن التعبير - الحكومة دعم ●

 سياساته
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 ذلك في الحكومة ، بما/  للرئيس عامة معارضة عن تعبير - الحكومة معارضة ●

 سياساته ألحد معارضتها أو استقالتها إلى الدعوات

 معينة سياسية مجموعة أو حركة أو لحزب العام التأييد عن التعبير - الحزب دعم ●

 مجموعة أو حركة أو لحزب عامة معارضة عن تعبيرات - الحزب معارضة ●

 معينة سياسية

الدستور ،  كتابة عملية ذلك في بالدستور ، بما المتعلقة المطالب - الدستور ●

 التأسيسية الجمعية الدستور ، أو على واالستفتاء

 لها( ، بما المخطط أو السابقة سواء) باالنتخابات المتعلقة المطالب - االنتخابات ●

 الزمنية والجداول االنتخابات بقواعد يتعلق فيما ذلك في

 أخرى وطنية سياسية مطالب - أخرى ●

 

 (الدولية) السياسة

 في لفلسطين ، بما اإلسرائيلي باالحتالل المتعلقة المطالب - إسرائيل/  فلسطين ●

 اإلسرائيلية والممارسات السياسات إدانة أو والدولة الفلسطينية الحقوق دعم ذلك

المجاورة  البلدان في العربي الربيع باحتجاجات المتعلقة المطالب - العربي الربيع ●

 للنظام المناهضة الحركات أو الجماعات مع التضامن عن التعبير ذلك في ، بما

 األخرى البلدان في

 الواليات إجراءات أو سياسات أو بوجود المتعلقة المطالب - المتحدة الواليات ●

 تجاه المصرية الحكومات سياسات األوسط ، أو الشرق أو مصر في المتحدة

 المتحدة الواليات

معين  أوروبي بلد األوروبي ، أو االتحاد بأوروبا ، أو المتعلقة المطالب - أوروبا ●

 سياسات األوسط ، أو الشرق أو مصر في إجراءاتها أو سياساتها أو ووجودها، 

 أوروبي بلد أو أوروبا تجاه المصرية الحكومات

 دولة الخليجي ، أو التعاون مجلس بالخليج ، دول المتعلقة المطالب - الخليج ●

األوسط ،  الشرق أو مصر في أفعالها أو سياساتها أو معينة ، وتواجدها خليجية

 خليجية دولة أو الخليج تجاه المصرية الحكومات سياسات أو

 أو مصر في أفعالها أو سياساتها أو بإيران ، ووجودها المتعلقة المطالب - إيران ●

 إيران تجاه المصرية الحكومات سياسات األوسط ، أو الشرق

 مثل) الدولية التجارة تشمل التي بالسياسات المتعلقة المطالب - الدولية التجارة ●

 التجارة الحرة ، ومناطق التجارة االستيراد ، واتفاقات حصص/  تعريفات

 (الحرة

 أخرى دولية سياسية مطالب - أخرى ●

 

 (محلية) السياسة

 محلية سياسية سلطة أو لشخصية العام الدعم عن التعبير - المحلي الدعم ●

 محلية سياسية سلطة أو لشخصية عامة معارضة عن تعبيرات - محلية معارضة ●

 (بإقالته المطالبة ذلك في بما)

 إدارة أو القضائية الوالية بتغيير المحليين السكان مطالب - القضائية الوالية ●

 مدينتهم

 أخرى محلية سياسية مطالب - أخرى ●

 

demandother حر نص 

 (اختياري)

 باللغة) المطالب باختصار أشرح كلمات بضع السابق ، في للمتغير" ذلك غير" اخترت إذا

 القوائم إلى نضيفها األخرى ، قد المطالب هذه ظهور مرات عدد على اعتمادًا(. اإلنجليزية

 .المنسدلة

target من واحدة اختر. الحدث يستهدفها التي السياسية للسلطة األساسي النوع تختار سوف هنا منسدلة قائمة 

 :المنسدلة القائمة
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 شركات/  خاصة شركة ●

 حكومي عمل صاحب ●

 المستشارين ، أو/  الوزراء الرئيس ، مجلس ذلك في بما - المصرية الحكومة ●

 حكومته أعضاء

 حكومية وكالة أو وزارة ●

 الشورى مجلس ●

 التأسيسية الجمعية ●

 أجنبية حكومة ●

 المحلية أو اإلقليمية الحكومة ●

 جماعات أو الحركات أو األحزاب ذلك في بما - سياسية مجموعة أو حزب ●

 الضغط

 الجيش ●

 الشرطة ●

 ETUF  ،EFITUالمثال ،  سبيل على - االتحاد ●

 جامعة ●

 آخر ●

antiMB لها التابعة الجماعات من أي أو المسلمين باإلخوان صراحة مرتبطة المطالب كانت هل متغير 

 اإلجابة كانت إذا" 1" مرسي(؟ أدخل والعدالة ، إدارة الحرية المثال ، حزب سبيل على)

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0بنعم ، "

antiMorsi الشرط  هذا يتحقق إدارته؟ ولكي أو مرسي محمد نحو موجهة أو صريحة المطالب كانت هل متغير

 كانت " إذا0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" أدخل. المقال في حكومته أو مرسي ذكر ، يجب

 ".ال" اإلجابة

Morsifall انتخابات بإجراء مطالب ذلك في بما) سقوطها أو مرسي حكومة استقالة إلى الحدث دعا هل متغير 

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" مبكرة(؟ أدخل رئاسية

milintervene بنعم ،  اإلجابة كانت إذا" 1" مرسي؟ أدخل حكومة اقالة و بالتدخل الجيش الحدث طالب هل متغير

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0"

 

 : المنظمون والمشاركون5القسم 

 

 في هذا القسم ، سنقوم بترميز المتغيرات المتعلقة بمن قام بتنظيم الحدث وشارك فيه.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

organizer حر نص 

 (اختياري)
. مؤسسة حركة ، أو حزب ، أو محددة ، أو مجموعة بواسطة دعوته أو الحدث تنظيم تم إذا

 .فراغ اترك ذلك خالف(. العربية باللغة) هنا الممثل هذا اسم اكتب

orgtype منسدلة قائمة 

 (اختياري)
 :المنسدلة القائمة من المنظم نوع السابق ، فحدد للمتغير المنظم اسم بإدخال قمت إذا

 مهنية نقابة أو محدد عمال اتحاد - اتحاد ●

 جبهة أو( الوفد المثال ، حزب سبيل على) رسمي سياسي حزب - سياسي حزب ●

 (الشعبي لإلنقاذ ، التيار الوطنية المثال ، الجبهة سبيل على) سياسية

 للقضايا مكرسة ربحية وغير حكومية غير منظمة - مدني مجتمع منظمة ●

 والثقافية والرياضية والقانونية واالقتصادية االجتماعية

 الدين حول األساسية هويتها كنيسة ، تستند أو مجموعة ، كمسجد - دينية جماعة ●

 حركة أو كحزب تدرجها حركة ، ثم أو حزب أيًضا هي المجموعة هذه كانت إذا)

 (سياسية

المثال ،  سبيل على) سياسيا موجهة شبابية أو اجتماعية حركة - سياسية حركة ●

 (أبريل ، تمرد 6 شباب
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 مجموعة أو تنسيقية لجنة أو جمعية أو حي مجلس - الجوار او الحي مجموعة ●

 مراقبة

 ذلك في السابق ، بما مبارك لنظام تابعة مجموعة - القديم النظام مجموعة ●

 .الديمقراطي الوطني للحزب السابقين السياسيين الفلول ، البلطجية ، أو جماعات

 مجلس طالبية ، نادي ، أو جمعية - طالبية مجموعة ●

 رياضية جمعية أو نادي معجبين - رياضية مجموعة ●

 المجموعة من آخر نوع - أخرى ●

orgMB أحد أو المنظم أو والعدالة الحرية حزب أو السياسي حزبها أو المسلمون اإلخوان كان هل متغير 

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل منظمي

orgNSF 0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل تنظيم في الوطني االنقاذ جبهة شاركت هل متغير "

 ".ال" اإلجابة كانت إذا

orgTamarod كانت " إذا0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل تنظيم في تمرد حركة شاركت هل متغير 

 ".ال" اإلجابة

participantsector بنعم ،  اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل في األشخاص من التالية األنواع شاركت هل متغير

 قطاع لكل مخصص عمود هناك البيانات ، سيكون جدول في". ]ال" اإلجابة كانت " إذا0"

 [المشاركين قطاعات من

 الطالب/  الشباب ●

 العمال/  العمال ●

 المزارعين/  الفالحون ●

 السياسية األحزاب أعضاء ●

 السياسية الحركات أعضاء/  نشطاء ●

 الحكومة عمال ●

 األعمال رجال ●

 القرية أو الحي سكان ●

 ألتراس ●

 لسلفيونا ●

 األقباط ●

 األخوات/  المسلمين اإلخوان ●

 جنود ●

 شرطة ●

 ومسؤولو السابق الديمقراطي الوطني الحزب المثال ، أعضاء سبيل على) فلول ●

 (مبارك عهد

 (البلطجية) الشبيحة ●

participantother حر نص 

 (اختياري)
 (.العربية باللغة) أعاله القائمة في مدرجة غير مشاركة قطاعات أو مجموعات أي اذكر

 

 : التكتيكات6القسم 

 

في هذا القسم ، سنرمز للمتغيرات المتعلقة بالتكتيكات المستخدمة في الحدث ، بما في ذلك نوع اإلجراء المتخذ ، وما إذا كان 

 جزًءا من حملة ، وأي استخدام للعنف.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

tacticprimary يتضمن قد األحداث أحد أن من الرغم على. الحدث في المستخدم األساسي التكتيك حدد منسدلة قائمة 

 الحدث في الرئيسي النشاط تصف التي األساليب أحد تحديد متعددة ، فحاول تكتيكات أحيانًا
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 اختر. المستخدمة الثانوية األساليب لتصنيف التالي المتغير استخدام يجب. نحو أفضل على

 :التالي من

 من محدودة لفترة ثابت مكان في تجمع الناس من مجموعة - احتجاج/  مظاهرة ●

 المظالم ويبثون الفتات ويحملون شعارات يرددون وهم الزمن

 تردد ما آلخر ، وغالبا مكان من بمسيرات تقوم الناس من مجموعة - مسيرة ●

 أخرى مظالم تبث أو الفتات شعارات ، يحملون

 أو عام مكان مغادرة وترفض تحتل األشخاص من مجموعة - اعتصام/  احتالل ●

 الزمن من لفترة خاص

 االيدي ربط طريق عن بشرية سلسلة تشكل الناس من مجموعة - بشرية سلسلة ●

 الساقين أو

 نقطة أو الطريق تحجب األشخاص من مجموعة - الحصار أو الطريق حاجز ●

 األشخاص أو البضائع أو المركبات تدفق قطع أخرى ، متعمدًا عبور

 للتنديد تام انسجام في العمل عن األشخاص من مجموعة تتوقف - اإلضراب ●

 العمل صاحب يكون ما ممارسة ، عادة أو بسياسة

 أو سياسية جماعة تهاجم األشخاص من مجموعة - الغوغاء أو الجماعي الهجوم ●

 مادي ضرر أو جسدي ضرر إلحاق بقصد التحتية البنية من قطعة أو ملكية

 التماس على التوقيعات تجمع الناس من مجموعة - عريضة ●

 الوفاء يتم حتى الطعام تناول يرفضون الناس من مجموعة - الطعام عن إضراب ●

 (واحد شخص من أكثر الحدث هذا يتضمن أن يجب أنه تذكر) بمطالبهم

 نوع حضور أو المواقع أحد زيارة يرفضون األشخاص من مجموعة - المقاطعة ●

ر أو األحداث من معين  تلبية حين إلى ما نشاط في المشاركة أو تجاري نشاط تكرُّ

 مطالبهم

 آخر ●

tacticsecondary منسدلة قائمة 

 (اختياري)
 هناك يكن لم إذا(. أعاله النموذج نفس) المنسدلة القائمة من ثاٍن ، فحدده تكتيك استخدام تم إذا

 .فارًغا ثانوي ، اتركه تكتيك

campaign حر نص 

 (اختياري)
 (.العربية باللغة) بإيجاز صفها أو الحملة اسم أوسع ، فاكتب حملة من جزًءا الحدث كان إذا

Tamarodcampaign بنعم ،  اإلجابة كانت إذا" 1" منها؟ أدخل جزء أو تمرد بحملة صراحة مرتبط الحدث هل متغير

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0"

violence الحدث في المشاركون نشره الذي العنف لمستوى وصف أفضل المنسدلة القائمة من اختر منسدلة قائمة: 

  مدني عنف يوجد ال ●

 األخرى السلطات أو الشرطة أو الدولة تستهدف مسلحة غير مدنية عنف أعمال - ●

 مرتجلة ، ولكن متفجرات أو أسلحة استخدام عدم يعني مسلح غير) الممتلكات أو

 (أخرى وأشياء والحجارة العصي استخدام تشمل أن يمكن

 مدنية مجموعات بين الشوارع في مسلح غير قتال - العصابات أو الشجار عنف ●

 أن يمكن مرتجلة ، ولكن متفجرات أو أسلحة استخدام عدم يعني مسلح غير)

 (األشياء من وغيرها والصخور العصي استخدام يشمل

 باستخدام الدولة سلطات أو األخرى المدنية الجماعات ضد القتال - المسلح القتال ●

 مرتجلة متفجرات أو أسلحة

propertydamage إلحاقه تم الذي الممتلكات ضرر لنوع وصف أفضل المنسدلة القائمة من اختر منسدلة قائمة: 

 المعروفة بالممتلكات ضرر ال ●

 ولكن لهجوم الممتلكات تعرضت - بالممتلكات أضرار دون ولكن الغوغاء عمل ●

 الواقع في ضرر أي يحدث لم

 المحطمة ، األسوار المثال ، النوافذ سبيل على - بالممتلكات طفيفة أضرار ●

 تم التي الشعارات أو المشردين ، الالفتات األبواب ، الطوب أو المكسورة

 تشويهها
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 إحراق أو متقطع نهب ●

 إحراق أو النطاق واسع نهب ●

 االستخدام نطاق خارج بأكملها ممتلكات تدمير أي - للممتلكات كامل تدمير ●

MBproperty للهجوم( مقر أو للحزب المثال ، مكتب سبيل على) المسلمين االخوان ممتلكات تعرضت هل متغير 

 ".ال" اإلجابة كانت " إذا0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل خالل

 

 : القمع7القسم 

 

 سنقوم في هذا القسم بترميز المتغيرات التي تصف كيفية استجابة السلطات للحدث ، بما في ذلك مستويات القمع المستخدمة.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

repression الحدث في المشاركين ضد المستخدم القمع لمستوى وصف أفضل المنسدلة القائمة من اختر منسدلة قائمة: 

 أمني وجود عنف ، ال يوجد ال ●

 أمني إجراء يوجد ال ولكن الحدث في موجودة األمن قوات ●

 الحدث بعد أو قبل أمنية افرع إلى المشاركون استدعي ●

 (المسير المثال، منع سبيل على) األمن قوات قبل من جسدية مضايقات ●

 االعتقاالت/  اعتقاالت ●

 األمن قوات ألحقتها إصابات ●

 األمن قوات ألحقتها وفيات ●

repressiontype منسدلة قائمة 

 (اختياري)
 الحقل قمع ، فاترك أي استخدام يتم لم إذا) القمع نوع الحدث ، حدد في القمع استخدام تم إذا

 (:فارًغا

 (الدروع واستخدام والركل بالعصي الضرب مثل) الحشود في التحكم ●

للدموع ،  المسيل المثال ، الغاز سبيل على) المتصاعدة الحشود على السيطرة ●

 (المياه مدفع

 المدنيين على المطاطي الرصاص إطالق ●

 الهواء في الحية الذخيرة اطالق ●

 المدنيين على القنابل أو الحية الذخيرة إطالق ●

repressiveagent 0بنعم ، " اإلجابة كانت إذا" 1" الحدث؟ أدخل قمع في التالية السلطات أنواع شاركت هل متغير "

 أنواع من نوع لكل مخصص عمود هناك سيكون البيانات جدول في". ]ال" اإلجابة كانت إذا

 [السلطات

 األمن قوات/  الشرطة ●

 الجيش ●

 الشبيحة أو البلطجية ●

 المحليين السكان ●

 (والعدالة الحرية حزب بخالف) سياسي حزب ●

 صاحب يستأجرها التي الخاصة األمن المثال ، قوة سبيل على) العمل صاحب ●

 (العمل

 والعدالة الحرية حزب أو المسلمون اإلخوان ●

 آخر ●

killed يذكر لم إذا أو أحد يقتل لم إذا 0 أدخل. الحدث هذا في قتلوا الذين األشخاص عدد أدخل رقم 

 التي نفسها الترميز قواعد للوفيات ، فاستخدم تقدير إعطاء تم إذا. يقتل شخص أي المقال

 .1- أدخل رقم أي إدراج يتم لم ولكن الوفيات حدثت إذا. الحدث حجم لتقدير تستخدم

injured تذكر لم إذا أو أحد يصب لم إذا 0 أدخل. الحدث هذا في المصابين األشخاص عدد أدخل رقم 

 مثل الترميز قواعد نفس لإلصابات ، استخدم تقدير إعطاء تم إذا. مصاب شخص أي المقالة

 .1- أدخل رقم أي سرد يتم لم ولكن إصابات وقعت إذا. الحدث حجم لتقدير المستخدمة تلك
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arrested على القبض يتم لم إذا 0 أدخل. الحدث هذا في عليهم القبض تم الذين األشخاص عدد أدخل رقم 

لالعتقاالت ،  تقدير إعطاء تم إذا. عليه القبض إلقاء يتم شخص أي المقال يذكر لم إذا أو أحد

 اعتقاالت حدوث حالة في. الحدث حجم لتقدير لتلك المستخدمة نفسها الترميز قواعد فاستخدم

 .1- أدخل رقم أي إدراج يتم لم ولكن

 

 : المصادر8القسم 

 

المصادر المستخدمة. أدرج أدناه فقط تعليمات للمتغيرات المتعلقة بالمصدر سنقوم في هذا القسم بترميز المتغيرات التي تصف 

األول. ومع ذلك ، في جدول البيانات ستكون هناك أعمدة متاحة للمصادر الثانية والثالثة. إذا تم استخدام مصدر واحد فقط ، 

 يجب عليك فقط ملء المتغيرات ذات الصلة بالمصدر األول وترك األخرى فارغة.
 

 التعليمات/  الوصف النوع المتغير اسم

sourcename1 في اليوم( ، ولكن المصري) موقع على تلقائيًا ذلك تعيين سيتم. المستخدم المصدر اسم منسدلة قائمة 

 .منسدلة قائمة من المصادر ، فستختار من المزيد أضفنا إذا المستقبل

articletitle1 (العربية باللغة) المقالة عنوان اكتب أو انسخ حر نص 

articledate1 ألن) الغالب في متشابهين يكونا لن المقالة وتاريخ الحدث تاريخ أن الحظ. المقال نشر تاريخ تاريخ 

-YYYY-MM بالتنسيق أدخل(. للحدث التالي اليوم في الصحيفة في عادة ستنشر المقالة
DD. 

pagenumber1 (.وجد إن) المقال نشر تم حيث الصفحة رقم (اختياري) رقم 

URL1 رابط الصق حر نص URL المقالة لهذه. 

DB1 عنوان أنشئ حر نص URL في للمصدر Dropbox الخطوات بذلك، اتبع للقيام. هنا بلصقه وقم 

 :التالية

 في الملف يمين على الموجودة الثالث النقاط على يحتوي الذي الزر فوق انقر ●

Dropbox 

 "مشاركة" اختر ●

 للملف فريد رابط إنشاء إلى ذلك سيؤدي -" رابط إنشاء" على انقر ●

 بك الخاصة الحافظة إلى الرابط ينسخ هذا -" الرابط نسخ" فوق انقر ●

 الخلية في الرابط الصق ●

 


