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شكر وتقدير

يتقــدم الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالشــكر والتقدير إىل كل األرس الفلســطينية التي ســاهمت 

يف إنجــاح مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني 2019 مــن خــال تعاونهم بــاإلدالء بالبيانــات املطلوبة، 

واىل جميــع العاملــني يف هــذا املســح لتفانيهــم بالعمــل أثنــاء تأديــة واجبهــم وجهودهــم االســتثنائية يف 

تنفيــذ هــذا املــرشوع بكافــة مراحلــه، كــام نوجــه االمتنــان ألعضــاء اللجنــة اإلستشــارية الوطنيــة ملســح 

العنــف بصفتهــم الشــخصية واالعتباريــة واىل الخــرباء الســيدة اســمهان وادي، والدكتــور محمــد الحــاج 

يحيــى عــى الجهــود التــي بذلوهــا النجــاح هــذا املســح ومتابعــة خطــوات تخطيــط وتنفيــذ املســح.

ــن  ــي م ــق فن ــادة فري ــطيني، 2019 بقي ــع الفلس ــف يف املجتم ــح العن ــذ مس ــط وتنفي ــم تخطي ــد ت لق

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وبدعــم مــايل مــن وزارة شــؤون املــرأة، وصنــدوق االمــم املتحــدة 

للســكان مــن خــال مــرشوع حيــاة املمــول مــن الحكومــة الكنديــة، والتعــاون اإليطــايل، ولجنــة األمــم 

ــر  ــدول غــرب آســيا )االســكوا(، فلهــم جميعــاً كل الشــكر والتقدي ــة ل ــة واالجتامعي املتحــدة اإلقتصادي

عــى مســاهمتهم القيمــة يف متويــل هــذا املــرشوع.



 اللجنة الفنية	 
رئيس اللجنة أشرف حمدان  

فاتن أبو قرع
مهيرة قنداح

رانيا ابو غبوش
ماسة زيدان

محمد الصيرفي
زياد قاللوة

مصعب ابو الهيجا
سماح سناف

جمال غنام
 

 مستشاري المسح	 
أ. د. محمد الحاج يحيى

أ. أسمهان وادي

 إعداد التقرير  	 
أشرف حمدان
فاتن أبو قرع
مهيرة قنداح

 
 المراجعة األولية 	 

مصطفى خواجا
جواد الصالح

محمد قاللوة
نايف عابد

امجد جوابرة
رانيا أبو غبوش

ماهر صبيح
 

 المراجعة النهائية  	 
عناية زيدان

 اإلشراف العام 	 
 د. عال عوض      رئيس الجهاز

فريق العمل



تنويه للمستخدمين
 

 بدأت عملية جمع بيانات املسح يف الضفة الغربية بتاريخ 2019/03/19 وانتهت بتاريخ 2019/05/16، أما يف قطاع غزة فقد بدأت 	 

عملية جمع البيانات بتاريخ 2019/03/13، وانتهت بتاريخ 2019/05/20.

ينطبق العنف االقتصادي عىل النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج يف الفئة العمرية )18-64 سنة( ومارسن أي نشاط 	 

اقتصادي او ميتلكن اموال مثل )حساب بنيك، مرياث، أمالك( خالل 12 شهرا املاضية، أي أن األفعال الخاصة بالعنف االقتصادي تنطبق 

عليهن.

ينطبق العنف االجتامعي عىل النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج يف الفئة العمرية )18-64 سنة( ومارسن أي نشاط 	 

اقتصادي ولديهن عالقات اجتامعية وأقارب من الدرجة األوىل وأصدقاء وجريان خالل 12 شهرا املاضية، أي أن األفعال الخاصة بالعنف 

االجتامعي تنطبق عليهن.

 )0(: القيمة أقل من نصف وحدة.	 

 )-(: ال يوجد.	 
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المقدمة

يعتــر مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني 2019 مــن املســوح النوعيــة املتخصصــة، وينفــذ يف فلســطني للمــرة الثالثــة، فقــد تــم 

تنفيــذ املســح األول يف العــام 2005، واملســح الثــاين يف العــام 2011، ويحتــل هــذا املســح أهميــة خاصــة يف كونــه يســلط الضــوء عــىل 

ظاهــرة العنــف يف املجتمــع الفلســطيني، ســواء العنــف األرسي أو املجتمعــي، ويشــكل فرصــة إلجــراء املقارنــات مــع املســوح الســابقة 

للوقــوف عــىل حجــم ظاهــرة العنــف يف املجتمــع الفلســطيني ومــدى انتشــارها ومــا طــرأ عليهــا مــن تغــريات، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

ســامت تنمويــة وإنســانية، ويهــدف هــذا املســح اىل توفــري قاعــدة بيانــات شــاملة ومحدثــة حــول العنــف املوجــه ضــد النســاء واألطفال 

والشــباب وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة، مــن شــأنها مســاعدة صنــاع القــرار وراســمي السياســات يف إعــداد الخطــط والرامــج وصياغــة 

التدخــالت املســتندة اىل األدلــة للنهــوض بواقــع هــذه الفئــات وتلبيــة احتياجاتهــم وتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم.

ــات التــي ظهــرت خــالل  ــدة لســد الفجــوة يف البيان ــذ مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني 2019 يف ظــل الحاجــة املتزاي ــم تنفي ت

ــؤرشات  ــذه امل ــري ه ــة لتوف ــتدامة 2030، والحاج ــة املس ــدة التنمي ــة بأجن ــة املرتبط ــات الدولي ــل املتطلب ــابقني، ويف ظ ــحني الس املس

ــة ومؤسســات  ــة وغــري الحكومي ــة الــرشكاء مــن املؤسســات الحكومي ــة احتياجــات كاف ــة اىل تلبي ــة، باإلضاف ــات الوطني ضمــن األولوي

املجتمــع املــدين، خاصــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء التــي ترأســها وزارة شــؤون املــرأة بهــدف مســاعدتها يف إعــداد 

ــة  ــاس التكلف ــوذج قي ــة من ــر قســم خــاص لتغذي ــىل تطوي ــل ع ــرأة، والعم ــف ضــد امل ــة ملناهضــة العن ــة القادم اإلســرتاتيجية الوطني

ــرأة.  ــح وزارة شــؤون امل ــة لصال االقتصادي

لقــد تــم عكــس التغــريات واإلضافــات بتغيــريات منهجيــة نوعيــة أخــذت بعــني االعتبــار املحافظــة عــىل إمكانيــة إجــراء املقارنــات بــني 

نتائــج هــذا املســح واملســح الســابق 2011، وإضافــة املــؤرشات التــي مل تكــن موجــودة يف الســابق ومنهــا مــؤرشات العنــف اإللكــرتوين، 

ــة  ــا الحديث ــالل التكنولوجي ــن خ ــرة األوىل م ــف للم ــح العن ــات يف مس ــع البيان ــة جم ــتخدمة يف عملي ــر األدوات املس ــم تطوي ــام ت ك

ــوزع عــىل األرس  ــات ت ــات إجاب ــك اســتخدام بطاق ــة، وكذل ــة املكاني ــة املرتبطــة بنظــم املعلومــات الجغرافي باســتخدام األجهــزة الكفي

املســتجيبة للتســهيل يف اختيــار رقــم اإلجابــة دون االضطــرار إىل االفصــاح بهــا مــام عــّزز الخصوصيــة املقرتنــة بحساســية املســح، إضافــة 

ــع نســب االســتجابة لتكــون ضمــن املامرســات  ــف العــبء عــىل األرس وترف ــات تعمــل عــىل تخفي ــة لجمــع البيان ــر منهجي اىل تطوي

الفضــىل التــي يســعى الجهــاز لتطويرهــا بشــكل دائــم لتوفــري البيانــات.  

وعــىل الصعيــد الوطنــي، فقــد تــم تنفيــذ املســح عــىل قاعــدة الرشاكــة الحقيقيــة والتنســيق مــع مختلــف األطــراف، وقــد تــم تجســيد 

ذلــك مــن خــالل تشــكيل لجنــة استشــارية وطنيــة للمســح بقيــادة كل مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة شــؤون املــرأة 

وعضويــة العديــد مــن املؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين وبعــض املؤسســات واملنظــامت الدوليــة، 

وقــد شــكلت هــذه اللجنــة املرجعيــة الوطنيــة لهــذا املســح لضــامن تلبيــة احتياجــات كافــة الــرشكاء.

نأمــل يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن يوفــر هــذا املســح معلومــات أساســية ملســاعدة متخــذي القــرارات يف رســم ومتابعــة 

وتقويــم السياســات املتعلقــة بواقــع العنــف يف املجتمــع الفلســطيني، ومتكــني راســمي السياســات مــن التحليــل والتقويــم للمعلومــات 

مــن أجــل متابعــة وتقييــم الرامــج والسياســات الخاصــة بالعنــف.

والله املوفق،،،

                                          د. عا عوضترشين ثاين، 2019

                                           رئيس الجهاز  
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1.1 المصطلحات والمؤشرات:
تعرف املصطلحات واملؤرشات املستخدمة يف هذا املسح وفق معجم املصطلحات اإلحصائية، ودليل املؤرشات االحصائية الصادرة عن 

النظم الدولية.  التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات واملنسجمة مع  الجهاز واملعتمدة عىل احدث 

العنف األسري:
كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األرسة تجاه أي فرد آخر منها وينطوي عىل إيذاء جسدي أو جنيس أو نفيس أو عىل 

تهديد بإيذاء جسدي أو جنيس أو نفيس أو يولد تخوفاً. كام ويشمل الحرمان من الحقوق األساسية كاملأوى واملأكل واملرشب وامللبس 

والتعليم وحرية الحركة وتقرير املصري وفقدان األمان عىل نفسه.

العنف ضد النساء1:
أي فعل عنف قائم عىل أساس النوع االجتامعي، ويؤدى أو من شأنه ان يؤدي إىل رضر بدين أو جنيس أو نفيس أو معاناة للنساء، مبا يف 

ذلك التهديد بارتكاب هذه األعامل، أو اإلرغام عليها أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء تم يف الحياة العامة أو الخاصة.

العنف من الزوج2:
يشتمل عىل مجموعة من األفعال باإلكراه سواء كانت جنسية أو نفسية أو بدنية، والتي تستخدم تجاه شخص امرأة بالغة أو مراهقة من 

قبل زوجها الحايل أو السابق بدون موافقتها.

العنف الجسدي:
هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام لكامت باليد، شد الشعر، لوي اليد، القرص، الصفع، الركل، الخنق، الحرق، الجر، 

السحب، القتل، اإليذاء، الرضب، ويستخدم بهدف التعبري عن القوة الجسدية، وغالبا تكون الضحية هي الشخص األضعف.

العنف النفسي:
هو شكل من أشكال العنف، وهو يتمثل بسلوك نفيس أو املعاملة السيئة لإلنسان واالستهتار واالزدراء به.  وميارس باستخدام التوبيخ 

والشتائم، والكالم، والحرمان من إظهار العواطف قوالّ وفعالّ، والتلقيب بأسامء و ألقاب تحقري، واإلكراه للقيام بعمل معني ضد الرغبة، 

والطرد من البيت، أو الحبس داخل البيت، والرتهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه. يستخدم العنف النفيس بهدف إثارة القلق والخوف يف 

الشخص، واملس باآلخرين نفسيا والحط من قيمة الشخص كمثال الزوجة وإشعارها بأنها سلبية، وإضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية، 

النفيس:  العنف  التي يحدثها  الذات.  من اآلثار  بالنفس وتقدير  الثقة  املعنوية والذاتية، وخلخلة  واإلساءة لآلخرين وتحطيم قدراتهم 

تحطيم نظرة الشخص لذاته، إيقاع األذى النفيس، اإلساءة املعنوية، زعزعة الثقة بالذات مام ينعكس عىل تقدير الشخص لذاته.

العنف الجنسي:
هو فعل إجرامي يتم من خالله استخدام السلوك الجنيس لتنفيذ االعتداء الجنيس بالقوة رغم إرادة الطرف اآلخر، وهو انتهاك لحقوق 

اإلنسان.  ميارس العنف الجنيس عن طريق: التحرش الجنيس، االغتصاب، عرض أفالم إباحية، التقاط صور فاضحة، إجبار املرأة عىل العمل 

يف الزىن، هتك العرض، وأحيانا تستخدم أساليب مؤذية وعنيفة.   يستخدم هذا النوع من العنف بهدف استغالل الضحية واستخدام 

القوة والسيطرة عىل الضحية، والتي تتمثل غالباً باملرأة من قبل املعتدي الرجل، ويحدث لعدم وجود قوانني صارمة وإجراءات تتخذ بحق 

املعتدين.

عنف اقتصادي على الزوجة:
هو شكل من أشكال العنف، الذي قد تتعرض له الزوجة من قبل الزوج ويأخذ عدة أشكال منها الطلب من الزوجة معرفة كيفية رصفها 

للامل، الترصف بأمالكها الخاصة، منعها من العمل، الترصف بإرثها دون موافقتها، وإجبارها عىل االستقالة ....الخ.

1 CEDAW, General Recommendation No.19, para 6

2 UN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112.

المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات
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عنف جسدي أقل حدة )بسيط(:
هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام أدوات تكون أقل حدة من غريها وتأخذ عدة أشكال منها اللكم، الرضب، الدفع، 

الشد من الشعر، أو الشد من املالبس.  وقد يرتك العنف الجسدي آثاراً عىل الجسم.

عنف جسدي أكثر حدة )كبير(:
هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.  ميارس باستخدام أدوات تكون أكرث حدة وأمل من غريها وتأخذ عدة أشكال منها الخنق، الحرق عمداً، 

التهديد، استخدم مسدساً، أو سكيناً أو أي سالح آخر اتجاه الضحية، التهجم عليك بجسم مؤذي مثل كريس وعصا، قضيب حديد حزام أو 

ما شابه، وقد يرتك العنف الجسدي آثاراً عىل الجسم.

العنف اإللكتروني3:
هو شكل من أشكال العنف الذي يتعرض له األفراد وقد يأخذ عدة أشكال منها الغواية، أو رسقة الحسابات، أو الرسائل غري املرغوب فيها، 

أو التحرش4، أو االبتزاز أو استغالل الضحايا/ الناجني مقابل املال واملمتلكات، أو إرغامهم عىل ارتكاب أفعال غري مناسبة أو غري قانونية 

عر اإلنرتنت أو الصور اإلباحية التي تحتوي عىل اعتداءات جنسية عر اإلنرتنت.

الصعوبة/ اإلعاقة: 
يعرف األفراد ذوي اإلعاقة بأنهم األشخاص الذين يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية  طويلة األجل وكذلك الحواجز 

واملواقف والبيئات املختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة يف مجتمعهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

الطفل:
كل شخص يقل عمره عن مثاين عرشة سنة إال إذا كان القانون الساري يحدد سن البلوغ بعمر أصغر.  وبدون التمييز من أي نوع بغض 

النظر عن الطفل أو عن أي من أبويه أو القامئني عىل رعاية أو عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو موقفه السيايس أو آرائه األخرى 

أو أصله القومي أو العرقي أو االجتامعي أو ممتلكاته أو حالة اإلعاقة أو امليالد أو أي مكانة أخرى. 

كبير السن:
هو الشخص الذي بلغ عمره 65 سنة أو أكرث، ومل يعد قادراً عىل أداء أدواره األرسية أو مل يعد قادراً عىل العمل بسبب تراجع صحته 

البدنية. 

اإلساءة الجسدية:
هو شكل من اشكال االساءة ويأخذ عدة أشكال منها: إلحاق األذى والرضر الجسدي، لوي الذراع أو الشد بقوة، حصول آالم يف املفاصل 

أو رضوض أو خدوش وجروح بسيطة نتيجة التهجم عليه، اإلغامء نتيجة الرضب عىل الرأس، الرضب بحزام أو عصا وكرس أحد العظام 

نتيجة االعتداء عليه. 

اإلساءة االجتماعية:
هو شكل من اشكال االساءة ويأخذ عدة أشكال منها: البقاء بالفراش مدعياً املرض مع أنه ليس مريضاً، أو العزل عن أفراد األرسة، أو املنع 

من االختالط بهم.

اإلساءة االقتصادية:
هو شكل من اشكال االساءة ويأخذ عدة أشكال منها: أخذ أشياء خاصة به مثال )أموال، ممتلكات، وما شابه( دون موافقته، وتحطيم 

أشياء خاصة به. 

3  UN report: Urgent action needed to combat online violence against women and girls, 2015. 

4 Cyber Violence Against women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call, UN Report “ Combating Online violence  against women and girls: A worldwide wakeup call” Sep 25, 2015.

المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات



14

اإلهمال الصحي:
هو شكل من اشكال االساءة ويأخذ عدة أشكال منها: عدم القدرة عىل اخذ بعض األدوية الطبية سواء كان بنفسه أو عدم قيام احد أفراد 

األرسة مبساعدته للحصول عىل الدواء. 

ف:
ِّ
المعتدي/المعن

الشخص الذي ميارس سلوك العنف بكافة أشكاله.

2.1 التصنيفات
اعتمد يف عملية جمع ومعالجة البيانات االحصائية عىل التصنيفات املعتمدة واملستخدمة يف الجهاز وفق املعايري الدولية ومبا يتالءم مع 

.)ISCO-08( الخصوصية الفلسطينية يف دليل التصنيف املهني الفلسطيني

المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات
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الفصل الثاني

النتائج األساسية
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يعرض هذا الفصل ملخصاً ألهم نتائج مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني، 2019 والتي تسلط الضوء عىل العنف الذي يتعرض له األفراد 

يف املجتمع الفلسطيني سواء العنف األرسي أو العنف املجتمعي، ويوفر قراءة لواقع واتجاه حجم ظاهرة العنف.

يف هذا املسح تم قياس عدة أنواع من العنف ومنها العنف يف األماكن التي يتعرض فيها األفراد للعنف مبختلف أنواعه ومتمثلة بالشارع 

النفيس  العنف  قياس  تم  وعليه  املنزل،  اىل  إضافة  العمل  وأماكن  التعليمية،  واملؤسسات  التسوق،  وأماكن  العامة  املواصالت  وأماكن 

والجسدي والجنيس واالجتامعي واالقتصادي والعنف االلكرتوين الذي يتعرض له األفراد مبختلف فئاتهم وهم النساء املتزوجات حالياً أو 

اللوايت سبق لهن الزواج )18-64 سنة(، األطفال أقل من 18 سنة، الرجال املتزوجني أو سبق لهم الزواج )18-64 سنة(، األفراد الذين مل 

يسبق لهم الزواج )18-64 سنة(، كبار السن )65 سنة فأكرث(، واألفراد ذوي االعاقة. 

العنف في أماكن التسوق  .1

1.2 العنف في الحيز الخارجي

النتائج األساسية

%6

%3

%4%6

%2

%10%4

%7

%5

تعرّض الشباب يف العمر )18-29 سنة( 
للعنف النفيس يف أماكن التسوق 

)داخل السوق أو املحات التجارية( 
من قبل آخرين

من األطفال الذكور )12-17 سنة( تعرّضوا للعنف 
يف أماكن التسوق

االناثالذكور

من النساء املتزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج 
)18-64 سنة( تعرّضن للعنف النفيس يف أماكن 

التسوق 

الضفة الغربيةالضفة الغربية

الضفة الغربية

قطاع غزةقطاع غزة

قطاع غزة

في فلسطينفي فلسطين

%4
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العنف في الشارع   .2

النتائج األساسية

%12

%21%24

%18

%32

%4
من الرجال املتزوجني حالياً أو الذين 

سبق لهم الزواج )18-64 سنة( 
تعرّضوا للعنف النفيس يف الشارع 

من قبل آخرين يف فلسطني

من الشبان الذكور يف العمر )18-29 سنة( 
الذين مل يسبق لهم الزواج تعرّضوا 
للعنف النفيس يف الشارع يف فلسطني

من األطفال )12-17 سنة( تعرّضوا للعنف يف الشارع

%8

%16

%36

%24

%52

%18

%28

%11

%12

%10

الضفة الغربية

الضفة الغربية

قطاع غزة

قطاع غزة

الضفة الغربية

قطاع غزة

من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت 
سبق لهن الزواج )18-64 سنة( تعرّضن 

للعنف النفيس يف الشارع من قبل 
آخرين يف فلسطني     

وبنفس النسبة يف كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة

يف فلسطني
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العنف في المؤسسات التعليمية   .3

النتائج األساسية

%4
من الشبان )18-29 سنة( تعرّضوا للعنف النفيس 
يف املؤسسات التعليمية )الجامعات أو الكليات( 

يف فلسطني

%25

%17%15

%19

%10%13

%34

%26%18

من األطفال )12-17 سنة( يف فلسطني تعرّضوا 
ألحد أنواع العنف يف املدارس

من األطفال )12-17 سنة( يف فلسطني تعرّضوا 
للعنف الجسدي )اللكم، الرضب، الدفع، شد 

الشعر، الشد من املابس( من قبل أحد املعلمني أو 
املعلامت يف املدارس

من األطفال )12-17 سنة( يف فلسطني تعرّضوا 
للعنف النفيس )السب، الشتم، التلفظ بألفاظ غري 

الئقة( من قبل أحد املعلمني أو املعلامت

%36

%26%18

%25

%15

%51

%41%24

%15

%7%12

%13

%6

%17

%10%10

فلسطني

فلسطني

فلسطني

الضفة الغربية

الضفة الغربيةالضفة الغربية

قطاع غزة

قطاع غزةقطاع غزة
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العنف في أماكن العمل   .4

النتائج األساسية

%2
من النساء العامات املتزوجات 

حالياً او اللوايت سبق لهن 
الزواج )18-64 سنة( تعرّضن 

للعنف النفيس يف أماكن العمل 
يف فلسطني

%8
من الرجال العاملني املتزوجني حالياً أو 
الذين سبق لهم الزواج )18-64 سنة( 

تعرّضوا للعنف النفيس يف أماكن العمل 
يف فلسطني

%6%12
قطاع غزةالضفة الغربية

من الشبان الذكور العاملني يف 
العمر )18-29 سنة( الذين مل 

يسبق لهم الزواج تعرّضوا للعنف 
النفيس يف أماكن العمل يف 

فلسطني

%8%13
قطاع غزةالضفة الغربية

%10
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3.2 العنف األي

 أو اللواتي سبق لهن الزواج )١٨-٦٤ سنة(
ً
2.2 العنف ضد النساء المتزوجات حاليا

العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس ضد النساء   .1

النتائج األساسية

%29%18
من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت 
سبق لهن الزواج تعرّضن ألحد أشكال 
العنف )النفيس، الجسدي، الجنيس، 

االجتامعي، االقتصادي( »عى األقل ملرة 
واحدة« من قبل أزواجهن يف فلسطني

من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق 
لهن الزواج  تعرّضن للعنف الجسدي »عى 

األقل ملرة واحدة« من قبل أزواجهن يف 
فلسطني

%24%12 %38%26
الضفة الغربيةالضفة الغربية قطاع غزةقطاع غزة

%57
من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت 

سبق لهن الزواج تعرّضن للعنف النفيس 
»عى األقل ملرة واحدة« من قبل 

أزواجهن يف فلسطني

%52%64
قطاع غزةالضفة الغربية

%9
من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت 

سبق لهن الزواج تعرّضن للعنف الجنيس 
»عى األقل ملرة واحدة« من قبل أزواجهن 

يف فلسطني

%8%11
قطاع غزةالضفة الغربية

نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج )18-64 سنة( وتعرّضن )عى األقل ملرة واحدة( ألحد أنواع العنف 

من قبل الزوج خال 12 شهرا املاضية حسب املنطقة ونوع العنف للعام 2019

املنطقة
نوع العنف

العنف االقتصاديالعنف االجتامعيالعنف الجنيسالعنف الجسديالعنف النفيسانتشار العنف

29.456.617.88.832.541.1فلسطني

24.351.712.47.624.332.4الضفة الغربية 

37.563.526.410.646.755.0قطاع غزة
مالحظة: انواع العنف يف هذا الجدول متثل أشكال العنف يف عام 2011 وأشكال جديدة تم اضافتها يف استامرة 2019 لتبلغ 40 شكالً
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له  تتعرض  الذي  العنف  إنتشار  نسبة  في  انخفاض  هناك  ان  نجد   2011 العام  مع  مقارنة    .2
 أو اللواتي سبق لهن الزواج من قبل الزوج من 37 في العام 2011 

ً
النساء المتزوجات حاليا

الى 27 في العام 2019  ضمن قياس مؤشرات التنمية المستدامة  ٢٠٣٠  وتلبية للمؤشر  
(SDGs 1.2.5)

النتائج األساسية

%52

%17%7

نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج 
)18-64 سنة( وتعرضن للعنف النفيس من قبل أزواجهن

إنخفاض يف وترية إنتشار العنف 
الذي تتعرض له النساء يف املجتمع 

الفلسطيني 

نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج 
)18-64 سنة( وتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن

نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج 
)18-64 سنة( وتعرضن للعنف الجنيس من قبل أزواجهن

%59

%24%12

2235 2019

3051 2011

قطاع غزةالضفة الغربية

2019

20192019

2011

20112011
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نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج )18-64 سنة( وتعرضن )عى األقل ملرة واحدة( ألحد أنواع العنف 

من قبل الزوج خال 12 شهرا املاضية حسب املنطقة ونوع العنف للعامني 2011، 2019

املنطقة

نوع العنف

العنف االقتصاديالعنف االجتامعيالعنف الجنيسالعنف الجسديالعنف النفيسإنتشار العنف

201120192011201920112019201120192011201920112019

37.027.258.652.223.517.411.86.954.827.655.136.2فلسطني

29.922.248.846.117.412.110.25.844.820.241.629.3الضفة الغربية 

51.035.276.462.534.725.814.98.778.941.088.346.7قطاع غزة

  مالحظة: انواع العنف يف 2019 يف هذا الجدول هي نفسها يف عام 2011 وبالتايل متت املقارنة عىل نفس اشكال العنف يف كال العامني.

من النساء اللوايت تعرّضن للعنف 
فضلن السكوت عن العنف الذي 

تعرّضن له من قبل أزواجهن

تحدثن مع أزواجهن وطلنب منهم 
الكف عن االعتداء

لجأن إىل بيت الوالدين أو أحد 
األخوة واألخوات

مل يرتكن البيت إال انهّن 
تكلّمن مع الوالدين أو أحد 

األقارب يف األمر
تكلّمن مع إحدى زميالت العمل أو 

الجريان بهدف االستشارة والتوجيه أو 
حتى الحامية

ذهنب إىل محامي لرفع قضية 
ضد الزوج

ذهنب ملقر الرشطة أو وحدة حامية األرسة 
لتقديم شكوى ضد الزوج أو الحصول عىل 

مساعدة او الحامية من الزوج

أكثر من نصف النساء في فلسطين اللواتي تعّرضن للعنف   .3
لن السكوت عنه 

ّ
       فض

النتائج األساسية

%12%29

%26%47

20192019

20192019

%17%42

%35%88

20112011

20112011

ية
رب

لغ
ة ا

ضف
ال

ية
رب

لغ
ة ا

ضف
ال

زة
 غ

اع
قط

زة
 غ

اع
قط

انخفاض نسبة النساء اللوايت تعّرضن لعنف جسدي

انخفاض نسبة النساء اللوايت تعّرضن لعنف اقتصادي

%61

%48

%24

%20%6
%3

%1

%1

توجهن ملركز مساعدة نفسية 
أو اجتامعية أو قانونية
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نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج )18-64 سنة( وتعرّضن ألحد أنواع العنف وتوجهن لطلب املساعدة حسب 

بعض الجهات التي توجهن إليها أو األساليب التي اتبعنها لطلب املساعدة حسب املنطقة للعامني 2011 و2019 

الجهات التي توجهت لها املرأة املعنفة 

أو األساليب املتبعة لطلب املساعدة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطني

201120192011201920112019

65.360.664.855.566.066.9سكنت عن االعتداء ومل يبلغن أحداَ باألمر 

51.348.039.544.765.452.2تحدثن مع أزواجهن وطلنب الكف عن االعتداء

تركن البيت وذهنب لبيت الوالد أو لبيت أحد 

األخوة أو أحد األقارب

30.223.524.019.637.728.1

توجهن اىل مركز مساعدة نفسية او اجتامعية او 

قانونية

0.71.40.71.10.81.8

المعرفة بوجود مراكز أو مؤسسات للحماية من العنف   .4

من النساء ذوات اإلعاقة املتزوجات حالياً أو 

اللوايت سبق لهن الزواج تعرّضن للعنف النفيس 

عى األقل ملرة واحدة من قبل الزوج يف فلسطني

من النساء ذوات اإلعاقة املتزوجات حالياً 

أو اللوايت سبق لهن الزواج تعرّضن للعنف 

الجسدي عى األقل ملرة واحدة من قبل الزوج 

يف فلسطني

النتائج األساسية

العنف النفسي أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له النساء ذوات اإلعاقة المتزوجات    .5
 أو اللواتي سبق لهن الزواج.

ً
حاليا

قطاع غزةالضفة الغربية

%40

%49

%50%20

%28

من النساء املتزوجات حالياً او اللوايت سبق لهن الزواج )18-64 سنة( وتعرّضن ألحد أنواع العنف أفدن مبعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات 

للحامية من العنف يف املنطقة أو التجمع أو املحافظة التي يعشن فيها للعام 2019 يف فلسطني
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3.2 العنف ضد األفراد )١٨-٦٤ سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج

%39%16

ارتفاع نسبة األفراد )18-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج 
وتعرّضوا للعنف النفيس من قبل أحد أفراد األرسة

انخفاض ملحوظ يف نسبة األفراد )18-64 سنة( الذين مل 
يسبق لهم الزواج وتعرّضوا للعنف الجسدي من قبل أحد 

أفراد األرسة

%25%30

20192019 20112011

العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف 
شيوعاً الذي يتعّرض له األفراد الذين لم 

يسبق لهم الزواج في فلسطين

نسبة األفراد الذين مل يسبق لهم الزواج )18-64 سنة( وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد االرسة خال 12 شهرا املاضية التي 

سبقت املقابلة للعامني 2011، و2019 حسب نوع العنف والجنس 

نوع العنف
20112019

كا الجنسنياناثذكوركا الجنسنياناثذكور

23.025.624.539.339.339.3العنف النفيس 

29.930.130.016.713.915.6العنف الجسدي 

0.60.80.70.50.60.5العنف الجنيس 

7.18.17.5---العنف االجتامعي

11.57.79.48.73.27.2العنف االقتصادي 

مالحظة: العنف االجتامعي مل يتم قياسه يف العام 2011

النتائج األساسية
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1. أكثر من ثلث الشبان الذكور والشابات اإلناث في العمر )18-29 سنة( تعّرضوا لعنف نفسي 

نسبة األفراد )18-29 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد االرسة خال 12 شهرا املاضية التي 

سبقت املقابلة للعام 2019 حسب نوع العنف واملنطقة والجنس  

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنينوع العنف

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

40.444.731.340.857.050.9العنف النفيس 

17.116.411.813.326.821.2العنف الجسدي 

0.50.70.40.70.70.7العنف الجنيس 

7.39.26.08.79.610.1العنف االجتامعي

9.03.57.12.912.64.3العنف االقتصادي 

%45%16

%17

من الشابات االناث اللوايت 

مل يسبق لهن الزواج تعرّضن 

للعنف النفيس من قبل أحد 

أفراد األرسة

من الشابات االناث اللوايت مل 

يسبق لهن الزواج تعرّضن للعنف 

الجسدي من قبل أحد أفراد األرسة

من الشبان الذكور الذين مل 

يسبق لهم الزواج تعرّضوا للعنف 

الجسدي من قبل أحد أفراد األرسة

%41%13

%12

%51%21

%27

الضفة الغربيةالضفة الغربية

الضفة الغربية

قطاع غزةقطاع غزة

قطاع غزة

النتائج األساسية
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%44

%39

%42

%13

%19

%49

%18

%20

األفراد )30-64 سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج تعّرضوا للعنف بصورة أقل من األفراد    .2
)18-29 سنة(

نسبة األفراد )30-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األرسة خال 12 شهراَ املاضية التي سبقت 

املقابلة للعام 2019 حسب نوع العنف واملنطقة والجنس  

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنينوع العنف

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

24.521.919.917.838.831.5العنف النفيس 

10.85.98.54.617.68.8العنف الجسدي 

ماحظة: العنف الجنيس واالجتامعي واالقتصادي لنفس الفئة العمرية عدد املشاهدات فيها قليل جداً وال تسمح بنرش البيانات.

3  أكثر من نصف الشابات االناث )18-29 سنة( اللواتي لم يسبق لهن الزواج وتعّرضن للعنف 
سكتن عن االعتداء ولم يبلغن أحد باألمر

السكوت عن االعتداء وعدم اباغ أحد 
باألمر

عدم ترك البيت والتحدث مع الوالد أو 

أحد االخوة أو أحد األقارب 

التجاهل ورفض الحديث مع املعتدي 

لعدة أيام

التحدث مع املعتدي وطلب الكف عن 

اإلعتداء

التحدث مع االصدقاء او األصحاب

%53

%47

الشبانالشابات

النتائج األساسية

%25%11 %22%6
نسبة األفراد )30-64 سنة( الذين تعرضوا للعنف 
النفيس من قبل أحد أفراد األرسة لكل من الذكور 

واإلناث يف فلسطني

نسبة األفراد )30-64 سنة( الذين تعرضوا للعنف 
الجسدي من قبل أحد أفراد األرسة لكل من الذكور 

واإلناث يف فلسطني
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نسبة األفراد )18-29 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج وتعرضوا ألحد أنواع العنف حسب الجهات التي توجهوا لها أو األساليب التي 

اتبعوها لطلب املساعدة حسب املنطقة، 2019

الجهات التي توجه لها األفراد الذين تعرّضوا للعنف 

أو األساليب التي اتبعوها لطلب املساعدة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطني

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

ــد  ــد أو أح ــع الوال ــدث م ــت والتح ــرك البي ــدم ت ع

ــارب  ــد األق ــوة أو أح االخ

38.848.934.644.143.355.2

18.920.117.018.420.922.4التحدث مع األصدقاء أو األصحاب

43.953.037.052.051.454.3السكوت عن اإلعتداء وعدم ابالغ أحد باألمر

42.446.744.047.140.646.2التجاهل ورفض الحديث مع املعتدي لعدة أيام

13.318.313.118.913.617.5التحدث مع املعتدي وطلب الكف عن اإلعتداء

أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج وتعّرضوا للعنف من قبل أحد    .4
أفراد األسرة يعلمون بتوفر مراكز أو مؤسسات للحماية من العنف في المنطقة أو التجمع 

أو المحافظة التي يعيشون فيها

%36

%32

%2

%3

%41

%4

من األفراد الذين مل يسبق لهم الزواج )18-29 سنة( وتعرّضوا للعنف من قبل أحد أفراد األرسة يعلمون بتوفر 

مراكز أو مؤسسات للحامية من العنف يف املنطقة أو التجمع أو املحافظة التي يعيشون فيها للعام 2019

 2030 املستدامة  التنمية  أهداف  مؤرشات  قياس  ضمن 

 )SDGs  3.2.16( للمؤرش  وتلبية 

من الشباب )18-29 سنة( أفادوا 

بتعرضهم للعنف الجنيس أو التحرش 

الجنيس عندما كانوا بالعمر أقل من 

18 سنة يف فلسطني

ض الشباب للعنف أو التحرش الجنسي في مرحلة الطفولة  5. تعرُّ

النتائج األساسية
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من األفراد ذوي االعاقة الذين مل يسبق لهم الزواج 

تعرّضوا للعنف النفيس »عى األقل ملرة واحدة« من 

قبل أحد أفراد األرسة

من األفراد ذوي االعاقة الذين مل يسبق لهم الزواج 

تعرّضوا للعنف الجسدي »عى األقل ملرة واحدة« من 

قبل أحد أفراد األرسة

%31%19

حوالي ثلث األفراد ذوي اإلعاقة )18-64 سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج تعّرضوا للعنف    .6
فلسطين في  النفسي 

%20 %18

4.2 العنف ضد األطفال

 للعنف من قبل الشخص 
ً

األطفال الذكور في الفئة العمرية 11 سنة فأقل هم األكثر عرضة   .1
الرعاية  عن  المسؤول 

النتائج األساسية

من األطفال يف العمر 11 سنة فأقل تعرّضوا للعنف النفيس 
)الرصاخ، أو الزعيق أو مناداة الطفل بالغبي أو الكسول 

أو أي صفة أخرى من هذا القبيل( وفق ما أفاد به 
الشخص املسؤول عن الرعاية

من األطفال يف العمر 11 سنة فأقل تعرّضوا للعنف الجسدي 
)الهز بقوة، أو الرضب عى مؤخرة اليد أو أي مكان بالجسم 

بالحزام أو العصا، أو الرضب عى اليد واألرجل(
وفق ما أفاد به الشخص املسؤول عن الرعاية

%79%68 %74%62

يف فلسطنييف فلسطني
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نسبة األطفال 11 سنة فأقل الذين تعرّضوا للعنف من قبل الشخص املسؤول عن الرعاية حسب نوع العنف واملنطقة خال 12 

شهرا املاضية التي سبقت املقابلة للعام 2019

نوع العنف

املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطني

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

68.361.563.756.174.468.8العنف الجسدي 

26.118.420.613.733.424.7العنف الجسدي الحاد 

79.174.476.570.482.579.8العنف النفيس 

2.  اآلباء واألمهات وسلوكيات العنف ضد األطفال )12-17 سنة(

النتائج األساسية

من األطفال يف العمر 11 سنة فأقل تعرّضوا للعنف الجسدي 
الحاد )رضب أو صفع عى الوجه أو الرأس أو االثنني معاً او 

الرضب املربح مراراً وتكراراً( وفق ما أفاد به 
الشخص املسؤول عن الرعاية

%26%18

يف فلسطني

%44

%36 %51%69
20112011

%56 %44%63
20192019

نسبة انتشار العنف بني 
األطفال داخل األرسة من 

قبل أحد الوالدين

انخفضت 
نسبة انتشار العنف بني 
األطفال داخل األرسة من 

قبل أحد الوالدين

انخفضت نسبة 
األطفال الذين تعرضوا 

للعنف النفيس من 
قبل األب يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربية

%65
2011

%54
2019

الضفة الغربية
بقيت النسبة يف قطاع غزة 

لألطفال الذين تعرضوا للعنف 

النفيس من قبل األب كام هي

%76
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نسبة األطفال )12-17 سنة( الذين تعرضوا عى األقل ملرة واحدة ألحد أنواع العنف من قبل أحد الوالدين خال 12 شهراً املاضية 

التي سبقت املقابلة حسب املنطقة واملعتدي للعامني 2011، 2019

املنطقة

املعتدي

انتشار العنف

األماألب

العنف الجسديالعنف النفيسالعنف الجسديالعنف النفيس

2011201920112019201120192011201920112019

51.044.269.063.134.426.366.462.734.524.8فلسطني

45.836.164.654.428.715.561.956.827.717.7الضفة الغربية 

59.455.975.975.743.241.973.371.145.235.0قطاع غزة 

النتائج األساسية

%66

%35

2011

2011

2011

2011

%62

%28

%73

%45

%63

%25

2019

2019

2019

2019

%57

%18

%71

%35

انخفضت نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف النفيس من 
قبل األم يف فلسطني

انخفضت نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي 
من قبل األم يف فلسطني

نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي 
من قبل األم

نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف النفيس من قبل األم

الضفة الغربية

الضفة الغربية

قطاع غزة

قطاع غزة
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%64

%27

%17

األب أو األم

أحد االخوة واألخوات

أحد املعلمني 

أو املعلامت

يف فلسطني

 األطفال الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف 

من األب او األم أو األقرباء املحيطني 

باألرسة توجهوا لطلب املساعدة من:

نسبة األطفال )12-17 سنة( الذين تعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األرسة او أحد األقارب وتوّجهوا لطلب املساعدة 

حسب الجهة التي توجهوا إليها واملنطقة خال 12 شهرا املاضية التي سبقت املقابلة للعام 2019

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالجهات التي توّجه إليها األطفال الذين تعرضوا للعنف

63.759.368.6أحد الوالدين

20.921.520.3صديق/ صديقة

26.926.527.4أحد األخوة أو األخوات

16.914.819.2معلم / معلمة

16.516.216.9املرشد/ة االجتامعي/ة يف املدرسة

حوالي ثلثي األطفال )12-17 سنة( توّجهوا لطلب المساعدة من األب أو األم  .3

النتائج األساسية
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نسبة كبار السن )65 سنة فأكرث( الذين تعرضوا ألحد أنواع اإلساءة عى األقل من قبل أحد أفراد األرسة خال 12 شهرا املاضية التي 

سبقت املقابلة حسب املنطقة والجنس ونوع اإلساءة للعامني 2011 و2019 

املنطقة
إساءة اجتامعيةإساءة اقتصاديةإهامل صحيإساءة جسديةإساءة نفسيةانتشار اإلساءة

201120192011201920112019201120192011201920112019

7.37.611.412.42.81.717.121.63.51.61.70.6فلسطني

8.57.513.412.53.11.420.921.53.81.51.60.7الضفة الغربية

4.57.67.312.12.22.28.621.62.81.81.90.2قطاع غزة

الجنس 

6.46.59.310.32.91.415.518.93.31.91.20.2الرجال  

7.98.413.214.12.71.918.323.83.71.32.10.9النساء 

5.2 اإلساءة التي يتعرض لها كبار السن )65 سنة فأكثر(

النساء من كبار السن أكثر عرضة لإلساءة من الرجال في فلسطين   .1

النتائج األساسية

من كبار السن )65 سنة فأكرث( يف فلسطني تعرّضوا 
ألحد أنواع اإلساءة من قبل أحد أفراد األرسة سواء 
)املقيمن او غري املقيمني يف منزل االفراد كبار السن(

إن اإلهامل الصحي هو أكرث أنواع اإلساءة التي تعرض لها 
كبار السن %8

%22

%24%19

إهمال الصحي
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نسبة النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج اللوايت أفدن بأنهن قد عنّفن أزواجهن خال 12 شهرا املاضية التي سبقت 
املقابلة حسب املنطقة ونوع العنف للعامني 2011 و 2019

املنطقة

نوع العنف

العنف الجنيسالعنف االقتصاديالعنف اإلجتامعيالعنف النفيسالعنف الجسديانتشار العنف

201120192011201920112019201120192011201920112019

10.8_17.113.320.310.435.133.74.56.74.94.7فلسطني

10.1_13.611.914.77.729.831.63.65.94.44.1الضفة الغربية 

11.9_24.515.534.014.444.637.06.17.86.15.7قطاع غزة 

)-( مل يتم سؤال الزوجة يف املسح السابق عن ظاهرة العنف الجنيس التي يتعرض لها االزواج من قبل زوجاتهم خالل عام 2011.

6.2  العنف الذي يتعرض له األزواج من قبل زوجاتهم ) حسب إفادة الزوجة( 

  13% نسبة انتشار العنف بني 
األزواج عام 2019 مقابل %17 
عام 2011 )حسب افادة الزوجة(

النتائج األساسية

تم سؤال النساء املتزوجات حالياً 
أو اللوايت سبق لهن الزواج فيام إذا 
قمن مبامرسة أي شكل من أشكال 
العنف ضد أزواجهن، وقد تبني أن

%13

%10%34

%7

نسبة انتشار العنف بني األزواج يف فلسطني

عنّفن أزواجهن 

جسدياً يف فلسطني

مارسن العنف النفيس عى 

أزواجهن يف فلسطني

مارسن العنف اإلجتامعي عى 

أزواجهن يف فلسطني

%12

%8%32

%6

%16

%14%37

%8

الضفة الغربية

الضفة الغربيةالضفة الغربية

الضفة الغربية

قطاع غزة

قطاع غزةقطاع غزة

قطاع غزة

2019
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النتائج األساسية

7.2 العنف االلكتروني

يشكل العنف االلكرتوين املتمثل بالتهديد واالبتزاز واالهانة والتحرش عر استخدام مواقع التواصل االجتامعي أحد األشكال الجديدة التي قد يتعرض لها األفراد 

يف مجتمعنا من كافة الفئات العمرية جراء انتشار استخدام االنرتنت بصورة واسعة يف املجتمع الفلسطيني، وعليه تم يف مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني 

2019 قياس العنف االلكرتوين، وكانت أبرز النتائج كالتايل:

العنف  أشكال  ألحد  تعرضن  سنة(   64-18( الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو   
ً
حاليا المتزوجات  النساء  من   8   .1

االجتماعي  التواصل  لمواقع  استخدامهن  عبر  اآلخرين  قبل  من  االلكتروني 
 

العنف  الزواج تعّرضوا ألحد اشكال  الذين لم يسبق لهم  )18-29 سنة(  الشباب  10 من    .2
االجتماعي التواصل  لمواقع  استخدامهم  عبر  اآلخرين  قبل  من  االلكتروني 

%8%4
من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج 

تعرّضن ألحد أشكال العنف االلكرتوين من خال 

استخدامهن ألحد مواقع التواصل االجتامعي من قبل 

اآلخرين يف فلسطني

من النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج 

تعرّضن لرسقة الحساب البنيك اإللكرتوين )االون الين( أو 

الربيد اإللكرتوين يف فلسطني

%9%4 %5%3
الضفة الغربيةالضفة الغربية قطاع غزةقطاع غزة

%10
من الشباب )18-29 سنة( الذين مل يسبق لهم  

الزواج تعرّضوا ألحد أشكال العنف االلكرتوين عى 

األقل من خال استخدامهم ألحد مواقع التواصل 

االجتامعي يف فلسطني

%9%10

%10

%14%5

%9 الضفة الغربية
قطاع غزة

%8%12
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النتائج األساسية

 أو الذين سبق لهم الزواج )18-64 سنة( تعّرضوا ألحد أشكال 
ً
7 من الرجال المتزوجين حاليا   .3

العنف االلكتروني من قبل اآلخرين عبر استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي 

9 من األطفال )12-17 سنة( تعّرضوا ألحد أشكال العنف االلكتروني من قبل اآلخرين عبر    .4
االجتماعي التواصل  استخدامهم مواقع 

%6
من الشباب )18-29 سنة( تعرّضوا لرسقة 

الحساب البنيك اإللكرتوين )االون الين( أو الربيد 

اإللكرتوين، وهي نفس النسبة لكل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة

%7
%5 من الرجال املتزوجني حالياً أو الذين 

سبق لهم الزواج )18-64 سنة( تعرّضوا 

ألحد أشكال العنف االلكرتوين من 

خال استخدامهم ألحد مواقع التواصل 

االجتامعي، وهي نفس النسبة لكل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة

من الرجال املتزوجني حالياً أو الذين سبق لهم 

الزواج )18-64 سنة( تعرّضوا لرسقة الحساب 

البنيك اإللكرتوين )االون الين( أو الربيد 

اإللكرتوين، وهي نفس النسبة لكل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة

%9
من األطفال )12-17 سنة( تعرّضوا ألحد أشكال 

العنف االلكرتوين بسبب استخدامهم ألحد مواقع 

التواصل االجتامعي من آخرين يف فلسطني

%8%10
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الفصل الثالث

المنهجية
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1.3 مقدمة

نفــذ الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مســحاً وطنيــاً متخصصــاً حــول العنــف يف املجتمــع الفلســطيني، حيــث يعتــر هــذا املســح 

هــو الثالــث مــن نوعــه الــذي ينفــذ عــىل املســتوى الوطنــي لدراســة هــذه الظاهــرة التــي يتعــرض لهــا األفــراد مــن داخــل وخــارج أفــراد 

األرسة خــالل عــام 2019.  تــم تنفيــذ املســح عــىل عينــة أرسيــة قدرهــا )12,942( أرسة يف فلســطني خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2019، 

تكمــن أهميــة تنفيــذ هــذا املســح، مبــا يوفــره مــن بيانــات حديثــة وشــاملة حــول املوضــوع تســاعد يف ردم فجــوة البيانــات، ومتكــن 

الباحثــني واملخططــني مــن إعــداد الدراســات، ووضــع الرامــج والسياســات بهــدف الحــد مــن العنــف املــامرس ضــد النســاء، والرجــال، 

والشــباب، واألطفــال وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة.

2.3 أهداف المسح

توفري احصائيات شاملة وممثلة حول العنف يف املجتمع الفلسطيني خصوصاً للفئات اآلتيه؛ النساء املتزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج 

من الفئة العمرية )18-64 سنة(، الرجال املتزوجني حاليا او سبق لهم الزواج من الفئة العمرية )18-64 سنة(، واألفراد من الذكور واإلناث 

)18-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج، األطفال )12-17 سنة(، كبار السن )65 سنة فأكرث(.

وبشكل تفصييل، يهدف املسح إىل توفري بيانات حول:

العنف النفيس والجسدي والجنيس واالجتامعي واالقتصادي الذي تتعرض له النساء املتزوجات حاليا أو اللوايت سبق لهن الزواج من 	 

قبل أزواجهن.

العنف النفيس والجسدي والجنيس الذي يتعرض له األطفال )0-11 سنة( من وجهة نظر املسؤول عن الرعاية.	 

العنف النفيس والجسدي والجنيس واالجتامعي واالقتصادي الذي يتعرض له األزواج من وجهة نظر الزوجات.	 

العنف النفيس والجسدي والجنيس الذي يتعرض له الرجال الذين سبق لهم الزواج من أفراد آخرين.	 

العنف النفيس والجسدي والجنيس الذي يتعرض له األطفال يف الفئة العمرية )12-17 سنة(.	 

االساءة النفسية والجسدية واالقتصادية واالجتامعية واإلهامل الصحي الذي يتعرض له كبار السن )65 سنة فأكرث(	 

العنف النفيس والجسدي والجنيس واالجتامعي واالقتصادي الذي يتعرض لها األفراد )18-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج.	 

الخصائص الدميوغرافية واالقتصادية لألفراد املعنفني. 	 

العنف النفيس والجسدي والجنيس من قبل أفراد آخرين.	 

تلقي الخدمة املقدمة لألفراد املعنفني.	 

العنف االلكرتوين وأنواعه لكافة الفئات.	 

العنف ضد األفراد ذوي إعاقة )النساء اللوايت سبق لهن الزواج(، االفراد )18-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج، الرجال الذين سبق 	 

لهم الزواج، االطفال )12-17 سنة(، كبار السن 65 سنة فأكرث.   

مؤرشات التنمية املستدامة ذات العالقة. ات	 

مارة المسح	 

المنهجية
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3.3 استمارة المسح

تم اإلطالع عىل التوصيات الدولية يف مجال إحصاءات العنف عند البدء يف تطوير اإلستامرة، وتجارب الدول يف تنفيذ مثل هذه املسوح، 

كام روعي خصوصية املجتمع الفلسطيني عند تنفيذ هذا املسح، وقد تم تصميم االستامرة باالعتامد عىل تجربة الجهاز الثانية بتنفيذ 

مسح العنف 2011.

 

كام تم تطوير استامرة مسح العنف 2019 بالتعاون مع الرشكاء يف اللجنة االستشارية الوطنية ملسح العنف واالستعانة بأكرث من مستشار 

للمسح، وتم األخذ بالعديد من املالحظات من ذوي الخرة التي عكست التجربة الفلسطينية يف هذا املجال وكذلك مدى حاجة املجتمع 

املحيل لهذه املؤرشات.

تتكون االستامرة من مثانية أقسام رئيسية عىل النحو اآليت:

البيانات التعريفية والسيطرة النوعية: تم سؤاله ألي فرد يف األرسة عمره أكرث من 18 سنة، وهذا القسم يستوىف لجميع أفراد األرسة.	 

خصائص املسكن: تم سؤاله ألي فرد يف األرسة عمره أكرث من 18 سنة، بهدف التعرف عىل ظروف املسكن والوضع االقتصادي لألرسة 	 

أي دخلها واحتياجاتها املالية وقدرتها عىل اإلنفاق.

النساء املتزوجات حالياً أو اللوايت سبق لهن الزواج يف الفئة العمرية )18-64 سنة(: تم سؤال هذا القسم ألي امرأة متزوجة حالياً 	 

أو سبق لها الزواج من خالل اختيار سيدة واحدة من األرسة ويف حال وجود أكرث من سيدة يف األرسة من خالل استخدام جداول كش 

العشوائية، ويف حال وجود أكرث من سيدة ذات إعاقة يف األرسة تم استيفاء استامرات معهم وحرصهن بالكامل.

األطفال من الفئة العمرية )0-11 سنة(:  تم اختيار طفل ذكر أو أنثى من االرسة التي رقمها زوجي الخاصة بفئة االطفال )0-11( سنة 	 

يف قسم النساء املتزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج من قبل االم أو من يتوىل رعايتهم ويشمل ذلك األطفال ذوي االعاقة.

الرجال املتزوجني حالياً أو الذين سبق لهم الزواج يف الفئة العمرية )18-64 سنة(: تم سؤال هذا القسم ألي رجل متزوج حالياً أو 	 

سبق له الزواج من خالل اختيار ذكر واحد من األرسة ويف حال وجود أكرث من ذكر يف األرسة سبق له الزواج تم استخدام  جداول كش 

العشوائية، ويف حال وجود أكرث من رجل ذوي إعاقة يف األرسة يف هذه الفئة تم استيفاء استامرات معهم وحرصهم بالكامل. 

األفراد ) 18-64 سنة( الذين مل يسبق لهم الزواج: يسأل هذا القسم ألي فرد غري متزوج أبداً سواء كان ذكر أو أنثى، من خالل اختيار 	 

فرد واحد من األرسة، ويف حال وجود أكرث من فرد  يف األرسة تم استخدام جداول كش العشوائية وبنفس املنهجية السابقة الختيار 

العينة، ويف حال وجود أكرث من فرد )ذكر أو انثى( ذوي إعاقة تم استيفاء استامرات معهم وحرصهم بالكامل.

األطفال الذين أعامرهم )12-17 سنة( )غري املتزوجني/ات(: يسأل هذا القسم لألطفال مبارشة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، ويف حال 	 

وجود أكرث من طفل يف الفئة العمرية )12-17( سنة يف األرسة تم استخدام جداول كش العشوائية، الختيار طفل نسأله عن هذا 

القسم وبنفس املنهجية السابقة الختيار العينة، ويف حال وجود أكرث من طفل ) ذكر أو انثى( ذوي إعاقة تم استيفاء استامرات معهم 

وحرصهم بالكامل.

كبار السن لعمر 65 سنة فأكرث: هذا الجزء مخصص فقط لكبار السن سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً حيث تم استيفاء االستامرة لجميع 	 

كبار السن أي حرصهم جميعاً.

4.3 العمليات الميدانية

المنهجية
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4.3 العمليات الميدانية

حجم العينة

بلغ حجم العينة 12,942 أرسة استجاب منهم للمسح 11,545 أرسة )7,913 أرسة  يف الضفة الغربية و3,632 أرسة  يف قطاع غزة(.

التدريب

بدأت الدورة التدريبية ملسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف قطاع غزة يوم االحد بتاريخ 2019/02/17 واستمرت ملدة 8 أيام وذلك 

حتى نهاية يوم الثالثاء املوافق 2019/02/26، أما يف الضفة الغربية بدأت الدورة يوم االحد بتاريخ 2019/03/3 واستمرت ملدة 9 أيام حتى 

تاريخ 2019/03/13  كام بلغ إجاميل عدد املتدربني يف قطاع غزة 74 متدرب, ويف الضفة الغربية 173 متدرب.

جمع البيانات

بدأت عملية جمع البيانات يف الضفة الغربية بتاريخ 2019/03/19 وانتهت بتاريخ 2019/05/16.  أما يف قطاع غزة فقد بدأت عملية جمع 

البيانات بتاريخ 2019/03/13، وانتهت بتاريخ 2019/05/20.

5.3 معالجة البيانات 

تم برمجة االستامرة عىل األجهزة اللوحية بهدف جمع البيانات وتخزينها حيث تم جمع وتدقيق وإدخال البيانات يف مرحلة واحدة، 

بيانات صحيحة  املتوفرة للحصول عىل  الخيارات  التقنية مهارة عالية يف استخدام األجهزة وفهم لالستامرة ملعرفة كافة  وتطلبت هذه 

ودقيقة من املصدر، حيث تم استخدامها يف جمع البيانات يف قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء القدس )J1(، حيث تم جمع  البيانات 

ورقية. باستامرة 

ويف املرحلة الثانية تم استكامل مرحلة تنظيف البيانات من خالل إجراء فحوصات داخلية لإلجابات التى تكون خارج املدى وإجراء قواعد 

تدقيق شاملة من خالل استخدام برنامج )SPSS(، حيث تم تجهيز بيانات نظيفة ودقيقة ومن ثم تبعها عملية جدولة البيانات واستخراج 

النتائج.

المنهجية
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الفصل الرابع

الجودة



42

يتطرق هذا الفصل لجودة بيانات املسح وتقييمها من خالل عرض اآلليات التي تضمن دقة البيانات، والحد من األخطاء املمكن حدوثها 

سواء كانت اخطاء معاينة أو غري معاينة.  

1.4 الدقة

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة يف املسح من أبرزها أخطاء املعاينة وأخطاء غري املعاينة التي ترجع إىل طاقم العمل وأدوات 

املسح، باإلضافة إىل معدالت االستجابة يف املسح وأهم آثارها عىل التقديرات. ويشمل هذا القسم عىل اآليت:

2.4 أخطاء المعاينة  

إن بيانات هذا املسح تتأثر بأخطاء املعاينة وهي األخطاء الناتجة عن دراسة جزء )عينة( من املجتمع وليس كل وحدات املجتمع، ومبا 

أن مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني 2019، تم إجراؤه بالعينة فال بد من وجود أخطاء معاينة، وللتقليل من أخطاء املعاينة ال بد من 

استخدام عينة احتاملية ذات تصميم مالئم لحساب األخطاء عىل الدوام وهذا يعني أنه يوجد لكل وحدة يف املجتمع فرصة اختيار يف 

العينة، وقد تم احتساب التباين وتأثري تصميم العينة ألبرز مؤرشات املسح عىل مستوى فلسطني والضفة الغربية وقطاع غزة.

ملخص حساب التباين ألبرز مؤشرات المسح

نسبة النساء املتزوجات حالياً او سبق لهن الزواج يف الفئة العمرية )18-64 سنة( اللوايت تعرضن ألحد أنواع العنف من قبل الزوج 

خال 12 شهراً املاضية حسب أنواع العنف عى مستوى فلسطني

الخطا املعياريقيمة التقديرالتعرض للعنفنوع العنف
فرتة الثقة 95

عدد املشاهداتالخطا النسبي
الحد االعىلالحد االدىن

82.60.980.884.31.14,301مل يتعرضالجسدي

17.40.915.719.25.2804تعرض

47.61.444.850.32.92,566مل يتعرضالنفيس

52.21.449.755.22.72,538تعرض

93.10.592.094.00.64,770مل يتعرضالجنيس

6.90.56.08.07.5301تعرض

72.41.669.175.52.21,816مل يتعرضاالجتامعي

27.61.624.530.95.9545تعرض

63.81.860.267.32.81,926مل يتعرضاالقتصادي

36.21.832.739.85.0923تعرض
  ماحظة: انواع العنف يف 2019 يف هذا الجدول هي نفسها يف عام 2011.

الجودة
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3.4 أخطاء غير المعاينة

أما أخطاء غري املعاينة فهي ممكنة الحدوث يف كل مراحل تنفيذ املرشوع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي ميكن إجاملها بأخطاء 

عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة )املبحوث(، وأخطاء املقابلة )الباحث( وأخطاء إدخال البيانات. ولتفادي األخطاء والحد من تأثريها فقد 

بذلت جهود كبرية من خالل تدريب الباحثني تدريباً مكثفاً، وتدريبهم عىل كيفية إجراء املقابالت، واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء 

املقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء بعض التامرين العملية والنظرية خالل الدورة التدريبية. 

أخطاء غري املعاينة يف هذا املسح كانت ناتجة عن خصوصية هذا املسح واعتبار عدد كبري من األرس انه تدخل يف أدق تفاصيل الحياة 

الشخصية لهذه األرس وبالتايل كان هناك حاالت رفض تم التعامل معها باستخدام وسائل إلقناع هذه األرس لالستجابة وتقليل حاالت الرفض 

ما أمكن. 

4.4 معدالت االستجابة

الغربية،  الضفة  )7,913( أرسة يف  منها  أرسة،   )11,545( املكتملة  األرس  بلغ عدد  لفلسطني، حيث  ممثلة  )12,942( أرسة  املسح  عينة 

و)3,632( أرسة يف قطاع غزة، وقد جرى تعديل األوزان عىل مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثري نسـب حاالت الرفض وعدم االستجابة.

معادالت االستجابة وعدم االستجابة:

3.2 = 100 x  
مجموع حاالت زيادة الشمول

نسبة أخطاء زيادة الشمول = 
                                         عدد حاالت العينة األصلية       

%7.8 = 100 x نسبة عدم االستجابة = مجموع حاالت عدم االستجابة
                              العينة الصافية 

العينة الصافية = العينة األصلية – ) حاالت زيادة الشمول (=  12,527

نسبة االستجابة = 100 – نسبة عدم االستجابة = 92.2

5.4  مقارنة البيانات

هذا املعيار مرتبط باملنتج اإلحصايئ إذ ال بد من أن تتوفر يف اإلحصاءات سمة املقارنة مع مصادر أخرى ومع فرتات زمنية أخرى، فالكثري 

من التحليالت تقوم عىل أساس املقارنة.  تم إجراء املقارنات لبيانات ومؤرشات املسح يف دورته الحالية مع بيانات ومؤرشات املسح يف 

الدورات السابقة، وكذلك من أجل تقييم البيانات تم فحص االتساق الداخيل للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتاملها، حيث أظهرت 

نتائج الفحص وجود اتساق داخيل بني مختلف البيانات. 

الجودة
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Notice for Users

• The survey’s data was collected in the West Bank between 19/03/2019 and 16/05/2019 and 
in Gaza Strip between 13/03/2019 and 20/05/2019.

• Economic violence applies to currently married or ever married women in the age group 
(18-64 years) who have practiced any economic activity or own money (such as: bank 
account, inheritance or properties) during the past 12 months; that is, actions related to 
economic violence apply to them.

• Social violence applies to currently married or ever married women in the age group (18-64 
years) who have practiced any economic activity and have social relationships, first-degree 
relatives, friends and neighbors during the past 12 months; that is, actions related to social 
violence apply to them.

• (0): The value is less than half a unit.

• (-): Nil
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Introduction

The Violence Survey in the Palestinian Society 2019 is a specialized valuable survey which was 
implemented in Palestine for the third time. The first survey was conducted in the year 2005 and 
the second followed in 2011. The survey is of great importance as it sheds light on the phenomenon 
of violence in the Palestinian society including all its types such as violence occurring within 
households and communities. The current version provides an opportunity to compare its findings 
with those of previous versions to observe the change in size of this deep-rooted phenomenon in the 
Palestinian society, its abundance, changes in trends, and related developmental and humanitarian 
characteristics. The survey’s current version aims at providing a comprehensive and updated database 
on violence targeting women, children, the youth, the elderly and persons with disabilities. Such a 
database may help decision and policy makers to prepare plans and programs and to design evidence-
based interventions to uplift these marginalized social sectors, meet their needs and provide them 
with much needed services. 

The Violence Survey in the Palestinian Society 2019 was conducted in light of the increasing need 
to fill the data gaps present in the two previous surveys. It also comes in response to international 
demands related to the sustainable development agenda 2030 and in response to the need to provide 
these indicators to realize national priorities. The survey also meets the needs of all partners 
including governmental and nongovernmental organizations and civil society institutions, especially 
the National Committee to Combat Violence against Women, which is headed by the Ministry of 
Women’s Affairs in the aim of helping it to prepare the forthcoming National Strategy to Combat 
Violence against women. The survey also aims at developing a special department that provides data 
to be introduced to a model for measuring economic costs for the Ministry of Women’s Affairs.

The changes and additions provided by the current survey have been reflected by the changes in the 
applied methodology which took into consideration maintaining the ability to draw comparisons 
between its findings and those of the 2011 survey. It also added indicators that were not present in the 
past such as the Cyber violence indicators. Data collection tools have also been developed through 
the use of modern technology such as tablet devices and the GPS navigation system. Answer cards 
were also used to help respondents select answers without the need to disclose their views. This 
maintained the confidentiality needed by the survey’s sensitivity. A data collection method was also 
developed to take some of the load off the households and increase response rates; therefore, shaping 
one of the best practices which PCBS seeks to continuously upgrade.

At the national level, the survey was conducted on the basis of real partnership and coordination 
between all parties. This was embodied through the formation of a national advisory committee led 
by both PCBS and the Ministry of Women’s Affairs with the membership of a number of public 
institutions, NGOs, civil society organizations and some international organizations and institutions. 
This committee constituted a national reference for this survey to ensure that all the partners’ needs 
were met.

We at PCBS hope that this survey has provided essential information to help decision makers to 
follow up and evaluate policies related to violence in the Palestinian society and to enable policy 
experts to analyze the information to be able to follow up and evaluate programs and policies related 
to violence throughout Palestine.

November, 2019                   Ola Awad, Ph.D
                          President of PCBS
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1.1 Terms and Indicators
The following terms used in this report are defined in accordance with the glossary and guide 
on statistical indicators issued by PCBS, certified on the latest international recommendations in 
statistics, and consistent with international systems.

Domestic Violence:
Violence is any act or failure to act of a household member against another member in the household 
for the purpose of causing physical, sexual or psychological abuse, or the threat of physical, sexual 
or psychological abuse, or generates fear. It also includes the deprivation of basic rights such as 
shelter, food, drink, clothing, education, freedom of movement and loss of self-determination and 
self security. 

Violence Against Women (VAW)1:
Violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering 
to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether 
occurring in public or in private life.

Intimate Partner Violence (Husband)2:
Includes a range of sexually, psychologically and physically coercive acts used against adult and 
adolescent women by a intimate partner (Current or former spouse or fiancé), it is the most common 
form of violence experienced by women globally

Physical Violence:
A behavior directed against the body. Physical violence is practiced through punching, hair-pulling, 
arm-twisting, pinching, slapping, kicking, strangling, scorching, pulling, dragging, killing, and 
beating. It is used to express physical power. The victim of physical violence is usually the weaker 
person.  

Psychological Violence:
It is a type of violence reflected in a psychological behavior or bad treatment, disdain, and despise 
of people. It is done through the use of cursing and insults by the person who practiced violence., 
breaking things that belong to the person, shouting and yelling at, name-calling, mocking using 
demeaning names, forcing to do specific acts, throwing out of the house, locking up in the house, 
terrorization, continuous threatening, and forcing. Psychological violence is used to cause anxiety 
fear, psychological damage, degrading, making one feel negative, weaken physical and mental 
capacities, harming other people and destroy capabilities, shaking self-confidence, undermining 
self-respect,. Psychological violence destroys self-confidence, causes body harm, loss of self-
confidence

Sexual Violence:
An act of using various aggressive Actions for the purpose of sexual abuse and causing harm. 
Sexual violence is done through sexual harassment, rape, husband’s refusal to use contraceptives 
during sexual intercourse with his wife, using physical force to compel the wife to have sexual 

Terms, Indicators and Classifications 

1  CEDAW, General Recommendation No.19, para 6
2 UN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112.
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intercourse, threatening to use sharp tools and beating to force her to have sexual intercourse, and 
using violent and harmful means. The purpose of this type of violence is to abuse the victim and 
use force to control the victim who is usually the woman; it occurs because there aren’t any strict 
rules taken against the perpetrators. 

Economic Violence Against the Wife:
It is a type of violence, wife exposed to violence from husband and takes several types, including 
demand from the individual to know how to spend the money, dispose of property of others, 
prevention of work, dispose of inheritance without the consent of the person who received the 
inheritance, forced to resign.

Less Severe Physical Violence:
It includes punching, beating, pushing, pulling hair, or attracted you of your clothes. The leaves 
traces of physical violence on the body.   

More Severe Physical Violence:
It includes strangulation, burning intentionally, threat, use a gun or a knife or other weapon toward 
you, attack you body harmless, such as a chair and a stick, rod iron belt or the like, may leave 
physical violence effects on the body. 

Cyber Violence3:
Is a form of violence against individuals, and may take many acts like trolling, hacking, spamming, 
and harassment4, blackmail and exploitation of victims / survivors for money, property or forcing 
them to undertake inappropriate or illegal actions on line or child pornography and ‘live’, online 
had sexual solicitation.

Disability/Difficulty:
Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or 
sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective 
participation in society on an equal basis with others.

A Child:
Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier. Without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his 
or her parent’s or legal guardian’s race, color, sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

Elderly:
Is a person who reached 65 years of age and above, and who can no longer carry out his / her 
households or work roles because of physical decline. Without discrimination and irrespective of 
elder’s age, gender, economic contribution, racial or ethnic background, disability or other status.

Terms, Indicators and Classifications 

3.  UN report: Urgent action needed to combat online violence against women and girls, 2015.
4. Cyber Violence Against women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call, UN Report “ Combating Online vio-

lence against women and girls: A worldwide wakeup call” Sep 25, 2015.
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Physical Abuse:
It takes different types including causing bodily harm, arm twisting or pulling, causing joints pain 
or bruises or scratches and little wounds caused by attacks, loss of consciousness resulting from 
head-beating, beating with a belt or stick and breaking a bone as a result of an attack.

Social Abuse:
This is a type of abuse that takes different types including: staying in bed pretending that he/she 
is sick even though he/she is not sick, or isolating a person from the rest of his/her household 
members or preventing a person from being/meeting with the others.

Economic Abuse:
This is a type of abuse that takes different types including: taking things belonging to the (money, 
property…etc) without the consent of the elderly, and breaking things that belong to the elderly.

Health  Negligence:
This is a type of abuse that takes different types including: being unable to take his/her medicine 
by himself/herself or households members do not assist him/her to take his/her medicine when 
needed.

Aggressor/Ranter:
Any person who practices violence in all its types.

1.2 Classification
The statistical data collection and processing processes were based on approved classifications 
used by PCBS in accordance with international standards and which were suitable for Palestinian 
specificities as mentioned in the Palestinian Standard Classification Guide (ISCO-08).

Terms, Indicators and Classifications 
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Throughout the 12 months preceding the interview
s 2019

This chapter presents a summary of the key results of the Violence in the Palestinian Society 
Survey 2019. The findings shed light on the violence experienced by individuals in the Palestinian 
society, whether it is a household or society violence. The summary offers a reading on the status, 
direction and size of the violence phenomenon in Palestine.

This survey has measured various types of violence it has also studied the locations in which 
individuals have experienced violence of all types such as violence on the street, in public 
transportation, shopping venues, educational institutions, workplaces and households. It has also 
studied the types of violence such as psychological, physical, sexual, social, economic and cyber 
violence experienced by all groups of individuals including currently married or ever married 
women of the age group (18-64 years), children below 18 years of age, currently married or ever 
married men of the age group (18-64 years), who have never been married individuals of the age 
group (18-64 years), elderly persons aged 65 years or above and persons with disabilities.

Main Findings

 2.1 Violence in public areas

1.  Violence in shopping places
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2.  Violence on the street 

Main Findings
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3.  Violence in educational institutions

Main Findings
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4.  Violence at the workplace

Main Findings
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2.2 Violence against currently married or ever married women (18-64) years

1. Psychological violence is the most abundant type of 
violence practiced against women

Main Findings
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26%

64%

9%

8%11%

West Bank West Bank

West BankWest Bank

Gaza Strip Gaza Strip

Gaza StripGaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2019

Percentage of currently married or ever married women (18-64 years) who experienced (at least once) a form of  
violence by their husbands throughout the 12 months preceding the interview by region and type of violence for 2019

Region
 Type of Violence

Prevalence of 
Violence

Psychological
Violence

Physical 
violence

Sexual 
violence

Social violence  Economic
 violence

Palestine 29.4 56.6 17.8 8.8 32.5 41.1

West Bank 24.3 51.7 12.4 7.6 24.3 32.4
Gaza Strip 37.5 63.5 26.4 10.6 46.7 55.0

Note: The types of violence in this table are those mentioned in the 2011 survey. Other types were added to the 2019 survey reaching a total of 40 types.

of the currently married 
or ever married women 

experienced sexual violence 
by their husbands in Palestine



2. A decrease in the percentage of prevalence of violence experienced by 
currently married or ever married women by their husbands in the year 
2019 at a percentage of 27% compared to 37% in the year 2011, within the 
measurment of SDGs indicator  (SDGs 5.2.1)

Main Findings
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52%

17%7%

Percentage of currently married or ever 
married women (18-64 years) who 

experienced physiological violence by 
their husbands

A decrease in the prevalence 
of violence against women 
in the Palestinian society

Percentage of currently married or 
ever married women (18-64 years) 

who experienced physical violence by 
their husbands

Percentage of currently married or ever 
married women (18-64 years) who 

experienced sexual violence by their 
husbands

59%

24%12%

22%35%2019

30%51%2011

2019

20192019

2011

20112011

West BankGaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019



of women who experienced 
violence by their husbands 

chose to remain silent

Communicated with their 
husbands and asked them to 

stop their abuse

resorted to their parents’ or 
siblings homes

did not leave their homes 
but spoke to their parents or 
a relative about the matter spoke with a colleague at 

work or a neighbor seeking 
advice, or protection

approached a lawyer to 
file lawsuits against their 

husbands

headed to a psychosocial 
or legal assistance center

resorted to a police station or 
a households protection unit 
to file a complaint against the 

husband or to gain assistance or 
protection against the husband

Percentage of currently married or ever married women (18-64 years) who experienced (at least once) a form of violence 
by their husbands throughout the 12 months preceding the interview 2011, 2019 by region and type of violence

Region

Type of Violence
Prevalence of 

Violence
Psychological 

violence
Physical 
violence

Sexual violence Social violence  Economic
violence

2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019

Palestine 37.0 27.2 58.6 52.2 23.5 17.4 11.8 6.9 54.8 27.6 55.1 36.2

West Bank 29.9 22.2 48.8 46.1 17.4 12.1 10.2 5.8 44.8 20.2 41.6 29.3
Gaza Strip 51.0 35.2 76.4 62.5 34.7 25.8 14.9 8.7 78.9 41.0 88.3 46.7

Note: The types of violence in this table for the 2019 survey are the same as those of the 2011 survey. Therefore, comparison between the two surveys 
is between the same types of violence.

3.  More than half of the women who experienced violence 
preferred to keep silent.

Main Findings

22

12%29%

26%47%

20192019

20192019

17%42%

35%88%

20112011

20112011

A  decrease in  the percentage of women who 
experienced economic violence

A  decrease in  the percentage of women who 
experienced physical violence

61%

48%

24%

20% 6%
3%

1%
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Percentage of currently married or ever married women (18-64 years) who experienced a form of violence and sought 
help as per some of the parties they approached or the methods they followed to receive help by region 2011, 2019

 The party approached by the abused    women
or the methods used to receive help

Palestine West Bank Gaza Strip

2011 2019 2011 2019 2011 2019

They kept silent about the abuse and told no-one 
about it

65.3 60.6 64.8 55.5 66.0 66.9

 They talked to their husbands and asked them to
stop the abuse

51.3 48.0 39.5 44.7 65.4 52.2

They left their homes and went to the homes of 
their parents, a sibling or a relative

30.2 23.5 24.0 19.6 37.7 28.1

They headed to a psychosocial or legal help center 0.7 1.4 0.7 1.1 0.8 1.8

of the currently married or ever 
married women with disabilities 

experienced psychological 
violence at least once from their 

husbands in Palestine

of the currently married or ever 
married women with disabilities 
experienced physical violence 

at least once from their 
husbands in Palestine

Main Findings
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40%

49%

50% 20%

28%

of currently married or ever married women (18-64 years) who experienced a form of violence reported 
that they were aware of the existence of centers or institutions for protection against violence in the 

region, locality or governorate in which they live according to the 2019 in Palestine

4.  Awareness of the existence of centers or institutions for protection against 
violence.

5.  Psychological violence is the mostly experienced type of violence by currently 
married or ever married women with disabilities.

West BankGaza Strip

Throughout the 12 months preceding the intervie w
s 2019

Throughout the 12 months preceding the intervie w
s 2019



39% 16%

An increase in the percentage of 
individuals (18-64 years) who 

experienced a psychological violence

A decrease in the percentage of 
individuals (18-64 years) who 

experienced a physical violence

25% 30%

2019 20192011 2011

Psychological violence is the most 
common type of violence experienced 
by individuals who have never been 

married in Palestine

2.3 Violence against individuals (18-64 years) who have never been married

Percentage of individuals who have never been married (18-64 years) and experienced violence by 
a household member throughout the 12 months preceding the interview 2011, 2019 by sex and type of violence

Type of violence
2011 2019

Males Females Both sexes Males Females Both sexes
Psychological violence 23.0 25.6 24.5 39.3 39.3 39.3
Physical violence 29.9 30.1 30.0 16.7 13.9 15.6
Sexual violence 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Social violence - - - 7.1 8.1 7.5
Economic violence 11.5 7.7 9.4 8.7 3.2 7.2

Social violence is a new type that was not measured in the year 2011.

Main Findings
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1. More than a third of the male and female youth (18-29 years) 
experienced psychological violence

Percentage of individuals (18-29 years) who have never been married who experienced violence by a household member 
throughout the 12 months preceding the interview 2019 by type of violence, region and sex

Type of violence
Palestine West Bank Gaza Strip

Males Females Males Females Males Females
Psychological violence 40.4 44.7 31.3 40.8 57.0 50.9
Physical violence 17.1 16.4 11.8 13.3 26.8 21.2

Sexual violence 0.5 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7
Social violence 7.3 9.2 6.0 8.7 9.6 10.1
Economic violence 9.0 3.5 7.1 2.9 12.6 4.3

Main Findings
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Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

45% 16%

17%

of the female youth 
who have never been 
married experienced 

psychological violence 
by a household 

member

of the female youth who 
have never been married 

experienced physical 
violence by a household 

member

of the male youth who 
have never been married 

experienced physical 
violence by a household 

member

41% 13%

12%

51% 21%

27%

West Bank
West Bank

West Bank

Gaza Strip
Gaza Strip

Gaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019



44%

39%

42%

13%

19%

49%

18%

20%

Keeping silent about the abuse

Not leaving home and talking 
to a parent, sibling or relative

 Avoiding talking to the
aggressor for a few days

Talking to the abuser and 
asking him to stop the abuse

Talking to a friend

53%

47%

2. The individuals (30-64 years) who have never been married experienced less 
violence than the individuals (18-29 years).

3.  More than half of the female youth (18-29 years) who have never been married 
experienced violence and kept silent

Percentage of individuals (30-64 years) who have never been married and experienced violence by a household 
member throughout the 12 months preceding the interview 2019 by type of violence, region and sex

Type of violence
Palestine West Bank Gaza Strip

Males Females Males Females Males Females
Psychological violence 24.5 21.9 19.9 17.8 38.8 31.5
Physical violence 10.8 5.9 8.5 4.6 17.6 8.8

   Note: Sexual, social and economic violence for the same age group had very few observations that would not enable publishing the data

Male 
Youth

Female 
Youth
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%25%22
The percentage of individuals 
(30-64 years) who experienced 

a psychological violence by                     
a household member for both males 

and females in Palestine

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

%11%6
The peercentage of individuals 
(30-64 years) who experienced 

a physical violence by                        
a household member for both 
males and females in Palestine

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019



36%

32%41%

of individuals who have never been married (18-29 years) and experienced violence by a household 
member are aware of the existence of centers or institutions providing protection against violence 
in the region, locality or governorate in which they live according to the 2019

2%

3%

4%

of the youth (18-29 years) 
reported that they experienced 

sexual violence or sexual 
harassment when they were 

below the age of 18 years

4. More than a third of the male and female youth who have never been married 
and experienced violence by a household member are aware of the existence of 
centers or institutions providing protection against violence in the region, locality 
or governorate in which they live

5. Youth who have been experienced sexual violence or harassment during childhood

Percentage of individuals (18-29 years) who have never been married and experienced a type of violence as 
per the parties they approached and the methods used to seek help by region, 2019

 The parties approached by individuals who
 experienced violence or the methods used

to seek help

Palestine West Bank Gaza Strip

Males Females Males Females Males Females

Not leaving home and talking to a parent, 
sibling or relative 38.8 48.9 34.6 44.1 43.3 55.2

Talking to a friend 18.9 20.1 17.0 18.4 20.9 22.4

Keeping silent about the abuse 43.9 53.0 37.0 52.0 51.4 54.3

Avoiding talking to the abuser for a few days 42.4 46.7 44.0 47.1 40.6 46.2

Talking to the abuser and asking him to stop 
the abuse 13.3 18.3 13.1 18.9 13.6 17.5

According to the measurements of 
the indicators of 2030 sustainable 
development goals and in compliance 
with the indecator (SDGs 16.2.3)

Main Findings
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of persons with disabilities who have 
never been married experienced 

psychological violence “at least once” 
from a household member

of persons with disabilities who have 
never been married experienced 

physical violence “at least once” from 
a household member

31% 19%

20%18%

6.  Around one third of persons with disabilities (18-64 years) who have never been 
married experienced psychological violence in Palestine.

1.  Male children within the age group 11 years and less are the mostly exposed group 
to violence by their caregivers.

2.4 Violence against children

Main Findings
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of children aged 11 years and less 
experienced psychological violence in 

the form of (shouting, screaming or being 
called dumb or lazy or any other similar 

names) according to the statements of their 
caregivers

of children aged 11 years and less 
experienced physical violence in the 
form of (shaking hardly, hitting the 

back of the hand or any other part of 
the body with a belt or stick, or hitting 

hands and legs) according to the 
statements of their caregivers

79% 68%74% 62%

In Palestine In Palestine

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019



Percentage of children aged 11 years and less who experienced violence by their caregivers by type of violence 
and region during the 12 months preceding the interview, 2019

Type of violence

Region

Palestine West Bank Gaza Strip

Males Females Males Females Males Females
Physical violence 68.3 61.5 63.7 56.1 74.4 68.8
Severe physical violence 26.1 18.4 20.6 13.7 33.4 24.7
Psychological violence 79.1 74.4 76.5 70.4 82.5 79.8

2.  Mothers and fathers violent behaviors towards children (12-17 years)

Main Findings
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Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

 In
Palestine

26% 18%

44%

36%51% 69%
2011 2011

56%44% 63%
2019 2019

 the percentage of 
prevalence of violence 

against children by 
(father or mother)

A decrease in the  
percentage of prevalence of 

violence against children 
by (father or mother)

The percentage 
of children who 

were experienced 
psychological violence 
by the father decreased

65%
2011

54%
2019

The percentage of 
children who were 

experienced psychological 
violence by the father 

remained the same in 
Gaza Strip

76%

West Bank

West Bank

Gaza Strip

of children aged 11 years and less experienced 
severe physical violence in the form of 

(hitting or smacking the face or head or both, 
or regular severe beatings), according to the 

statements of their caregivers

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s,  2011, 2019

In Palestine



Percentage of children (12-17 years) who experienced a type of violence by either parent at least once throughout the 12 
months preceding the interviews by region and abuser, 2011, 2019

Region

Abuser

Prevalence of Violence
Father Mother

Psychological 
violence

Physical violence Psychological 
violence

Physical violence

2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019

Palestine 51.0 44.2 69.0 63.1 34.4 26.3 66.4 62.7 34.5 24.8

West Bank 45.8 36.1 64.6 54.4 28.7 15.5 61.9 56.8 27.7 17.7

Gaza Strip 59.4 55.9 75.9 75.7 43.2 41.9 73.3 71.1 45.2 35.0
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Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

66%

35%

2011

2011

2011

2011

62%

28%

73%

45%

63%

25%

2019

2019

2019

2019

57%

18%

71%

35%

the percentage of children who experienced 
psychological violence by their mother decreased

The percentage of children who experienced 
physical violence by their mother decreased

the percentage of children who experienced 
psychological violence by their mother

The percentage of children who experienced 
physical violence by their mother

In Palestine

In Palestine

West Bank

West Bank

Gaza Strip

Gaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s 2011, 2019
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64%

27%

17%

Children who 
experienced a type of violence by 

their father, mother or a close relative 
in Palestine sought help from:

3.  Around two thirds of children (12-17 years) have sought help from their fathers or 
mothers.

Mother or 
father

A brother or sister

A male or 
female teacher

Percentage of children (12-17 years) who experienced violence by a household member or a relative and sought help by the 
party approached and region throughout the 12 months preceding the interviwe, 2019

 The parties approached by abused children Palestine West Bank Gaza Strip

A parent 63.7 59.3 68.6

A friend 20.9 21.5 20.3

A brother or a sister 26.9 26.5 27.4

A male or female teacher 16.9 14.8 19.2

A school counselor 16.5 16.2 16.9
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Throughout the 12 months preceding the intervi ew
s, 2019
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2.5 Abuse experienced by the elderly (65 years and above)

1.  Elderly women are exposed to abuse more than elderly men in Palestine

Percentage of the elderly (65 years and above) who experienced a type of abuse by a household member throughout the 12 
months preceding the interview 2011, 2019 by region, sex and type of abuse

Region/ sex Abuse 
experienced

Psychological 
abuse

Physical
 abuse

Medical 
negligence

Economic 
abuse

Social 
abuse

2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019
Palestine 7.3 7.6 11.4 12.4 2.8 1.7 17.1 21.6 3.5 1.6 1.7 0.6

West Bank 8.5 7.5 13.4 12.5 3.1 1.4 20.9 21.5 3.8 1.5 1.6 0.7
Gaza Strip 4.5 7.6 7.3 12.1 2.2 2.2 8.6 21.6 2.8 1.8 1.9 0.2
Sex
Men 6.4 6.5 9.3 10.3 2.9 1.4 15.5 18.9 3.3 1.9 1.2 0.2
Women 7.9 8.4 13.2 14.1 2.7 1.9 18.3 23.8 3.7 1.3 2.1 0.9

32

of the elderly (65 years and above) in 
Palestine experienced one type of abuse 
by a household member (whether they 
were living with the household or not)

medical negligence was the highest form of 
abuse experienced by the elderly8%

22%

24%19%

Medical negligence

Throughout the 12 months preceding the intervi ew
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the intervi ew
s, 2019
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2.6 Violence against husbands by the wife’s (according to the wife’s statement)

13% of the currently married 
or ever married women 
scolded their husbands in 
2019 compared with 17% 
in 2011 (according to the 
women’s statement)

Percentage of currently married or ever married women who reported that they practiced violence against their husbands 
throughout the 12 months preceding the interview 2011, 2019 by region and type of violence

Region

Type of violence

Prevalence of 
Violence

Physical 
violence

Psychological 
violence Social violence Economic 

violence Sexual violence

2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019

Palestine 17.1 13.3 20.3 10.4 35.1 33.7 4.5 6.7 4.9 4.7 _ 10.8

West Bank 13.6 11.9 14.7 7.7 29.8 31.6 3.6 5.9 4.4 4.1 _ 10.1

Gaza Strip 24.5 15.5 34.0 14.4 44.6 37.0 6.1 7.8 6.1 5.7 _ 11.9
 (-) means that wives were not asked about sexual violence practiced by them against their husbands during the 2011 survey.
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Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

of the currently married or ever 
married women scolded their husbands

13%

10%34%

7%

practiced physical 
violence against 

husband 
in Palestine

practiced psychological 
violence against husband

in Palestine

practiced social violence 
against husband

 in Palestine

12%

8%32%

6%

16%

14%37%

8%

West Bank

West Bank

West Bank

West Bank

Gaza Strip

Gaza Strip

Gaza Strip

Gaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019
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8%

10%

4%
of the currently married or ever 
married women experienced at 

least one type of Cyber violence 
by others due to their use of social 

media networks in Palestine

of the currently married or ever 
married women were subjected to 
theft of their online bank accounts 

or email accounts in Palestine

of the youth (18-29 years) who have 
never been married experienced

 a type of Cyber violence by others 
through their use of social media 

networks

9%

9%

4%

10%

5%

10%
14%5%

3%

9%

8%12%

2.7   Cyber violence

Cyber violence in the form of threats, manipulation, abuse and harassment through the use of social media is a new 
form of violence experienced by individuals of all age groups in the Palestinian society due to the widespread use of 
the Internet. This necessitated measuring Cyber violence in the Violence Survey in the Palestinian Society 2019. The 
main findings were as follows:

1.   8% of currently married or ever married women (18-64 years) experienced a type 
of Cyber violence by others through their use of social media networks

2.   10% of the youth (18-29 years) who have never been married experienced a type 
of Cyber violence by others through their use of social media networks

West Bank

West Bank

West BankGaza Strip

Gaza Strip

Gaza Strip

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019
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9%

6%

of children (12-17 years) experienced 
a type of Cyber violence by others 
through their use of social media 

networks

of the youth (18-29 years) were 
subjected to theft of their online 
bank accounts or email accounts 

in Palestine and the same 
percentages in each of the West 

Bank and Gaza Strip 

8%10%

7%5%
of the currently married or ever 

married men (18-64 years) 
experienced at least one type of 

Cyber violence through their use of 
social media networks with equal 

percentages of 7% in both the West 
Bank and Gaza Strip

of the currently married or ever 
married men (18-64 years) 
were subjected to the theft 

of their online bank accounts 
or email accounts with equal 
percentages of 5% in both the 

West Bank and Gaza Strip

3.  7% of currently married or ever married men (18-64 years) experienced at least 
one type of Cyber violence by others through their use of social media networks

4.  9% of children (12-17 years) experienced a form of Cyber violence by others 
through their use of social media networks

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interviews, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Throughout the 12 months preceding the interview
s, 2019

Main Findings
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3.1 Introduction

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) conducted a specialized national survey on 
violence in the Palestinian society. This survey is the third of its type conducted at the national 
level and aimed at studying this phenomenon experienced by individuals both within and outside 
households structures. The survey was conducted on a households sample of (12,942) Palestinian 
households during the second quarter of the year 2019. The importance of the survey lies in the 
recent and comprehensive data it provides on the subject, therefore, assisting in filling a shortage 
in such data and allowing researchers and planners to prepare studies and set programs and policies 
aiming at placing a limit to violence practiced against women, men, youth, children and the elderly.

3.2 Objectives of the Survey

To provide comprehensive and representative statistics on violence in the Palestinian society, 
especially among the following groups: married or ever married women aged (18-64) years, 
married or who have been married men aged (18-64) years, who have never been married male 
and female individuals aged (18-64) years, children aged (12-17) years, and elderly persons aged 
65 years and above.
In more detail, the survey aims at providing the following data:
• Psychological, physical, sexual, social and economic violenc experienced by women who 

are currently married or ever married in the past by their husbands.

• Psychological, physical and sexual violence experienced by children aged (0-11) years from 
the perspective of their caregivers.

• Psychological, physical, sexual, social and economic violenc experienced by husbands by 
the point of view of their wives.

• Psychological, physical and sexual violence experienced by men who have been married in 
the past by other individuals.

• Psychological, physical and sexual violence experienced by children aged (12-17) years.

• Psychological, physical, social and economic abuse and medical negligence experienced by 
the elderly (65 years and above).

• Psychological, physical, sexual, social and economic violenc experienced by who have never 
been married individuals aged (18-64) years.

• The demographic and economic characteristics of individuals experiencing violence.

• Psychological, physical and sexual violence carried out by other individuals.

• Services received by individuals who have experienced violence.

• Cyber violence and its types experienced by all groups.

• Violence against persons with disabilities.

• Related sustainable development indicators (SDG’s).

Methodology
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3.3 The Questionnaire 

International recommendations and standards on the area of violence statistics were viewed during 
the first stages of developing the questionnaire. The experiences of other countries in conducting 
such surveys were also reviewed while taking into consideration special Palestinian specificities 
while applying this survey. The questionnaire was designed with reliance on PCBS’s second 
experience in conducting a violence survey during the year 2011.
 
The questionnaire for the 2019 Violence Survey was developed in cooperation with our partners 
in the National Advisory Committee for the Violence Survey and with the help of several experts. 
Many observations provided by experienced figures were applied reflecting a purely Palestinian 
experience. The importance of the survey also stemmed from the urgent need of the local community 
for the indicators it provides.

The questionnaire consisted of eight main sections as follows:

• Identification data and Quality Control: It was asked to any member of a households aged 18 
years or more. This section covered all households members in the sample without exception.

• Housing Conditions: It was asked to any member of the households aged 18 years or more 
with the aim of identifying the conditions of the households’s shelter, financial conditions, 
income, financial needs and spending capabilities.

• Currently married or ever married women aged (18-64) years: This section was asked to 
any woman who is currently married or has been married in the past by selecting one woman 
from the households (should there be several women) through using the Kish Selection Method. 
Were there to be more than one disabled woman in the households, women with disability 
completed separate questionnaires and were registered separately. 

• Children aged (0-11) years: A male or female child was selected from a households holding an 
even number. Questions concerning this age group were answered by women who are currently 
married or have been married in the past and who are the mothers or caregivers of those children. 
This included children with disability.

• Currently married or ever married men aged (18-64) years: This section was asked to 
any man who is currently married or has been married in the past by selecting one man from 
the households (should there be several men) by using the Kish Selection Method. Were there 
to be more than one man with disability in the households belonging to this group, men with 
disability completed separate questionnaires and were registered separately. 

• Individuals aged (18-64) years who have never been married: This section was asked to 
any individual who had never been married, male or female, by selecting him or her from 
the households. Were there to be more than one individual belonging to this group, the Kish 
Selection Method was used to select the sample as in the above-mentioned method. Were 
there to be more than one individual (male or female) with disability, each filled in a separate 
questionnaire and they were all registered.

• Children aged (12-17) years: This section was asked to the children directly whether they were 
males or females. Were there to be more than one child of this age group in the households, 
the Kish Selection Method was used to select a child by using the same above-mentioned 
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methodology to select the sample. Were there to be more than one child with a disability 
(whether male or female), each was provided with a separate questionnaire and they were all 
registered.

• Elderly Persons aged (65 years and above): This section was assigned especially to the elderly, 
whether males or females. Were there to be more than one elderly person in the households aged 
(65 years and above), all of them were interviewed.

3.4 Fieldwork Operations

Sample Size
A total of 12,942 sample households were reached out of which 11,545 households responded to 
the survey. They are divided into 7,913 households in the West Bank and 3,632 households in Gaza 
Strip.

Training
The training course for the Violence Survey in the Palestinian Society commenced in Gaza Strip 
on Sunday 17/02/2019 and continued for 8 days ending on Tuesday 26/02/2019. In the West Bank, 
it commenced on Sunday 03/03/2019 and continued for 9 days until 13/03/2019.The total number 
of trainees in Gaza Strip was 74 and in the West Bank it was 173. 

Data Collection
The data collection process in the West Bank initiated on 19/03/2019 and was finished on 
16/05/2019. In Gaza Strip, the process initiated on 13/03/2019 and was finished on 20/05/2019.

3.5 Data Processing

The questionnaire was programmed onto the tablet devices to collect and store data, therefore, 
shortcutting several phases as data was collected, checked and entered in one phase. This 
technology requires a high level of skill when using the tablet devices and also requires an accurate 
understanding of the questionnaire to know all available options that may help in obtaining correct 
and accurate data from the source. These tablets were used to collect data in Gaza Strip and the 
West Bank, excluding Jerusalem (J1) while used in paper forms.

In the second phase, the data cleaning was completed through internal checks on out-of-range 
responses and comprehensive in which extensive review based was constructed through the use 
of SPSS, where clean and accurate data was prepared. This is followed by the data tabulation and 
results extraction process.

Methodology
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The Quality

Violence type Subjected 
to violence

Estimation 
value

Standard 
error

Confidence Interval 95% Relative 
error

No. of 
observationsMin. Max.

Physical
No 82.6 0.9 80.8 84.3 1.1 4,301
Yes 17.4 0.9 15.7 19.2 5.2 804

Psychological
No 47.6 1.4 44.8 50.3 2.9 2,566
Yes 52.2 1.4 49.7 55.2 2.7 2,538

Sexual
No 93.1 0.5 92.0 94.0 0.6 4,770
Yes 6.9 0.5 6.0 8.0 7.5 301

Social
No 72.4 1.6 69.1 75.5 2.2 1,816
Yes 27.6 1.6 24.5 30.9 5.9 545

Economic
No 63.8 1.8 60.2 67.3 2.8 1,926
Yes 36.2 1.8 32.7 39.8 5.0 923

This chapter addresses the evaluation of the survey’s data quality by presenting the mechanisms 
that ensure accuracy data and those that limit potential errors, whether sampling or non-sampling 
ones. 

4.1 Accuracy

Data accuracy checks include several aspects of the survey such as sampling and non-sampling 
errors caused by the staff and survey tools, as well as survey response rates and their effect on 
estimations. This section includes the following:

4.2 Sampling Errors 

This survey’s data was affected by sampling errors, which resulted from sample study of the 
society and non complete enumeration. Whereas the Violence Survey in the Palestinian Society 
2019 was conducted on a sample, sampling errors were inevitable. To reduce sampling errors, 
a probability sample suitably designed to calculate errors had to be used continuously. This 
implied that each unit in society had an opportunity to be selected in the sample. Variance 
and the effect of the sample design have been calculated for the main indicators at the level of 
Palestine, the West Bank and the Gaza Strip.

Variance Calculation Summary for the main Survey Indicators

The percentages of currently married or ever married women aged (18-64 years) who 
experienced certain types of violence by their husbands throughout the past 12 months 

according to types of violence in Palestine

42



4.3 Non-Sampling Errors

Non-sampling errors are possible at all stages of the project during data collection or processing. 
They can be summed up as non-responsive errors, response errors, interviewing errors and data 
entry errors. To avoid errors and reduce their effects, large efforts were exerted through the 
intensive training of field workers on methods of interviewing, and the points to be followed 
and others to be avoided during interviews. Also, some practical and theoretical exercises were 
provided during the training course. Non-sampling errors in this survey resulted from its special 
status and the large number of households considering that it intervened in the most specific 
details of their personal lives. This resulted in some cases of rejection to cooperate which were 
dealt with through persuasion methods to minimize rejection cases as much as possible.

4.4 Response Rate

The survey sample consists of about 12,942 households of which 11,545 households completed 
the interview; whereas 7,913 households in the West Bank and 3,632 households in Gaza Strip.  
Weights were modified to account for non-response rate. 

Response and non response equations:

Percentage of over coverage error =     Total cases of over coverage   X 100% = 3.2%
                                                             No. of cases in original sample

Non-response rate  =  Total cases of non-response X 100% = 7.8%
                                                     Net sample
Net sample = original sample – (cases of over coverage) = 12,527
Response rate = 100% - rate of non-response = 92.2%

4.5 Comparability

This section is related to the statistical product as statistics must be able to be compared with 
other sources and other time spans as many analyses are based on comparison. The data and 
indicators of the survey  2019 to those of previous years. Also, to evaluate data, the internal 
consistency of the data was measured to ensure its logicality and completeness. Test results 
revealed the presence of internal consistency between all data.

The Quality

43



44


	Button1: 


