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  1121، أذار- هـ 2133، الثانيربيع. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :الة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتاليفي ح
 

 .سطينفل –اهلل  رام    .الرئيسيةالنتائج  . 1122، سح العنف في المجتمع الفلسطينيم  .2012از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجه
 

 :ىجميع المراسالت توجه إل
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين -رام اهلل، 2461: ب.ص
 
  (271/271)  2982700-2:اتفه

 ( 271/271) 2982710-2: فاكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
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 شكر وتقدير
 

إلى كل أسرة فلسطينية ساهمت في إنجاح جمع بيانات مسح  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير
، والى جميع العاملين في هذا المشررو   لمرا أبردون مرن حررص منقطرع النظيرر أدنراء ت ديرة العنف في المجتمع الفلسطيني

 . واجبهم
    

الجهراز  في األراضي الفلسطينية بقيادة فريق فني مرن ،1122 العنف في المجتمع الفلسطينيلقد تم تخطيط وتنفيذ مسح 
، وبردمم مرالي مشرتري برين كرل مرن غير الحكوميرةو من المؤسسات الحكومية  وطنيةولجنة  المركزي لإلحصاء الفلسطيني

تحقيررق األهررداف ائنمائيررة لالفيررة الممررول مررن الحكومررة  برنررامج  بالشررراكة مررع ،(PNA)السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية 
 .وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسيف االسبانية من خالل برنامج األمم المتحدة ائنمائي،

 
صرندوق األمرم و األمرم المتحردة ائنمرائي،  جبرنرام إلرى والتقردير الشركر بجزيرل لإلحصاء الفلسطيني يتقدم الجهاز المركزي

 .ملى مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشرو اليونيسيف، المتحدة للسكان، و 
 

ومراجعرة ات المسرح كما يتقدم الجهراز بالشركر والعرفران ألمضراء اللجنرة الوطنيرة التري سراهمت فري ائمرداد لتنفيرذ نشراط
 .مخرجاته ونتائجه
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 فريق العمل
   

  اللجنة الفنية  
 رئيس اللجنة                             حمدان                أشرف 
  عمر نضال 
  الصيرفي محمد 
  لبنى سمور 
  أنس أحمد 

  
   مستشار المشرو  

  محمد الحاج يحيى. د.أ 
  

  اللجنة الوطنية  
 مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق زهيرة كمال 

 ILO حنان الجيوسي 

 وزارة الشؤون االجتماعية الرحيم فضالة عبد 

 وزارة شؤون المرأة أمين عاصي  

 ةأمعهد دراسات المر  ريما حمامي. د 

 ة لإلرشاد القانوني واالجتماعيمركز المرأ نبيل دويكات 
 التعليم العاليو وزارة التربية  إلهام غنيم  
 مركز دراسات التنمية أيمن عبد المجيد 
 مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب وسام سحويل 

 صندوق األمم المتحدة للسكان سناء العاصي 
 UN- WOMEN لونا سعادة 

 MDG حنا نخلة   

 UNICEF أسمهان وادي   

 UNICEF دينا حصري 

 UNDP كارول زيادة 

 UNRWA سهير صوالحة 

 MDG سمر سمارة 

  

  إمداد التقرير  
  أشرف حمدان 
  محمد البرغوثي 
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  تدقيق معايير النشر  
  حنان جناجره 
  
  المراجعة األولية  

  خالد أبو خالد 
  جواد الصالح 
   

  المراجعة النهائية  
  محمود جرادات  
  
  ائشراف العام  

 الجهاز رئيس عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين
 

:اآلتييرجى االنتبان إلى   
 

   (0) :تعني ال يوجد مشاهدات. 

   1122/شهرًا التي سبقت تموز 21فترة شهرًا الماضية تعني  21خالل. 

  الفرد ل فترة حياةاأي طو  1121/تموز خالل الفترة التي سبقت. 

   متزوجين يمثل تحرش جنسيالغير ( سنة 41-21)العنف الجنسي الذي يتعرض له األفراد. 

 الفردتعني طوال فترة حياة  1122/خالل الفترة التي سبقت تموز. 
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة الموضو 
  قائمة الجداول   

  المقدمة   

 12 ةيالنتائج الرئيس :الفصل األول  

 13 العنف من اإلحتالل 2.2 

 11 العنف من الحيز الخارجي 1.2 

 12  العنف األسري 3.2 

 12 وجودة البيانات جيةهالمن :الفصل الثاني   

 12 أهداف المسح 2.1 

 12 المنهجية  1.1  
 12 المرحلة التحضيرية 2.1.1
 31 تصميم استمارة المسح 1.1.1
 32 التجربة القبلية 3.1.1
 32 التدريب 1.1.1
 31  جمع البيانات ..2.1

 31  اإلطار والعينة 3.1   

 31 مجتمع الهدف  2.3.1 

 31 إطار المعاينة  1.3.1 

 33 تصميم العينة 3.3.1 

 31 حساب األوزان  1.1 

 32 إدخال ومعالجة البيانات 2.1 

 32 دقة البيانات 4.1 
 32 أخطاء المعاينة 2.4.1 
 34 األخطاء اإلحصائية  1.4.1 
 34 األخطاء غير اإلحصائية 3.4.1 
 37 جابةمعدالت االست 7.1 
 37 المقارنات  1.1 

 37 إجراءات ضبط الجودة  2.1 
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 الصفحة الموضو 
 31 المالحظات الفنية على البيانات 21.1   

 31 برز التحدياتأ 22.1 
 22 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث

 64 المراجع    
 61 الجداول  
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 ة الجداولمقائ
 

 الصفحة  الجردول
محددة من  ألنواعنسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  :2جدول    

 شهرًا الماضية حسب المحافظة 21العنف من قبل الزوج خالل 
62 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من  :1جدول    
 العنف من قبل الزوج حسب المنطقة ونوع التجمع لفترات زمنية

41 

نساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع لل التوزيع النسبي :2جدول    
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمنطقة 21محددة من العنف من قبل الزوج خالل 

42 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من  :6جدول    
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية 21العنف من قبل الزوج خالل 

41 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من  :5جدول    
 حسب بعض الخصائص الخلفية 1121/الزوج خالل الفترة التي سبقت تموزالعنف من قبل 

42 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن العتداء من قبل  :4جدول    
 الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

46 

الضفة الغربية وتعرضن العتداء من قبل الزوج نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في  :1جدول    
 حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

44 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب  :8جدول    
 أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

48 

في المناطق الحضرية وتعرضن العتداء من قبل الزوج نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج  :2جدول    
 حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

41 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن العتداء من قبل الزوج  :21جدول    
 حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

41 

سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب نسبة النساء اللواتي  :22جدول    
 أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

46 
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 الصفحة  الجردول
   

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع العنف  :21جدول 
 حسب المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة 1122/خالل الفترة التي سبقت تموز

44 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن ألحد أنواع العنف  :22جدول    
 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة 1122/خالل الفترة التي سبقت تموز

42 

سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل نسبة النساء اللواتي  :26جدول    
 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة 1122/الفترة التي سبقت تموز

11 

   
نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة  :24جدول 

 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة 1122/التي سبقت تموز
12 

   
نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع العنف  :24جدول 

          خرين عدا الزوج حسب المعتدي ونوع أشهرًا الماضية من قبل أفراد  21خالل 
 العنف والمنطقة

11 

   
 21نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل  :17جدول 

 خارج األسرة حسب المكان ونوع العنف والمنطقةخرين أشهرًا الماضية من قبل أفراد 
14 

   
 21نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل  :18جدول 

 ونوع التجمع رج األسرة حسب المكان ونوع العنفخاخرين أشهرًا الماضية من قبل أفراد 
14 

   
نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت للعنف من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي  :22جدول 

 حسب المحافظة 1121/والمستوطنين خالل الفترة التي سبقت تموز
11 

   
 21نسبة األفراد في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات االحتالل خالل  :11جدول 

 شهرًا الماضية حسب الفئات المعنفة
18 

   
نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت لعنف سياسي من قبل قوات االحتالل  :12جدول 

 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع 21والمستوطنين خالل 
12 

   
نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت لعنف سياسي من قبل قوات االحتالل  :11جدول 

 حسب المنطقة ونوع التجمع 1121/والمستوطنين خالل الفترة التي سبقت تموز
12 

   
  



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

    
 

 

 الصفحة  الجردول
   

حسب أنواع  األراضي الفلسطينية من قبل قوات االحتالل والمستوطنين العنف السياسي في :12جدول 
 لفترات زمنية وأفعال العنف

81 

   
األراضي الفلسطينية وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت  صاحب القرار في :16جدول 

 شهرًا الماضية 21واألسرة خالل 
81 

   
الضفة الغربية وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت  صاحب القرار في :25جدول 

 شهرًا الماضية 21واألسرة خالل 
82 

   
صاحب القرار في قطاع غزة وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت واألسرة  :14جدول 

 شهرًا الماضية 21خالل 
86 

   
نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا  :11جدول 

 شهرًا الماضية حسب المحافظة 21لما أدلت به زوجاتهم خالل 
84 

   
نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا  :18جدول 

 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع 21لما أدلت به زوجاتهم خالل 
84 

   
نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا  :12جدول 

 حسب المنطقة ونوع التجمع 1121/أدلت به زوجاتهم خالل الفترة التي سبقت تموزلما 
84 

   
نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا  :21جدول 

 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية 21لما أدلت به زوجاتهم خالل 
81 

 
 
 

نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا  :31جدول   
 حسب بعض الخصائص الخلفية 1121/لما أدلت به زوجاتهم خالل الفترة التي سبقت تموز

88 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف  41-21 نسبة األفراد :21جدول   
 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف 21من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

82 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف  41-21نسبة األفراد  :22جدول   
 األسرة خالل فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمعمن قبل أحد أفراد 

21 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :34جدول   
 للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع

22 
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 الصفحة  الجردول
سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة الذكور  :24جدول 

 للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع
26 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية  41-21ألفراد التوزيع النسبي ل :24جدول   
    شهرًا الماضية حسب عدد المرات 21وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 ونوع العنف

24 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية  41-21إلناث التوزيع النسبي ل :37جدول   
    شهرًا الماضية حسب عدد المرات  21وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 ونوع العنف

24 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية  41-21لذكور التوزيع النسبي ل :28جدول   
    شهرًا الماضية حسب عدد المرات 21وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 ونوع العنف

21 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة األفراد  :22جدول   
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية 21للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

28 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :40جدول   
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية 21للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

22 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة الذكور  :62جدول   
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية 21للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

211 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة األفراد  :61جدول   
 للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

212 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة الذكور  :43جدول   
 للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

212 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :66جدول   
 للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

214 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من  41-21نسبة األفراد  :64جدول   
 قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

211 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من  41-21نسبة الذكور  :46جدول   
 قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 

212 
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 الصفحة  الجردول
   

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن للعنف  41-21نسبة اإلناث  :61جدول 
 من قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

222 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل  41-21نسبة األفراد  :48جدول 
 أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

222 

   

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل  41-21نسبة الذكور  :49جدول 
 أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

224 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن للعنف من  41-21نسبة اإلناث  :41جدول   
 قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

221 

ألراضي الفلسطينية سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في ا 41-21فراد لألالتوزيع النسبي  :42جدول 
 المعتدي عليه حسب المعتدي وجنس 1122/خالل الفترة التي سبقت تموز وتعرضوا للعنف

222 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا ألحد  41-21نسبة األفراد  :52جدول   
حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو  1122/أشكال العنف خالل الفترة التي سبقت تموز
 األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة

211 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا ألحد  41-21نسبة الذكور  :42جدول   
حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو  1122/أشكال العنف خالل الفترة التي سبقت تموز
 األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة

212 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :46جدول   
حسب بعض الجهات التي توجهوا  1122/ألحد أشكال العنف خالل الفترة التي سبقت تموز

 لها أو األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة

211 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف  41-21 نسبة األفراد :55جدول   
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21من األخرين خالل 

212 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :44جدول   
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

216 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة الذكور  :41جدول   
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

214 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  12-21نسبة األفراد  :58جدول   
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

214 

   



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

    
 

 

 الصفحة  الجردول
   

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  12-21نسبة اإلناث  :42جدول 
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21خالل  للعنف من األخرين

211 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  12-21نسبة الذكور  :41جدول 
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

218 

   

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-31نسبة األفراد  :42جدول 
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

212 

   

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-31نسبة اإلناث  :41جدول 
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

221 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-31نسبة الذكور  :42جدول   
 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف 21للعنف من األخرين خالل 

222 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة األفراد  :64جدول   
       شهرًا الماضية حسب مكان 21للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 

 اإلعتداء والمنطقة

221 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-21نسبة الذكور  :44جدول   
      شهرًا الماضية حسب مكان  21للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 

 اإلعتداء والمنطقة

222 

 
 
 

سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن  41-21نسبة اإلناث  :44جدول   
       شهرًا الماضية حسب مكان  21للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 

 اإلعتداء والمنطقة

226 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  12-21نسبة األفراد  :67جدول   
شهرًا الماضية  21للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة في األراضي الفلسطينية خالل 

 حسب مكان اإلعتداء والجنس

224 

 
 
 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا  41-31نسبة األفراد  :68جدول   
       شهرًا الماضية حسب مكان 21للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 

 اإلعتداء والجنس

224 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل  27-21نسبة األطفال  :69جدول   
 شهرًا الماضية حسب المنطقة وجنس الطفل والمعتدي 21

221 

 
 
 

  



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

    
 

 

 الصفحة  الجردول
   

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل  27-21نسبة األطفال  :70جدول 
 شهرًا الماضية حسب نوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي 21

228 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال  27-21التوزيع النسبي لألطفال  :71جدول 
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمعتدي 21العنف خالل 

222 

 
 
 

سنة  في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال  27-21التوزيع النسبي للذكور  :72جدول   
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمعتدي 21العنف خالل 

261 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية اللواتي تعرضن ألحد أفعال  27-21التوزيع النسبي لإلناث  :73جدول   
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمعتدي 21العنف خالل 

262 

 
 
 

ألحد أفعال العنف خالل  الذين تعرضوااألراضي الفلسطينية سنة في  27-21نسبة األطفال  :74جدول   
 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي 21

261 

 
 
 

ألحد أفعال العنف خالل  األراضي الفلسطينية الذين تعرضواسنة في  27-21نسبة األطفال  :75جدول   
 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي 21

262 

 
 
 

ألحد أفعال العنف خالل  األراضي الفلسطينية الذين تعرضواسنة في  27-21نسبة األطفال  :76جدول   
 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي 21

266 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من  27-21نسبة األطفال  :77جدول   
 شهرًا الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة 21قبل األب خالل 

264 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من  27-21نسبة األطفال  :78جدول   
 شهرًا الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة 21قبل األم خالل 

268 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من  27-21نسبة األطفال  :79جدول   
 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع العنف والمعتدي 21قبل أفراد من خارج األسرة خالل 

242 

 
 
 

سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من  27-21نسبة األطفال  :80جدول   
                  شهرًا الماضية حسب نوع التجمع، 21قبل افراد من خارج األسرة خالل 

 العنف، والمعتدي ونوع

246 

شهرًا  21سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا للعنف خالل  27-21نسبة األطفال  :81جدول    
 الماضية حسب الجهة التي قدمت المساعدة ومدى تلقيهم المساعدة والمنطقة

241 
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 الصفحة  الجردول
 
 
 

سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من  42نسبة االفراد  :81جدول   
 ونوع العنف والجنس شهرًا الماضية حسب المنطقة 21قبل أحد أفراد األسرة خالل 

248 

سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من  42نسبة االفراد  :82جدول    
 ونوع العنف التجمع ونوع شهرًا الماضية حسب الجنس 21قبل أحد أفراد األسرة خالل 

242 

سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من  42نسبة االفراد  :86جدول    
          نوع العنف وجنس المعتدىشهرًا الماضية حسب  21قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 عليه والمنطقة

241 

 
 
 

شهرًا  21سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا خالل  42نسبة كبار السن  :84جدول   
 الماضية ألحد أفعال العنف حسب األساليب المتبعة وتلقي المساعدة

242 
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 المقدمة
 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية أساسا على البيانات  النواحيتعتمد عمليات التخطيط ورسم السياسات في مختلف 
اتخاذ القرارات الالزمة  فيالقرار وراسمي السياسات  األمر الذي لم يسعف صانعي ،والمعطيات اإلحصائية الموثوقة والدقيقة

ح العنف في لذا جاء تنفيذ مس.  وتلبية احتياجاتهم وفقا لبيانات موثوقة ودقيقه وكبار السنالمرأة والطفل للنهوض بقطاع 
من نوعه على المستوى الوطني في األراضي الفلسطينية استجابة  المسح الثانيوالذي يعتبر  1122 المجتمع الفلسطيني

في لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ة امع سياس وانسجاما  في فلسطين،  المرأةوقطاع  الحتياجات المجتمع المحلي
 النساء واألطفال وكبار السنالنهوض بواقع بهدف توفير بيانات محدثة وذات صلة بهذا الجانب من الجوانب االجتماعية 

في العنف من خالل االستثمار األمثل لمثل هذه البيانات من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال 
من  أوالمعنفين سواء من قبل أفراد األسرة ، إضافة إلى تطوير البرامج والمشاريع التي تخدم األفراد اضي الفلسطينيةاألر 

 .خارج األسرة وكذلك من قبل اإلحتالل والمستوطنين
 

الل خع أسعرة فعي األراضعي الفلسعطينية 5,122 بلغعت ، علعى عينعة أسعرية1122 العنف في المجتمعع الفلسعطينيتم تنفيذ مسح 
خصوصعا ضعد شاملة وممثلة حول العنف في األراضي الفلسطينية توفير بيانات  وذلك بهدف ،1122من العام  الثالثالربع 

وتعم .  خصوصعية المجتمعع الفلسعطيني معع األخعذ بععين االعتبعار واألزواج العذكور ،وكبعار السعن ،األطفعالو الشعباب، و النساء، 
متعلقععة باألسععرة لقيععاا جععودة  ، وأسععئلةبععالتعليم والعمععر والحالععة العمليععة والحالععة الزواجيععةقيععاا العديععد مععن المؤشععرات المرتبطععة 

وذلععك مععن خععالل قيععاا مجموعععة كبيععرة مععن   .الحيععاة، ومععدى تععوفر السععلع المعمععرة والتعععرف علععى الوضععع االقتصععادي ل سععرة
 . العنف ودرجة حدتها وشدتهاالمؤشرات الخاصة بمعدل انتشار 

 
بينمعا يحتعوي  التعي خلعإ إليهعا المسعح،حيث يشعتمل الفصعل األول علعى النتعائج الرئيسعية  ،فصول ثالث قريريتضمن هذا الت

مت في استخد يالت أما الفصل الثالث فيستعرض المفاهيم والمصطلحات ،وجودة البيانات منهجية المسحالفصل الثاني على 
 .وفرها المسحقياا المؤشرات التي 

 
لإلحصععاء الفلسععطيني أن يععوفر هععذا المسععح معلومععات أساسععية لمسععاعدة متخععذي القععرارات فععي رسععم نأمععل فععي الجهععاز المركععزي 

، وتمكعععين راسعععمي السياسعععات معععن تحليعععل وتقعععويم العنعععف فعععي المجتمعععع الفلسعععطينيبواقعععع المتعلقعععة  تومتابععععة وتقعععويم السياسعععا
 .بالعنفالخاصة ييم البرامج والسياسات قالمعلومات بحيث يمكن متابعة وت

 
 ،،، واهلل ولي التوفيق

 
 
 

 
 عال عوض 2102، آذار

 رئيس الجهاز 
 

 
  



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

11 
 

  



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

12 
 

 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

 العنف من االحتالل 0.0
المستوطنين خالل الفترة التي سبقت /حوالي نصف األسر الفلسطينية تعرضت لعنف بشكل مباشر من قبل قوات االحتالل

 توفي الضفة الغربية كان.  في الضفة الغربية% 1.91، مقابل %1.92غزة؛ ، وكانت األعلى في قطاع 1121/ تموز
 %.0191األعلى في محافظة قلقيلية؛ 

 
 الشباب الذكور هم األكثر عرضة لعنف اإلحتالل والمستوطنين

 شهرا   21سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل قوات االحتالل والمستوطنين خالل  .1-21من الشباب في العمر % 0حوالي 
 .بين اإلناث% 291بين الذكور و% 21؛ حوالي الماضية

 
 من قبل االحتالل  جسديتعرضوا لعنف  سنة 01-02في العمر  طفل 011من كل  طفلينحوالي 
، منهم الماضيةشهرا   21 من األطفال الذكور تعرضوا لعنف جسدي من قبل االحتالل والمستوطنين خالل% 2حوالي 
بين الطفالت اإلناث، % 191وبلغت هذه النسبة .  في قطاع غزة% 192مقابل حوالي في الضفة الغربية % 5حوالي 

في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفالت اإلناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي من قبل اإلحتالل نظرا  لعدم % .19
 .االحتكاك المباشر مع قوات اإلحتالل هناك

 
  من قبل االحتالل نفسيتعرضوا لعنف  سنة 01-02في العمر  طفل 011أطفال من كل  4حوالي 
، منهم شهرا  الماضية 21خالل من األطفال الذكور تعرضوا لعنف نفسي من قبل االحتالل والمستوطنين % 0حوالي 

 في الضفة الغربية% .29بين اإلناث، % 291وبلغت هذه النسبة .  في قطاع غزة% 191في الضفة الغربية مقابل % .19
 .طاع غزةفي ق% 191مقابل 

 
 االحتالل مصدرا للعنف ضد الشبابحواجز 

شهرا   21خالل  االحتاللتعرضوا للعنف النفسي على حواجز الذين لم يسبق لهم الزواج سنة  .1-21من الشباب % 191
من الشباب الذكور في نفا الفئة العمرية لعنف جسدي % 191فيما تعرض .  إناث% 192ذكور مقابل % 2291؛ الماضية
 .من اإلناث تعرضن لمثل هذا النوع من العنف% 2حواجز اإلحتالل وحوالي على 

 
 على حواجز االحتالل ضد النساء نف نفسيع

 21خالل  اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف نفسي على حواجز االحتالل من قبل جنود االحتالل النساءمن % 292
 ".تحرشات جنسية"لعنف جنسي  تعرضن% 191و ،تعرضن لعنف جسدي% 190و ،شهرا  الماضية
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 العنف أشكالمن قبل قوات اإلحتالل والمستوطنين يعتبر من أكثر  ةاألسر األفراد في له  عرضالعنف السياسي الذي يت
   السياسي

 ؛من قبل قوات اإلحتالل والمستوطنين اقتصاديتمع الفلسطيني تعرضوا لعنف في المج األسر وأفرادهامن % 21 حوالي
من قبل قوات  األسر تعرضت لعنف سياسيمن % 51 حواليو  ،قطاع غزة في% 2.92 مقابل الضفة الغربيةفي  2192%

من المجتمع الفلسطيني % 5حوالي و  ،في قطاع غزة %.2.9مقابل في الضفة الغربية  %5190 اإلحتالل والمستوطنين؛
 .الماضية شهرا   21خالل  غزة عفي قطا% 192الغربية مقابل  في الضفة% 192؛ تعرض لعنف سياسي

 

 من قبل قوات اإلحتالل والمستوطنين حسب المنطقةشهرا الماضية  02خالل نسبة األفراد الذين تعرضوا لعنف سياسي 
 

 

 المنطقة
 أنواع العنف السياسي

 العنف السياسي ضد المجتمع
 العنف السياسي ضد األسر

 وأفرادها

االقتصادي ضد االسر  العنف
 وأفرادها

 17.9 49.7 5.2 األراضي الفلسطينية

 18.1 52.6 8.1 الضفة الغربية

 17.1 37.9 0.1 قطاع غزة

 

 العنف من الحيز الخارجي .21

 

 والنساء للعنف سنة 22-01 فيه الشباب الشارع هو أكثر مكان يتعرض
شهرا   21خالل  الشارعتعرضوا للعنف النفسي في الذين لم يسبق لهم الزواج سنة  .1-21من الشباب % 11حوالي 
ذكور مقابل % 2591من الشباب للعنف الجسدي؛ % 191وتعرض .  إناث% 2191ذكور مقابل % .119؛  الماضية

% 291ذكور مقابل % 195في الشارع؛ " التحرشات الجنسية"من الشباب للعنف الجنسي % .29فيما تعرض .  إناث% 190
 .  إناث

 
النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي في الشارع من قبل أفراد من % 5أشارت النتائج أن حوالي كما 
من النساء % 190فيما تعرضت " التحرشات الجنسية"تعرضن لعنف جنسي % 292، والماضية شهرا   21خالل  آخرين

 .  لعنف جسدي
 

 من أفراد خارج األسرة سنة 22-01 عنف ضد الشباب
تعرضوا لعنف نفسي من قبل رجل غريب  والذين لم يسبق لهم الزواج سنة .1-21في الفئة العمرية  الذكورمن % 2192

من الشباب لعنف جسدي بسيط من قبل % 0تعرضوا لعنف جسدي بسيط من نفا المصدر، فيما تعرض حوالي % 92.و
 .  ضيةالما شهرا   21خالل  تعرضوا لعنف نفسي من قبل نفا المصدر% 591رجل امن فلسطيني و

 
 نفسي في أماكن العمل  تعرضوا لعنفلم يسبق لهم الزواج  سنة 44-01 فرد 011من أصل  أفراد 3حوالي 
 شهرا   21خالل  تعرضوا للعنف النفسي في أماكن العمل لم يسبق لهم الزواج سنة 01-21من األفراد % 2حوالي 
الذكور في األراضي  بينوترتفع نسبة العنف النفسي  في قطاع غزة،% .19في الضفة الغربية و% 295؛ منهم الماضية
 .  لإلناث% 291مقابل % 592لتبلغ  ةالفلسطيني
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 أحد األماكن التي يتعرض فيها الشباب واألطفال للعنف المؤسسات التعليمية
 لعنف% 191بالمقابل تعرض .  سنة تعرضوا للعنف النفسي في المؤسسات التعليمية .1-21من الشباب % .حوالي 

 .  الماضية شهرا   21خالل  إناث% 295ذكور مقابل % .09جسدي في هذه المؤسسات؛ 
 

في المدرسة من قبل المعلمين  النفسي سنة من مجمل الملتحقين بالتعليم تعرضوا للعنف .2-21أكثر من خما الطالب 
، وقد أشارت قطاع غزةفي % 10.1في الضفة الغربية مقابل % 11.2؛ شهر الماضية 21لمدرسة خالل فترة داخل ا

العنف ، يليه %1.90 ؛النتائج إلى أن العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف ممارسة ضد هؤالء الطالب من قبل المعلمين
الطالب من قبل زمالئهم الطلبة  العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف ممارسة ضد هؤالء كما أن  .%1291 ؛الجسدي

 .  %2191 ؛جسدياللعنف ايليه ، 1591%
 

 العامة في أماكن تلقي الخدمات النفسي تعرضن للعنفنساء 
من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف نفسي من قبل مقدمي الخدمات واألفراد اآلخرين المتواجدين في % 191

 .  الماضية شهرا   21خالل  هذه األماكن أثناء تلقيهن خدمات صحية أو اجتماعية أو ثقافية
 

 العنف األسري 3.0
 

 ضد النساء من أزواجهن عنف نفسي أكثر
؛ الماضية شهرا   21خالل  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من قبل أزواجهن% 2.91
لمرة واحده على "كما بلغت نسبة اللواتي تعرضن لعنف نفسي .  في قطاع غزة% 52.1في الضفة الغربية مقابل % .1.9
عنف ل% 12.5وعنف اجتماعي، ل% 51.1تعرضن لعنف اقتصادي، و% 55.2و ،%5190من هؤالء السيدات " األقل

 .  عنف جنسيل% 22.1جسدي، و
 

 شكل العنفالمنطقة و  حسب شهرا الماضية 02خالل  الزوج قبل من للعنف وتعرضن الزواج لهن سبق اللواتي نسبة النساء
 

 المنطقة
 أشكال العنف

 العنف االقتصادي االجتماعيالعنف  العنف الجنسي العنف الجسدي العنف النفسي للعنف نتعرض
 55.1 54.8 11.8 23.5 58.6 37.0 األراضي الفلسطينية

 41.6 44.8 10.2 17.4 48.8 29.9 الضفة الغربية 

 88.3 78.9 14.9 34.7 76.4 51.0 قطاع غزة

 
وأدناها % 1.92زوجاتهم في محافظة أريحا واألغوار في الضفة الغربية؛ ضد  وبلغت أعلى نسبة عنف موجه من األزواج

في  وأدناها، %51.2 ؛في محافظة غزةنسبة عنف  فقد بلغت أعلىفي قطاع غزة أما % 2191؛ والبيرةفي محافظة رام اهلل 
 %.1292محافظة رفح 

 
مقارنة %( 1291)األعلى  ن نسبة النساء المقيمات في المخيمات واللواتي تعرضن لعنف من قبل أزواجهن كانتبالمقابل فإ

 .  الماضية شهرا   21خالل  %(1.92) والريف %(2191) باللواتي يقمن في الحضر
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 للعائلة هو خيارهن الثاني وءحوالي ثلثي النساء المعنفات يفضلن السكوت واللج
لجأن  1122/الل الفترة التي سبقت تموزخ من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهن% 2191

له من قبل أزواجهن في  نزاء العنف الذي تعرضفضلن السكوت إ% 0592ة واألخوات، وحد األخو الوالدين أو أ إلى بيت
 .  %.19إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب استشارة عن  حين لم تزد نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف وتوجهن

 

حسب بعض الجهات   2100/الل الفترة التي سبقت تموزخلنساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أشكال العنف نسبة ا
 اليب التي اتبعتها لطلب المساعدةالتي توجهت لها أو األس

 

الجهات التي توجهت لها المرأة 
األساليب المتبعة لطلب المعنفة أو 

 المساعدة

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
توجهت لطلب 

 المساعدة
 تلقت مساعدة

توجهت لطلب 
 المساعدة

 تلقت مساعدة
توجهت لطلب 

 المساعدة
 تلقت مساعدة

تركت البيت وذهبت لبيت الوالد أو 
 لبيت أحد األخوة أو أحد األقارب

3.02 4308 280. 4309 3707 430. 

سكتت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا 
 باألمر 

6.03 - 6804 - 660. - 

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي 
 7707 04. 6303 07. 6604 0.7            . لطلب االستشارة

 
 سنة 44-01في العمر  عنف من داخل األسرة تجاه الذكور واإلناث غير المتزوجات

شهرا   21لعنف من قبل احد أفراد األسرة خالل  تعرضن اللواتي لم يسبق لهن الزواجسنة  01-21من اإلناث % 2092
اللواتي لم يسبق لهن  سنة 01-21 اإلناثمن % 21  .في قطاع غزة% 1291في الضفة الغربية مقابل % 2191الماضية؛ 

هذه النسب األعلى في تعرضن لعنف نفسي وكانت % 10وحوالي  الماضية شهرا   21خالل  تعرضن لعنف جسدي الزواج
 .  على التوالي% 2.95و% 1191مقابل  %2592و% .2.9 ؛قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية

 

حسب  شهرًا الماضية 02خالل األسرة  وتعرضوا للعنف من قبل احد أفراد( سنة 44-01)ألفراد الذين لم يسبق لهم الزواج نسبة ا
 الجنس والمنطقة

 

 العنف االقتصادي العنف الجنسي العنف الجسدي النفسيالعنف  الجنس والمنطقة

     اإلناث

 7.7 0.8 30.1 25.6 األراضي الفلسطينية

 5.3 0.7 24.0 19.5 الضفة الغربية

 11.3 1.0 39.7 35.3 قطاع غزة

     الذكور

 11.5 0.6 29.9 23.0 األراضي الفلسطينية

 7.7 0.4 20.3 17.2 الضفة الغربية

 19.5 0.9 49.7 35.0 قطاع غزة
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وأدناها في  %5..1في محافظة أريحا واألغوار في الضفة الغربية؛  الذكور واإلناث وبلغت أعلى نسبة عنف بين األفراد
 وأدناها في محافظة، %2191في محافظة غزة؛ نسبة عنف  فقد بلغت أعلىفي قطاع غزة أما % .19محافظة طوباا؛ 

 .%.219خانيونا 
 

  المعتدي األول على األطفالواألمهات  اآلباء
% 1591؛ الماضية شهرا   21خالل  تعرضوا للعنف داخل األسرة من قبل أحد أفرادها سنة .2-21 من األطفال% 5291

 مجمل كما بلغت نسبة الذين تعرضوا لعنف نفسي من قبل آبائهم من.  في قطاع غزة% 5.91في الضفة الغربية مقابل 
تعرض % 2195لعنف نفسي و هممن% 00.1تعرضوا لعنف جسدي بالمقابل تعرض % 2191و% 69.0هؤالء األطفال؛ 

 .من قبل أمهاتهم لعنف جسدي
 

  حسب المنطقة شهرا الماضية 02خالل من قبل احد الوالدين  العنف نواعأ ألحد تعرضوا الذين سنة 01-02 نسبة األطفال
 

 المنطقة
 األم األب

 العنف الجسدي العنف النفسي العنف الجسدي النفسيالعنف  للعنف واتعرض
 38.5 66.4 34.8 ..69 51.0 األراضي الفلسطينية

 27.7 67.9 28.7 64.6 45.8 الضفة الغربية 

 2..4 73.3 43.2 9..7 59.4  قطاع غزة

 
 توجهوا ألحد الوالدين لطلب المساعدة الذين تعرضوا لعنف حوالي ثلثي األطفال

% 2192و، لطلب المساعدة من أحد الوالدين توجهوا الماضية شهرا   21خالل  األطفال الذين تعرضوا للعنفمن % 1.1.
 لمرشدهؤالء األطفال  من% 1191 توجهبالمقابل و صديقة، أصديق  إلىتوجهوا % 1190توجهوا ألحد األخوة واألخوات، و

 .طلبا  للمساعدة معلمةمعلم أو  إلىمن األطفال توجهوا % 2192في المدرسة، و اجتماعي
 

 كبيري السناإلناث كبيرات السن عرضة للعنف أكثر من الذكور 
؛ الماضية شهرا   21خالل  سنة فأكثر تعرضوا ألحد أشكال العنف من قبل احد أفراد األسرة 05من كبار السن % 92.
 .بين اإلناث% .9.مقابل % 091وبلغت النسبة بين الذكور؛ .  في قطاع غزة% 195في الضفة الغربية مقابل % 195

 
واستنادَا ألشكال العنف التي تم قياسها في استمارة المسح، اتضح أن اإلهمال الصحي أكثر أشكال العنف الذي يتعرض له 

من هؤالء األفراد تعرضوا إلساءة % 2291وهناك .  بين الذكور% 2595بين اإلناث مقابل % 2192؛ %2.92كبار السن؛ 
 .ذكور% 92.اث مقابل إن% 2291فسية؛ ن
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  شهرا الماضية 02خالل  األسرة أفراد أحد قبل من العنف أنواع ألحد تعرضوا الذين سنة فأكثر 46 السن نسبة كبار
 حسب الجنس

 

 إساءة اجتماعية إساءة اقتصادية إهمال صحي إساءة جسدية نفسية إساءة تعرضوا للعنف المنطقة

 1.7 3.5 17.1 2.8 11.4 7.3 األراضي الفلسطينية

 1.6 3.8 20.9 3.1 13.4 8.5 الضفة الغربية

 1.9 2.8 8.6 2.2 7.3 4.5 قطاع غزة

       الجنس 

 1.2 3.3 15.5 2.9 9.3 6.4 ذكور  

 2.1 3.7 18.3 2.7 13.2 7.9  إناث

 
 %2..2؛ الضفة الغربية وسطفي  ار السن من قبل احد أفراد األسرةكب اإلناث تعرض لهاوبلغت أعلى نسبة إساءة نفسية ت

، كما تزيد نسبة اإلهمال الصحي التي تتعرض لها اإلناث كبار السن من قبل %2292؛ جنوب الضفة الغربيةوأدناها في 
بالمقابل ترتفع نسبة   %.2595وأدناها في جنوب الضفة الغربية؛ % 1091احد أفراد األسرة في وسط الضفة الغربية؛ 

، وأدناها %192الضفة الغربية؛  شمالاإلساءة االجتماعية التي تتعرض لها اإلناث كبار السن من قبل احد أفراد األسرة في 
 .%2.1الضفة الغربية؛  وسطفي 

 
القارب، حد ذهبوا لبيت أ% 2290وجات، وز لبيت احد البنات المتتوجهوا من كبار السن الذين تعرضوا لعنف  2192%

 .تركوا البيت وذهبوا مركز طبي أو صحي للعالج إلىمن األفراد توجهوا % 5 .5، وحد األصدقاءذهبوا لبيت أ %091و
 

 من النساء أفدن أنهن عنّفن أزواجهن% .011
، وقد تبين أن ا  الماضيةشهر  21تم سؤال الزوجة فيما إذا قامت بممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد زوجها خالل فترة 

منهم؛  في قطاع غزة،% 11.5في الضفة الغربية مقابل % 22.0؛ الزوجات أفدن أنهن عنّفن أزواجهنمن % 2..2
تعرضوا لعنف % .19و ،تعرضوا لعنف اجتماعي% 195لعنف جسدي، و% 1192تعرضوا لعنف نفسي، و% 2592

 .من قبل زوجاتهم اقتصادي
 

 المنطقة وشكل العنفحسب  شهرا الماضية 02خالل  عنّفن أزواجهنفدن أنهن أالنساء اللواتي نسبة 
 

 المنطقة
 أشكال العنف

 العنف االقتصادي االجتماعيالعنف  العنف النفسي العنف الجسدي عنفوا من قبل الزوجة

 4.9 4.5 35.1 20.3 17.3 األراضي الفلسطينية

 4.4 3.6 29.8 14.7 13.6 الضفة الغربية

 6.1 6.1 44.6 34.0 24.5 قطاع غزة

 
وأدناها في  %11.0وبلغت أعلى نسبة عنف موجه من قبل الزوجة ل زواج في محافظة سلفيت في الضفة الغربية؛ 

وأدناها في محافظة       ، %2192في محافظة غزة؛ نسبة عنف  فقد بلغت أعلىفي قطاع غزة أما % 291محافظة قلقيليه؛ 
 .%290رفح 
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 الثانيالفصل 
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

 مقدمة
حعول العنعف فعي المجتمعع الفلسعطيني وذلعك بتععاون معالي  ا  متخصصع ا  وطنيع ا  نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسعطيني مسعح

معن نوععه العذي ينفعذ علعى المسعتوى  الثعاني ، حيث يعتبعر هعذا المسعح هعوUNFPA، وUNDP ،UNICEFوفني من قبل 
تم تنفيذ المسعح علعى .  1122األسرة خالل عام  األفراد من داخل وخارج أفراد اله التي يتعرض هذه الظاهرة لدراسة الوطني

تععوفير بيانععات  وذلععك بهععدف ،1122مععن العععام  الثالععثأسععرة فععي األراضععي الفلسععطينية خععالل الربععع  5,811عينععة أسععرية قععدرها 
 .األزواج الذكوروكبار السن و  النساء، الشباب، األطفالخصوصا ضد حول العنف في األراضي الفلسطينية 

 

 أهداف المسح 0.2
 :المسح إلى يهدف

النساء من توفير قاعدة بيانات محدثة حول العنف الذي يتعرض له األفراد في المجتمع الفلسطيني؛ سواء كانوا  .2
 .أو األطفال أو كبار السن ،(إناث ذكور، أو)اللواتي سبق لهن الزواج، أو األزواج، أو األفراد غير المتزوجين 

 .التعرف على حجم ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء واألفراد من قبل قوات االحتالل والمستوطنين .1
 .التعرف على أنواع وأشكال أخرى من العنف يمكن أن تتعرض له النساء واألطفال من أفراد خارج األسرة .2
 .فراد المعنفينية واالقتصادية ل الخصائإ الديموغرافالتعرف على  .1

 .األهداف اإلنمائية ل لفية برنامج MDGsتوفير بيانات لمشروع  .5
تساهم في تخفيض هذه الظاهرة في تراتيجيات وسياسات مساعدة المخططين وصانعي السياسات في وضع اس .0

 .المجتمع الفلسطيني
 .ل فراد المعنفينتوفير تغذية راجعة لمؤسسات المجتمع المدني في نوعية وجودة الخدمة المقدمة  ..

 

 منهجية ال 212
 

 المرحلة التحضيرية .0.21
 :اشتملت المرحلة التحضيرية على األنشطة اآلتية 

لتوفير تمويل لمشروع  UNDP ،UNICEF ،UNFPAتم توقيع اتفاقية مع عدد من المؤسسات الدولية مثل  .2
 .مسح العنف

تم تنفيذ ورشة عمل وطنية لمناقشة مؤشرات المسح شارك فيها العديد من الجهات المختصة والمعنية في مجال  .1
 . مسح العنف

العديد من الخبراء الذين مثلوا مؤسسات تعمل في هذا المجال أو بصفتهم  ضمت حيث ستشارية للمسحتشكيل لجنة ا .2
ى نوعا  من الزخم الفني على المسح حيث أن اللجنة كان لها الشخصية، ونستطيع القول بأن تشكيل هذه اللجنة أضف

تغذية راجعة كبيرة أثناء مراحل تنفيذ المسح سواء مرحلة تطوير واعتماد المؤشرات واالستمارة والتدريب وحتى اعتماد 
ي صياغتها فشاركت اللجنة االستشارية حيث جميع القرارات المتعلقة بالمسح مشتركة  كانتو النتائج وآلية عرضها، 

 .اراتر إلى جانب الجهاز المركزي لإلحصاء األمر الذي أضفى نوعا  من المهنية والقوة على هذه الق
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 .االستمارةمسح للمساهمة في تطوير لتعيين مستشار ل .1

داريا   تشكيل لجنة فنية من ذوي االختصاإ داخل الجهاز لإلشراف على التنفيذ فنيا   .5  .وا 

 .أدوات المسح والمنهجية وجميع القضايا األخرى المرتبطة بالمسح الختبارتنفيذ تجربة قبلية للمسح،  .0

 
 تصميم استمارة المسح 21212

العنعف عنعد البعدء فعي تطعوير اإلسعتمارة، وتجعارب العدول فعي على التوصيات الدولية فعي مجعال إحصعاءات تم اإلطالع  .2
، وقععد تععم تصععميم االسععتمارة تنفيععذ هععذا المسععحخصوصععية المجتمععع الفلسععطيني عنععد روعععي  تنفيععذ مثععل هععذه المسععو ، كمععا

فعععي المسعععح الثعععاني  ةوتعععم تطعععوير اإلسعععتمار  1115/1110باالعتمعععاد علعععى تجربعععة الجهعععاز األولعععى بتنفيعععذ مسعععح العنعععف 
، وتععم األخععذ بالعديععد مععن المالحظععات مععن لمسععح العنععف ومستشععار المسععح اإلستشععاريةبالتعععاون مععع الشععركاء فععي اللجنععة 

 .لهذه المؤشرات ست التجربة الفلسطينية في هذا المجال وكذلك مدى حاجة المجتمع المحليذوي الخبرة التي عك

كعالتعليم والعمعر والحالعة  استمارات المسعو  األسعريةيتم وضعها في كافة  التي على األسئلة المعيارية اشتملت االستمارة .1
يععاا جععودة الحيععاة، ومععدى تععوفر السععلع المعمععرة العمليععة والحالععة الزواجيععة، كععذلك تععم تطععوير اسععتمارة متعلقععة باألسععرة لق

 .والتعرف على الوضع االقتصادي ل سرة

والثانيععة  ،المتزوجععات حاليععا  أو اللععواتي سععبق لهععن الععزواجالنسععاء باألولععى تخععتإ  :خمععا أقسععام لالسععتماراتتععم تصععميم  .2
قسععم الرابععع يخععتإ باألطفععال سععنة الععذين لععم يسععبق لهععم الععزواج، وال( 01-21)األزواج، والثالثععة تخععإ األفععراد تخععإ 

فأكثر، حيث تم تعديل عدد من األقسام ( سنة 05)سنة، والقسم الخاما واألخير يختإ بكبار السن لعمر ( .21-2)
 .وذلك مقارنة مع المسح السابقسنة ( 01-21)لهن الزواج وقسم األفراد  ة قسم الطفل والنساء اللواتي سبقوخاص

قيععاا شععامل لقيععاا العنععف فععي المجتمععع الفلسععطيني بكافععة أشععكاله والمحععاور التععي لقععد اشععتملت اسععتمارة السععمح علععى م .1
تضمنها المسح، وقد مكننا هذا القياا إضافة إلى معرفة أشكال العنف مكننا من التععرف علعى اآلليعات واالسعتراتجيات 

 .فراد المعنفين طلبا  للمساعدةوالممارسات المتبعة لمجابهة العنف الذي يتعرض له األفراد والجهات التي يلجأ إليها األ

القتصععادي والنفسععي والجسععدي والجنسععي كععذلك اإلسععاءة امكنتنععا اسععتمارة المسععح مععن قيععاا العنععف العسععكري والسياسععي و  .5
االقتصععادية واالجتماعيععة واإلهمععال الصععحي تحديععدا  بععين كبععار السععن والعنععف الععذي يتعععرض لععه األفععراد مععن خععارج نطععاق 

و المؤسسعات أو وسعائل المواصعالت أو أمعاكن تلقعي الخعدمات العامعة، أيضعا  تعم قيعاا العنعف األسرة سواء في الشارع أ
 .ية أو تلك الممتدة، إضافة إلى األفراد اآلخرين خارج األسرةو الذي يتعرض له األفراد داخل األسرة، سواء األسرة النو 

فة تحتععوي علععى مجموعععة كبيععرة مععن اسععتهدف المسععح جميععع أفععراد األسععرة، حيععث تععم تخصععيإ اسععتمارة لكععل فئععة مسععتهد .0
نسعاء لل األسئلة التي تقيا العنف الواقع على كل فئة بأشكاله والجهات التي تمارا هذا العنف، فقد استخدمت استمارة

ع  21سعنة، العذين لعم يسعبق لهعم العزواج واألطفعال  01ع  21 العذكور واإلنعاث فعي العمعر واألفراداللواتي سبق لهن الزواج 
 .سنة فأكثر 05واألزواج الذكور وكبار السن الذكور واإلناث في العمر سنة،  .2

تعدد الفئات التي استهدفها المسح والفترات الزمنية التي تم خاللها قياا العنف الواقع على هؤالء األفراد  وشمول  إن ..
حياة هؤالء األفراد وليا  المواضيع والمؤشرات التي اشتملت عليها االستمارة مكننا من التعرف على دائرة العنف في

 .في فترة زمنية محددة
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 :المسح قياا أشكال العنف اآلتية وفقا  للفئات المستهدفة تم خالل .1

 .والجنسي، واالجتماعي واالقتصادي ،العنف النفسي، والجسدي :النساء اللواتي سبق لهن الزواج -

والعنف " تحرشات جنسية"والجسدي والجنسي  العنف النفسي، :سنة الذين لم يسبق لهم الزواج 01-21األفراد  -
 .االقتصادي

 .العنف النفسي والجسدي :سنة .2-21األطفال  -

 .العنف النفسي، والجسدي، واالجتماعي، واالقتصادي :األزواج الذكور -

 .اإلساءة االقتصادية، واالجتماعية، واإلهمال الطبي، واإلساءة النفسية، والجسدية :فأكثر 05كبار السن  -

 
 التجربة القبلية .3.21

 عينة من اختيارتنفيذ التجربة القبلية للمسح في ثالث محافظات وهي محافظات رام اهلل والبيرة، وجنين، والخليل، وتم تم  -
 21/5لمدة أربعة أيام بدءا  من  ونفذت التجربة ؛(الجلزون، قباطية، خرسامخيم )تجمعات  2موزعة على  عدمناطق  2

الجلزون مخيم و  قباطيةأسرة في كل منطقة عد من المناطق التي تم اختيارها في  21زيارة وقد تم  1/0/1122وحتى 
 .في خرسا أسرة 11و

اختبار إمكانية استخدام جدول كش الختيار أفراد من األسر المستهدفة : تم قياا أمران هامان يتعلقان بالمنهجية، األول -
اختبار مدى إمكانية : والثاني . سنة واألطفال 01-21األفراد بأقسام  ةبهدف مقابلتهم للحصول على بيانات وخاص

 :وقد تم خالل التجربة اتخاذ اإلجراءات اآلتية إلجراء المقابلة.  سنة بشكل مباشر( .2-21)مقابلة األطفال 

تمت مقابلة رب األسرة أو أي شخإ قادر على اإلدالء بالبيانات التي تخإ أفراد األسرة جميعا ، وخصائإ  .2
أما القسم  ،أما القسم الخاإ بالنساء اللواتي سبق لهن الزواج وقسم الزوج فتم استيفاؤها من قبل الزوجة. المسكن

سنة الذين لم يسبق لهم ( 01-21)الخاإ باألطفال فكان يتم مقابلة الطفل بشكل منفصل؛ وكذلك قسم األفراد 
 .لفرد أيضا  بشكل منفصلفأكثر كان يتم مقابلة ا( سنة 05)الزواج، وقسم كبار السن 

سنة الذين لم يسبق لهم الزواج وقسم الطفل كان يتم اختيار فرد واحد فقط ( 01-21)في األقسام المتعلقة باألفراد  .1
 .ذكر من األسر التي تحمل الرقم الفردي في العينة وأنثى من األسر التي تحمل الرقم الزوجي

األفراد المتواجدين في األسر المستهدفة في هذه الفئة  جميعتم حصرهم فقد  ؛فأكثر( سنة 05)قسم كبار السن  .2
 .العمرية

 

 التدريب .4.21
متدربة ومتدرب في الضفة الغربية  211تدريب  خاللها تمأيام،  0عقدت دورة تدريبية لفريق الباحثين الميدانيين لمدة  .2

غالبيتهم من اإلناث وتم تعيين فقط باحث واحد في كل محافظة الستيفاء قسم األفراد  12/0/1122-21في الفترة من 
ا نأما التدريب في قطاع غزة فقد كان عبر الفيديو كونفر .  سنة ل فراد الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج( 21-01)

متدربة ومتدرب غالبيتهم من اإلناث،  1.ولمدة أربعة أيام، حيث تم تدريب ما يقارب  1122/./.-2ترة من في الف
سنة ل فراد الذكور الذين لم يسبق لهم ( 01-21)وتم تعيين فقط باحث واحد في كل محافظة الستيفاء قسم األفراد 
مستشار المسح حيث ساهم بالتدريب بشكل فاعل الزواج، وقد تم تدريب الباحثات على مفهوم العنف بالشراكة مع 

 .ديو كونفرنا مع قطاع غزةيعبر الف أوسواء كان ذلك في الضفة الغربية 

لية د من خالل جداول كش العشوائية، وآيح مفاهيم العنف، وآلية اختيار الفر تم تخصيإ جزء من التدريب لتوض .1
 .هائيةاستيفاء البيانات من كشف العينة، ونتيجة المقابلة الن
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تم تدريب الباحثات على إجراء المقابلة من خالل تمارين صفية خالل الدورة التدريبية، كذلك إعطاء الباحثات تمارين  .2
وفي اليوم األخير من التدريب عقد امتحان لجميع المتدربات الختيار األفضل .  بيتيه لحلها ومراجعتها في اليوم التالي

 .بالعمل قلاللتحا

الباحثات اللواتي شاركن في المسح على العديد من القضايا المهنية واألخالقية التي من شأنها تعزيز  شتمل تدريبلقد إ .1
فقد تم . البيئة وبناء الثقة بين الباحثات والمبحوثين بمختلف الفئات من اجل الحصول على بيانات أفضل وأكثر دقة

ن القضايا األخالقية في إجراء المقابلة بدون تنبيه أي التركيز في مرحلة التدريب على توجيهه الباحثات نحو العديد م
مشاعر لدى المبحوثين من شأنها التأثير على سير المقابلة وخلق جو من التوتر والقلق لدى المبحوثين، وتم تدريبهن 

نهائها وآلية التصرف في حال مقابلة حاله معنفه  .على آلية إجراء المقابلة وا 

في جمع البيانات بالخبرة الكافية في العمل على مثل هذا النوع من المسو  وهم من حملة لقد تمتع الفريق الذي شارك  .5
وقد تم تدريبهم على آلية التنسيق والتواصل مع المشرفين لحل اإلشكاليات الفنية التي . الشهادات الجامعية األولى

 .تواجههم في الميدان

 

  جمع البيانات 612.2
 25و ،باحث ذكر 25ة وميداني ثةباح 1.و للعمل الميداني ينمنسق 1من  في الضفة الغربية فريق العمل الميداني تكون

مشرفات  0باحثين ذكور، و 0باحثة ميدانية و .1مدققات، أما في قطاع غزة فتألف فريق العمل من منسق و .مشرفة و
  في الضفة الغربية وانتهى بتاريخ 1122/.12/1بتاريخ  وقد بوشر بجمع البيانات في الضفة من الميدان.  مدققات 5و

 .1122/.21/1، وانتهت بتاريخ 1122/.21/1أما في قطاع غزة فقد بدأت عملية جمع البيانات بتاريخ . 1122/.21/1
 

  اإلطار والعينة 3.2
 

 مجتمع الهدف 01312
 :من 1122العنف في المجتمع الفلسطيني مجتمع الهدف لمسح  تكون

 .سبق لهن الزواج النساء المتزوجات حاليا أو .2

 .سنة فأكثر 01-21غير المتزوجين ( ذكور و إناث)الشباب  .1

 (.سنة .2 -21)األطفال من الفئة العمرية  .2

 .سنة فأكثر 05كبار السن  .1
 .األزواج .5

 
 إطار المعاينة 2.3.2

وهي  .111تكون إطار المعاينة من مناطق العد التي تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في العام 
 .وقد تم استخدام مناطق العد كوحدات معاينة أولية أسرة، 211مناطق جغرافية متقاربة في الحجم متوسط عدد األسر فيها 
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 تصميم العينة  3.3.2
 :مرحلتينذات ( PPS)عنقودية  طبقية عينةهي  العينة

   مكونة من ( PPS)احتمالية متناسبة مع حجم كل منطقة عد من األسر عشوائيةاختيار عينة طبقية  هي :األولى المرحلة
 .عدمنطقة ( 2.1) 

 .ىأسرة بطريقة عشوائية منتظمة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األول( 21)اختيار  :الثانية المرحلة
واحدة سبق لها الزواج اذا كان هناك أكثر من امرأة، وكذلك الختيار إمرأة استخدام جدول كش الختيار  تم :المرحلة الثالثة
 .سنة في حال وجد أكثر من فرد مستهدف في األسرة الواحدة .2-21سنة وطفل في العمر  01-21فرد في العمر 

 
 العينة طبقات

 :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم
 .(محافظة 20) المحافظة .2
 (.مخيمو  ،ريف حضر،) التجمع نوع .1
 

 حجم العينة
      .أسرة في قطاع غزة 1,920أسرة في الضفة الغربية و 3,891توزعت بواقع  أسرة 5,811المسح حجم عينة  بلغ

 .الجدول اآلتي يوضح توزيع العينة على المحافظات
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 المحافظةتوزيع عينة المسح حسب 
 

 عدد األسر المحافظة

 444 جنين

 150 طوباا

 270 طولكرم

 510 نابلا

 180 قلقيلية

 150 سلفيت

 489 رام اهلل و البيرة

 169 أريحا و األغوار

 599 القدا

 270 بيت لحم

 660 الخليل

 3,891 مجموع الضفة الغربية

 360 شمال غزة

 660 غزة

 300 دير البلح

 360 خان يونا

 240 رفح

 1,920 مجموع قطاع غزة

 5,811 المجموع

 
 مستوى نشر البيانات
 :اآلتيةعلى المستويات  تم حساب المؤشرات

 (محافظة 20) المحافظة -2
 .(الضفة الغربية وقطاع غزة) حسب المنطقة( حضر، ريف، مخيم)نوع التجمع  -1

 
 حساب األوزان  412

وعينة مسح  ،ب الرياضي الحتمال اختيار الوحدةفي العينة بأنه المقلو ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة اإلحصائية  
حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتماد  ،ثالث مراحلذات ( PPS)عنقودية  طبقية عينةهي  العنف

ثم نجد  ،ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل منطقة عد ،(PPSعينة )على احتمال اختيار كل منطقة عد 
ثم نقوم بتعديل هذه األوزان ، انية فنحصل على وزن األسر األوليحاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الث

وبالتالي نحصل على ( معتجالنوع  ،محافظة)فئة التعديل هي الطبقة  وتكون 1122باالعتماد على تقديرات األسر منتصف 
 .وزن األسر النهائي
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تم حساب أوزان أفراد الفئات المستهدفة في المسح بإعطاء كل فرد وزن أسرته النهائي ووزن الفرد األول هو حاصل ضرب 
وجنا الفئة  وتم تعديل أوزان األفراد األولية حسب المنطقة، وزن أسرة الفرد في عدد أفراد الفئة المستهدفة في أسرة هذا الفرد

وبذلك نكون قد حصلنا على الوزن  1122المستهدفة والفئات العمرية التي تقع فيها الفئة المستهدفة حسب تقديرات منتصف 
 . النهائي للفرد في الفئة المستهدفة

 
 ومعالجة البيانات إدخال 6.2

 وضعع، والعمل على اإلدخالشاشات   علىالتعديل  وتم ACCESSباستخدام حزمة  اإلدخالخالل هذه المرحلة إعداد برامج 
البيانعات بععد إدخالهعا  لفحعإقواعد اإلدخال بشعكل يضعمن إدخعال االسعتمارات بشعكل جيعد، كعذلك وضعع اسعتعالمات تنظيعف 

، 1122/.20/1بدأت عمليعة اإلدخعال بتعاريخ  . االستمارةحيث تعمل هذه االستعالمات على فحإ المتغيرات على مستوى 
 .محافظات 1وكان اإلدخال غير مركزي موزع على  ،والتنظيفلموظفين على استخدام برنامج اإلدخال ا تدريب تم خاللها

 
 تدقيق البيانات مرحلة
عملععوا علععى مقارنععة البيانععات أشععخاإ  المهمععةيقععوم بهععذه كععان اإلدخععال، حيععث  بعععد التسععجيل طريععقهععذه المرحلععة عععن  تمععت

وذلعك معن خعالل النمعوذج المععد  ،المتبععة اإلجعراءات ضعمن اإلدخعال إن وجعدت أخطاءالمدخلة باالستمارات األصلية لتعديل 
تعم التعدقيق فعي المكاتععب و  لمتابععة اإلداريعةا وذلعك ألغعراض دقعة المععدخلو  ،اإلنجعازورفعع التقعارير اليوميعة ععن  ،لهعذه المرحلعة

 . %11التي تم فيها اإلدخال بنسبة 

 
 جودة البيانات

المجموععة  البياناتواتساقها، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  اتالبيانأجل التحقق من جودة  من
 :من الميدان، وقد تمثلت هذه اإلجراءات في التالية

تجريبيععة قبععل وصععول االسععتمارات  اسععتماراتالبيانععات علععى برنععامج اإلدخععال، وتععم فحععإ البرنععامج علععى  مععدخليتععدريب  -
 .  الحقيقية إلى اإلدخال

 .االستعالمات تحمل على البرنامج للفحإ بعد اإلدخالمجموعة من  صياغة -

تسععليم البيانععات كععل أسععبوع أو أسععبوعين إلدارة المسععح لفحصععها ويععتم تسععليم كشععوف أخطععاء تعمععم علععى اإلدخععال فععي كععل  -
 .المناطق ليتم تصحيحها

حيث تم وضع  وال بأول أثناء اإلدخال،وكشف األخطاء الميدانية أ قواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات وضع -
االنتقاالت بين األسئلة، والتأكد من المدى المسعمو  إدخالعه لكعل سعؤال، والتأكيعد علعى األسعئلة التعي تحعوي النسعبة المئويعة 

 .211أنها ال تزيد عن 

 
 دقة البيانات  412

 

 أخطاء المعاينة 0.4.2
ستخدام عينة وليا حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من نتيجة ال تأثر بأخطاء المعاينةتبيانات هذا المسح 

  المؤشرات مهأل التباين احتساب تم وقد  خالل التعدادات من عليها نتوقع الحصول القيم الحقيقية التي عن فروق ظهور المؤكد
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 ،على مستوى األراضي الفلسطينية في التقرير المذكورةفي مستويات النشر للتقديرات  إشكاليةيوجد  الو ، وفقا  للجدول أدناه
 .، وعلى مستوى الجنا(وقطاع غزة، الضفة الغربية)وعلى مستوى المنطقة 

 
 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 

 

 
الخطأ  قيمة التقدير المؤشر

 المعياري
 الخطأ النسبي

% 
 %26 ة الثقةتر ف
 الحد األعلى الحد األدنى

       الذين يتعرضون إلهمال صحي  من نسبة كبار السن

عام      أفراد األسرة في األراضي  الفلسطينية خالل قبل احد

1122 

2.92 291 191 2191 1192 

سنة من كال الجنسين الذين تعرضوا ( .2-21)نسبة األطفال 

لعنف نفسي من قبل األب على األقل لمرة واحدة في األراضي 

 1122الفلسطينية  خالل عام 

0... 291 191 0092 .290 

سنة من كال الجنسين الذين لم يسبق ( 01-21)نسبة األفراد 

لهم الزواج والذين لم يتعرضوا لعنف جسدي في الضفة الغربية 

 1122خالل عام 

..9. 195 291 .190 1191 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لعنف جنسي 

في  األقل لمرة واحدة فراد آخرين علىفي الشارع من قبل أ

 1122األراضي الفلسطينية خالل عام 

292 192 1191 191 191 

 
 األخطاء اإلحصائية 2.4.2
المعيععاري، والععذي يعععرف  غالبععا  بالخطععأ ألخطععاء اإلحصععائيةاوتقععاا .  فانععه يمكععن تقييمهععا إحصععائيا ألخطععاء اإلحصععائيةاأمععا 

حيعث يعتم  ،SPSSلقد تم حسعاب التبعاين لهعذا المسعح باسعتخدام الحزمعة البرمجيعة .  على انه الجذر التربيعي الموجب للتباين
 .في حساب التباين (Complex Sample Analysis)من خالل بند ( Ultimate Cluster) استخدام طريقة

 

إلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليا حصرا شامال لوحعدات مجتمعع الدراسعة، ولعذلك إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء ا
 ألهعمالتبعاين  حسعابتعم  وقعد  .معن المؤكعد ظهعور فعروق ععن القعيم الحقيقيعة التعي نتوقعع الحصعول عليهعا معن خعالل التععدادات

 .في التقرير المذكورةفي مستويات النشر للتقديرات  إشكاليةيوجد  الو المؤشرات، 
 

 األخطاء غير اإلحصائية 3.4.2
اإلخفاق في تفسير أسئلة االستمارة،  لمث: إجراءات العمل اإلحصائي في مراحله المختلفةبخطاء غير اإلحصائية ألاترتبط 

وتعتمد هذه .  وء التغطية اإلحصائية وغير ذلك من األسبابوسم الرغبة في اإلجابة الصحيحة، أو عدم القدرة عليها، دعو 
ذل بقد و   .على نوعية العمل ونوعية التدريب واإلشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات مختلفةاألخطاء 

إال انه من الصعب تقدير قيمة هذا  ،إلحصائيةاغير  ألخطاءاحثيثة في مختلف المراحل للتقليل من  ا  جهود فريق العمل
 .ية تقوم على أسا نظرية بمعالجتهاالنوع من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فن
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 ،ةالميداني ةزيارات الباحث خالل (االسرة مسافرة) حيث شكلت حالةصاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة  وقد
بلغت نسبة عدم االستجابة اإلجمالية  وقد.  النسبة االعلى من حاالت عدم االستجابة( الوحدة السكنية خالية من االسرة)و

كذلك بلغت نسبة حاالت الرفض ، تنفذ في الجهازالتي  بالمسو  االسريةإذا ما قورنت  منخفضةوتعتبر هذه النسبة % 91.
لى وذلك يعود الى كون استمارة المسح واضحة و  األخرىمع المسو  االسرية بالمقارنة منخفضة نسبيا  ةوهي نسب% .29 ا 

  .خبرة الفريق الميداني
 

 االستجابةمعدالت  .11
 المكتملةبلغ عدد األسر  وقد، أسرة كعينة إضافية 222باإلضافة إلى  ،ل راضي الفلسطينيةأسرة ممثلة  11.,5تم اختيار 

 وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، أسرة في قطاع غزة .0.,2و أسرة في الضفة الغربية، 2,112 أسرة، منها 58211
% 192.وعدم االستجابة، وبلغت نسبة االستجابة في الضفة الغربية  طبقات التصميم لتعديل تأثير نسعب حاالت الرفض

 %..19.وفي قطاع غزة 
 

 نتيجة المقابلة حسب الحالة

 
 المقارنات  112

مجتمع الهدف ، وقد تمت المقارنات على مستوى 1115ومسح العنف في عام لقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح 
 .من المؤشرات حيث كان هناك تشابه في المجتمعات بين المسح األول والمسح الثاني لعدد

 
 إجراءات ضبط الجودة  .21

تعم تعدريب معدخلي البيانعات علعى  خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضعمان ضعبط الجعودة، حيعث
علععى صععورة الوضععع  اإلطععالعومععن أجععل .  برنععامج اإلدخععال قبععل البععدء بعمليععة إدخععال البيانععات فحععإوتععم  ،برنععامج اإلدخععال

 علالضعطال المسعتمرةالميدانيعة معن خعالل الزيعارات طاقم العمل الميداني كان هناك اتصال دائم مع  ،من أية إشكالياتوالحد 
كعذلك تم عقد اجتماعات دورية مع الفريعق الميعداني خعالل الزيعارات الميدانيعة المختلفعة، ، و على سير العمل الميداني للمشروع

ووضععع الحلععول المناسععبة لهععا مععن خععالل أثنعاء العمععل الميععداني  ينهععا البععاحثهواجإلععى المشععاكل التععي بشععكل مسععتمر تعم التطععرق 
     .إصدار التعليمات في حال عدم وضو  مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التوضيح

 
 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة
 5,188 المكتملة األسر

 774 مسافرة األسرة

 23 وحدة غير موجودة

 7.7 ال احد في البيت

 99 رفض التعاون

 272 مأهولةوحدة غير 

  72 لم يتوفر معلومات

 2. أخرى

 5,811 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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 ية على البياناتالمالحظات الفن .011
 :التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلييمكن تلخيإ مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية 

عدم وجود أحد في البيت، : ات بسبب حاالت عدم االستجابة مثلفي بعض االستمار عدم القدرة على استيفاء البيانات  .2
 .رفضت ألنهاع الباحث مقابلتها يمسافرة وهناك اسر لم يستط األسرة

العنف  أسئلةلدى المبحوث مثل  إحراجبخاصة التي تتعلق بقسم النساء المتزوجات مما تسبب  األسئلةخصوصية  .1
 .الجنسي

 .أخطاء ناجمة عن طريقة طر  السؤال من قبل الباحث الميداني .2

 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلكسوء  .1

 
 أبرز التحديات 00.2

   وقد اشتملت هذه االستمارة على العديد من  ،(سنة .2ع 21)في العمر تم خالل المسح تخصيإ استمارة ل طفال
المؤشرات التي تقيا العنف الواقع على األطفال على غرار الفئات المستهدفة األخرى، وقد كان التحدي في آلية إجراء 
 المقابلة هل سيتم مقابلة الطفل نفسه أم أهله باإلنابة لكن بعد دراسة األمر في اللجنة االستشارية للمسح تمت مقابلة
األطفال أنفسهم في هذا المسح بعيدا  عن أهلهم، حيث تبين أنه وبعد تنفيذ التجربة القبلية أنه باإلمكان مقابلة هذه الفئة 

ي وتسجيل إجابات منطقية بعد تأمين البيئة اآلمنة والمناسبة لهم أثناء المقابلة، وقد كان قرار اللجنة االستشارية موفقا  ف
 .تم الحصول عليها إلى مصداقية عاليةالتي ذلك، حيث أشارت البيانات 

  التحدي اآلخر هو جمع بيانات األزواج الذكور، أيضا  كان هناك تحدي كبير في اآللية التي يتوجب إتباعها لمقابلة هذه
الفئة، فهل سيتم مقابلة الزوج نفسه وسؤاله فيما إذا تعرض لعنف من قبل زوجته؟ أم سيتم مقابلة الزوجة وسؤالها فيما 

أيضا  تم . التعرف على نسبة العنف الواقع على األزواج من قبل زوجاتهم ضد زوجها، وبالتاليعنف إذا مارست أعمال 
مناقشة األمر في اجتماعات اللجنة االستشارية للمسح والتي قررت مقابلة الزوجة وليا الزوج وذلك اعتمادا  على 

ارسات من قبل تجارب سابقة محليا  ودوليا  والتي أشارت إلى أن الرجال قد ال يصرحون بما يتعرضون له من مم
 . نت ضحية أو معتديهالنساء أكثر واقعية في إجاباتها سواء كافإن زوجاتهم وبالمقابل 
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 الثالثالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :العنف األسري
كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األسرة تجاه أي فرد آخر منها وينطوي على إيذاء جسدي أو جنسي أو 

األساسية كالمأوى  الحقوقكما ويشمل الحرمان من . أو على تهديد بإيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو يولد تخوفا   نفسي
 .وفقدان األمان على نفسهوالتعليم وحرية الحركة وتقرير المصير  المشرب والملباو المأكل و 
 

 :النساء
ماعية، أو القانونية، أو العرق، أو الديانة، أو الطبقة، تشمل جميع المراحل العمرية ل نثى، بغض النظر عن المكانة االجت

 .أو غيرها من العوامل
 

  :نساءالعنف ضد ال
المععععرأة بجميععععع أشعععععكاله، الجسععععدي، والنفسععععي، والجنسعععععي، واللفظععععي، والحرمععععان االجتمعععععاعي ضعععععد  سععععلوك أو تصععععرف موجععععه

أنثى، سواء كان بشعكل بسبب كونها ، وذلك وسائر أشكال الحرمان من الحرية ،والتهديد بهذه األعمال، واإلكراهواالقتصادي، 
، بهعاأو اقتصعادي  أو عقلي أو اجتمعاعيأو جنسي  نفسيضرر أو ألم جسدي أو  ويؤدي إلى إلحاق مباشر أو غير مباشر،

 .سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
 

 :جسدي عنف

الخنعق،  الركعل،الصعفع،  ،الشعر، لوي اليد، القعرإ شد ،اليدب لكماتباستخدام  يمارا  .الجسد ضد موجه فيعن سلوك هو
وغالبععا تكععون  ،الجسععدية القععوةعععن  لتعبيععربهععدف ا يسععتخدمو  ،الضععرب ،االغتصععاب، اإليععذاء القتععل،الحععرق، الجععر، السععحب، 

أو أي  األوالدأو  الزوجبعع مثععلالم المعتععديوأحيانععا يقععع علععى الععذكر، مععن قبععل  ،المععرأة مثععل ضعععفألا شععخإال هععي الضععحية
 انفقد إلى اإلنسان للخطر أو حياة تعرض وأيضا اآلالم سببت آثاره  .على الجسم آثارا  العنف الجسدي  يترك  .شخإ آخر

 العالمععات طريعق ععنالجسعدي  العنعف تمييعزوبإمكاننعا  . معا تشعويها  تسعبب  أو حعا  و جر  أو كسعورا   تحعدثبالجسعم أو  معا عضعو
 .الجسمتترك على  التي

 

 :نفسي عنف

 ويمعععارا  .بعععه واالزدراء واالسعععتهتار لإلنسعععان السعععيئة المعاملعععة أو نفسعععي سعععلوكيتمثعععل ب وهعععو معععن أشعععكال العنعععف، شعععكل هعععو
 اإلكععراهو  ،بأسععماء و ألقععاب تحقيععر التلقيععبو  ،إظهععار العواطععف قععواّل وفعععالّ  مععن الحرمععانو  ،الكععالمو  ،والشععتائم التععوبيخباسععتخدام 

   .اإلكراهو  الدائم، التهديدو  ،الترهيبو  ،البيت داخل والحباأمن البيت،  الطردو  ،الرغبةبعمل معين ضد  للقيام
 

 كمثععالمععن قيمععة الشععخإ  الحععطو نفسععيا  بععاآلخرين المععاو  ،الشععخإوالخععوف فععي  القلععق إثععارةالعنععف النفسععي بهععدف  يسععتخدم
شعععارهالزوجععة  ضعععافو  ،ةسععلبي ابأنهعع اوا   ،والذاتيععةلآلخععرين وتحطععيم قععدراتهم المعنويععة  اإلسععاءةو  ،الجسععدية أو العقليععة قععدرتها ا 

 . واألطفال المرأة الضحيةوغالبا تكون  ،بالنفا وتقدير الذات الثقة خلخلةو 
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 ةزعزععاإلسعاءة المعنويعة،  ،النفسعي األذى إيقعاع ،لذاتعه( المرأة) الشخإ نظرة تحطيم: يحدثها العنف النفسي التي اآلثار من
 .على تقدير المرأة لذاتها نعكاي مام ذاتالب هثقال
 

 :جنسي عنف

وهو انتهاك  اآلخر، رغم إرادة الطرف بالقوة يالجنس االعتداءإجرامي يتم من خالله استخدام السلوك الجنسي لتنفيذ  فعل هو
   .اإلنسان لحقوق
 المعرأةإباحية، التقاط صور فاضحة، إجبار أفالم  عرض االغتصاب، ،الجنسي التحرش: عن طريق الجنسيالعنف  يمارس
   .وعنيفةمؤذية  أساليب هتك العرض، وأحيانا تستخدم ،العمل في الزنى على

من  بالمرأةوالتي تتمثل غالبا   ،الضحية على والسيطرة القوة استخدامو الضحية  استغالل بهدف العنفهذا النوع من  يستخدم
جراءاتلعدم وجود قوانين صارمة  ويحدث ،الرجل المعتديقبل   .تتخذ بحق المعتدين وا 

 

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

دون موافقة الشخإ الذي حصعل علعى  صرفه للمال، التصرف باألمالك الخاصة للغير، المنع من العمل، التصرف باإلرث
 .اإلرث، واإلجبار على االستقالة

 

 :(بسيط) قل حدة أعنف جسدي 
اللكععم، قععل حععدة مععن غيرهععا وتأخععذ عععدة أشععكال منهععا أباسععتخدام أدوات تكععون  يمععارا  .الجسععد ضععد موجععه فيعععن سععلوك هععو

 .على الجسم آثارا  العنف الجسدي وقد يترك .  مالباالمن  الشد، أو الشعر من شدالالضرب، الدفع، 
 

 (كبير)عنف جسدي أكثر حدة  
باسععتخدام أدوات تكععون أكثععر حععدة وألععم مععن غيرهععا وتأخععذ عععدة أشععكال منهععا  يمععارا  .الجسععد ضععد موجععه فيعععن سععلوك هععو

معؤذي مثعل  تهجم عليعك بجسعمالع اتجعاه الضعحية،أو سكينا  أو أي سال  آخر عمدا ، التهديد، استخدم مسدسا ،  الحرقالخنق، 
 .على الجسم آثارا  العنف الجسدي وقد يترك   كرسي وعصا، قضيب حديد حزام أو ما شابه،

 

 :سياسي عنف

 احتععرام عععدم هععو. أو منظمععات سياسععية السياسععيوممارسععات موجهععة مععن قبععل الدولععة أو النظععام  أعمععال مععنالدولععة  عنععف هووو
أشعععكال العنعععف، العنعععف النفسعععي  جميعععع ،أشعععكال القمعععع جميعععع ،واالعتقعععاالت حعععواجزالباسوووتخدام  ويموووارس ،لحقعععوق اإلنسعععان

العنووف  يسووتخدم  .ضععد دولعة أخععرى الدولعة تمارسععهو  كبعت الحريععات، اغتصعاب األرض، قمععع المعواطنين، الحععرب، ،والجسعدي
 يحودثو ،والمجموععات األفعرادو  المعواطنين ضوحيته ويكعون أالحتاللعي، العدو المعتديقبل  من األذى إلحاق بهدف السياسي

 .ةنفسي أو ةمادي را  اضر أو ثاراً ويترك آ باآلراء، ختالفاال أو في االنتماء السياسي االختالفنتيجة 
 

 :عنف اجتماعي
تحد من حصول النساء على الحقوق والحريات بسبب التي و  التي تمارا من قبل األسرة أو المجتمع عامة األعمالجميع 

 .الموروث الثقافي واالجتماعي
 

  



PCBS :1122، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
 

12 
 

 :الجنسيالتحرش 
يقصد بها إيحاءات، الذي يتعلق بسلوكيات جنسية، إما لفظية أو جسدية أو على شكل و الجنسي  لعنفا شكل من أشكال

 .التعدي على طرف آخر أو الما به
 

 :االغتصاب
 .شخإ أخر بغض النظر عن جنسه على ممارسة الجنا معه دون رضاه اجبار

 

 :عنف لفظي
 .وتؤدي إلى تدمير الثقة بالذات والشعور باإلذالل تحط من كرامة الفرداستخدام األلفاظ والكلمات التي 

 

 :التهديد
إلشارات التي أو ا ظراتالمعتدي أو إيحاءات من خالل نبرة الصوت أو النمن شكل من أشكال العنف ويعتبر سلوك 

وما يرافق هذا العمل من حط ، بعدم األمان على حياتهم ينتج عنها شعور كل من الذكور أو اإلناث ،يمارسها المعتدي
 .للكرامة واإلهانة والشعور بالعجز

 

 :الطفل
 .من عمرهميالدية الثامنة عشرة  السنة كل إنسان لم يتم

 

 :العنف بين الزوجين
الجسدي أو الحرمان من الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية  وأنفسي ال وأ جنسيال يشمل جميع أشكال العنف سواء

 .حد الزوجين على اآلخرأالتي يمارسها و 
 

 :العنف السياسي ضد اإلنسان
ة، /العذي تتععرض لعه األسعرة أو أحعد أفرادهعا سعواء كانعت الزوجعة أو العزوج، األوالد، البنعات، الجعد من أشكال العنف شكل هو
الضععرب، اإلهانععة، الشععتيمة، : ة مععن قبععل القععوات اإلسععرائيلية أو قطعععان المسععتوطنين ويأخععذ أشععكال عععدة منهععا/ة، الخععال/العععم

الحقة والمطعاردة، السعجن علعى خلفيعة سياسعية، وغيعر ذلعك معن اإلصابة، االستشهاد، المداهمة واالعتقال لفترة من الزمن، الم
 .الممارسات المشابهة

 

 :العنف السياسي ضد المجتمع
العذي تتععرض لعه األسعرة إال انعه مفعروض علعى المجتمعع عامعة معن قبعل القعوات اإلسعرائيلية  معن أشعكال العنعفآخر  شكل هو

 .ض منع التجول على المكان الذي تقيم به األسرةويأخذ شكل واحد في استمارة مسح العنف األسرى يتمثل بفر 
 

 :االقتصادالعنف السياسي ضد 
هعو أحععد أشععكال العنععف المتبعع مععن قبععل القععوات اإلسععرائيلية نعتج عنهععا إجععراءات انعكسععت علعى اقتصععاد األسععرة أو أحععد أفرادهععا 

م البيت أو جزء معن البيعت، ومصعادرة وتمثلت في عدة أمور منها فقدان الزوج للعمل، تضرر الوضع االقتصادي ل سرة، هد
 . األراضي أو جزء منها
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 :اإلساءة الجسدية للمسنين
من قبل أحد أفراد األسرة المقيمين معه في البيت ( سنة فأكثر 05)هو شكل من أشكال اإلساءة التي يتعرض لها كبار السن 
حصعول  والضرر الجسدي، لوي العذراع أو الشعد بقعوة،إلحاق األذى : أو غير المقيمين معه في البيت ويأخذ عدة أشكال منها

م في المفاصل أو رضوض أو خدوش وجرو  بسيطة نتيجعة العتهجم عليعه، اإلغمعاء نتيجعة الضعرب علعى العرأا، الضعرب أآل
 . بحزام أو عصا وكسر أحد العظام نتيجة االعتداء عليه

 

  :اتخاذ القرار في األسرة
األسرة معن أجعل إدارة شعؤونها وغالبعا  متخعذ القعرار فعي األسعرة قعد يكعون إمعا العزوج أو يقصد به الشخإ الذي يتخذ القرار في 

الزوجععة أو االثنععين معععا  وتؤخععذ القععرارات فععي األسععرة فععي عععدة أمععور منهععا شععراء سععيارة، إنجععاب األطفععال وتحديععد عععدد األطفععال 
، شعراء (لمطعبخ، إععادة تقسعيم البيعت، ومعا شعابهمثعل تجديعد ا)المتوقع إنجعابهم، إجعراء تععديالت فعي شعؤون داخليعة فعي األسعرة 

بيعععت أو بنعععاء بيعععت جديعععد، عمعععل الزوجعععة خعععارج البيعععت، صعععرف األمعععوال فعععي األسعععرة، زيعععارة أقعععارب العععزوجين، زيعععارة أصعععحاب 
 .الزوجين، اختيار المدرسة ل والد، إدارة الشؤون االقتصادية ل سرة، والتصرف براتب الزوجة

 

  :ناإلساءة االجتماعية للمسني
مععن قبعل أحععد أفععراد األسععرة المقيمععين معععه فععي ( سععنة فععأكثر 05)هعو شععكل مععن أشععكال اإلسععاءة التععي يتععرض لهععا كبععار السععن  

أو  ،يبقععى بععالفراش مععدعيا  المععرض مععع أنععه لععيا مريضععا ، أو العععزل عععن أفععراد األسععرة:  البيععت أو غيععر المقيمععين معععه وتشععمل
 .بهم االختالطالمنع من 

 

 :دية للمسنيناإلساءة االقتصا
من قبل أحد أفراد األسرة المقيمين معه في البيت ( سنة فأكثر 05)هو شكل من أشكال اإلساءة التي يتعرض لها كبار السن 

دون موافقته، وتحطيم أشعياء خاصعة ( أموال، ممتلكات، وما شابه)أخذ أشياء خاصة به مثال : أو غير المقيمين معه وتشمل
 . به
 

 :إهمال صحي
من قبل أحد أفراد األسرة المقيمين معه في البيت ( سنة فأكثر 05)ن أشكال اإلساءة التي يتعرض لها كبار السن هو شكل م

قيعام احعد أفعراد األسععرة أو ععدم  دويعة الطبيعة سعواء كععان بنفسعهععدم القعدرة علععى اخعذ بععض األ: أو غيعر المقيمعين مععه وتشعمل
 . للحصول على الدواء مساعدتهب
 

 :من قبل قوات اإلحتالل أو المستوطنيناألسر المعنفة 
هو شكل من أشكال العنف الذي يتعرض له الزوج أو الزوجة أو األوالد سواء كانوا ذكور أو إناث أو أي فرد من أفراد 
األسرة من قبل اإلحتالل أو المستوطنين ويأخذ عدة أشكال منها المداهمة، الهدم، االستشهاد، اإلصابة، الضرب، االعتقال 

 .د أفراد األسرةألح
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 :اغتصاب الزوجة
إجبار الزوجة على الممارسة الجنسية في أوقات ال تحلو لها، أو في أوقات مرضها، أو بدفع الزوجة للقيام بأفعال جنسية 

 . مذلة أثناء الجماع، أو بإجبارها على اإلذعان لمطالبه وممارسته الجنسية الشاذة
 

 :نِّفالمع/المعتدي
 .بكافة أشكاله يمارا سلوك العنفالشخإ الذي 
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

 نوع العنف
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

تعرضن للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

60.025.48.379.869.940.8Jeninجنين

44.513.56.475.570.231.3Tubasطوباس

51.630.5Tulkarm[ 53.9 ]50.614.68.1طولكرم

48.715.86.675.265.532.4Nablusنابلس

24.2Qalqiliya[ 51.9 ]38.39.66.321.9قلقيلية

68.611.58.381.188.543.0Salfitسلفيت

29.36.95.516.513.914.2Ramallah & Al-Birehرام اهلل و البيرة

70.945.233.739.141.847.3Jericho & Al-Aghwarاريحا و االغوار

 53.318.08.937.534.929.4Jerusalemالقدس

27.88.74.920.624.716.4Bethlehemبيت لحم

54.323.117.746.838.734.4Hebronالخليل

48.817.410.244.841.629.9West Bankالضفة الغربية

83.037.017.178.989.154.8North Gazaشمال غزة

86.244.518.182.493.358.1Gazaغزة

88.434.413.279.383.454.6Deir Al - Balahدير البلح

67.726.112.683.691.746.1Khan  Yunisخان يونس

23.1Rafah[ 51.8]42.6[6.1]36.416.0رفح

76.434.714.978.988.351.0Gaza Stripقطاع غزة

58.623.511.854.855.137.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 [ ]: The variance is high.

 شهرًا 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج خالل : 1جدول 
الماضية حسب المحافظة

 Table 1: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence from husband during the last 12 months by Governorate

[ ]: التباين عالي. 

Type of violence 

Governorate المحافظة
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 نوع العنف

تعرضن للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

52.217.07.467.464.234.1North West Bankشمال الضفة الغربية

45.815.69.130.827.225.0Middle West Bankوسط الضفة الغربية

47.719.514.438.734.829.7South West Bankجنوب الضفة الغربية

48.817.410.244.841.629.9West Bankالضفة الغربية

76.434.714.978.988.351.0Gaza Stripقطاع غزة

58.623.511.854.855.137.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

60.224.212.955.557.338.2Urbanحضر

48.816.56.747.443.829.3Ruralريف

63.831.012.264.458.941.8Campمخيم

52.621.210.120.922.925.5North West Bankشمال الضفة الغربية

45.520.59.116.519.722.3Middle West Bankوسط الضفة الغربية

44.722.614.215.320.123.4South West Bankجنوب الضفة الغربية

47.821.411.217.721.023.8West Bank الضفة الغربية

77.946.620.531.139.343.1Gaza Stripقطاع غزة

58.830.614.622.627.730.9Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

60.431.815.424.029.832.3Urbanحضر

47.920.210.315.515.822.0Ruralريف

63.237.214.922.728.833.3Campمخيم

  during the period that preceded July/ 2010      2010/ خالل الفترة التي سبقت تموز

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج حسب المنطقة ونوع : 2جدول 
التجمع لفترات زمنية

 Table 2: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence from husband by region and type of locality for selected periods

المنطقة ونوع التجمع

Type of violence 

Region and type of 

locality

                                        during the last 12 months شهراً الماضية                                                  12خالل 
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 نوع العنف
العنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

17.041.428.520.119.21

213.519.721.012.014.72

3+79.538.950.567.966.13+

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

19.749.726.721.224.41

214.820.026.910.614.92

3+75.530.346.468.260.73+

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

13.933.631.018.413.11

212.019.413.213.914.42

3+84.147.055.867.772.53+

100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج : 3جدول 
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمنطقة12خالل 

 Table 3: Percentage Distribution of ever married women in the Palestinian Territory who 

exposed to different types of violence from husband during the last 12 months by number 

of times and region

عدد المرات

Type of violence

Number of times 
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تعرضن للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

 abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

 Education attainmentالحالة التعليمية

50.620.912.049.951.133.1Elementary and lessابتدائي فأقل

65.929.613.569.964.343.3Preparatoryإعدادي

57.619.510.143.950.233.8Secondary and overثانوي فأكثر

 Labour force statusالحالة العملية

 56.317.27.816.031.625.7Inside labour forceداخل القوى العاملة

58.824.012.262.758.238.1Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

24-1561.827.412.966.058.640.915-24

34-2562.626.314.554.161.840.125-34

44-3559.721.810.546.252.935.035-44

54-4554.818.16.944.048.331.445-54

64-5546.515.59.035.642.527.855-64

65+38.29.68.221.331.221.665+

  Wife's backgroundالخصائص الخلفية للزوجة

characteristics

 شهرًا 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج خالل : 4جدول 
الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 4 : Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence from husband during the last 12 months by background 

characteristics

Type of Violence نوع العنف
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تعرضن للعنفالعنف العنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

 Education attainmentالحالة التعليمية

56.133.013.518.624.729.7Elementary and lessابتدائي فأقل

61.233.316.029.432.734.5Preparatoryإعدادي

58.826.014.019.325.328.7Secondary and overثانوي فأكثر

 Labour force statusالحالة العملية

 54.922.79.715.423.425.2Inside labour forceداخل القوى العاملة

59.231.315.023.328.131.4Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

24-1557.929.715.929.530.832.815-24

34-2562.032.216.925.131.033.525-34

44-3561.031.414.019.625.930.435-44

54-4555.931.111.216.824.227.945-54

64-5554.730.412.912.220.726.255-64

65+53.225.68.39.718.123.065+

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج خالل الفترة التي : 5جدول 
 حسب بعض الخصائص الخلفية2010/سبقت تموز

Table 5: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence from husband during the period that preceded July/2010 by 

background characteristics

  Wife's backgroundالخصائص الخلفية للزوجة

characteristics

Type of Violence نوع العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرًا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 10.114.3Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  9.915.3Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح بسيطة، 
.آالم في المفاصل

5.09.1Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

12.414.8Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

1.61.6Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.33.0Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

5.48.8Husband hit you is less sharp 

than the aforementioned objects 

such as (a belt, stick, or similarly 

sharp objects)

 2.64.1Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

8.812.2Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

13.019.9Slapping the faceالصفع على الوجه

1.02.7Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  1.71.2Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

30.037.0Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 10.114.3Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

7.210.0Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

52.951.3Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  30.931.9Saying things in order to provokeقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

and upset 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :6جدول 
لفترات زمنية

Table 6: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

violence from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة 
عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

6.19.0Husband refused that his wife to use 

contraceptives during copulation 

despite her request

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

5.35.6Using physical power to enforce 

copulate

 (الضرب واستعمال آالت حادة)استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من 

العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.32.7Using force against wife in different 

ways (such as beating and using 

sharp objects) to enforce her,  into 

copulation in ways that she not 

happy with

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة 
من العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.52.7Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that you 

are not happy with. 

  3.63.7Threatening to enforce wifeالتهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية

copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه 

.على أمور أخرى

7.19.0Husband refuses to give you enough 

money for house expenses even 

though he has enough money to 

spend on other things

طلب الزوج معرفة كيفية صرف الزوجة للمال 
.بالتفصيل

18.319.3Husband ask you about how you 

spend money in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته أومن بطاقة االعتماد 
.الخاصة بها دون إذنها

2.71.1Husband withdraw money from your 

account or credit card without your 

permission

5.14.7Controls your own belongings.يتصرف بأمالكها الخاصة

 10.99.6Prohibited you from working against.يمنعها  من العمل ضد رغبتها

your will

حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها دون 
إذنها

2.92.5Tried to exploit your legacy without 

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

7.41.1Husband forced you to quit your  workإجبار الزوج زوجته على االستقالة من العمل

 11.110.1Husband tries to prohibit you fromمحاولة الزوج منع زوجته من رؤية اصدقائها

meeting your friends

 11.111.9Husband prohibits you from going outمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في في األراضي الفلسطينية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال  :(تابع) 6جدول 
العنف لفترات زمنية

Table 6 (cont): Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed 

to violence from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 7.98.7Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  6.48.4Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
.بسيطة، آالم في المفاصل

3.34.9Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light 

wounds, injuries, or joints pain

9.19.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

1.21.2Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.02.1Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

2.74.2Husband hit you is less sharp 

than the aforementioned objects 

such as (a belt, stick, or 

similarly sharp objects)

 2.02.4Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

6.28.4Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

9.913.2Slapping the faceالصفع على الوجه

0.81.7Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  2.31.4Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

21.926.8Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 7.98.7Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

 4.25.7Destroyed or spoiled ownتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

property

41.939.0Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  24.723.6Saying things in order toقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

provoke and upset 

 Types and actions of violence

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :7جدول 
لفترات زمنية

Table 7: Percentage of ever married women in the West Bank who exposed to 

violence from husband by types and actions of violence for selected periods

أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة 
عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

4.87.4Husband refused that his wife to 

use contraceptives during 

copulation despite her request. 

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

5.04.7Using physical power to enforce 

copulate

 (الضرب واستعمال آالت حادة)استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من 

العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.21.5Using force against wife in 

different ways (such as beating 

and using sharp objects) to 

enforce her,  into copulation in 

ways that she not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة 
من العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.31.4Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that 

you are not happy with. 

  3.82.6Threatening to enforce wifeالتهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية

copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه 

.على أمور أخرى

5.25.8Husband refuses to give you 

enough money for house 

expenses even though he has 

enough money to spend on other 

things

طلب الزوج معرفة كيفية صرف الزوجة للمال 
.بالتفصيل

12.912.3Husband ask you about how you 

spend money in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته أومن بطاقة االعتماد 
.الخاصة بها دون إذنها

2.31.2Husband withdraw money from 

your account or credit card without 

your permission

3.92.5Controls your own belongings.يتصرف بأمالكها الخاصة

 11.39.8Prohibited you from working.يمنعها  من العمل ضد رغبتها

against your will

حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها دون 
إذنها

2.42.2Tried to exploit your legacy without 

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

  7.21.1Husband forced you to quit yourإجبار الزوج زوجته على االستقالة من العمل

work
 9.36.5Husband tries to prohibit you fromمحاولة الزوج منع زوجته من رؤية اصدقائها

meeting your friends

 8.67.9Husband prohibits you from goingمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

out with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  : (تابع) 7جدول 
لفترات زمنية

Table 7 (Cont): Percentage of ever married women in the West Bank who exposed to 

violence from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرًا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 14.024.1Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  16.227.1Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
.بسيطة، آالم في المفاصل

8.116.5Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

18.325.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

2.32.3Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.84.6Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

10.217.0Husband hit you is less sharp 

than the aforementioned objects 

such as (a belt, stick, or similarly 

sharp objects)

 3.67.0Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

13.618.9Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

18.631.5Slapping the faceالصفع على الوجه

1.44.4Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  0.75.1Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

44.854.7Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 14.024.1Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

 12.417.4Destroyed or spoiled ownتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

property
72.872.5Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  42.246.3Saying things in order toقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

provoke and upset 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف      :8جدول 
لفترات زمنية

Table 8: Percentage of ever married women in Gaza Strip who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

58



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة 
عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

8.511.9Husband refused that his wife to use 

contraceptives during copulation 

despite her request. 

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

5.97.2Using physical power to enforce 

copulate

 (الضرب واستعمال آالت حادة)استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من 

العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.64.8Using force against wife in different 

ways (such as beating and using sharp 

objects) to enforce her,  into copulation 

in ways that she not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة 
من العالقة الزوجية غير راضية عنها

2.05.1Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that you 

are not happy with. 

3.25.6Threatening to enforce wife  copulationالتهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه 

.على أمور أخرى

10.814.6Husband refuses to give you enough 

money for house expenses even 

though he has enough money to spend 

on other things

طلب الزوج معرفة كيفية صرف الزوجة للمال 
.بالتفصيل

28.131.4Husband ask you about how you spend 

money in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته أومن بطاقة االعتماد 
.الخاصة بها دون إذنها

5.91.0Husband withdraw money from your 

account or credit card without your 

permission

8.38.6Controls your own belongings.يتصرف بأمالكها الخاصة

 9.99.4Prohibited you from working against.يمنعها  من العمل ضد رغبتها

your will

 4.23.1Tried to exploit your legacy withoutحاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها دون إذنها

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

8.61.2Husband forced you to quit your  workإجبار الزوج زوجته على االستقالة من العمل

 14.316.4Husband tries to prohibit you fromمحاولة الزوج منع زوجته من رؤية اصدقائها

meeting your friends

 15.718.9Husband prohibits you from going outمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف                :(تابع) 8جدول 
 لفترات زمنية

Table 8 (cont): Percentage of ever married women in Gaza Strip who exposed to violence from 

husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 10.714.8Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  9.616.4Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
.بسيطة، آالم في المفاصل

5.39.9Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

13.215.5Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

1.91.7Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.33.1Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

6.09.8Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such 

as (a belt, stick, or similarly sharp 

objects)

 2.64.4Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

9.512.9Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

13.020.6Slapping the faceالصفع على الوجه

1.12.7Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  2.13.0Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

31.338.1Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 10.714.8Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

8.110.8Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

55.352.9Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  32.133.8Saying things in order to provokeقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

and upset 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :9جدول 
لفترات زمنية

Table 9: Percentage of ever married women in urban areas who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء 
إقامة عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

6.29.3Husband refused that his wife to use 

contraceptives during copulation 

despite her request. 

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على 
إقامة العالقة الزوجية

6.25.8Using physical power to enforce 

copulate

الضرب واستعمال آالت )استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال  (حادة

مختلفة من العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.43.0Using force against wife in different 

ways (such as beating and using 

sharp objects) to enforce her,  into 

copulation in ways that she not 

happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال 
مختلفة من العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.73.0Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that you 

are not happy with. 

  4.34.1Threatening to enforce wifeالتهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية

copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه 

.على أمور أخرى

7.910.0Husband refuses to give you enough 

money for house expenses even 

though he has enough money to 

spend on other things

طلب الزوج معرفة كيفية صرف الزوجة للمال 
.بالتفصيل

19.921.0Husband ask you about how you 

spend money in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته أومن بطاقة 
.االعتماد الخاصة بها دون إذنها

2.51.0Husband withdraw money from your 

account or credit card without your 

permission

6.15.4Controls your own belongings.يتصرف بأمالكها الخاصة

 10.010.9Prohibited you from working against.يمنعها  من العمل ضد رغبتها

your will

حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها دون 
إذنها

3.13.0Tried to exploit your legacy without 

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

  6.61.2Husband forced you to quit yourإجبار الزوج زوجته على االستقالة من العمل

work

 11.610.8Husband tries to prohibit you fromمحاولة الزوج منع زوجته من رؤية اصدقائها

meeting your friends

 11.412.2Husband prohibits you from goingمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

out with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :(تابع) 9جدول 
لفترات زمنية

Table 9 (cont): Percentage of ever married women in urban areas who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 6.19.6Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  8.57.1Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح بسيطة، 
.آالم في المفاصل

2.94.1Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

7.77.6Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.40.6Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.31.7Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

2.33.8Husband hit you is less sharp 

than the aforementioned objects 

such as (a belt, stick, or similarly 

sharp objects)

 1.31.4Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

4.35.2Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

10.312.4Slapping the faceالصفع على الوجه

0.42.4Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  0.51.1Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

21.429.0Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 6.19.6Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

3.14.2Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

40.138.8Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  22.721.2Saying things in order to provokeقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

and upset 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :10جدول 
لفترات زمنية

Table 10: Percentage of ever married women in rural areas who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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 شهرا 12خالل 
الماضية

خالل الفترة التي سبقت 
2010/تموز

During the 

last 12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل 
أثناء إقامة عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

4.17.0Husband refused that his wife to 

use contraceptives during 

copulation despite her request. 

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على 
إقامة العالقة الزوجية

2.34.6Using physical power to enforce 

copulate

الضرب واستعمال )استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على  (آالت حادة

إقامة أشكال مختلفة من العالقة الزوجية 
غير راضية عنها

0.70.7Using force against wife in different 

ways (such as beating and using 

sharp objects) to enforce her,  into 

copulation in ways that she not 

happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال 
مختلفة من العالقة الزوجية غير راضية 

عنها

0.61.1Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that 

you are not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة 
الزوجية

1.51.8Threatening to enforce wife  

copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض زوجك إعطاءك ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل 

.ينفقه على أمور أخرى

3.83.6Husband refuses to give you 

enough money for house expenses 

even though he has enough money 

to spend on other things

يطلب زوجك معرفة كيفية صرفك للمال 
.بالتفصيل

9.08.7Husband ask you about how you 

spend money in detail

يأخذ زوجك من حسابك أومن بطاقة 
.االعتماد الخاصة بك دون إذنك

2.80.9Husband withdraw money from 

your account or credit card without 

your permission

1.21.2Controls your own belongings.يتصرف بأمالكك الخاصة

 13.35.9Prohibited you from working.يمنعك  من العمل ضد رغبتك

against your will

حاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها 
دون إذنها

1.40.4Tried to exploit your legacy without 

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

إجبار الزوج زوجته على االستقالة من 
العمل

9.80.7Husband forced you to quit your  

work

محاولة الزوج منع زوجته من رؤية 
اصدقائها

9.65.5Husband tries to prohibit you from 

meeting your friends

 8.07.8Husband prohibits you from goingمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

out with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع  :(تابع) 10جدول 
وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 10 (cont): Percentage of ever married women in rural areas who exposed to 
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Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

63



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 11.717.5Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

  15.318.4Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
.بسيطة، آالم في المفاصل

6.410.5Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

14.521.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو 
أي جسم آخر مشابه لها بالحدة والخطورة

1.32.6Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

2.94.3Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(حزام، عصا أو ما شابه من حيث الحدة)

6.09.0Husband hit you is less sharp 

than the aforementioned objects 

such as (a belt, stick, or similarly 

sharp objects)

 4.45.5Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

11.517.8Grabbing strongly.اإلمساك بقوة

17.526.6Slapping the faceالصفع على الوجه

1.02.6Breaking one of the bones.كسر إحدى العظام

  0.43.2Singed or scorched on purpose.الحرق أو الكي عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

21.439.7Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 6.117.5Threw something toward thatرمي أشياء يمكن أن تؤذي

could have hurt

3.112.1Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو أتالف ممتلكات خاصة

40.157.3Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

ثارة الغضب  22.733.5Saying things in order to provokeقول أشياء بهدف اإلغاظة وا 

and upset 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف  :11جدول 
لفترات زمنية

Table 11: Percentage of ever married women in camps areas who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/تموز

During the last 

12 months

 During the period 

that preceded 

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة 
عالقة زوجية رغم طلب الزوجة

9.010.2Husband refused that his wife to use 

contraceptives during copulation 

despite her request. 

استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

3.35.5Using physical power to enforce 

copulate

 (الضرب واستعمال آالت حادة)استعمال القوة مثل 
بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من 

العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.33.0Using force against wife in different 

ways (such as beating and using 

sharp objects) to enforce her,  into 

copulation in ways that she not happy 

with. 

التهديد إلجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة 
من العالقة الزوجية غير راضية عنها

1.83.2Threatening to enforce wife  into 

copulation in different ways that you 

are not happy with. 

1.83.4Threatening to enforce wife  copulationالتهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما يكفي من المال 
لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه 

.على أمور أخرى

7.59.3Husband refuses to give you enough 

money for house expenses even 

though he has enough money to 

spend on other things

طلب الزوج معرفة كيفية صرف الزوجة للمال 
.بالتفصيل

22.421.9Husband ask you about how you 

spend money in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته أومن بطاقة االعتماد 
.الخاصة بها دون إذنها

4.72.0Husband withdraw money from your 

account or credit card without your 

permission

5.54.5Controls your own belongings.يتصرف بأمالكها الخاصة

 13.25.6Prohibited you from working against.يمنعها  من العمل ضد رغبتها

your will

 4.11.9Tried to exploit your legacy withoutحاول أن يستغل ما ورثته زوجته من اهلها دون أذنها

your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

8.91.1Husband forced you to quit your  workإجبار الزوج زوجته على االستقالة من العمل

 9.211.9Husband tries to prohibit you fromمحاولة الزوج منع زوجته من رؤية اصدقائها

meeting your friends

 14.016.4Husband prohibits you from going outمنع الزوج زوجته الخروج مع جاراتها

with your (female) neighbors 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن العتداء من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف       :(تابع) 11جدول 
لفترات زمنية

Table 11 (cont): Percentage of ever married women in camps areas who exposed to violence 

from husband by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف
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تلقت المساعدةطلبت المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 30.283.4Left the house and went to the house ofتركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب

your father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب 
عن األمر

28.881.4Did not leave the house, but rather you 

talked about it with your parents or 

relatives

أو جيرانك / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
بهدف االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

10.976.5Talked about it with your colleagues at 

work or neighbors for counseling, advice 

or even protection

 Ignored your husband and refused_57.6تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام

talking to him for several days

 Did not tell any body about it_65.3سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي 
فيه

1.673.1Went to a leading figure  in your area

 0.879.0Went to a lawyer to file a complaintذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك

against your husband

 0.766.8Went to women organization or  centerذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة

for counseling

 0.877.4Went to police to file a complaint againstذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها

your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
الهاتف

0.488.9Called an organization for counseling via 

phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع 
وعلى زوجها

1.983.9Talked to a religious figure with 

outstanding reputation in society for 

counseling

سياسي ظننت أن /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
له تأثير على المجتمع وعلى زوجك

0.779.8Talked to an outstanding social/political 

figure with outstanding reputation in 

society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء 
عليها

51.382.0Talked with your husband and asked him 

to stop abusing you

 3.292.0Went to medical center for medical ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

treatment

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي سبقت : 12جدول 
 حسب المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة2011/تموز

Table 12: Percentage of married women in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence during the period that preceded July/ 2011 by region and         

measures taken

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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تلقت المساعدةطلبت المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

West Bankالضفة الغربية

 24.083.9Left the house and went to the house ofتركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب

your father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب 
عن األمر

24.085.1Did not leave the house, but rather you 

talked about it with your parents or 

relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

8.280.1Talked about it with your colleagues at 

work or neighbors for counseling, 

advice or even protection

 Ignored your husband and refused_57.5تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام

talking to him for several days

 Did not tell any body about it_64.8سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

1.867.7Went to a leading figure  in your areaذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي فيه

 1.184.6Went to a lawyer to file a complaintذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك

against your husband

 0.763.3Went to women organization or  center.ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة

for counseling

 1.278.2Went to police to file a complaintذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها

against your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
الهاتف

0.687.7Called an organization for counseling 

via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع 
وعلى زوجها

2.387.0Talked to a religious figure with 

outstanding reputation in society for 

counseling

سياسي ظننت أن له /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
تأثير على المجتمع وعلى زوجك

0.982.0Talked to an outstanding social/political 

figure with outstanding reputation in 

society for counseling

 39.575.0Talked with your husband and askedتحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء عليها

him to stop abusing you

 3.087.3Went to medical center for medical ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

treatment

 حسب 2011/نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي سبقت تموز : (تابع) 12جدول 
المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 12 (Cont) : Percentage of married women who exposed to different types of violence 

during the period that preceded July/ 2011 by region and measures taken

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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تلقت المساعدةطلبت المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

Gaza Stripقطاع غزة

 37.783.0Left the house and went to the houseتركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب

of your father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو 
األقارب عن األمر

34.678.3Did not leave the house, but rather you 

talked about it with your parents or 

relatives

أو جيرانك / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
بهدف االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

14.274.0Talked about it with your colleagues at 

work or neighbors for counseling, 

advice or even protection

 Ignored your husband and refused_57.6تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام

talking to him for several days

 Did not tell any body about it_66.0سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي 
فيه

1.581.1Went to a leading figure  in your area

 0.460.1Went to a lawyer to file a complaintذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك

against your husband

 0.871.1Went to women organization or  center.ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة

for counseling

 0.473.9Went to police to file a complaintذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها

against your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
الهاتف

0.2100.0Called an organization for counseling 

via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على 
المجتمع وعلى زوجها

1.377.4Talked to a religious figure with 

outstanding reputation in society for 

counseling

سياسي ظننت أن /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
له تأثير على المجتمع وعلى زوجك

0.674.8Talked to an outstanding 

social/political figure with outstanding 

reputation in society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء 
عليها

65.487.0Talked with your husband and asked 

him to stop abusing you

 3.597.4Went to medical center for medical ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

treatment

 حسب 2011/نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي سبقت تموز: (تابع) 12جدول 
المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 12 (Cont): Percentage of married women who exposed to different types of 

violence during the period that preceded July/ 2011 by region and measures taken

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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طلبت المساعدة
Seeking 

assistance

32.0تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب
Left the house and went to the house of 

your father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب 
30.6عن األمر

Did not leave the house, but rather you 

talked about it with your parents or 

relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
12.2االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

Talked about it with your colleagues at 

work or neighbors for counseling, advice 

or even protection

58.6تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام
Ignored your husband and refused talking 

to him for several days

 66.3Did not tell any body about itسكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي فيه
1.4Went to a leading figure  in your area

0.8ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك
Went to a lawyer to file a complaint 

against your husband

0.6.ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة
Went to women organization or  center for 

counseling

0.8ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها
Went to police to file a complaint against 

your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
0.4الهاتف

Called an organization for counseling via 

phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع 
1.7وعلى زوجها

Talked to a religious figure with 

outstanding reputation in society for 

counseling

سياسي ظننت أن له /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
0.7تأثير على المجتمع وعلى زوجك

Talked to an outstanding social/political 

figure with outstanding reputation in 

society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء عليها
51.4

Talked with your husband and asked him 

to stop abusing you

2.9ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج
Went to medical center for medical 

treatment

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي : 13جدول 
 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة2011/سبقت تموز

Table 13: Percentage of married women in urban who exposed to different 

types of violence during the period that preceded July/ 2011 by measures taken 

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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طلبت المساعدة
Seeking 

assistance

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب
18.1

Left the house and went to the house 

of your father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب 
19.1عن األمر

Did not leave the house, but rather 

you talked about it with your parents 

or relatives

أو جيرانك / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
4.9بهدف االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

Talked about it with your colleagues 

at work or neighbors for counseling, 

advice or even protection

49.9تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام
Ignored your husband and refused 

talking to him for several days

 63.3Did not tell any body about itسكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

1.7Went to a leading figure  in your areaذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي فيه

0.8ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك
Went to a lawyer to file a complaint 

against your husband

0.6.ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة
Went to women organization or  

center for counseling

0.9ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها
Went to police to file a complaint 

against your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
0.3الهاتف

Called an organization for counseling 

via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع 
1.9وعلى زوجها

Talked to a religious figure with 

outstanding reputation in society for 

counseling

سياسي ظننت أن /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
0.9له تأثير على المجتمع وعلى زوجك

Talked to an outstanding 

social/political figure with outstanding 

reputation in society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء 
46.3عليها

Talked with your husband and asked 

him to stop abusing you

 1.9Went to medical center for medical ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

treatment

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة : 14جدول 
 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة2011/التي سبقت تموز

Table 14: Percentage of married women in rural who exposed to different 

types of violence during the period that preceded July/ 2011 by measures 

taken

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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طلبت المساعدة
Seeking 

assistance

33.1تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب
Left the house and went to the house of your 

father, brother or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب 
28.9عن األمر

Did not leave the house, but rather you 

talked about it with your parents or relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع إحدى زميالتك في العمل
9.7االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

Talked about it with your colleagues at work 

or neighbors for counseling, advice or even 

protection

60.6تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام
Ignored your husband and refused talking to 

him for several days

 60.5Did not tell any body about itسكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

3.5Went to a leading figure  in your areaذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي فيه

1.0ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد زوجك
Went to a lawyer to file a complaint against 

your husband

1.6.ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة
Went to women organization or  center for 

counseling

1.1ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها
Went to police to file a complaint against 

your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر 
0.4الهاتف

Called an organization for counseling via 

phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع 
2.8وعلى زوجها

Talked to a religious figure with outstanding 

reputation in society for counseling

سياسي ظننت أن له /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
1.0تأثير على المجتمع وعلى زوجك

Talked to an outstanding social/political 

figure with outstanding reputation in society 

for counseling

57.3تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء عليها

Talked with your husband and asked him to 

stop abusing you

7.5 ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج
Went to medical center for medical treatment

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي سبقت : 15جدول 
 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة2011/تموز

Table 15:  Percentage of married women in camps who exposed to different 

types of violence during the period that preceded July/ 2011 by measures taken

Measures taken by abused womanاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
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تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe 

Physical 

violence more 

severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

Palestinian Territoryاالراضي الفلسطينية

1.52.72.40.7Stepfatherزوج أم

3.33.311.01.6Stepmotherزوجة األب

2.11.612.91.4Mother in law(حماتها)والدة الزوج 

1.60.76.10.5Father in law(الحما)والد الزوج 

1.20.53.70.5A teenager son or daughterالمراهقين/أحد األبناء البنات

 1.41.24.30.5Male from the extendedفرد آخر من رجال العائلة الممتدة

family 

 1.41.15.30.3Female from the extendedفرد آخر من نساء العائلة الممتدة

family 

0.20.70.90.2Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.20.71.30.1Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.10.70.60.3Stranger (male)رجل غريب

0.40.81.00.2Stranger (female)امرأة غريبة

0.10.71.60.3Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.80.65.00.2Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

 0.70.72.50.2Doctor at the medical careعامل في الرعاية الصحية/ طبيب

(male)

 0.70.73.30.1Doctor at the medical careعاملة في الرعاية الصحية/طبيبة

(female)

رجل اجتماعي له  اعتباره/ رجل دين
0.10.70.10.1Outstanding 

religious/social individual 

0.20.70.70.3Employerصاحب العمل

0.20.61.40.1Superior person at workمسؤول بالعمل

0.10.30.20.1Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

0.91.11.80.3جندي قوات االحتالل أو المستوطنين

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا الماضية من قبل أفراد 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل : 16 جدول 
أخرين عدا الزوج حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة

Table 16 : Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months from other persons except husband by aggressor, type of 

violence and region 

Aggressorالمعتدي

 Type of violence  نوع العنف
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تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe 

Physical 

violence more 

severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

West Bankالضفة الغربية

2.95.03.61.3Stepfatherزوج أم

4.24.613.71.9Stepmotherزوجة األب

1.61.99.01.5Mother in law(حماتها)والدة الزوج 

0.70.74.00.4Father in law(الحما)والد الزوج 

1.20.52.80.4A teenager son or daughterالمراهقين/أحد األبناء البنات

1.41.53.30.5فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family 

1.31.54.50.2فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family 

0.21.01.10.2Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.21.01.50.1Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.21.00.60.2Stranger (male)رجل غريب

0.41.10.80.3Stranger (female)امرأة غريبة

0.11.12.20.4زميل في مكان العمل
Colleague at work (male)

1.31.04.10.3Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

 0.21.00.40.2Doctor at the medical careعامل في الرعاية الصحية/ طبيب

(male)

 0.21.00.40.1Doctor at the medical careعاملة في الرعاية الصحية/طبيبة

(female)

رجل اجتماعي له  / رجل دين
اعتباره

0.11.00.10.1
Outstanding 

religious/social individual 

0.31.10.40.4Employerصاحب العمل

0.31.00.90.1Superior person at workمسؤول بالعمل

0.20.30.30.2Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

جندي قوات االحتالل أو 
المستوطنين

1.21.62.70.4

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين عدا 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل : (تابع) 16 جدول 
الزوج حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة

Table 16 (Cont): Percentage of ever married women who exposed to violence during last 12 

months from other persons except husband by aggressor, type of violence and region 

Aggressorالمعتدي

Type of violenceنوع العنف
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تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe 

Physical 

violence more 

severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

Gaza Stripقطاع غزة

0.00.01.00.0Stepfatherزوج أم

2.01.36.91.1Stepmotherزوجة األب

2.90.919.91.1Mother in law(حماتها)والدة الزوج 

3.40.610.10.5Father in law(الحما)والد الزوج 

 1.20.55.20.7A teenager son orالمراهقين/أحد األبناء البنات

daughter

فرد آخر من رجال العائلة 
الممتدة

1.50.76.00.5Male from the extended 

family 

فرد آخر من نساء العائلة 
الممتدة

1.60.56.70.4Female from the 

extended family 

0.20.10.30.1Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.30.10.90.1Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.00.10.80.4Stranger (male)رجل غريب

0.30.21.40.1Stranger (female)امرأة غريبة

0.00.00.50.0Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

 0.00.06.90.0Colleague at workزميلة في مكان العمل

(female)

عامل في الرعاية / طبيب
الصحية

1.50.26.30.1Doctor at the medical 

care (male)

عاملة في الرعاية /طبيبة
الصحية

1.60.28.60.1Doctor at the medical 

care (female)

رجل اجتماعي له  / رجل دين
اعتباره

0.10.10.20.1Outstanding 

religious/social individual 

0.00.01.20.0Employerصاحب العمل

0.00.02.10.0Superior person at workمسؤول بالعمل

 0.00.10.20.1Palestinian securityرجل أمن فلسطيني

person

جندي قوات االحتالل أو 
0.30.20.30.1المستوطنين

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل : (تابع) 16  جدول 
عدا الزوج حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة

Table 16 (Cont): Percentage of ever married women who exposed to violance during the 

last 12 months from other persons except husband by aggressor, type of violence and 

region 

Aggressorالمعتدي

Type of violenceنوع العنف
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نوع العنف
تحرش جنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical abuseSexual 

harassement

Palestinain Territoryاألراضي الفلسطينية

5.10.61.3Streetالشارع

3.10.41.1Shopping placesاماكن التسوق

3.30.60.2Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

2.50.30.8Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

4.00.20.2Health, social, cultural 

services centers

2.50.30.2School/universityالجامعة/ المدرسة

0.40.10.1Work place مكان العمل

Total **13.21.82.6المجموع** 

West Bankالضفة الغربية

3.50.50.8Streetالشارع

1.70.30.7Shopping placesاماكن التسوق

4.50.80.3Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

1.30.30.5Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

1.90.20.2Health, social, cultural 

services centers

2.70.40.3School/universityالجامعة/ المدرسة

0.40.00.1Work place مكان العمل

Total **11.62.12.4المجموع** 

Gaza Stripقطاع غزة

8.00.82.0Streetالشارع

5.80.61.9Shopping placesاماكن التسوق

1.20.10.1Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

4.60.21.4Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

7.80.30.2Health, social, cultural 

services centers

2.20.20.1School/universityالجامعة/ المدرسة

0.50.10.0Work place مكان العمل

Total **15.81.53.0المجموع** 

.المجموع تعنى تعرض للعنف في أكثر من مكان** 

 شهرًا الماضية من قبل 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل : 17جدول 
أفراد أخرين خارج األسرة حسب المكان ونوع العنف والمنطقة

 Table 17: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 

exposed to violence in the last 12 months from persons other than family 

members by place and region  

 & Place of the attackمكان اإلعتداء والمنطقة

region

  Type of violence

** Total means to violence exposed at more than one place.
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نوع العنف

تحرش جنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical abuseSexual 

harassement

Urbanحضر

5.80.61.5Streetالشارع

3.60.41.3Shopping placesاماكن التسوق

2.90.60.3Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

2.90.30.9Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

4.30.30.2Health, social, cultural 

services centers

2.20.40.2School/universityالجامعة/ المدرسة

0.40.10.1Work place مكان العمل

Total **13.11.93.0المجموع** 

Ruralريف

2.30.30.6Streetالشارع

1.60.30.6Shopping placesاماكن التسوق

2.00.30.1Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

1.20.20.6Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

2.10.20.3Health, social, cultural 

services centers

4.90.10.5School/universityالجامعة/ المدرسة

0.50.00.0Work place مكان العمل

Total **10.81.11.3المجموع** 

Campمخيم

4.50.80.7Streetالشارع

2.51.01.0Shopping placesاماكن التسوق

8.80.60.0Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

1.70.00.6Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية او 

4.70.10.1Health, social, cultural 

services centers

1.00.00.0School/universityالجامعة/ المدرسة

0.60.00.0Work place مكان العمل

Total **17.82.82.1المجموع** 

.المجموع تعنى تعرض للعنف في أكثر من مكان** 

 شهرًا الماضية من 12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل : 18جدول 
قبل أفراد أخرين خارج األسرة حسب المكان ونوع العنف ونوع التجمع

 Table 18: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 

exposed to violence in the last 12 months from persons other than family 

members by place and type of locality 

 Type of locality andنوع التجمع ومكان اإلعتداء

place of the attack

  Type of violence

** Total means to violence exposed at more than one place.
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نسبة األسر التي تعرضت للعنف
Percentage of 

households who 

exposed to violence

48.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

47.8West Bankالضفة الغربية

59.7Jeninجنين

50.3Tubasطوباس

45.4Tulkarmطولكرم

52.6Nablusنابلس

60.0Qalqiliyaقلقيلية

47.4Salfitسلفيت

39.6Ramallah & Al Birehرام اهلل و البيرة

23.3Jericho & Al Aghwarاريحا و االغوار

 34.8Jerusalemالقدس

42.3Bethlehemبيت لحم

55.0Hebronالخليل

49.1Gaza Stripقطاع غزة

57.6North Gazaشمال غزة

45.1Gazaغزة

57.2Deir Al Balahدير البلح

45.7Khan  Yunisخان يونس

45.5Rafahرفح

نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت للعنف من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين خالل الفترة التي : 19جدول 
 حسب المحافظة2010/سبقت تموز

Table 19: Percentage of households in the Palestinian Territory who exposed to violence 

from Israeli occupation forces and settlers during the period that preceded July/ 2010            

by governorate

Governorate المحافظة
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نوع العنف

تحرش جنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
Physical abusePsychological 

abuse

Sexual 

harassement

1.61.80.3Ever married womenالنساء اللواتي سبق لهن الزواج

 Never married individuals 18-29 years سنة الذين لم يسبق لهم الزواج29-18األفراد 

7.99.90.5Malesذكور

1.81.40.4Femalesإناث

4.95.70.4Both sexesكال الجنسين

Never married individuals 30-64 years سنة الذين لم يسبق لهم الزواج64-30األفراد 

8.76.10.5Malesذكور

1.32.50.5Femalesإناث

4.33.90.5Both sexesكال الجنسين

 شهرًا الماضية 12نسبة األفراد في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات االحتالل خالل : 20جدول 
حسب الفئات المعنفة

Table 20: Percentage of individuals in the Palestinian Territory who exposed to 

violence by Israeli occupation during the last 12 months by violated groups

الفئات المعنفة

Type of violence

Violated groups
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Type of political violenceنوع العنف السياسي

عنف سياسي  ضد األسرةعنف سياسي ضد اقتصاد األسر
Political abuse against 

households economic

Political abuse against 

households

Regionالمنطقة

17.949.7Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

18.152.6West Bankالضفة الغربية

17.137.9Gaza Stripقطاع غزة

 Type of localityنوع التجمع

15.845.1Urbanحضر

30.168.1Ruralريف

7.239.1Campsمخيم

Type of political violenceنوع العنف السياسي

عنف سياسي  ضد األسرةعنف سياسي ضد اقتصاد األسر
Political abuse against 

households economic

Political abuse against 

households

Regionالمنطقة

49.686.8Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

44.082.0West Bankالضفة الغربية

63.795.3Gaza Stripقطاع غزة

 Type of localityنوع التجمع

49.386.6Urbanحضر

45.883.7Ruralريف

61.093.0Campsمخيم

 Region and type of localityالمنطقة ونوع التجمع

 شهرًا 12نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت لعنف سياسي من قبل قوات االحتالل والمستوطنين خالل : 21جدول 
الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع

Table 21: Percentage of households in the Palestinian Territory who exposed to political 

violence from the occupation forces and settlers during the last 12 months by region and 

type of locality

نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعرضت لعنف سياسي من قبل قوات االحتالل والمستوطنين خالل الفترة التي : 22جدول 
 حسب المنطقة ونوع التجمع2010/سبقت تموز

Table 22: Percentage of households in the Palestinian Territory who exposed to political 

violence from the occupation forces and settlers during the period that preceded July/ 

2010 by region and type of locality 

Region and type of locality المنطقة ونوع التجمع
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خالل الفترة التي 
 شهرا 12سبقت 

الماضية

/ خالل الفترة التي سبقت تموز
2010

During the 

last 12 months

During the period 

that preceded July/ 

2010 

Political abuse against householdesالعنف السياسي ضد األسرة

 اعتداء من قبل قوات االحتالل أو المستوطنين 
بالضرب واإلهانة والشتيمة على أحد أفراد االسرة

4.720.9Occupation forces and/ or the settlers hit, 

curse, humiliate one of your current family 

members (son, daughter or husband)

 اعتداء من قبل قوات االحتالل أو المستوطنين 
بالضرب واإلهانة والشتيمة على أحد أفراد األقارب

5.622.7Occupation forces and/ or the settlers hit, 

curse, humiliate one of your relatives (father, 

mother, sister, grandmother/father, aunt, 

uncle)?

 اعتداء من قبل قوات االحتالل أو المستوطنين على 
أحد الوالدين أو األخوة أو األقارب أدى الى اعاقة

0.54.1Occupation forces and/ or the settlers 

attacked one of your parents, brothers or 

relatives which resulted in causing a 

disability 

ته  من قبل قوات /ة أو زوجها/اعتداء على المبحوث
االحتالل أو المستوطنين مما أدى إلعاقة

0.62.5Occupation forces and/ or the settlers 

attacked you or your husband which 

resulted in causing a disability

0.23.2One of your parents or brothers a martyrاستشهد أحد األباء أو األخوة

0.11.6One of your sons or daughters  a martyrاستشهد أحد أبنائك أو بناتك

1.326.0 استشهد أحد أقاربك أو األشخاص المقربين لك
One of your relatives or close ones  a martyr

 3.830.1Occupation forces and/ or the settlers breakحصل أن داهمت واقتحمت قوات االحتالل بيتك

into your house

أصيب زوجك أو جرح جراء اعتداءات وممارسات 
جيش االحتالل أو المستوطنين عليه

0.69.6Occupation forces and/ or the settlers 

attacked and injure your husband

أصيب أحد أبناءك أو بناتك جراء اعتداءات 
وممارسات جيش االحتالل أو المستوطنين عليه

0.64.6Occupation forces and/ or the settlers 

attacked and injure one of your sons or 

daughters

 1.213.0Husband  been detained by the Israeliاعتقل زوجك لفترة من الزمن على يد قوات االحتالل

occupation forces

0.34.2طاردت قوات االحتالل زوجك
Occupation forces chase after your husband

 1.25.7Occupation forces chase  after one of yourطاردت قوات االحتالل أحد أفراد أسرتك

family members

 3.112.8Husband lose his job due to Israeliفقد زوجك عمله جراء ممارسات االحتالل

occupation practices

 0.66.1The occupation forces demolish home orهدم البيت أو جزء منه من قبل قوات االحتالل

part of it

العنف السياسي في األراضي الفلسطينية من قبل قوات االحتالل والمستوطنين حسب انواع وأفعال العنف لفترات زمنية: 23جدول 

Types and action of violence أنواع وأفعال العنف

Table 23: Political violence in the Palestinian Territory from the occupation forces and settlers by 

types and actions of violence for selected periods
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خالل الفترة التي سبقت 
 شهرًا الماضية12

خالل الفترة التي سبقت 
2010/ تموز

During the last 

12 months

During the period 

that preceded July/ 

2010 

Political abuse against humanالعنف السياسي ضد اإلنسان

 تعرضت للتهديد والصراخ والتحقير والشتيمة واإلهانة 
من قبل قوات االحتالل أو المستوطنين

3.311.5Occupation forces and/ or the settlers 

threat you, scream at you, curse you or 

humiliate you

 اعتدي عليك أو على زوجك من قبل قوات االحتالل 
أو المستوطنين مما أدى إلعاقة

0.62.5Occupation forces and/ or the settlers 

attacked you or your husband which 

resulted in causing a disability

تعرضت لالعتداء والضرب باليدين من قبل قوات 
االحتالل أو المستوطنين

0.53.8Did the Israeli occupation forces 

and/or settlers attack you and hit you

 تعرضت للتهجم أو الجر أو الدفع بالقوة من قبل 
قوات االحتالل أو المستوطنين

0.53.5Occupation forces and/ or the settlers 

attacked you, drag you or push you

تعرضت للضرب من قبل قوات االحتالل أو 
المستوطنين باستخدامهم جسم معين مثل عصا أو 

كرسي أو قضيب حديدي أو أي جسم آخر

0.32.3Occupation forces and/ or the settlers 

hit you by a tool, i.e. stick, chair …etc.

تعرضت إلطالق النيران من قبل قوات االحتالل أو 
المستوطنين

0.67.0Occupation forces and/ or the settlers 

have been shoot you 

 0.30.9Occupation forces and/ or the settlers تعرضت لالعتقال من قبل قوات االحتالل

have been detained by the Israeli 

occupation forces

تعرضت للتحرش الجنسي من قبل قوات اإلحتالل أو 
المستوطنين على الحواجز أو أي مكان آخر خارج 

بيتك

0.20.2Occupation forces and/ or the settlers 

harass you sexually at check points or 

in any other place other than your 

house

تعرضت للتحرش الجنسي من قبل قوات اإلحتالل أو 
المستوطنين أثناء اعتداءهم على بيتك

0.20.1Occupation forces and/ or the settlers 

harass you sexually while breaking into 

your house

Political abuse against economicالعنف السياسي ضد اإلقتصاد

داهمت أو اقتحمت قوات االحتالل أو المستوطنين 
مكان عملك وقامت بالعبث بممتلكاته

2.16.3Occupation forces and/ or the settlers 

attacked break into and messed up 

your work place

 3.112.8Husband lose his job because of theفقد الزوج للعمل جراء ممارسات االحتالل

measures taken by the occupation

 0.66.1The occupation forces demolish homeهدم البيت أو جزء منه من قبل قوات االحتالل

or part of it

Political abuse against societyالعنف السياسي ضد المجتمع

5.255.4A curfew imposed on town/ localityالتجمع/فرض منع التجول على البلد

العنف السياسي في األراضي الفلسطينية من قبل قوات االحتالل والمستوطنين حسب انواع وأفعال العنف لفترات زمنية: (تابع) 23جدول 

Table 23 (cont): Political violence in the Palestinian Territory from the occupation forces and 

settlers by types and actions of violence for selected periods

 Types and action of violenceأنواع وأفعال العنف
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المجموعالزوجالزوج والزوجة معًاالزوجة
 Wife  Wife and 

husband 

together

Husband Total

1.655.343.1100Buying a carشراء سيارة

4.783.012.3100Having childrenإنجاب األطفال

 5.082.013.0100Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم

إجراء تعديالت في شؤون داخلية في األسرة 
مثل تجديد المطبخ، إعادة تقسيم البيت، )

(وما شابه

16.163.120.8100Internal family affairs, e.g. kitchen or 

house renovation…etc

 2.065.432.6100Buying or building a new houseشراء بيت أو بناء بيت جديد

  5.940.853.3100Working or not (other thanإذا يحق لك العمل خارج البيت أم ال

household work)

 7.240.951.9100Type of work (other than householdأي نوع عمل تعملينه خارج البيت مقابل أجر

work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة على أمور 
مهمة

7.953.438.7100Amount of family expenses on 

important matters

20.860.518.7100Visiting your relatives or friendsزيارة األقارب أو األصحاب من طرفك

 12.264.623.2100Visiting your husband's relatives orزيارة األقارب أو األصحاب من طرف زوجك

friends

9.071.219.8100Selecting school for childrenاختيار المدرسة ألوالد األسرة

 7.650.541.9100Managing the economic affairs of the إدارة الشؤون االقتصادية لألسرة

family

38.749.811.5100Managing your own propertiesالتصرف بأمالكك الخاصة

26.561.012.5100Managing your own salaryالتصرف براتبك

 شهرًا الماضية12صاحب القرار في األراضي الفلسطينية وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت واألسرة خالل : 24جدول 
Table 24: Decision maker in the Palestinian Territory household issues according to wife 

perspective during the last 12 months 

What to be decidedمشاريع القرار

  Decision makerصاحب القرار
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المجموعالزوجالزوج والزوجة معًاالزوجة
 Wife  Wife and 

husband 

together

husband Total

1.856.841.4100Buying a carشراء سيارة

4.786.39.0100Having childrenإنجاب األطفال

 4.886.48.8100Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم

إجراء تعديالت في شؤون داخلية في األسرة 
مثل تجديد المطبخ، إعادة تقسيم البيت، وما )

(شابه

16.666.516.9100Internal family affairs, e.g. 

kitchen or house 

renovation…etc

 2.370.327.4100Buying or building a new houseشراء بيت أو بناء بيت جديد

  6.141.352.6100Working or not (other thanإذا يحق لك العمل خارج البيت أم ال

household work)

 7.542.550.0100Type of work (other thanأي نوع عمل تعملينه خارج البيت مقابل أجر

household work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة على أمور 
مهمة

8.958.432.7100Amount of family expenses on 

important matters

20.864.115.1100Visiting your relatives or friendsزيارة األقارب أو األصحاب من طرفك

 11.969.518.6100Visiting your husband'sزيارة األقارب أو األصحاب من طرف زوجك

relatives or friends

7.576.915.6100Selecting school for childrenاختيار المدرسة ألوالد األسرة

 7.554.338.2100Managing the economic affairs إدارة الشؤون االقتصادية لألسرة

of the family

42.548.39.2100Managing your own propertiesالتصرف بأمالكك الخاصة

39.047.413.6100Managing your own salaryالتصرف براتبك

 شهرًا الماضية12صاحب القرار في الضفة الغربية وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت واألسرة خالل : 25جدول 
Table 25: Decision maker in the West Bank household issues according to wife 

perspective during the last 12 months

What to be decidedمشاريع القرار

Decision makerصاحب القرار  
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المجموعالزوجالزوج والزوجة معًاالزوجة
 Wife  Wife and 

husband 

together

Husband Total

1.252.945.9100Buying a carشراء سيارة

4.677.218.2100Having childrenإنجاب األطفال

 5.274.520.3100Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم

إجراء تعديالت في شؤون داخلية في 
مثل تجديد المطبخ، إعادة تقسيم )األسرة 

(البيت، وما شابه

15.057.427.6100Internal family affairs, e.g. kitchen 

or house renovation…etc

 1.757.141.2100Buying or building a new houseشراء بيت أو بناء بيت جديد

  5.740.054.3100Working or not (other thanإذا يحق لك العمل خارج البيت أم ال

household work)

أي نوع عمل تعملينه خارج البيت مقابل 
أجر

6.838.155.1100Type of work (other than 

household work)

مقدار المال الذي تصرفه األسرة على 
أمور مهمة

6.244.649.2100Amount of family expenses on 

important matters

20.654.225.2100Visiting your relatives or friendsزيارة األقارب أو األصحاب من طرفك

زيارة األقارب أو األصحاب من طرف 
زوجك

12.655.731.7100Visiting your husband's relatives 

or friends

11.063.425.6100Selecting school for childrenاختيار المدرسة ألوالد األسرة

 7.744.048.3100Managing the economic affairs of إدارة الشؤون االقتصادية لألسرة

the family

32.352.315.4100Managing your own propertiesالتصرف بأمالكك الخاصة

22.165.812.1100Managing your own salaryالتصرف براتبك

 شهرًا الماضية12صاحب القرار في قطاع غزة وفق رأي الزوجة في عدد من األمور المتعلقة بالبيت واألسرة خالل : 26جدول 
Table 26: Decision maker in Gaza Strip household issues according to wife perspective 

during the last 12 months

What to be decidedمشاريع القرار

Decision makerصاحب القرار                          
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

19.2Jenin         13.9         2.8        17.8            41.9جنين

14.1Tubas           4.7         3.4        22.1            25.4طوباس

19.1Tulkarm           1.8       11.5        25.0            35.3طولكرم

10.8Nablus           1.4         3.6        16.3            19.5نابلس

3.4Qalqiliya           1.7         0.9          5.0              6.7قلقيلية

22.6Salfit           2.3       10.8        17.4[ 51.2 ]سلفيت

4.7Ramallah & Al Bireh           1.5         1.8          3.8            12.0رام اهلل و البيرة

22.1Jericho & Al Aghwar           7.2         1.3        26.5            52.2اريحا و االغوار

 14.3Jerusalem           4.5         4.5        11.6            37.0القدس

8.2Bethlehem           2.7         1.5          9.5            17.3بيت لحم

16.5Hebron           6.0         2.7        19.9            37.5الخليل

13.6West Bank           4.4         3.6        14.7            29.8الضفة الغربية

27.5North Gaza           6.1         2.1        39.3            57.6شمال غزة

32.3Gaza           5.8         9.4        42.0            62.1غزة

24.9Deir Al Balah           7.8         5.8        35.5            48.1دير البلح

19.8Khan  Yunis           8.9         7.6        31.3            28.1خان يونس

3.6Rafah           0.9         0.7          6.7              5.8رفح

24.5Gaza Strip           6.1         6.1        34.0            44.6قطاع غزة

17.3Palestinian Territory           4.9         4.5        20.3            35.1األراضي الفلسطينية

[ ] :The variance is high.التباين عالي: [ ]

 12نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت به زوجاتهم خالل : 27جدول 
شهرًا الماضية حسب المحافظة

Table 27: Percentage of husbands in the Palestinian Territory who exposed to violence from 

wife according to wife's report during the last 12 months by governorate 

Governorate المحافظة

  Type of Violence  نوع العنف
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

Regionالمنطقة

Palestinian Territory           17.3                  4.9             4.5             20.3                  35.1األراضي الفلسطينية

West Bank           13.6                  4.4             3.6             14.7                  29.8الضفة الغربية

Gaza Strip           24.5                  6.1             6.1             34.0                  44.6قطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

Urban           17.5                  4.3             4.3             21.8                  36.0حضر

Rural           14.4                  7.3             3.8             18.5                  26.8ريف

Camp           21.3                  4.9             8.3             24.4                  43.7مخيم

تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

Regionالمنطقة

Palestinian Territory           16.7                  4.1             4.9             20.2                  37.7األراضي الفلسطينية

West Bank           14.0                  4.4             4.4             13.7                  33.6الضفة الغربية

Gaza Strip           21.6                  3.5             5.9             31.8                  45.0قطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

Urban           17.2                  3.8             4.7             20.6                  39.9حضر

Rural           13.0                  4.8             5.4             15.7                  26.0ريف

Camp           19.2                  5.2             6.3             25.4                  39.8مخيم

Table 29: Percentage of husbands in the Palestinian Territory who exposed to different types 

of violence from wife according to wife's report during the period that preceded July/2010 by 

region and type of locality

 Region & type of المنطقة ونوع التجمع

locality

 12نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت به زوجاتهم خالل :  28جدول 
شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع

Table 28: Percentage of husbands in the Palestinian Territory who exposed to different types 

of violence from wife according to wife's report during the last 12 months by region and type 

of locality

 Region & type of المنطقة ونوع التجمع

locality

نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت به زوجاتهم خالل الفترة :  29جدول 
 حسب المنطقة ونوع التجمع2010/التي سبقت تموز

Type of Violence  

Type of Violence  

  نوع العنف

نوع العنف
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

Educational Statusالحالة التعليمية

33.422.93.75.017.4Elementary and lessابتدائي فأقل

32.620.23.94.916.2Preparatoryإعدادي

38.921.35.84.718.3Secondary and overثانوي فأكثر

Labour force statusالحالة العملية

 36.021.44.55.017.3Inside labour forceداخل القوى العاملة

28.521.84.64.015.9Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

24-1537.122.25.23.118.215-24

34-2540.024.97.07.120.525-34

44-3536.222.32.84.517.235-44

54-4531.921.93.04.616.145-54

64-5523.512.02.24.010.955-64

65+16.66.01.12.97.065+

Table 30: Percentage of husbands in the Palestinian Territory who exposed to different types 

of violence by wife according to wife's report during the last 12 months by some background 

characteristics

 12نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت به زوجاتهم خالل : 30جدول 
شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية

  Type of Violence  نوع العنف

 Husband background الخصائص الخلفية للزوج

characteristics
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

34.121.53.64.315.9Elementary and lessابتدائي فأقل

40.217.23.52.615.9Preparatoryإعدادي

38.721.77.45.218.2Secondary and overثانوي فأكثر

Labour force statusالحالة العملية

38.520.85.14.417.2Inside labour forceداخل القوى العاملة

32.816.83.81.813.8Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

24-1550.312.65.53.217.915-24

34-2537.822.56.85.118.125-34

44-3535.822.43.73.916.535-44

54-4533.325.24.04.616.845-54

64-5527.119.63.93.713.655-64

65+25.713.31.71.110.565+

نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت به زوجاتهم خالل : 31جدول 
 حسب بعض الخصائص الخلفية2010/الفترة التي سبقت تموز

Table 31: Percentage of husbands in the Palestinian Territory who exposed to different 

types of violence by wife according to wife's report during the period that preceded 

July/2010 by some background characteristics

  Type of Violence  نوع العنف

 Husband background الخصائص الخلفية للزوج

characteristics
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

Abuse

Physical 

Abuse

Sexual 

Abuse

Economic 

Abuse

Exposed to 

violence

19.626.80.06.413.2Jeninجنين

4.94.50.02.42.9Tubasطوباس

27.827.80.03.714.8Tulkarmطولكرم

17.020.11.08.411.6Nablusنابلس

7.412.54.10.56.1Qalqiliyaقلقيلية

0.02.217.6Salfit [ 41.4]26.8سلفيت

10.813.00.08.28.0Ramallah & Al Birehرام اهلل و البيرة

29.5Jericho & Al Aghwar[ 28.6 ]0.3[ 47.8][ 41.2]اريحا و االغوار

 25.530.61.76.015.9Jerusalemالقدس

10.110.30.01.35.4Bethlehemبيت لحم

20.226.40.07.013.4Hebronالخليل

18.422.20.66.411.9West Bankالضفة الغربية

35.946.02.38.123.1North Gazaشمال غزة

43.456.60.219.930.0Gazaغزة

0.121.123.7Deir Al Balah[ 39.1]34.4دير البلح

19.727.40.03.712.7Khan  Yunisخان يونس

28.529.94.75.817.2Rafahرفح

35.243.80.914.723.6Gaza Stripقطاع غزة

24.530.00.79.416.2Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة األفراد : 32جدول 
 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف12

 Table 32: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by 

governorate and type of violence 

Governorate المحافظة

 Types of violence أنواع العنف

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

27.127.70.08.115.7Jeninجنين

1.4Tubas[ 0.0]0.0[ 2.3][ 3.4]طوباس

6.811.60.00.84.8Tulkarmطولكرم

18.721.90.03.110.9Nablusنابلس

8.313.66.40.77.3Qalqiliyaقلقيلية

18.6Salfit[ 1.1]0.0[ 42.1][ 31.1]سلفيت

6.04.90.03.93.7Ramallah & Al Birehرام اهلل و البيرة

36.6Jericho & Al Aghwar[ 31.5]0.0[ 63.1][ 51.7]اريحا و االغوار

 30.937.62.16.819.4Jerusalemالقدس

14.814.50.01.27.6Bethlehemبيت لحم

21.431.60.07.015.0Hebronالخليل

19.524.00.75.312.4West Bankالضفة الغربية

42.556.30.05.126.0North Gazaشمال غزة

0.423.030.4Gaza[46.8]51.4غزة

23.134.60.26.916.2Deir Al Balahدير البلح

16.025.00.03.311.1Khan  Yunisخان يونس

24.024.55.83.714.5Rafahرفح

35.339.71.011.321.8Gaza Stripقطاع غزة

25.630.10.87.716.1Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 Types of violence أنواع العنف

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد 64-18نسبة اإلناث : (تابع) 32جدول 
 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف12األسرة خالل 

 Table 32 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by 

governorate and type of violence 

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

Governorate  المحافظة
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

11.225.80.04.510.4Jeninجنين

3.9Tubas[ 3.9]0.0[ 5.9][ 5.9]طوباس

  0.07.427.4[ 48.0]54.0طولكرم

16.019.11.511.512.0Nablusنابلس

5.610.60.00.04.1Qalqiliyaقلقيلية

14.8Salfit[ 5.3]0.0[ 39.5]14.4سلفيت

17.023.30.013.613.5Ramallah & Al Birehرام اهلل و البيرة

19.5Jericho & Al Aghwar[ 24.4]0.7[ 26.4][ 26.4]اريحا و االغوار

 11.913.00.44.37.4Jerusalemالقدس

7.48.00.01.34.2Bethlehemبيت لحم

18.419.20.06.911.1Hebronالخليل

17.220.30.47.711.4West Bankالضفة الغربية

25.529.95.912.918.6North Gazaشمال غزة

0.015.729.6Gaza[ 69.6]32.9غزة

33.9Deir Al Balah[ 40.6]0.0[ 45.2]  [ 49.7]دير البلح

23.329.70.04.014.2Khan  Yunisخان يونس

48.253.60.015.029.2Rafahرفح

35.049.70.919.526.3Gaza Stripقطاع غزة

23.029.90.611.516.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 Types of violence أنواع العنف

 Table 32 (Cont): Percentage of never married males aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by 

governorate and type of violence 

 المحافظة

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة الذكور : (تابع) 32جدول 
 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف12خالل 

Governorate
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to 

violence

18.322.00.75.811.7North West Bankشمال الضفة الغربية

20.724.70.89.313.9Middle West Bankوسط الضفة الغربية

16.220.10.04.710.2South West Bankجنوب الضفة الغربية

18.422.20.66.411.9West Bankالضفة الغربية

35.243.80.914.723.6Gaza Stripقطاع غزة

24.530.00.79.416.2Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

27.533.10.610.518.0Urbanحضر

11.415.80.54.88.0Ruralريف

23.932.11.59.516.7Campمخيم

24.530.00.79.416.2Totalالمجموع

12.9North West Bank               6.3            5.2             12.4                 27.6شمال الضفة الغربية

16.3Middle West Bank             10.6            5.6             17.8                 31.3وسط الضفة الغربية

11.8South West Bank               5.8            3.0             13.8                 24.6جنوب الضفة الغربية

13.5West Bank               7.3            4.7             14.2                 27.8الضفة الغربية

27.4Gaza Strip             15.3            5.7             30.5                 58.2قطاع غزة

18.5Palestinian Territory             10.1            5.1             20.0                 38.6األراضي الفلسطينية

19.5Urban             11.1            4.8             20.3                 41.7حضر

11.9Rural               4.7            6.0             14.0                 22.8ريف

23.5Camp             13.3            6.0             30.3                 44.3مخيم

18.5Total             10.1            5.1             20.0                 38.6المجموع

  during the period that preceded July/ 2010            2010/ خالل الفترة التي سبقت تموز

 during the last 12 months شهرا الماضية                                12خالل 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة األفراد : 33جدول 
فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع

 Table 33: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during specific period by a family member by region and 

type of locality

 Region and type ofالمنطقة ونوع التجمع

locality

Types of violence أنواع العنف 
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

16.719.90.73.310.2North West Bankشمال الضفة الغربية

23.327.41.18.015.0Middle West Bankوسط الضفة الغربية

19.526.70.05.412.9South West Bankجنوب الضفة الغربية

19.524.00.75.312.4West Bankالضفة الغربية

35.339.71.011.321.8Gaza Stripقطاع غزة

25.630.10.87.716.1Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

29.933.40.89.218.3Urbanحضر

10.514.70.03.37.1Ruralريف

19.132.02.33.314.2Campمخيم

25.630.10.87.716.1Totalالمجموع

27.011.16.05.112.3North West Bankشمال الضفة الغربية

35.719.67.89.918.2Middle West Bankوسط الضفة الغربية

32.719.44.68.616.3South West Bankجنوب الضفة الغربية

31.115.86.27.515.2West Bankالضفة الغربية

56.128.87.614.926.9Gaza Stripقطاع غزة

40.820.86.810.319.7Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

45.221.96.812.221.5Urbanحضر

21.012.46.02.810.5Ruralريف

41.927.48.29.321.7Campمخيم

40.820.86.810.319.7Totalالمجموع

during the period that preceded July/ 2010            2010/ خالل الفترة التي سبقت تموز

 Types of violence أنواع العنف

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة اإلناث : 34جدول 
فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع

 Table 34: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence during specific period by a family member by region and               

type of locality

 Region and type ofالمنطقة ونوع التجمع

locality

during the last 12 months                             شهرا الماضية    12خالل 
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

19.823.90.78.013.1North West Bankشمال الضفة الغربية

16.320.00.211.612.0Middle West Bankوسط الضفة الغربية

12.913.60.04.17.7South West Bankجنوب الضفة الغربية

17.220.30.47.711.4West Bankالضفة الغربية

35.049.70.919.526.3Gaza Stripقطاع غزة

23.029.90.611.516.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

24.832.80.512.017.5Urbanحضر

12.417.11.16.49.3Ruralريف

33.232.20.021.321.7Campمخيم

23.029.90.611.516.3Totalالمجموع

28.213.64.57.313.4North West Bankشمال الضفة الغربية

23.414.71.511.812.9Middle West Bankوسط الضفة الغربية

16.68.31.52.97.3South West Bankجنوب الضفة الغربية

24.112.43.17.011.6West Bankالضفة الغربية

61.232.92.816.128.2Gaza Stripقطاع غزة

36.019.03.09.917.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

37.618.42.49.817.0Urbanحضر

24.915.86.16.813.4Ruralريف

49.236.11.821.127.0Campمخيم

36.019.03.09.917.0Totalالمجموع

  during the period that preceded July/ 2010            2010/ خالل الفترة التي سبقت تموز

 Types of violence أنواع العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة الذكور : 35جدول 
فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع

 Table 35: Percentage of never married males aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence during specific period by a family member by region and type           

of locality

 Region and type ofالمنطقة ونوع التجمع

locality

 during the last 12 months شهرا الماضية                                12خالل 
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العنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

123.912.368.049.81

218.819.87.918.62

3+57.267.924.131.63+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

129.617.4[59.5 ]37.31

217.517.87.614.52

3+52.964.832.948.23+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

118.77.7[77.1 ]59.51

220.321.78.221.82

3+61.070.614.718.73+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 [  ]: The variance is high. .التباين عالي: [  ]

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من 64-18التوزيع النسبي لألفراد : 36جدول 
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات ونوع العنف12قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 Table 36: Percentage distribution of never married individuals 18-64 years in the 

Palestinian Territory who exposed to violence during the last 12 months by         

a family member by number of times and type of violence

عدد المرات

Types of violence أنواع العنف

 Number of times 
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العنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

116.48.957.3[40.8 ]1

218.620.96.422.72

3+65.070.236.336.53+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

125.112.8[52.5][40.3 ]1

217.521.8[0.0 ][17.2 ]2

3+57.465.4[47.5 ][42.5 ]3+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

18.85.2[62.7 ][41.2 ]1

219.620.1[13.4 ][26.7 ]2

3+71.674.7[23.9 ][32.1 ]3+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من 64-18التوزيع النسبي لإلناث : 37جدول 
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات ونوع العنف12قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 Table 37: Percentage distribution of never married female aged 18-64 years in the 

Palestinian Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family 

member by number of times and type of violence

عدد المرات

Types of violence أنواع العنف

 Number of times 
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العنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

134.116.3[85.7 ][57.0 ]1

219.318.510.615.32

3+46.665.23.727.73+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

135.123.3[71.7 ][35.0 ]1

217.412.5[21.0 ][12.5 ]2

3+[47.5 ]64.2[ 7.3 ][52.5 ]3+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

133.110.5[100 ]74.81

221.223.5[ 0.0 ][17.6 ]2

3+[45.7 ]66.0[ 0.0 ][7.6 ]3+

 100.0100.0100.0100.0Exposed to violenceتعرضوا للعنف

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من 64-18التوزيع النسبي للذكور : 38جدول 
 شهرًا الماضية حسب عدد المرات ونوع العنف12قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 Table 38: Percentage distribution of never married males 18-64 years in the 

Palestinian Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family 

member by number of times and type of violence

عدد المرات

Types of violence أنواع العنف

 Number of times 
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

 abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

 Education attainmentالحالة التعليمية

22.230.41.06.014.9Elementary and lessابتدائي فأقل

23.926.30.412.315.7Preparatoryإعدادي

25.531.70.79.316.8Secondary and overثانوي فأكثر

 Labour force statusالحالة العملية

 22.429.30.79.915.6Inside labour forceداخل القوى العاملة

26.330.70.78.916.7Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

15-2437.044.90.513.924.115-24

25-3424.429.61.611.516.825-34

35-4411.022.60.32.39.135-44

45+19.616.3_7.010.745+

(_): Means no observations. ال يوجد مشاهدات: (_)

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة األفراد : 39جدول 
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية12

 Table 39: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by some 

background characteristics

الخصائص الخلفية  لألفراد
 Individuals 

background   

characteristics 

Types of violenceأنواع العنف
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أنواع العنف
تعرضن للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

 Education attainmentالحالة التعليمية

22.923.60.43.912.7Elementary and lessابتدائي فأقل

24.227.10.311.315.7Preparatoryإعدادي

27.534.31.27.917.7Secondary and overثانوي فأكثر

 Labour force statusالحالة العملية

 25.631.80.86.516.2Inside labour forceداخل القوى العاملة

25.729.60.88.116.0Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

15-2440.249.90.614.226.215-24

25-3423.430.02.06.515.525-34

35-4414.822.70.74.610.735-44

45+21.016.7_4.610.645+

(_): Means no observations. ال يوجد مشاهدات :(_)

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة اإلناث : 40جدول 
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية12

 Table 40: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence during the last 12 months by a family member by some background 

characteristics

 Female's background الخصائص الخلفية لإلناث

characteristics

Types of violence
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed 

to violence

 Education attainmentالحالة التعليمية

20.745.92.410.719.9Elementary and lessابتدائي فأقل

23.625.70.513.015.7Preparatoryإعدادي

23.228.60.210.915.7Secondary and overثانوي فأكثر

 Labour force statusالحالة العملية

 21.128.20.711.415.3Inside labour forceداخل القوى العاملة

28.634.80.212.018.9Outside labour forceخارج القوى العاملة

Ageالعمر

15-2433.940.20.413.722.115-24

25-3425.329.21.316.218.125-34

35-447.422.60.00.07.535-44

45+[15.0 ][15.0 ]_[15.0 ]11.345+

 [  ]: The variance is high.
(_): Means no observations. ال يوجد مشاهدات :(_)

.التباين عالي: [  ]

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 64-18نسبة الذكور : 41جدول 
 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية12

 Table 41: Percentage of never married males aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence during the last 12 months by a family member by some 

background characteristics

 Male's background الخصائص الخلفية للذكور

characteristics

Types of violence أنواع العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  5.56.3Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
.بسيطة، آالم في المفاصل

1.93.2Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

7.28.8Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.51.3Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.41.7Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 2.64.9Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.71.8Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 0.91.7Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك 

العالج

0.91.9Needed medical care after being 

attacked by a family member but 

you did not do so

1.95.3(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار
Hit you continuously (hit you for few 

minutes or more)

6.510.7Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

5.410.6Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.44.2Breaking one of the bonesكسرا 

  0.33.7Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

19.023.3Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

6.28.0Threw something toward that could 

have hurt

7.78.4Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

9.410.1تحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة
Destroyed or spoiled own property

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.71.8Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

27.929.5Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

16.419.2Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

11.213.7Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 19.221.3قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة األفراد : 42 جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 42: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from a family member by types and actions of violence 

for selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا 
للحصول على أمر ما

0.54.1Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.54.1Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.44.0Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية 
إلجبارك على إقامة عالقة جنسية

0.54.0Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.44.1Harassed you sexually against yourأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.44.4Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك 
على ممارسة أشكال مختلفة من العالقة 

الجنسية

0.34.9Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

9.410.1Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد 64-18نسبة األفراد : (تابع) 42 جدول 
األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 Table 44 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from a family member by types and actions of violence 

for selected periods
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  4.83.9Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

1.41.7Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

8.27.5Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.50.7Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.30.8Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 2.74.7Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.40.8Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 0.60.7Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك 

العالج

0.60.7Needed medical care after being 

attacked by a family member but 

you did not do so

 1.32.7Hit you continuously (hit you for few(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

minutes or more)

7.510.9Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

4.17.8Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.42.3Breaking one of the bonesكسرا 

  0.52.1Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

17.120.9Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان 
بإمكانه أن يؤذيك

5.86.9Threw something toward that could 

have hurt

5.75.7Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

11.59.9Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.40.8Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

27.029.6Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

15.616.9Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ت أو /أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/ه فاشل/ابن

15.818.0Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 15.917.3قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة الذكور : 43جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 43: Percentage of never married males aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا 
للحصول على أمر ما

0.51.7Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.41.7Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.51.8Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية 
إلجبارك على إقامة عالقة جنسية

0.41.7Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون 
رضاك

0.41.7Harassed you sexually against your 

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من 
العالقات الجنسية أنت غير راضي عنها

0.41.9Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك 
على ممارسة أشكال مختلفة من العالقة 

الجنسية

0.42.9Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

11.59.9Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 44 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from a family member by types and actions of violence 

for selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد 64-18نسبة الذكور : (تابع) 43جدول 
األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  6.18.2Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح بسيطة، 
آالم في المفاصل

2.34.4Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

6.49.8Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي جسم 
أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.51.8Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.62.4Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 2.55.0Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.92.6Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 1.12.6Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

1.13.0Needed medical care after being 

attacked by a family member but 

you did not do so

 2.37.4Hit you continuously (hit you for(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

few minutes or more)

5.610.5Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

6.512.8Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.45.8Breaking one of the bonesكسرا 

  0.25.1Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

20.625.2Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه أن 
يؤذيك

6.59.0Threw something toward that 

could have hurt

9.410.6Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

7.710.3تحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة
Destroyed or spoiled own property

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.92.6Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

28.629.4Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من الغرفة 
أو من البيت خالل خالف بينكما

17.019.2Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

7.410.2Told you that you are 

unsuccessful brother/sister, 

son/daughter 

ثارة الغضب 21.824.5قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب 64-18نسبة اإلناث : 44جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 44: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for              

selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.56.0Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور جنسية 
ين بها/ي ال ترغب/أنت

0.66.0Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور جنسية 
أو أفالم جنسية

0.35.8Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.55.8Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.46.0Harassed you sexually againstأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

your will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال مختلفة 
بهدف إجبارك على  (مثل استعمال آالت حادة)

إقامة أشكال مختلفة من العالقات الجنسية أنت غير 
راضي عنها

0.46.5Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.26.5Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

Economic abuseالعنف االقتصادي

7.710.3Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 44 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة اإلناث : (تابع) 44جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  5.25.5Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

1.52.6Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

5.17.5Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.51.1Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.41.3Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 1.73.6Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.61.3Went to the physician or the clinic for 

being attacked by a family member

 0.61.3Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

0.51.5You needed medical care after being 

attacked by a family member but you 

did not do so

 1.04.5Hit you continuously (hit you for few(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

minutes or more)

4.37.7Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

3.27.3Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.33.6Breaking one of the bonesكسرا 

  0.23.4Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

14.216.7Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

5.36.6Threw something toward that could 

have hurt

7.48.4Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

6.47.3Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.61.3Went to the physician or the clinic for 

being attacked by a family member

19.620.4Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

10.411.9Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

6.68.8Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 13.715.2قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع 64-18نسبة األفراد : 45جدول 
وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 45: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the West Bank who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for                 

selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.54.0Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور جنسية 
ين بها/ي ال ترغب/أنت

0.43.9Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.33.8Forced you to watch porn pictures or 

movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.43.8Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك
0.43.9Harassed you sexually against your 

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.44.4Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  sexual 

intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.24.5Threatened you to force you perform 

different practices of  sexual 

intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

6.47.3Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 45 (Cont): Percentage of never married individuals aged 18-64 years in the West Bank 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for                 

 selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب 64-18نسبة األفراد : (تابع) 45جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  5.13.5Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

1.01.1Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

4.16.4Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.20.3Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.30.3Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 1.53.2Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.20.3Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 0.50.4Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

0.10.4You needed medical care after 

being attacked by a family 

member but you did not do so

 0.43.4Hit you continuously (hit you for(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

few minutes or more)

3.86.6Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

1.95.6Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.02.7Breaking one of the bonesكسرا 

  0.12.9Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

13.513.6Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

4.75.0Threw something toward that 

could have hurt

6.36.2Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

7.77.0تحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة
Destroyed or spoiled own property

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء 
وتهجم أحد أفراد أسرتك عليك

0.20.3Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

16.618.3Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

10.010.7Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

6.48.7Told you that you are 

unsuccessful brother/sister, 

son/daughter 

ثارة الغضب 11.412.5قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب 64-18نسبة الذكور : 46جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 46: Percentage of never married males aged 18-64 years in the West Bank who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for            

selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.32.6Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.22.5Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.32.6Forced you to watch porn 

pictures or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.22.6Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.22.5Harassed you sexually againstأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

your will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.22.9Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.22.9Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

Economic abuseالعنف االقتصادي

7.77.0Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 46 (Cont): Percentage of never married males aged 18-64 years in the West Bank 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في الضفة الغربية وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  64-18نسبة الذكور : (تابع) 46جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  5.27.3Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

1.93.9Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

6.08.5Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.81.8Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.52.2Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 1.83.9Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

1.02.3Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 0.72.1Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

0.82.4You needed medical care after 

being attacked by a family member 

but you did not do so

 1.55.4Hit you continuously (hit you for few(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

minutes or more)

4.88.7Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

4.58.8Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.54.3Breaking one of the bonesكسرا 

  0.23.9Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

15.019.6Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

5.88.1Threw something toward that could 

have hurt

8.510.3Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

5.37.5Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

1.02.3Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

22.422.2Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

10.812.9Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

6.78.9Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 15.917.7قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب 64-18نسبة اإلناث : 47جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 47: Percentage of never married females aged 18-64 years in the West Bank who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for          

selected periods 

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.65.2Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.55.2Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.24.9Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.64.9Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك
0.65.2Harassed you sexually against your 

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.55.7Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.25.9Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

5.37.5Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 47 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in the West Bank 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods 

Types and actions of Violence أنواع وأفعال العنف

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة اإلناث : (تابع) 47جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  6.17.7Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

2.74.2Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

10.911.1Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.61.7Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.52.4Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 4.27.2Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.82.6Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 1.32.5Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

1.62.8You needed medical care after 

being attacked by a family member 

but you did not do so

 3.56.8Hit you continuously (hit you for few(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

minutes or more)

10.316.0Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

9.316.5Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.55.3Breaking one of the bonesكسرا 

  0.54.3Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

27.535.1Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

7.710.6Threw something toward that could 

have hurt

8.38.5Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

14.715.3تحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة
Destroyed or spoiled own property

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.82.6Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

42.545.9Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

27.029.5Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

19.522.6Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 28.832.2قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع 64-18نسبة األفراد : 48جدول 
وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 48: Percentage of never married individuals aged 18-64 years in Gaza Strip who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for           

selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.54.4Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور جنسية 
ين بها/ي ال ترغب/أنت

0.84.3Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.64.3Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.54.3Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.54.3Harassed you sexually against yourأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.54.5Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.55.6Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

14.715.3Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 48 (Cont): Percentage of never married individuals aged 18-64 years in Gaza Strip 

who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب 64-18نسبة األفراد : (تابع) 48جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  4.24.6Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

2.32.9Attacking which resulted in 

bruises, scratches, light wounds, 

injuries, or joints pain

16.69.9Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

1.31.3Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.41.9Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 5.27.8Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.91.9Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 0.71.2Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

1.61.2You needed medical care after 

being attacked by a family 

member but you did not do so

 3.21.2Hit you continuously (hit you for(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

few minutes or more)

15.319.8Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

8.612.4Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 1.11.3Breaking one of the bonesكسرا 

  1.20.4Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

24.736.5Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

7.910.9Threw something toward that 

could have hurt

4.54.7Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

19.516.1Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.91.9Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

27.229.9Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

27.229.9Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

35.237.6Told you that you are 

unsuccessful brother/sister, 

son/daughter 

ثارة الغضب 25.427.5قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع 64-18نسبة الذكور : 49  جدول 
وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 49: Percentage of never married males aged 18-64 years in Gaza Strip who exposed 

to violence from a family member by types and actions of violence for selected periods

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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خالل الفترة التي سبقت  شهرا الماضية12خالل 
2010/ تموز

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded 

July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.90.0Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.90.0Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.90.0Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.90.0Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.90.0Harassed you sexually againstأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

your will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
الجنسية أنت غير راضي عنها

0.90.0Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.92.8Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your 

will

Economic abuseالعنف االقتصادي

19.516.1Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 49 (Cont): Percentage of never married males aged 18-64 years in Gaza Strip who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for selected 

periods

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 64-18نسبة الذكور : (تابع) 49  جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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/ خالل الفترة التي سبقت تموز شهرا الماضية12خالل 
2010

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Physical abuseالعنف الجسدي

  7.49.7Twisted arm or pulling hair لوي الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، خدوش، جروح 
بسيطة، آالم في المفاصل

3.05.1Attacking which resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

6.911.9Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم أخر مشابه لها بالحدة والخطورة

0.22.0Attacking with a knife, hatchet, 

shovel, or similarly sharp and 

dangerous objects  

0.62.7Beat on head resulted in comaنتيجة الضرب على الرأس نتج عنه إغماء

 3.66.7Hitten such as (a belt, stick, orالضرب بحزام، عصا، أو ما شابه ذلك

similarly sharp objects)

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.83.1Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

 1.73.4Strangling or tried to strangleالخنق أو محاولة الخنق

احتجت للعالج الطبي نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم تذهب لتلقي ذلك العالج

1.53.9You needed medical care after 

being attacked by a family member 

but you did not do so

 3.610.5Hit you continuously (hit you for few(لعدة دقائق أو أكثر )الضرب باستمرار

minutes or more)

6.813.5Held you tight against your willأمسك بك بقوة مما ضايقك

9.819.3Slapping the faceالصفع على الوجه

حدى العظام 0.18.1Breaking one of the bonesكسرا 

  0.07.0Singed or scorched on purposeالكي أو الحرق عن قصد

Psychological abuseالعنف النفسي

29.434.2Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا نحوك كان بإمكانه 
أن يؤذيك

7.610.4Threw something toward that could 

have hurt

10.911.1Saying thing as fat or uglyأقوال مثل سمينة أو قبيحة

11.314.9تحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة
Destroyed or spoiled own property

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم 
أحد أفراد أسرتك عليك

0.83.1Went to the physician or the clinic 

for being attacked by a family 

member

38.440.9Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت خالل خالف بينكما

26.829.2Went out of the house or room 

angry, yelling and screaming 

ه /ت أو ابن/أحد أفراد أسرتك قال لك انك أخ
ة/فاشل

8.512.4Told you that you are unsuccessful 

brother/sister, son/daughter 

ثارة الغضب 31.135.3قول أشياء بهدف اإلغاظت وا 
Saying things in order to provoke 

and upset 

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع 64-18نسبة اإلناث : 50جدول 
وأفعال العنف لفترات زمنية

 Table 50: Percentage of never married females aged 18-64 years  in Gaza Strip who exposed 

to violence from a family member by types and actions of violence for selected periods 

Types and actions of violenceأنواع وأفعال العنف
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/ خالل الفترة التي سبقت تموز شهرا الماضية12خالل 
2010

During the last 12 

months

 During the period 

that preceded July/ 

2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة باستغاللك جنسيا للحصول 
على أمر ما

0.37.3Used you sexually to obtain 

something

أجبرك أحد أفراد أسرتك على القيام بأمور 
ين بها/ي ال ترغب/جنسية أنت

0.87.3Forced you to practice undesired 

sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور 
جنسية أو أفالم جنسية

0.47.3Forced you to watch porn pictures 

or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.27.3Forced you physically to practice 

sexual intercourse  

 0.27.3Harassed you sexually against yourأحد أفراد أسرتك تحرش بك جنسيًا دون رضاك

will

استعمل أحد أفراد أسرتك معك القوة بأشكال 
بهدف  (مثل استعمال آالت حادة)مختلفة 

إجبارك على إقامة أشكال مختلفة من العالقات 
.الجنسية أنت غير راضي عنها

0.27.6Used different violence forms, i.e. 

using sharp tools to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك للتهديد بهدف إجبارك على 
ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الجنسية

0.27.5Threatened you to force you 

perform different practices of  

sexual intercourse against your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

11.314.9Destroyed or spoiled own propertyتحطيم أو إتالف ممتلكاتك الخاصة

 Table 50 (Cont): Percentage of never married females aged 18-64 years in Gaza Strip who 

exposed to violence from a family member by types and actions of violence for              

selected periods 

Types and actions of violence أنواع وأفعال العنف

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب 64-18نسبة اإلناث : (تابع) 50جدول 
أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية
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sex of victim

إناثذكوركال الجنسين

Both sexMalesFemales

Palestinaian Territoryاألراضي الفلسطينية

45.561.426.8Fatherاألب

14.211.217.8Motherاألم

0.70.41.0Grandfatherالجد

0.70.21.2Grandmotherالجدة

30.823.839.2Brothersاألخوة الكبار

6.51.412.4Sistersاألخوة اإلناث

1.51.41.5Uncle (father’s brother)العم

0.20.20.2Uncle (mother’s brother)الخال

100100100Totalالمجموع

West Bank الضفة الغربية

42.657.126.8Fatherاألب

14.813.416.4Motherاألم

1.10.81.4Grandfatherالجد

1.10.41.8Grandmotherالجدة

30.323.537.7Brothersاألخوة الكبار

8.12.114.5Sistersاألخوة اإلناث

1.52.10.9Uncle (father’s brother)العم

0.40.40.5Uncle (mother’s brother)الخال

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

48.565.426.7Fatherاألب

13.58.919.4Motherاألم

0.20.00.5Grandfatherالجد

0.20.00.5Grandmotherالجدة

31.424.040.8Brothersاألخوة الكبار

4.80.89.9Sistersاألخوة اإلناث

1.40.82.1Uncle (father’s brother)العم

0.00.00.0Uncle (mother’s brother)الخال

100100100Totalالمجموع

 سنة في األراضي الفلسطينية الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا 64-18التوزيع النسبي لألفراد : 51جدول 
 حسب المعتدي وجنس المعتدى عليه2011/للعنف خالل الفترة التي سبقت تموز

 Table 51: Percentage of never married Individuals 18-64 years in the 

Palestinian Territory who exposed to violence during the period that 

preceded July/2011 by aggressor and sex of victim

Aggressor المعتدي
جنس المعتدى عليه
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تلقوا المساعدةطلبوا المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

 13.777.1left the house and went to the house of yourتركت البيت وذهبت لبيت أحد اخوتك أو أحد األقارب

brother or relatives

 35.081.5did not leave the house, but rather you talked تكلمت مع والديك أو األقارب في األمر

about it with your parents or relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع إحدى زمالئك في العمل
االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

21.668.1talked about it with your colleagues at work or 

neighbors for counseling, advice or even 

protection

 did not tell any body about it (If the answer is_59.7سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحد باألمر

yes, move to next point)

1.561.9went to a leading figure  in your areaذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيم فيه

 0.361.5went to a lawyer to file a complaint againstذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد أحد من أفراد األسرة

your family member

19.877.3talked about it with your friendsتكلمت مع أصدقائك أو أصحابك حول الموضوع

 ignored them and refused talking to them for_43.6تجاهلتهم ورفضت الحديث معهم لعدة أيام

several days (If the answer is Yes, move to 

next point

 0.45.5went to an organization or  center forذهبت إلى مؤسسة أو مركز لطلب االستشارة

counseling

 0.3100.0went to police to file a complaint against yourذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد أحد من أفراد األسرة

family member

 0.364.4called an organization for counseling viaاتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف

phone

تحدثت مع رجل دين ظننت أن له تأثير على المجتمع 
وعلى أفراد أسرتك

3.278.0talked to a religious figure with outstanding 

reputation in society for counseling

سياسي ظننت أن له / تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي
تأثيرعلى المجتمع وعلى أفراد أسرتك

1.687.4talked to an outstanding social/political figure 

with outstanding reputation in society for 

counseling

أتوجه إلى الكمبيوتر واإلنترنت واستخدم بعض برامج 
التواصل مثل الفيس بوك، التويتر، الماسنجر

6.773.2resorted to internet social communication 

sites, i.e. Facebook, Twitter, Messenger…etc  

2.027.0went to social or cultural centerذهبت إلى مركز ثقافي أو اجتماعي

3.391.7went to sport clubذهبت إلى مركز أو نادي رياضي

تحدثت مع الفرد المعتدي وطلبت منه الكف عن اعتداءاته 
عليك

31.461.4talked to the abuser and asked to stop 

abusing you

1.587.6went to medical center for medical treatmentتوجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا ألحد أشكال العنف خالل الفترة التي 64-18نسبة األفراد : 52 جدول 
 حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة2011/سبقت تموز

 Table 52: Percentage of never married individuals 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to different types of violence during the period that preceded July/ 2011 by 

seeked institution and taken measures for assistance 

 Seeked institution or measures for  الجهات التي توجهوا لها أواألساليب التي تم  اتباعها

assistance 
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تلقوا المساعدةطلبوا المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

 17.568.3left the house and went to the house of yourتركت البيت وذهبت لبيت أحد اخوتك أو أحد األقارب

brother or relatives

 38.968.7did not leave the house, but rather you talked تكلمت مع والديك أو األقارب في األمر

about it with your parents or relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع أحدى زمالئك في العمل
االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

29.356.2talked about it with your colleagues at work or 

neighbors for counseling, advice or even 

protection

 did not tell any body about it (If the answer is_63.8سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحد باألمر

yes, move to next point)

2.870.2went to a leading figure  in your areaذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيم فيه

 0.254.1went to a lawyer to file a complaint againstذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد أحد من أفراد األسرة

your family member

23.076.3talked about it with your friendsتكلمت مع أصدقائك أو أصحابك حول الموضوع

 ignored them and refused talking to them for_41.6تجاهلتهم ورفضت الحديث معهم لعدة أيام

several days (If the answer is Yes, move to 

next point

 0.50.0went to an organization or  center forذهبت إلى مؤسسة أو مركز لطلب االستشارة

counseling

 0.00.0went to police to file a complaint against yourذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد أحد من أفراد األسرة

family member

 0.4100.0called an organization for counseling viaاتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف

phone

تحدثت مع رجل دين ظننت أن له تأثير على المجتمع 
وعلى أفراد أسرتك

6.090.0talked to a religious figure with outstanding 

reputation in society for counseling

سياسي ظننت أن له / تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي
تأثيرعلى المجتمع وعلى أفراد أسرتك

3.486.8talked to an outstanding social/political figure 

with outstanding reputation in society for 

counseling

أتوجه إلى الكمبيوتر واإلنترنت واستخدم بعض برامج 
التواصل مثل الفيس بوك، التويتر، الماسنجر

7.479.2resorted to internet social communication 

sites, i.e. Facebook, Twitter, Messenger…etc  

3.615.6went to social or cultural centerذهبت إلى مركز ثقافي أو اجتماعي

6.198.1went to sport clubذهبت إلى مركز أو نادي رياضي

تحدثت مع الفرد المعتدي وطلبت منه الكف عن اعتداءاته 
عليك

33.442.3talked to the abuser and asked to stop 

abusing you

1.591.2went to medical center for medical treatmentتوجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا ألحد أشكال العنف خالل الفترة التي 64-18نسبة الذكور : 53جدول 
 حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة2011/سبقت تموز

 Table 53 : Percentage of never married males 18-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to different types of violence during the period that preceded July/ 2011 by seeked 

institution and taken measures for assistance 

 Seeked institution or measures for  الجهات التي توجهوا لها أواألساليب التي تم  اتباعها

assistance 
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تلقوا المساعدةطلبوا المساعدة
Seeking 

assistance

Received 

assistance 

 10.788.7left the house and went to the house of yourتركت البيت وذهبت لبيت أحد اخوتك أو أحد األقارب

brother or relatives

 31.894.3did not leave the house, but rather you talked تكلمت مع والديك أو األقارب في األمر

about it with your parents or relatives

أو جيرانك بهدف / تكلمت مع إحدى زمالئك في العمل
االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية

15.486.5talked about it with your colleagues at work or 

neighbors for counseling, advice or even 

protection

 did not tell any body about it (If the answer is_56.5سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحد باألمر

yes, move to next point)

went to a leading figure  in your area 0.5ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيم فيه

 0.365.3went to a lawyer to file a complaint againstذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد أحد من أفراد األسرة

your family member

17.278.4talked about it with your friendsتكلمت مع أصدقائك أو أصحابك حول الموضوع

 ignored them and refused talking to them for_45.3تجاهلتهم ورفضت الحديث معهم لعدة أيام

several days (If the answer is Yes, move to 

next point

 0.210.6went to an organization or  center forذهبت إلى مؤسسة أو مركز لطلب االستشارة

counseling

 0.6100.0went to police to file a complaint against yourذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد أحد من أفراد األسرة

family member

 0.20.0called an organization for counseling viaاتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف

phone
تحدثت مع رجل دين ظننت أن له تأثير على المجتمع 

وعلى أفراد أسرتك

1.017.7talked to a religious figure with outstanding 

reputation in society for counseling

سياسي ظننت أن له / تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي
تأثيرعلى المجتمع وعلى أفراد أسرتك

0.1100.0talked to an outstanding social/political figure 

with outstanding reputation in society for 

counseling

أتوجه إلى الكمبيوتر واإلنترنت واستخدم بعض برامج 
التواصل مثل الفيس بوك، التويتر، الماسنجر

6.167.4resorted to internet social communication 

sites, i.e. Facebook, Twitter, Messenger…etc  

0.775.9went to social or cultural centerذهبت إلى مركز ثقافي أو اجتماعي

1.162.6went to sport clubذهبت إلى مركز أو نادي رياضي

تحدثت مع الفرد المعتدي وطلبت منه الكف عن اعتداءاته 
عليك

29.878.5talked to the abuser and asked to stop 

abusing you

1.584.5went to medical center for medical treatmentتوجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

 Seeked institution or measures for  الجهات التي توجهوا لها أواألساليب التي تم  اتباعها

assistance 

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أشكال العنف خالل الفترة التي 64-18نسبة اإلناث :  54جدول 
 حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة2011/سبقت تموز

 Table 54: Percentage of never married females 18-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to different types of violence  during the period that preceded July/ 2011 by seeked 

institution and taken measures for assistance 
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تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe

Physical 

violence more 

severe

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.10.00.10.0Stepfatherزوج أم

0.50.20.60.0Stepmotherزوجة األب

4.40.87.70.4فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family

1.10.34.10.4فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family

2.60.34.30.2Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.30.21.50.2Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

 0.20.20.60.2Fianceخطيبة/خطيب

2.50.86.60.5Stranger (male)رجل غريب

0.40.12.70.4Stranger (female)امرأة غريبة

0.90.21.70.1Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.10.01.40.0Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.50.41.00.4University instructor (male)مدرس الجامعة

0.50.40.80.4مدرسة الجامعة
University instructor 

(female)

0.50.21.50.2عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.20.20.90.1عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.20.12.30.0Employerصاحب العمل

0.30.12.00.1Superior person at workمسؤول بالعمل

0.20.40.70.1رجل اجتماعي له  اعتباره/ رجل دين
Outstanding 

religious/social individual

2.01.13.60.1Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

4.42.04.70.5جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 64-18نسبة األفراد : 55جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

 Table 55: Percentage of never married individuals 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of 

violence

Types of violenceأنواع العنف

Aggressorالمعتدي
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe

Physical 

violence more 

severe

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.70.21.00.0Stepmotherزوجة األب

2.00.56.00.5فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family

1.60.36.30.5فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family

0.10.10.80.3Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.30.22.10.2Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.20.20.80.3Fianceخطيبة/خطيب

0.40.31.40.8Stranger (male)رجل غريب

0.50.21.20.1Stranger (female)امرأة غريبة

0.10.10.60.1Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.10.12.20.1Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.60.61.00.7University instructor (male)مدرس الجامعة

0.60.61.30.6University instructor (female)مدرسة الجامعة

0.20.21.70.3عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.20.21.60.1عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.10.10.70.1Employerصاحب العمل

0.10.10.10.1Superior person at workمسؤول بالعمل

0.20.20.20.1رجل اجتماعي له  اعتباره/ رجل دين
Outstanding religious/social 

individual

0.30.30.30.1Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

1.40.52.00.5جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من األخرين خالل 64-18نسبة اإلناث : 56جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

 Table 56: Percentage of never married females 18-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of violence

Types of violenceأنواع العنف

Aggressorالمعتدي
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe

Physical 

violence more 

severe

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.20.10.20.0Stepfatherزوج أم

0.20.20.20.0Stepmotherزوجة األب

7.21.29.80.2فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family

0.60.31.40.2فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family

5.50.68.60.1Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.20.10.70.2Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

 0.20.10.30.0Fianceخطيبة/خطيب

5.11.413.10.2Stranger (male)رجل غريب

0.20.04.50.9Stranger (female)امرأة غريبة

1.90.43.10.0Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.00.00.30.0Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.50.10.90.1University instructor (male)مدرس الجامعة

0.30.10.10.1مدرسة الجامعة
University instructor 

(female)

0.80.11.40.1عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.20.10.10.1عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.30.14.20.0Employerصاحب العمل

0.60.14.30.1Superior person at workمسؤول بالعمل

رجل اجتماعي له  / رجل دين
اعتباره

0.10.61.40.1

Outstanding 

religious/social individual

4.12.07.70.1Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

جندي قوات االحتالل أو 
المستوطنين

8.23.98.10.5

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 64-18نسبة الذكور : 57جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

 Table 57: Percentage of never married males 18-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of violence

Types of violenceأنواع العنف

Aggressorالمعتدي
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011
2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe

Physical 

violence more 

severe

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.20.10.20.0Stepfatherزوج أم

0.50.40.80.0Stepmotherزوجة األب

6.41.011.50.8فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family

1.90.64.10.7فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family

5.20.77.80.4Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.60.42.10.4Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.20.10.70.3Fianceخطيبة/خطيب

4.81.28.01.0Stranger (male)رجل غريب

0.30.10.91.0Stranger (female)امرأة غريبة

2.00.52.70.2Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.10.10.80.1Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.80.41.70.5University instructor (male)مدرس الجامعة

0.60.41.30.5مدرسة الجامعة
University instructor 

(female)

0.60.31.00.2عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.40.30.20.2عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.40.21.80.1Employerصاحب العمل

0.60.21.70.2Superior person at workمسؤول بالعمل

0.40.30.70.2رجل اجتماعي له  اعتباره/ رجل دين
Outstanding 

religious/social individual

3.31.53.00.3Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

4.73.15.70.4جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 29-18نسبة األفراد : 58جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

 Table 58: Percentage of never married individuals 18-29 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of 

violence

المعتدي

Types of Violenceأنواع العنف

Aggressor
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011
2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical violence 

less severe 

Physical violence 

more severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.10.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.60.51.20.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من رجال العائلة 
الممتدة

2.70.56.01.1

Male from the 

extended family 

فرد آخر من نساء العائلة 
الممتدة

2.60.75.91.0

Female from the 

extended family 

0.30.31.00.7Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.70.53.60.4Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.10.11.30.5Fianceخطيبة/ خطيب

0.40.61.41.5Stranger (male)رجل غريب

0.30.30.80.3Stranger (female)امرأة غريبة

0.20.20.20.4زميل في مكان العمل
Colleague at work 

(male)

0.20.21.60.2زميلة في مكان العمل
Colleague at work 

(female)

0.60.61.80.8مدرس الجامعة
University instructor 

(male)

0.60.62.30.6مدرسة في الجامعة
University instructor 

(female)

عامل في الرعاية / طبيب
الصحية

0.50.50.40.3

Doctor at the medical 

care (male)

عاملة في الرعاية /طبيبة
الصحية

0.50.50.30.3

Doctor at the medical 

care (female)

0.20.20.40.2Employerصاحب العمل

0.20.20.20.2مسؤول بالعمل
Superior person at work

رجل دين او اجتماعي له 
اعتباره

0.50.50.30.3

Outstanding 

religious/social 

individual

0.70.70.50.3رجل أمن فلسطيني
Palestinian security 

person

جندي قوات االحتالل أو 
المستوطنين

1.61.11.40.4

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من األخرين خالل 29-18نسبة اإلناث : 59 جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 59: Percentage of never married females 18-29 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of violence

Aggressorالمعتدي

Types of violence أنواع العنف
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011
2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical violence 

less severe 

Physical violence 

more severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.30.20.50.0Stepfatherزوج أم

0.50.40.40.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من رجال العائلة 
9.91.416.70.5الممتدة

Male from the 

extended family 

فرد آخر من نساء العائلة 
1.10.62.40.4الممتدة

Female from the 

extended family 

9.91.114.40.1Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.50.20.70.4Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

Fiance  0.30.1خطيبة/ خطيب

9.11.814.30.4Stranger (male)رجل غريب

0.40.01.11.7Stranger (female)امرأة غريبة

3.70.85.10.0زميل في مكان العمل
Colleague at work 

(male)

0.00.00.10.0زميلة في مكان العمل
Colleague at work 

(female)

0.90.31.70.3مدرس الجامعة
University instructor 

(male)

0.60.30.30.3مدرسة في الجامعة
University instructor 

(female)

عامل في الرعاية / طبيب
0.60.11.70.1الصحية

Doctor at the medical 

care (male)

عاملة في الرعاية /طبيبة
الصحية

0.30.10.20.1

Doctor at the medical 

care (female)

0.70.33.20.0Employerصاحب العمل

1.10.33.10.2مسؤول بالعمل
Superior person at 

work

رجل دين او اجتماعي له 
اعتباره

0.20.11.10.1

Outstanding 

religious/social 

individual

5.82.35.40.3رجل أمن فلسطيني
Palestinian security 

person

جندي قوات االحتالل أو 
7.65.09.90.5المستوطنين

Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 29-18نسبة الذكور : 60 جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 60: Percentage of never married males 18-29 years in the Palestinian Territory and 

who exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of 

violence

Aggressorالمعتدي

Types of violence أنواع العنف
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011
2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه

عنف جسدي أكثر عنف جسدي أقل حدة
حدة

تحرش جنسيعنف نفسي
Physical 

violence less 

severe

Physical 

violence more 

severe

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.50.00.50.0Stepmotherزوجة األب

2.70.74.60.0فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family

0.50.04.10.1فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family

0.30.01.40.1Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.00.00.90.1Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.20.20.50.1Fianceخطيبة/خطيب

0.60.45.50.1Stranger (male)رجل غريب

0.40.14.20.0Stranger (female)امرأة غريبة

0.00.00.90.0Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.00.01.80.0Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.30.30.30.3University instructor (male)مدرس الجامعة

0.30.30.30.3مدرسة الجامعة
University instructor 

(female)

0.40.02.00.2عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.00.01.50.0عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.00.02.60.0Employerصاحب العمل

0.00.02.20.0Superior person at workمسؤول بالعمل

0.00.40.70.0رجل اجتماعي له  اعتباره/ رجل دين
Outstanding 

religious/social individual

0.90.74.20.0Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

4.21.23.90.5جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 64-30نسبة األفراد : 61جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

 Table 61: Percentage of never married individuals 30-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type             

of violence

المعتدي

Types of violenceأنواع العنف

Aggressor
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر حدةعنف جسدي أقل حدة
Physical 

violence less 

severe 

Physical 

violence more 

severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.80.00.80.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
1.50.56.00.0Male from the extended 

family 

0.80.06.60.1فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family 

0.00.00.70.1Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.00.01.10.1Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.40.40.40.2Fianceخطيبة/ خطيب

0.40.01.30.2Stranger (male)رجل غريب

0.70.21.40.0Stranger (female)امرأة غريبة

0.00.00.90.0Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.00.02.60.0Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.50.50.50.5University instructor (male)مدرس الجامعة

0.50.50.50.5مدرسة في الجامعة
University instructor (female)

عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
0.00.02.60.3Doctor at the medical care 

(male)

عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
0.00.02.60.0Doctor at the medical care 

(female)

0.00.00.90.0Employerصاحب العمل

0.00.00.00.0Superior person at workمسؤول بالعمل

0.00.00.10.0رجل دين او اجتماعي له اعتباره
Outstanding religious/social 

individual

0.00.00.10.0Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
1.20.22.50.5Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من األخرين خالل 64-30نسبة اإلناث : 62 جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 62: Percentage of never married females 30-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type of violence

Aggressorالمعتدي

Types of violence أنواع العنف
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PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS ه  

تحرش جنسيعنف نفسيعنف جسدي أكثر عنف جسدي أقل حدة
Physical violence 

less severe 

Physical 

violence more 

severe 

Psychological 

violence

Sexual 

harassement

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.00.00.00.0Stepmotherزوجة األب

4.41.02.50.0فرد آخر من رجال العائلة الممتدة
Male from the extended 

family 

0.00.00.40.0فرد آخر من نساء العائلة الممتدة
Female from the extended 

family 

0.70.02.40.0Friend (male)أحد المعارف/ صديق

0.00.00.70.0Friend (female)إحدى المعارف/ صديقة

0.00.00.60.0Fianceخطيبة/ خطيب

0.81.011.70.0Stranger (male)رجل غريب

0.00.08.30.0Stranger (female)امرأة غريبة

0.00.01.00.0Colleague at work (male)زميل في مكان العمل

0.00.00.50.0Colleague at work (female)زميلة في مكان العمل

0.00.00.00.0University instructor (male)مدرس الجامعة

0.00.00.00.0مدرسة في الجامعة
University instructor 

(female)

1.00.01.00.0عامل في الرعاية الصحية/ طبيب
Doctor at the medical care 

(male)

0.00.00.00.0عاملة في الرعاية الصحية/طبيبة
Doctor at the medical care 

(female)

0.00.05.20.0Employerصاحب العمل

0.00.05.60.0Superior person at workمسؤول بالعمل

0.01.01.70.0رجل دين او اجتماعي له اعتباره
Outstanding 

religious/social individual

2.21.610.20.0Palestinian security personرجل أمن فلسطيني

8.72.66.10.5جندي قوات االحتالل أو المستوطنين
Israeli occupation 

soldier/settler

 شهرًا 12 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من األخرين خالل 64-30نسبة الذكور : 63 جدول 
الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 63: Percentage of never married males 30-64 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from others during the last 12 months by aggressor and type                 

of violence

Aggressorالمعتدي

Types of violence أنواع العنف
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أنواع العنف
العنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

Abuse

Physical AbuseSexual 

Abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Street        1.1               4.8           13.7الشارع

Shopping places        0.5               1.2             5.9أماكن التسوق

Israeli check points        0.2               3.2             5.7حواجز االحتالل

Transportation        1.2               0.8             3.3في وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو 
االجتماعية أو الثقافية

3.6             0.6               0.3        Health, social, cultural services 

centers

School/university        0.3               2.3             5.0الجامعة/ المدرسة

Work place        0.2               0.8             3.3في مكان العمل

Total *        1.8               4.8           13.0المجموع * 

West Bank  الضفة الغربية

Street        0.7               3.5             9.2الشارع

Shopping places        0.5               1.1             3.0أماكن التسوق

Israeli check points        0.2               4.9             8.4حواجز االحتالل

Transportation        0.4               1.0             1.4في وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو 
االجتماعية أو الثقافية

1.5             0.5               0.1        Health, social, cultural services 

centers

School/university        0.3               2.8             5.1الجامعة/ المدرسة

Work place        0.2               0.9             3.5في مكان العمل

Total *        1.5               4.0           10.5المجموع * 

Gaza Stripقطاع غزة

Street        1.9               7.1           21.8الشارع

Shopping places        0.6               1.5           11.1أماكن التسوق

0.00.0Israeli check points             0.9حواجز االحتالل

Transportation        2.8               0.6             6.8في وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو 
االجتماعية أو الثقافية

7.3             0.9               0.6        Health, social, cultural services 

centers

School/university        0.4               1.6             4.8الجامعة/ المدرسة

Work place        0.1               0.6             2.9في مكان العمل

Total *        2.4               6.1           17.1المجموع * 

Total mean to violence exposed in more than one place **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان  

Place of attackمكان اإلعتداء

Type of violence

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أفراد آخرين 64-18نسبة األفراد : 64 جدول 
 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء والمنطقة12خارج األسرة خالل 

Table 64: Percentage of never married Individuals aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from other persons than family members during the 

last 12 months by place of attack and region 
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أنواع العنف
العنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

21.69.60.2Streetالشارع

8.42.00.3Shopping placesأماكن التسوق

9.06.30.2Israeli check pointsحواجز االحتالل

3.20.90.9Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية 
أو الثقافية

3.11.00.2Health, social, cultural services 

centers

6.44.40.3School/universityالجامعة/ المدرسة

5.11.60.3Work placeفي مكان العمل

Total *13.26.61.0المجموع * 

West Bank  الضفة الغربية

13.26.20.1Streetالشارع

4.51.20.2Shopping placesأماكن التسوق

13.39.40.3Israeli check pointsحواجز االحتالل

2.10.70.1Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية 
أو الثقافية

1.41.00.0Health, social, cultural services 

centers

7.55.40.2School/universityالجامعة/ المدرسة

4.71.60.3Work placeفي مكان العمل

Total *9.54.10.6المجموع * 

Gaza Stripقطاع غزة

38.816.50.4Streetالشارع

16.43.60.5Shopping placesأماكن التسوق

0.20.00.0Israeli check pointsحواجز االحتالل

5.51.52.6Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية 
أو الثقافية

6.71.00.5Health, social, cultural services 

centers

4.02.40.7School/universityالجامعة/ المدرسة

5.81.50.2Work placeفي مكان العمل

Total *20.711.92.0المجموع * 

Total mean to violence exposed in more than one place **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان  

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أفراد آخرين خارج 64-18نسبة الذكور : 65جدول 
 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء والمنطقة12األسرة خالل 

 Table 65: Percentage of never married males aged 18-64 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from other persons than family members during the last 12 

months by place of attack and region

Place of attackمكان اإلعتداء

    Type of violence
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أنواع العنف
العنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

7.20.91.9Streetالشارع

3.90.60.7Shopping placesأماكن التسوق

2.90.60.1Israeli check pointsحواجز االحتالل

3.50.81.5Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية أو 
الثقافية

3.90.30.4Health, social, cultural services 

centers

3.90.60.3School/universityالجامعة/ المدرسة

1.80.10.1Work placeفي مكان العمل

Total *12.73.22.6المجموع * 

West Bank  الضفة الغربية

5.41.11.2Streetالشارع

1.61.00.8Shopping placesأماكن التسوق

3.90.90.2Israeli check pointsحواجز االحتالل

0.81.20.6Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية أو 
الثقافية

1.60.10.2Health, social, cultural services 

centers

2.90.40.4School/universityالجامعة/ المدرسة

2.40.20.1Work placeفي مكان العمل

Total *11.44.02.5المجموع * 

Gaza Stripقطاع غزة

10.00.62.9Streetالشارع

7.40.00.6Shopping placesأماكن التسوق

1.40.00.0Israeli check pointsحواجز االحتالل

7.60.02.9Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية أو 
الثقافية

7.60.80.8Health, social, cultural services 

centers

5.41.00.3School/universityالجامعة/ المدرسة

0.90.00.0Work placeفي مكان العمل

Total *14.52.02.7المجموع * 

Total mean to violence exposed in more than one place **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان  

 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف من قبل أفراد آخرين خارج 64-18نسبة اإلناث : 66جدول 
 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء والمنطقة12األسرة خالل 

 Table 66: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from other persons than family members during the last 

12 months by place of attack and region

Place of attackمكان اإلعتداء

Type of violence
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أنواع العنف
العنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological abusePhysical abuseSexual abuse

Both sexesكال الجنسين

19.68.41.7Streetالشارع

7.12.11.1Shopping placesاماكن التسوق

8.04.40.3Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

4.61.12.1Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

4.20.90.6Health, social, cultural 

services centers

8.94.20.8School/universityالجامعة/ المدرسة

5.21.60.4Work placeمكان العمل

Total *19.37.63.2المجموع * 

Malesذكور

28.715.80.5Streetالشارع

7.93.80.6Shopping placesاماكن التسوق

13.48.00.4Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

5.61.81.8Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

5.11.00.3Health, social, cultural 

services centers

10.16.70.7School/universityالجامعة/ المدرسة

8.63.10.6Work placeمكان العمل

Total *22.511.62.0المجموع * 

Femalesإناث

10.20.63.0Streetالشارع

6.20.31.7Shopping placesاماكن التسوق

2.30.80.3Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

3.50.32.4Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

3.30.81.0Health, social, cultural 

services centers

7.71.50.9School/universityالجامعة/ المدرسة

1.70.10.2Work placeمكان العمل

Total *15.73.24.5المجموع * 

Total mean to violence exposed in more than one place **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان  

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أفراد آخرين خارج 29-18نسبة األفراد : 67  جدول 
 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء والجنس12األسرة في األراضي الفلسطينية خالل 

Table 67: Percentage of never married Individuals aged 18-29 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from other persons than family members in the 

Palestinian Territory during the last 12 months by place of attack and sex  

Place of attack and sexمكان اإلعتداء والجنس

  Type of violence
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أنواع العنف
العنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

abuse

Physical abuseSexual abuse

Both sexesكال الجنسين

8.71.80.6Streetالشارع

5.00.50.0Shopping placesاماكن التسوق

3.72.10.0Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

2.30.60.5Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

3.00.40.0Health, social, cultural services 

centers

1.70.80.0School/universityالجامعة/ المدرسة

1.70.10.0Work place مكان العمل

Total *7.22.30.6المجموع * 

Malesذكور

14.02.90.0Streetالشارع

9.00.00.0Shopping placesاماكن التسوق

4.34.50.0Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

0.70.00.0Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

1.01.00.0Health, social, cultural services 

centers

2.51.90.0School/universityالجامعة/ المدرسة

0.0Work place 1.3 مكان العمل

Total *3.21.30.0المجموع * 

Femalesإناث

5.21.11.1Streetالشارع

2.30.80.0Shopping placesاماكن التسوق

3.30.40.0Israeli check pointsحواجز اإلحتالل

3.41.00.9Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الخدمات الصحية، 
او اإلجتماعية او الثقافية

4.40.00.0Health, social, cultural services 

centers

1.30.00.0School/universityالجامعة/ المدرسة

1.90.20.0Work place مكان العمل

Total *10.43.21.0المجموع * 

Total mean to violence exposed in more than one place **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان  

 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضوا للعنف من قبل أفراد آخرين خارج 64-30نسبة األفراد : 68 جدول 
 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء والجنس12األسرة خالل 

Table 68: Percentage of never married Individuals aged 30-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence from other persons than family members during the last 

12 months by place of attack and sex

Place of attack and sexمكان اإلعتداء والجنس

  Type of violence
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 المعتدي
MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

 abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Both sexesكال الجنسين

North West Bank         29.1           60.2        28.6         64.3شمال الضفة الغربية

Middle West Bank         28.0           61.7        28.9         66.6وسط الضفة الغربية

South West Bank         25.7           64.3        28.8         63.1جنوب الضفة الغربية

West Bank         27.7           61.9        28.7         64.6الضفة الغربية

Gaza Strip         45.2           73.3        43.2         75.9قطاع غزة

Palestinian Territory         34.5           66.4        34.4         69.0األراضي الفلسطينية

Femaleإناث

North West Bank         17.1           49.9        25.6         62.2شمال الضفة الغربية

Middle West Bank         13.9           51.7        26.2         64.8وسط الضفة الغربية

South West Bank         18.6[60.1 ]        27.2[58.5 ]جنوب الضفة الغربية

West Bank         16.6           53.7        26.3         61.4الضفة الغربية

Gaza Strip         34.5           70.2        43.6[80.1 ]قطاع غزة

Palestinian Territory         23.6           60.2        33.1         68.7األراضي الفلسطينية

Maleذكور

North West Bank         39.5[69.1 ]        31.2         66.2شمال الضفة الغربية

Middle West Bank         43.3[72.6 ]        31.9[70.1 ]وسط الضفة الغربية

South West Bank         32.6[68.4 ]        30.3[67.5 ]جنوب الضفة الغربية

West Bank         38.3           69.8        31.1         67.7الضفة الغربية

Gaza Strip         55.5[76.2 ]        42.8[71.9 ]قطاع غزة

Palestinian Territory         45.0           72.3        35.6         69.3األراضي الفلسطينية

.The variance is high : [ ] .التباين عالي: [ ]

 شهرًا الماضية 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12نسبة األطفال : 69   جدول 
حسب المنطقة وجنس الطفل والمعتدي

 Table 69: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed 

to violenc during the last 12 months by region, sex of child and aggressor

Types of violenceأنواع العنف

Aggressor

Region and sex of child المنطقة وجنس الطفل
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 المعتدي

MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Both sexesكال الجنسين

Type of localityنوع التجمع

68.934.366.833.9Urbanحضر

66.531.860.832.0Ruralريف

74.139.972.644.2Campمخيم

Femaleإناث

Type of localityنوع التجمع

68.833.360.522.9Urbanحضر

61.628.652.220.8Ruralريف

79.538.070.534.5Campمخيم

Maleالذكور

Type of localityنوع التجمع

69.135.273.044.8Urbanحضر

70.534.568.041.3Ruralريف

68.941.674.653.5Campمخيم

 شهرًا الماضية حسب نوع 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12نسبة األطفال : 70جدول 
التجمع وجنس الطفل والمعتدي

 Table 70: Percentage of child 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by type of locality, sex of child and aggressor 

Types of violenceأنواع العنف  Type of locality and sexنوع التجمع وجنس الطفل

of child

 Aggressor
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 المعتدي
MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

114.026.013.521.61

217.521.017.420.62

3+68.553.069.157.83+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

115.128.515.722.31

219.822.719.623.62

3+65.148.864.754.13+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

112.423.510.620.91

214.719.214.517.82

3+72.957.374.961.33+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12التوزيع النسبي لألطفال : 71  جدول 
الماضية حسب عدد المرات والمعتدي

Table 71: Percentage distribution of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence during the last 12 months by number of violence and aggressor

Types of violenceأنواع العنف
  Number of times عدد المرات

 Aggressor
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 المعتدي
MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

113.920.912.618.41

217.522.313.417.22

3+68.656.874.064.43+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

115.021.815.819.41

217.923.716.721.62

3+67.154.567.559.03+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

112.419.98.017.31

216.820.78.712.32

3+70.859.483.370.43+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

.The variance is high : [ ] .التباين عالي: [ ]

 شهرًا الماضية حسب 12 سنة  في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12التوزيع النسبي للذكور : 72  جدول 
عدد المرات والمعتدي

 Table 72: Percentage distribution of males 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence during the last 12 months by number of times of violence and aggressor

Type of violenceأنواع العنف

 Aggressor

 Number of times  عدد المرات
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 المعتدي
MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

114.031.914.627.91

217.719.522.427.52

3+68.348.663.044.63+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

115.336.815.529.41

221.921.423.528.42

3+62.841.861.042.23+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

112.527.313.626.81

212.717.721.026.92

3+74.855.065.446.33+

100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

.The variance is high : [ ] .التباين عالي: [ ]

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية اللواتي تعرضن ألحد أفعال العنف خالل 17-12التوزيع النسبي لإلناث : 73جدول 
الماضية حسب عدد المرات والمعتدي

 Table 73: Percentage distribution of females 12-17 years in the Palestinian 

Territory who exposed to violence during the last 12 months by number of times of 

violence and aggressor

Type of violenceأنواع العنف

 Aggressor

 Number of times  عدد المرات
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 المعتدي
Elder sisters  األخوات الكبارElder brothers األخوة الكبار

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical abusePsychological 

abuse

Physical abuse

Both sexesكال الجنسين

Regionالمنطقة

44.626.130.515.4Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

40.321.225.411.0West Bankالضفة الغربية

51.333.638.422.4Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

45.927.332.217.0Urbanحضر

40.921.123.19.5Ruralريف

40.424.229.113.2Campمخيم

Femalesإناث

Regionالمنطقة

40.721.535.719.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

35.316.228.313.4West Bankالضفة الغربية

49.129.547.228.4Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

41.722.637.621.2Urbanحضر

33.715.824.810.8Ruralريف

43.420.837.316.9Campمخيم

Malesالذكور

Regionالمنطقة

48.330.525.611.8Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

45.125.922.78.6West Bankالضفة الغربية

53.537.530.016.7Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

50.132.027.012.8Urbanحضر

46.725.421.88.5Ruralريف

37.527.521.39.7Campمخيم

 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع وجنس 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا خالل 17-12نسبة األطفال : 74جدول 
الطفل والمعتدي

 Table 74: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by region, type of locality, sex of child and aggressor 

Type of violenceأنواع العنف

 Aggressor

 Region, type of  localityالمنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل

and sex of child
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 المعتدي
GrandmotherالجدةGrandfatherالجد

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical abusePsychological 

abuse

Physical 

abuse

Both sexesكال الجنسين

Regionالمنطقة

9.43.811.92.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

8.72.810.31.9West Bankالضفة الغربية

10.44.214.42.3Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

9.83.411.92.2Urbanحضر

8.43.010.21.5Ruralريف

7.73.215.02.0Campمخيم

Femalesإناث

Regionالمنطقة

7.22.112.52.1Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

6.81.710.21.9West Bankالضفة الغربية

7.72.716.02.5Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

7.21.912.32.7Urbanحضر

8.03.811.50.4Ruralريف

5.00.715.90.0Campمخيم

Malesالذكور

Regionالمنطقة

11.54.611.42.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

10.53.810.41.9West Bankالضفة الغربية

13.05.813.02.1Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

12.35.011.51.7Urbanحضر

8.82.49.22.3Ruralريف

10.35.614.13.9Campمخيم

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا على األقل لمرة واحدة ألحد أفعال العنف خالل 17-12نسبة األطفال : 75جدول 
الماضية حسب المنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي

 Table 75: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by region, type of locality, sex of child and aggressor 

Type of violenceأنواع العنف

 Aggressor

Region, type of  locality 

and sex of child

المنطقة ونوع التجمع وجنس 
الطفل
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 المعتدي
Auntالخالة/العمةUncleالخال/ العم

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical abusePsychological 

abuse

Physical abuse

Regionالمنطقة

16.55.78.41.6Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

14.34.38.51.3West Bankالضفة الغربية

20.07.98.42.1Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

16.15.37.91.5Urbanحضر

14.75.27.71.4Ruralريف

23.09.813.83.2Campمخيم

Femalesإناث

Regionالمنطقة

10.41.47.91.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

9.71.18.10.7West Bankالضفة الغربية

11.61.87.71.4Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

10.01.47.00.8Urbanحضر

9.01.29.50.0Ruralريف

15.92.012.83.3Campمخيم

Malesالذكور

Regionالمنطقة

22.49.98.92.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

18.87.48.91.9West Bankالضفة الغربية

28.013.79.02.8Gaza Stripقطاع غزة

Type of localityنوع التجمع

22.19.38.82.1Urbanحضر

19.38.56.32.5Ruralريف

29.817.214.93.1Campمخيم

 شهرًا الماضية حسب 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12نسبة األطفال : 76جدول 
المنطقة ونوع التجمع وجنس الطفل والمعتدي

 Table 76: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by region, type of locality, sex of child and aggressor 

Type of violenceأنواع العنف

 Aggressor

Region, type of  

locality and sex of child

المنطقة ونوع التجمع وجنس 
الطفل
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Psychological abuseعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية ولكن /ناقش أمرًا ما معك
بدون صراخ

46.052.439.3Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 43.650.536.4Humiliated you, cursed you or yelledاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

at you

41.146.435.6Upset with youعبس في وجهك

 16.719.214.2Refused talking to you to punish youرفض التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

or humiliate you

 23.626.920.3Said or did something hurt yourقال أو فعل شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

رمى شيئا باتجاهك أو قذفك بأشياء أثناء النقاش 
معك

14.719.79.4Threw things at you while quarreling 

with you

 7.09.44.6Ruined your belongings whileحطم أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

31.841.821.4Threatened you to hit youهددك بالضرب

 11.315.17.4Threatened you to throw something atهددك برمي شيء معين عليك

you

 0.60.90.3Threatened you with a knife or anyهددك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 14.719.79.4Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

13.618.38.7Pushed stronglyالدفع بقوة

25.434.216.2Slapping the faceالصفع على الوجه

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
حزام، عصا أو كرسي او ما شابه من حيث )

(الحدة

14.421.37.2Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such as 

(a belt, stick, chair or similarly sharp 

objects)

9.012.94.9Hit you hardضربك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا

تهجم عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء 
التهجم عليك

0.61.00.2Attacked you with a knife or any other 

sharp tool

 شهرًا الماضية 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األب خالل 17-12نسبة األطفال : 77جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

 Table 77: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence from father during the last 12 months by types, actions of violence and region

 Sex of  victim

Types, actions of violence and regionأنواع وأفعال العنف والمنطقة
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

West Bankالضفة الغربية

Psychological abuseعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية ولكن /ناقش أمرًا ما معك
بدون صراخ

43.150.235.6Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 37.345.828.4Humiliated you, cursed you or yelledاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

at you

37.843.232.1Upset with youعبس في وجهك

 17.420.014.7Refused talking to you to punish youرفض التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

or humiliate you

 19.421.617.1Said or did something hurt yourقال أو فعل شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

رمى شيئا باتجاهك أو قذفك بأشياء أثناء النقاش 
معك

12.417.86.8Threw things at you while quarreling 

with you

 6.88.94.6Ruined your belongings whileحطم أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

25.235.114.8Threatened you to hit youهددك بالضرب

 9.413.94.6Threatened you to throw something atهددك برمي شيء معين عليك

you

 0.61.20.0Threatened you with a knife or anyهددك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 12.417.86.8Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

9.914.35.3Pushed stronglyالدفع بقوة

19.927.911.5Slapping the faceالصفع على الوجه

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
حزام، عصا أو كرسي او ما شابه من حيث )

(الحدة

10.516.83.9Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such as 

(a belt, stick, chair or similarly sharp 

objects)

5.89.12.3Hit you hardضربك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا

تهجم عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء 
التهجم عليك

0.71.30.0Attacked you with a knife or any other 

sharp tool

 Table 77 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from father during the last 12 months by types, actions of violence        

and region

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األب خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 77جدول 
الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

 Sex of  victim

Types, actions of violence and regionأنواع وأفعال العنف والمنطقة
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Gaza Stripقطاع غزة

Psychological abuseعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية /ناقش أمرًا ما معك
ولكن بدون صراخ

50.555.945.0Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 53.557.948.8Humiliated you, cursed you orاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

yelled at you

46.351.440.9Upset with youعبس في وجهك

 15.717.913.4Refused talking to you to punishرفض التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

you or humiliate you

 30.335.225.2Said or did something hurt yourقال أو فعل شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

رمى شيئا باتجاهك أو قذفك بأشياء أثناء 
النقاش معك

18.222.713.5Threw things at you while 

quarreling with you

 7.410.04.6Ruined your belongings whileحطم أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

42.352.431.7Threatened you to hit youهددك بالضرب

 14.316.911.7Threatened you to throw somethingهددك برمي شيء معين عليك

at you

 0.70.50.9Threatened you with a knife or anyهددك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 18.222.713.5Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

19.424.514.0Pushed stronglyالدفع بقوة

34.044.123.5Slapping the faceالصفع على الوجه

الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
حزام، عصا أو كرسي او ما شابه من حيث )

(الحدة

20.428.312.3Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such 

as (a belt, stick, chair or similarly 

sharp objects)

14.018.89.0Hit you hardضربك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا

تهجم عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء 
التهجم عليك

0.40.40.4Attacked you with a knife or any 

other sharp tool

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األب خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 77جدول 
الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

Table 77 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from father during the last 12 months by types, actions of violence 

and region

 Sex of  victim

 Types, actions of violence andأنواع وأفعال العنف

region
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Psychological abuseالعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية ولكن بدون /ناقشت أمرًا ما معك
صراخ

47.148.745.5Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 45.146.543.6Humiliated you, cursed you orاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

yelled at you

40.338.142.6Upset with youعبست في وجهك

 20.419.721.3Refused talking to you to punishرفضت التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

you or humiliate you

 23.923.424.5Said or did something hurt yourقالت أو فعلت شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

 14.615.313.8Threw things at you while quarrelingرمت شيئا باتجاهك أو قذفتك بأشياء أثناء النقاش معك

with you

 7.37.17.6Ruined your belongings whileحطمت أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

32.134.230.0Threatened you to hit youهددت بالضرب

 13.113.812.3Threatened you to throw somethingهددت برمي شيء معين عليك

at you

 2.11.92.3Threatened you with a knife or anyهددتك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 14.615.313.8Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

13.414.512.3Pushed stronglyالدفع بقوة

24.124.523.8Slapping the faceالصفع على الوجه

حزام، )الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(عصا أو كرسي او ما شابه من حيث الحدة

12.614.610.5Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such as 

(a belt, stick, chair or similarly sharp 

objects)

6.56.36.8Hit you hardضربتك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا

تهجمت عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء التهجم 
عليك

2.01.82.2Attacked you with a knife or any 

other sharp tool

 شهرًا الماضية 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األم خالل 17-12نسبة األطفال : 78جدول 
حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

 Table 78: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence from mothers during the last 12 months by types, actions of violence and region

 Sex of  victim

 Types, actions of violence andأنواع وأفعال العنف والمنطقة

region
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

West Bankالضفة الغربية

Psychological abuseالعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية ولكن بدون /ناقشت أمرًا ما معك
صراخ

44.447.441.2Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 39.645.233.7Humiliated you, cursed you orاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

yelled at you

37.236.538.0Upset with youعبست في وجهك

 20.721.719.6Refused talking to you to punishرفضت التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

you or humiliate you

 19.619.919.3Said or did something hurt yourقالت أو فعلت شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

 12.213.610.6Threw things at you while quarrelingرمت شيئا باتجاهك أو قذفتك بأشياء أثناء النقاش معك

with you

 6.46.16.7Ruined your belongings whileحطمت أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

25.730.920.3Threatened you to hit youهددت بالضرب

 11.313.98.5Threatened you to throw somethingهددت برمي شيء معين عليك

at you

 0.61.20.0Threatened you with a knife or anyهددتك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 12.213.610.6Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

9.812.27.2Pushed stronglyالدفع بقوة

19.520.918.1Slapping the faceالصفع على الوجه

حزام، )الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(عصا أو كرسي او ما شابه من حيث الحدة

9.012.15.8Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such as 

(a belt, stick, chair or similarly sharp 

objects)

4.44.84.0Hit you hardضربتك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا

تهجمت عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء التهجم 
عليك

1.31.11.5Attacked you with a knife or any 

other sharp tool

Table 78 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed 

to violence from mothers during the last 12 months by types, actions of violence and region

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األم خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 78جدول 
الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

 Sex of  victim

 Types, actions of violence andأنواع وأفعال العنف والمنطقة

region
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Gaza Stripقطاع غزة

Psychological abuseالعنف نفسي

ي بغضب أو بعصبية ولكن بدون /ناقشت أمرًا ما معك
صراخ

51.450.852.1Discussed an issue with you angry 

but without yelling at you

 53.748.659.1Humiliated you, cursed you orاإلهانة أو الشتم أو صرخ عليك

yelled at you

45.140.749.6Upset with youعبست في وجهك

 20.116.423.9Refused talking to you to punishرفضت التحدث معك بهدف عقابك أو إهانتك

you or humiliate you

 30.728.932.5Said or did something hurt yourقالت أو فعلت شيئًا جرح وأهان مشاعرك

feelings

 18.317.918.7Threw things at you whileرمت شيئا باتجاهك أو قذفتك بأشياء أثناء النقاش معك

quarreling with you

 8.98.79.0Ruined your belongings whileحطمت أشياء تخصك أثناء النقاش معك

quarreling with you

42.039.244.9Threatened you to hit youهددت بالضرب

 15.813.518.2Threatened you to throwهددت برمي شيء معين عليك

something at you

 3.22.73.7Threatened you with a knife or anyهددتك بسكين أو بآلة حادة

other sharp tool

Physical abuseالعنف الجسدي

 18.317.918.7Threw something toward that couldرمي أشياء يمكن أن تؤذي

have hurt

19.118.120.1الدفع بقوة
Pushed strongly

31.330.132.6الصفع على الوجه
Slapping the face

حزام، )الضرب بجسم ما أقل حدة من األجسام مثل 
(عصا أو كرسي او ما شابه من حيث الحدة

18.218.417.9Husband hit you is less sharp than 

the aforementioned objects such 

as (a belt, stick, chair or similarly 

sharp objects)

9.88.611.2ضربتك بصورة مبرحة ومؤلمة جدَا
Hit you hard

تهجمت عليك بسكين أو بآلة حادة ضدك أثناء التهجم 
عليك

3.02.83.3

Attacked you with a knife or any 

other sharp tool

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل األم خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 78جدول 
الماضية حسب أنواع وأفعال العنف، والمنطقة

Table 78 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence from mothers during the last 12 months by types, actions of violence 

and region

 Sex of  victim

 Types, actions of violence andأنواع وأفعال العنف والمنطقة

region
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Psychological abuseعنف نفسي

14.623.05.7Old neighbor أحد الجيران الكبار

21.229.013.0Young neighborأحد الجيران الصغار

23.630.616.3Friend أحد أصحابك

27.632.023.0Teacher أحد المعلمين

3.55.61.2Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

15.418.711.8Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

25.030.819.0School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

16.621.611.5Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

6.912.31.3Old neighbor أحد الجيران الكبار

8.012.83.0Young neighborأحد الجيران الصغار

11.918.35.2Friend أحد أصحابك

21.431.410.9Teacher أحد المعلمين

1.93.30.4Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

7.410.44.1Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

14.220.57.6School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

9.113.94.1Exposed to violenceتعرض للعنف

 شهرًا 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل أفراد من خارج األسرة خالل 17-12نسبة األطفال : 79جدول 
الماضية حسب المنطقة ونوع العنف والمعتدي

 Table 79: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by individual other than family members by region, type of 

violence and aggressor

  Region, type of violence and aggressor المنطقة ونوع العنف والمعتدي

 Sex of  victim
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

West Bankالضفة الغربية

Psychological abuseعنف نفسي

13.521.25.5Old neighbor أحد الجيران الكبار

20.628.112.7Young neighborأحد الجيران الصغار

22.129.614.2Friend أحد أصحابك

28.333.622.8Teacher أحد المعلمين

5.38.71.7Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

14.518.010.8Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

24.130.417.6School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

16.421.710.9Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

6.411.31.2Old neighbor أحد الجيران الكبار

7.812.53.0Young neighborأحد الجيران الصغار

12.019.34.3Friend أحد أصحابك

20.231.08.9Teacher أحد المعلمين

3.05.20.7Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

7.210.24.1Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

13.720.07.2School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

9.014.03.8Exposed to violenceتعرض للعنف

 Table 79 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by individual other than family members by region, type of 

violence and aggressor

  Region, type of violence and aggressor المنطقة ونوع العنف والمعتدي

 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل أفراد من خارج األسرة خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 79جدول 
شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع العنف والمعتدي

 Sex of  victim
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جنس المعتدى عليه

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

Gaza Stripقطاع غزة

Psychological abuseعنف نفسي

16.225.96.1Old neighbor أحد الجيران الكبار

22.230.513.6Young neighborأحد الجيران الصغار

25.932.119.6Friend أحد أصحابك

26.429.423.3Teacher أحد المعلمين

0.60.80.4Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

16.819.913.5Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

26.431.321.3School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

17.021.512.4Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

7.713.81.4Old neighbor أحد الجيران الكبار

8.113.22.9Young neighborأحد الجيران الصغار

11.716.86.5Friend أحد أصحابك

23.232.114.0Teacher أحد المعلمين

0.20.30.0Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

7.610.84.2Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

14.821.38.1School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

9.313.74.7Exposed to violenceتعرض للعنف

 المنطقة ونوع العنف والمعتدي

 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل أفراد من خارج األسرة 17-12نسبة األطفال : (تابع) 79جدول 
 شهرًا الماضية حسب المنطقة ونوع العنف والمعتدي12خالل 

 Table 79 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence during the last 12 months by individual other than family members by 

region, type of violence and aggressor

 Sex of  victim

Region, type of violence and aggressor
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Urbanحضر

Psychological abuseعنف نفسي

14.523.05.8Old neighbor أحد الجيران الكبار

20.629.211.9Young neighborأحد الجيران الصغار

23.031.014.9Friend أحد أصحابك

28.132.923.3Teacher أحد المعلمين

3.25.21.2Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

15.720.311.1Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

24.431.117.7School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

16.522.010.9Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

6.812.70.8Old neighbor أحد الجيران الكبار

8.213.82.6Young neighborأحد الجيران الصغار

12.018.65.4Friend أحد أصحابك

21.231.211.1Teacher أحد المعلمين

1.73.00.5Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

7.511.53.4Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

14.121.86.3School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

9.114.43.9Exposed to violenceتعرض للعنف

 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل افراد من خارج األسرة خالل 17-12نسبة األطفال : 80جدول 
 شهرًا الماضية حسب نوع التجمع، ونوع العنف، والمعتدي12

 Table 80: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by individual other than family members by type of 

locality, type of violence and aggressor

 Type of locality, type of violence and نوع التجمع ونوع العنف والمعتدي

aggressor

 Sex of victim
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جنس المعتدى عليه

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

Ruralريف

Psychological abuseعنف نفسي

12.819.34.8Old neighbor أحد الجيران الكبار

22.929.215.2Young neighborأحد الجيران الصغار

25.328.920.8Friend أحد أصحابك

26.831.121.6Teacher أحد المعلمين

4.67.61.0Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

12.19.914.7Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

26.428.923.3School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

16.719.813.0Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

7.510.73.5Old neighbor أحد الجيران الكبار

7.110.43.1Young neighborأحد الجيران الصغار

11.416.65.2Friend أحد أصحابك

22.632.610.6Teacher أحد المعلمين

2.24.10.0Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

7.57.77.2Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

13.415.311.2School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

9.212.55.2Exposed to violenceتعرض للعنف

 Table 80 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who 

exposed to violence during the last 12 months by individual other than family members 

by type of locality, type of violence and aggressor

 Sex of victim

 Type of locality, type of violence and نوع التجمع ونوع العنف والمعتدي

aggressor

 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل افراد من خارج 17-12نسبة األطفال : (تابع) 80جدول 
 شهرًا الماضية حسب نوع التجمع، ونوع العنف، والمعتدي12األسرة خالل 
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Campمخيم

Psychological abuseعنف نفسي

18.429.86.6Old neighbor أحد الجيران الكبار

23.427.319.4Young neighborأحد الجيران الصغار

25.229.820.4Friend أحد أصحابك

24.526.222.7Teacher أحد المعلمين

3.35.41.2Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

18.222.713.4Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

27.631.423.6School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

17.721.913.4Exposed to violenceتعرض للعنف

Physical abuseعنف جسدي

7.011.81.9Old neighbor أحد الجيران الكبار

7.28.85.5Young neighborأحد الجيران الصغار

11.218.63.4Friend أحد أصحابك

20.630.99.9Teacher أحد المعلمين

2.44.10.6Israeli occupation forces and settlers قوات االحتالل والمستوطنين

6.26.75.7Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

16.019.712.3School pupils (males or females) طالب أو طالبات المدرسة

8.912.74.9Exposed to violenceتعرض للعنف

 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل افراد من خارج األسرة خالل 17-12نسبة األطفال : (تابع) 80جدول 
 شهرًا الماضية حسب نوع التجمع، ونوع العنف، والمعتدي12

 Table 80 (Cont): Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed 

to violence during the last 12 months by individual other than family members by type of 

locality, type of violence and aggressor

 Sex of victim

 Type of locality, type of violence and نوع التجمع ونوع العنف والمعتدي

aggressor

156



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBS  ه 

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory

West 

Bank

Gaza 

Strip

Palestinian 

Territory

West BankGaza 

Strip

70.864.778.991.990.393.7Parentأحد الوالدين

 28.628.628.579.178.879.5Friend (male orصديقة/ صديق

female)

 11.310.811.979.980.279.6Relative (male orقريبة/ قريب

female)

أحد معارف األسرة غير 
األقارب

4.23.84.884.185.582.5Family friend (not    

a relative)

30.125.736.186.883.190.3Brother or sisterأحد األخوة أو األخوات

7.67.37.987.785.890.0Auntإحدى العمات أو الخاالت

6.85.88.190.288.591.9Uncleأحد األعمام أو األخوال

 12.310.714.590.487.892.9Teacher (male orمعلمة/ معلم 

female)

  Outstanding[96.2][100.0]97.8[3.5][1.5]2.2رجل دين له مركز في المجتمع

religious figure

شخص له اعتبار اجتماعي 
في البلد

0.40.30.4100.0100.0100.0Outstanding  social 

figure

 Physician or nurse[77.9][100.0]90.2[0.8][0.8]0.8الطبيب أو الممرض

(male)

 Physician or nurse[0.0][100.0]100.0[0.0][0.5]0.3الطبيبة او الممرضه

(female)

Social worker (male)[100.0][100.0]100.0[0.3][1.5]1.0أخصائي اجتماعي

 Social worker[100.0][100.0]100.0[0.4][0.3]0.4أخصائية اجتماعية

(female)

20.220.120.393.393.193.7School advisorالمرشد االجتماعي في المدرسة

.The variance is high :[ ] .التباين عالي: [ ]

 شهرًا الماضية حسب الجهة التي قدمت 12 سنة في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا للعنف خالل 17-12نسبة األطفال : 81جدول 
المساعدة ومدى تلقيهم المساعدة والمنطقة

 Table 81: Percentage of children 12-17 years in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 month by site provided such assistance, receiving assistance        

and region

تلقي مساعدةتوجهوا لطلب المساعدة
Received assistance Seeking assistance

Assistance siteجهة المساعدة
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إساءة اجتماعيةإساءة اقتصاديةإهمال صحيإساءة جسديةاساءة نفسية
Sycological 

abuse

Physical 

abuse

 Health  

ignorance

Economic 

abuse

Social abuse

Both sexesكال الجنسين

North West Bank       2.2        2.0       17.3        3.0      10.5شمال الضفة الغربية

Middle West Bank       1.2        7.0       30.5        3.0      18.4وسط الضفة الغربية

South West Bank       1.1        3.0       14.3        3.3      11.8جنوب الضفة الغربية

West Bank       1.6        3.8       20.9        3.1      13.4الضفة الغربية

Gaza Strip       1.9        2.8         8.6        2.2        7.3قطاع غزة

Palestinian Territory       1.7        3.5       17.1        2.8      11.4األراضي الفلسطينية

Femalesإناث

North West Bank       2.3        1.8       22.0        4.2      14.0شمال الضفة الغربية

Middle West Bank       1.2        4.9       26.8        0.7      17.3وسط الضفة الغربية

South West Bank       1.3        4.4       15.5        2.9      13.3جنوب الضفة الغربية

West Bank       1.7        3.4       22.0        2.7      14.9الضفة الغربية

Gaza Strip       2.8        4.3       10.1        2.6        9.7قطاع غزة

Palestinian Territory       2.1        3.7       18.3        2.7      13.2األراضي الفلسطينية

Malesذكور

North West Bank       2.0        2.2       10.9        1.6        6.2شمال الضفة الغربية

Middle West Bank       1.2        9.8       35.4        5.7      19.7وسط الضفة الغربية

South West Bank       0.8        1.3       13.0        3.9      10.2جنوب الضفة الغربية

West Bank       1.4        4.4       19.4        3.6      11.6الضفة الغربية

Gaza Strip       0.7        0.8         6.5        1.5        4.1قطاع غزة

Palestinian Territory       1.2        3.3       15.5        2.9        9.3األراضي الفلسطينية

 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : 82      جدول 
والجنس ونوع العنف, شهرًا الماضية حسب المنطقة

 Table 82: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory who 

exposed to different types of violence by a family member in the last 12 months by region, 

sex and type of violence 

المنطقة

 سنة فاكثر65كبار السن 

Region

Elderly aged 65 and over

158



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2011 2011مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBSه     

نوع العنف
إساءة اجتماعيةإساءة اقتصاديةإهمال صحيإساءة جسديةاساءة نفسية

Sycological 

abuse

Physical 

abuse

 Health  

ignorance

Economic 

abuse

Social abuse

Both sexesكال الجنسين

11.52.616.73.81.7Urbanحضر

10.73.222.11.71.7Ruralريف

12.23.312.04.21.5Campمخيم

Malesذكور

9.62.716.33.50.9Urbanحضر

10.14.513.34.02.6Ruralريف

4.72.111.60.02.1Campمخيم

Femalesإناث

13.12.616.94.12.4Urbanحضر

11.22.228.50.01.1Ruralريف

16.43.912.36.31.1Campمخيم

 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : 83      جدول 
شهرًا الماضية حسب الجنس ونوع التجمع ونوع العنف

 Table 83: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory who 

exposed to different types of violence by a family member during the last 12 months by sex, 

type of locality and type of violence 

الجنس

Type of violence

Sex
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Psychological abuseاساءة نفسية

Don’t trust most of your family members           3.9        3.9               3.9ال تثق بأغلب أفراد أسرتك

 Any member ever made you feel           4.3        4.0               4.1الشعور انه غير مرغوب بك

unwanted

الشعور بالخوف من أحد أفراد أسرتك الذين يعيشون بهذا 
البيت

1.7               2.2        1.4           Afraid of any of the household 

members living at this house

Cursing or Insulting           4.9        3.8               4.5الشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك لست 
مريضًا

1.2               1.1        1.3           Torching to stay in bed claiming that 

you were sick while you knew all along 

that you were not sick 

 Forcing to do Something that aren’t           4.0        1.1               2.7اإلجبار على القيام بأشياء غير مرغوبة

Willing

 Taken something that you own  without           3.1        2.5               2.9أخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

your approval 

 Any member of your household ever           4.0        3.4               3.8أشعرك أحد أفراد أسرتك أنه غير مرغوب بك

made you feel unwanted

 Any member of your household isolated           1.3        0.6               1.0عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من االختالط بهم

you from people or prevented you from 

mixing with them 

Physical abuseإساءة جسدية

 Tried to hurt you and inflect harm           1.2        1.9               1.5محاولة إلحاق األذى والضرر

Twisting arm or pushed strongly           1.4        1.8               1.6لوي الذراع أو الدفع بقوة

تهجم  نتج عنه آالم في المفاصل، أو رضوض، أو خدوش 
أو جروح بسيطة

0.9               0.6        1.1           Attacking resulted in bruises, 

scratches, light wounds, injuries, or 

joints pain

Beat on head resulted in coma           1.0        0.4               0.7الضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم أحد أفراد 
أسرتك عليك

1.1               0.8        1.3           You go to the physician or clinic after 

being attacked by a family member 

           0.7        0.6               0.7كسر أحد العظام نتيجة اعتداء وتهجم أحد أفراد األسرة
Breaking Bones resulted from attack

Health ignorance إهمال صحي

         15.5      12.3             14.2احتاج الى مساعدة في أخذ ادوية طبية
Need assistant to take my medication

احد أفراد االسرة ساعدك على اخذ ادوية ال يمكن ان تأخذها 
بنفسك

4.0               4.1        3.9           One of the household members helped 

you to take your medications because 

you cant take it by your self

Economic abuseإساءة اقتصادية

 Taken something that you own without           3.1        2.5               2.9أخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

your approval

Destroyed or spoiled Own   things           1.6        1.8               1.7تحطيم أو إتالف أشياءك الخاصة

Social abuseإساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك لست 
مريضًا

1.2               1.1        1.3           Torching to stay in bed claiming that 

you were sick while you knew all along 

that you were not sick 

 Any member of your household isolated           1.3        0.6               1.0عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من االختالط بهم

you from people or prevented you from 

mixing with them 

 شهرًا 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : 84      جدول 
الماضية حسب نوع العنف وجنس المعتدى عليه والمنطقة

 Table 84: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory who exposed to 

different types of violence by a family member during the last 12 months by type of violence, sex of 

victim and region 

Type of violenceنوع العنف

Sex of victim
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

West Bankالضفة الغربية

Psychological abuseاساءة نفسية

Don’t trust most of your family members           4.6       4.2            4.4ال تثق بأغلب أفراد أسرتك

           4.8       5.1            4.9الشعور انه غير مرغوب بك
Any member ever made you feel unwanted

الشعور بالخوف من أحد أفراد أسرتك الذين يعيشون 
بهذا البيت

1.8            2.8       1.1           Afraid of any of the household members 

living at this house

Cursing or Insulting           5.3       4.4            4.9الشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.0            1.2       0.9           Torching to stay in bed claiming that you 

were sick while you knew all along that you 

were not sick 

           3.9       1.6            2.9اإلجبار على القيام بأشياء غير مرغوبة
Forcing to do Something that aren’t Willing

 Taken something that you own  without your           2.6       3.6            3.0أخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

approval 

 Any member of your household ever made           4.1       4.6            4.3أشعرك أحد أفراد أسرتك أنه غير مرغوب بك

you feel unwanted

عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من 
االختالط بهم

1.0            0.8       1.2           Any member of your household isolated you 

from people or prevented you from mixing 

with them 

Physical abuseإساءة جسدية

 Tried to hurt you and inflect harm           0.8       2.5            1.5محاولة إلحاق األذى والضرر

Twisting arm or pushed strongly           1.1       2.0            1.5لوي الذراع أو الدفع بقوة

تهجم  نتج عنه آالم في المفاصل، أو رضوض، أو 
خدوش أو جروح بسيطة

1.0            0.9       1.1           Attacking resulted in bruises, scratches, 

light wounds, injuries, or joints pain

Beat on head resulted in coma           0.9       0.6            0.8الضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم أحد أفراد 
أسرتك عليك

1.2            1.2       1.2           You go to the physician or clinic after being 

attacked by a family member 

           0.3       0.9            0.6كسر أحد العظام نتيجة اعتداء وتهجم أحد أفراد األسرة

Breaking Bones resulted from attack

Health ignorance إهمال صحي

Need assistant to take my medication         19.0     15.2          17.4احتاج الى مساعدة في أخذ ادوية طبية

احد أفراد االسرة ساعدك على اخذ ادوية ال يمكن ان 
تأخذها بنفسك

5.0            5.3       4.9           One of the household members helped you 

to take your medications because you cant 

take it by your self

Economic abuseإساءة اقتصادية

 Taken something that you own without your           2.6       3.6            3.0أخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

approval

Destroyed or spoiled Own   things           1.5       2.3            1.8تحطيم أو إتالف أشياءك الخاصة

Social abuseإساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.0            1.2       0.9           Torching to stay in bed claiming that you 

were sick while you knew all along that you 

were not sick 

عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من 
االختالط بهم

1.0            0.8       1.2           Any member of your household isolated you 

from people or prevented you from mixing 

with them 

 شهرًا 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : (تابع) 84      جدول 
الماضية حسب نوع العنف وجنس المعتدى عليه والمنطقة

 Table 84 (Cont): Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory who  

exposed to different types of violence by a family member during the last 12 months by type of 

violence, sex of victim and region 

Type of violenceنوع العنف

Sex of victim
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جنس المعتدى عليه
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Gaza Stripقطاع غزة

Psychological abuseاساءة نفسية

2.93.32.5ال تثق بأغلب أفراد أسرتك
Don’t trust most of your family members

 2.41.43.1Any member ever made you feelالشعور انه غير مرغوب بك

unwanted

الشعور بالخوف من أحد أفراد أسرتك الذين يعيشون بهذا 
البيت

1.50.72.1Afraid of any of the household members 

living at this house

3.52.64.1Cursing or Insultingالشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.60.72.2Torching to stay in bed claiming that 

you were sick while you knew all along 

that you were not sick 

 2.30.04.0Forcing to do Something that aren’tاإلجبار على القيام بأشياء غير مرغوبة

Willing

 2.50.04.3Taken something that you own  withoutأخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

your approval 

 2.60.73.8Any member of your household everأشعرك أحد أفراد أسرتك أنه غير مرغوب بك

made you feel unwanted

عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من 
االختالط بهم

0.90.01.6Any member of your household isolated 

you from people or prevented you from 

mixing with them 

Physical abuseإساءة جسدية

 1.50.72.1Tried to hurt you and inflect harmمحاولة إلحاق األذى والضرر

1.81.52.0Twisting arm or pushed stronglyلوي الذراع أو الدفع بقوة

تهجم  نتج عنه آالم في المفاصل، أو رضوض، أو 
خدوش أو جروح بسيطة

0.60.01.1Attacking resulted in bruises, scratches, 

light wounds, injuries, or joints pain

0.60.01.1Beat on head resulted in comaالضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء

ذهبت للطبيب أو العيادة بسبب اعتداء وتهجم أحد أفراد 
أسرتك عليك

0.90.01.6You go to the physician or clinic after 

being attacked by a family member 

0.90.01.6Breaking Bones resulted from attackكسر أحد العظام نتيجة اعتداء وتهجم أحد أفراد األسرة

Health ignorance إهمال صحي

7.05.77.9احتاج الى مساعدة في أخذ ادوية طبية
Need assistant to take my medication

احد أفراد االسرة ساعدك على اخذ ادوية ال يمكن ان 
تأخذها بنفسك

1.61.51.7One of the household members helped 

you to take your medications because 

you cant take it by your self

Economic abuseإساءة اقتصادية

 2.50.04.3Taken something that you own withoutأخذ أشياءك الخاصة دون موافقتك

your approval

1.50.82.0Destroyed or spoiled Own   thingsتحطيم أو إتالف أشياءك الخاصة

Social abuseإساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء بالفراش بادعاء المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.60.72.2Torching to stay in bed claiming that 

you were sick while you knew all along 

that you were not sick 

عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من 
االختالط بهم

0.90.01.6Any member of your household isolated 

you from people or prevented you from 

mixing with them 

 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : (تابع) 84      جدول 
شهرًا الماضية حسب نوع العنف وجنس المعتدى عليه والمنطقة

 Table 84 (Cont): Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory who  

exposed to different types of violence by a family member during the last 12 months by type of 

violence, sex of victim and region 

Type of violenceنوع العنف

Sex of victim 
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Palestinian territoryاألراضي الفلسطينية

تلقي مساعدةتوجه لطلب المساعدة
Seeking assistanceReceived assistance

 11.675.8Left the house and went to theترك البيت وذهبت لبيت أحد األقارب

house of one of your relatives

ترك البيت وذهبت لبيت أحد األصدقاء 
العزيزين عليك

6.877.4Left the house and went to the 

house of one of your close friends

 12.385.3Left the house and went to theترك البيت وذهبت لبيت أحد البنات المتزوجات

house of one of your  married 

daughters

 4.280.3Left the house and went to theترك البيت وذهبت لبيت أحد األبناء

house of one of your sons

 1.740.6Go to a leading figure  in yourذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد

area

4.477.0Go to police to file a complainذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى

6.039.2Talked to a religious figureتحدثت مع رجل دين

 3.246.5Talked to an outstandingسياسي/ تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي

social/political figure

 5.5100.0Going to medical center forتوجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

medical treatment

 شهرًا الماضية ألحد أفعال العنف حسب األساليب 12 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا خالل 65نسبة كبار السن : 85جدول 
المتبعة وتلقي المساعدة

 Table 85: Percentage of elderly 65 years and over in the Palestinian Territory who exposed to 

violence during the last 12 months by coping strategies and receiving assistance

Coping strategiesاألساليب المتبعة
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Introduction 
 

Planning and policy-making in various social, economic and political aspects are mainly 

based on the availability of reliable and accurate statistical data. Which did not ministering 

decision and policy makers to take the necessary decisions to promoting of women and 

children sector, the elderly and meeting their needs, according to reliable and accurate data. 

So the implementation of the survey of violence in Palestinian society of 2011 came within 

this context, which is the second survey of its kind at the national level in the Palestinian 

territory in response to the needs of the community and the sector of women in Palestine, and 

in line with the policy of the Central Bureau of Statistics to provide updated and relevant data 

to this aspect of social order for the  advancement of women, children and the elderly through 

appropriate investment of such data by government institutions and non-governmental 

organizations that are working in this field of violence in the Palestinian territory, in addition 

to the development of programs and projects that would serve abused individuals, either by 

household members or from outside of the households as well as by  Israeli military 

occupation forces and Israeli settlers.  

 

The violence survey in the Palestinian society 2011 was carried out on a sample of 5,811 

households during the third quarter of 2011, in order to provide comprehensive and 

representative data on violence in the Palestinian territory, especially against women, youth, 

children and the elderly and married males.  Taking into account in the implementing course 

of the survey, the privacy of the Palestinian society.  The survey measured several indicators 

related to education, age, employment status, marital status, and questions related to 

measuring the quality of household life, and  availability of durable goods and house wares 

and to be acquainted with the economic situation of the households, by measuring a wide 

range of indicators of the prevalence of violence and its degree of severity and intensity.  

 

This report contains three chapters where  the first chapter includes, the main findings of the 

survey, while the second one discusses the methodology and data quality. The third chapter 

reviews the concepts and definitions which was used in the measurement of indicators 

included in the questionnaire. 

 

We would hope, at the Palestinian Central Bureau of Statistics that this survey would provide 

a background information to assist decision makers in formulating, monitoring and evaluating 

policies related to violence in Palestinian society, and to enable policy makers to analyze and 

evaluate information so that they could follow up and evaluating of programs and policies 

designed to combat violence. 

 

 

 

March, 2012    Ola Awad, 

President of PCBS 
 



PCBS: Violence Survey  in the Palestinian Society, 2011 

]12[ 

 

Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Occupation violence 

About half of the Palestinian households were directly exposed to violence by occupation 

forces/settlers before July/ 2010, the highest in Gaza Strip it was 49.1% compared to 47.8% in 

the West Bank.  On the other hand this percentage was the highest in Qalqiliya governorate; 

60.0%. 

 

The youth males are the most subjected group to occupation and settlers violence 

About 6% of youths of the age 18-29 years were exposed to psychological violence by 

occupation forces and settlers During the last 12 months; about 10% among males and 1.4% 

among females. 

 

About 2 children out of 100 aged 12-17 were exposed to physical violence by the 

occupation forces 

About 3% of male children were exposed to physical violence from the occupation forces 

During the last 12 months among them 5% in the West Bank compared to 0.3% in Gaza Strip 

this percent was 0.4% among females, 0.7% in the West Bank while, no case were reported  

about females physical violence by the occupation  in Gaza Strip due to the absence of direct 

contacts with occupation forces over there . 

 

About 4 children out of 100 aged 12-17 years were exposed to psychological violence of 

the occupation forces 
About 6% of male children exposed to psychological violence of the occupation forces and 

settlers in the last 12 months.  8.7% were in the West Bank compared to 0.8% in Gaza Strip, 

this percent was 1.2% among females;  1.7% females in the West Bank compared to 0.4% in 

Gaza Strip.   

 

Occupation Checkpoints are a source for violence against youths 

8.0% of youths aged 18-29 years were exposed to psychological violence at checkpoints of 

the occupation in the last 12 months, 13.4% were males compared to 2.3% were females. 

while 8.0% of males youths of the same age group exposed to physical violence at the 

occupation checkpoints, and about 1% of the females were exposed to the same type of 

violence. 

  

Psychological violence against women at occupation checkpoints 

3.3% of the women who ever been married was exposed to psychological violence at the 

occupation checkpoints by occupation soldiers in the last 12 months, 0.6% of them were 

exposed to physical violence and 0.2% were exposed to sexual violence “ sexual harassment”.   

 

Political violence by Israeli settlers and occupation military forces that Palestinian 

individuals had exposed to it, had been considered one of the most prevalent form of 

political violence. 

About 18% of households and individuals in the Palestinian society had been exposed to 

economic violence by Israeli occupation forces and settlers in the last 12 months; 18.1% in 

the West Bank compared to 17.1% in Gaza Strip.  
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In contrast, about 50% of  households had been exposed to political violence by Israeli 

occupation forces and settlers During the last 12 months; 52.6% in the West Bank than 

compared to 37.9% in Gaza Strip, and about 5% of Palestinian communities had been 

exposed to political violence as it was 8.1% in the West Bank compared to 0.1% in           

Gaza Strip.  

 
Percentage of individuals who exposed to political violence from the occupation 

forces and settlers in the last 12 months by region 
 

Political Abuse 
Against  Economic 

Political Abuse 
Against Households 

Political Abuse 
Against Society 

Region 

17.9 7.94 5.2 Palestinian Territory 

18.1 52.6 8.1 West Bank 

17.1 37.9 0.1 Gaza Strip 

 
1.2 Public sphere violence 
 

Street is the most place where youths 18-29 years and women are exposed to violence  

About 20% of youths aged 18-29 years who never married who never married were exposed 

to psychological violence in the street in the past 12 months, 28.7% were males compared to 

10.2% of the females. 8.4% of youths were exposed physical violence in the street, 15.8% 

were males compared to 0.6% females. While 1.7% of youth were exposed to sexual violence 

“ sexual harassment “in the street, 0.5% were males compared to 3.0% females. The results 

indicate that about 5% of ever married women were subjected to psychological violence in the 

street by other individuals and 1.3% were subjected to sexual violence “ sexual harassment “ 

while 0.6 % of women were subjected to physical violence in the same period. 

 
Violence against youths 18-29 years outside the household 

14.3% of youths aged 18-29  who never married years have been subject to psychological 

violence from strange man During the last 12 months, and 9.1% were exposed to mild 

physical violence by same source, while around 6% of youths were exposed to mild physical 

violence by a Palestinian security man, and 5.4% were exposed to psychological violence by 

same source.  

 

About 3 out of 100 never married individuals aged 18-64 years were exposed to 

psychological violence at work places 

About 3% of never married individuals aged 18-64 years exposed to psychological violence at 

work During the last 12 months; 3.5% in the West Bank and 2.9% in Gaza Strip, the 

percentage increases among males in the Palestinian territory; 5.1% compared to 1.8% 

females. 

 
Educational institutions one of the places where youth and children were exposed to 

violence 

About 9% of youths 18-29 years who never married were exposed to psychological violence 

at the educational institutions During the last 12 months; 4.2% had been exposed to physical 

violence in these educational institutions; 6.7% of which were males compared to 1.5% 

females. 
 

 

More than one fifth of the student’s age 12-17 years were exposed to psychological violence 

at schools, out of the students who attended schools in the same period; 28.3% in the West 
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Bank compared to 26.4% in Gaza Strip.  The results indicated that, psychological violence 

was the most practiced violence against these students from teachers, 27.6% followed by 

21.4% exposed by physical violence. On the other hand the rate of those who were exposed to 

physical violence from students was 25.0% followed by physical violence; 14.2%.  

 

Women were exposed to psychological violence at public service locations 

4.0% of women who were ever married were exposed to psychological violence by service 

providers and other individuals present at such places, while receiving health, social, and 

cultural services during the last 12 months. 

 

1.3 Violence inside the household 

 

More of psychological violence against women by their husbands 
37.0% of women who ever been married were exposed to one form of violence by their 

husbands in the past 12 months; 29.9% in the West Bank compared to 51.0% in Gaza Strip.  

The rate of those who were exposed to psychological violence “at least for one time” among 

those women out of violated women was 58.6%.  55.1% were exposed to economical 

violence, 54.8% were exposed to social violence, 23.5% were exposed to physical violence 

and 11.8% were exposed to sexual violence. 

 
Ever married women who were exposed to violence from the husband during the last 

12 months by region and type of violence 
 

Economical 
Violence 

Social 
Violence 

Sexual 
Violence 

Physical 
Violence 

Psychological 
Violence 

Exposed to 
Violence 

Region 

55.1 54.8 11.8 23.5 58.6 37.0 Palestinian Territory 

41.6 44.8 10.2 17.4 48.8 29.9 West Bank 

88.3 78.9 14.9 34.7 76.4 51.0 Gaza Strip 

         
The highest percentage of violence that had been directed against wives by husbands was in 

Jericho & Al-Aghwar in the West Bank; 47.3% and the lowest percentage was in Ramallah & 

Al Bireh governorate 14.2% while in Gaza Strip, this percentage reached its highest in Gaza 

governorate; 58.1% while the lowest percentage was in Rafah governorate; 23.1%. 
 

In contrast, the percentage of women in refugee camps whom had been subjected to violence 

by their husbands were the highest percentage compared to those women in urban and rural 

areas; 41.8%, 38.2% and 29.3%  respectively.  

 

Two third of women who were exposed to violence prefer silence and refuge to 

household as a second choice  

30.2% of exposed women who were ever married and were exposed to violence by their 

husbands during the period that preceded July/ 2011 have had recourse to the house of one of 

the brothers or sisters and 65.3% preferred to remain silent regarding the act of violence that 

were practiced against them by their husbands, while the rate of women who have been 

exposed to violence and headed to a women institution or center soliciting advise did not 

exceed 0.7%.  
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Percentage of ever married women who exposed to any violence types during the 
period that preceded July/ 2011 coping strategies and receiving assistance 

 

Gaza Strip West Bank Palestinian Territory 
Seeked Institutions 

And Taken Measures 
For Assistance 

Receive  
The 

Assistance 

Seeking 
Assistance 

Receive 
The 

Assistance 

Seeking 
Assistance 

Receive 
The 

Assistance 

Seeking 
Assistance 

83.0 37.7 83.9 24.0 83.4 30.2 

Left the house and 
went to the house of 
your father, brother or 
relatives 

- 66.0 - 64.8 - 65.3 
Did not tell any body 
about it 

71.1 0.8 63.3 0.7 66.8 0.7 
Went to women 
organization or  center 
for counseling 

 
 

 

Violence within households directed toward unmarried males and females at the age 

group of  18-64 years 
16.1% of unmarried females 18-64 years were exposed to violence by household member 

during the last 12 months; 12.4% in the West Bank compared to 21.8% in Gaza Strip. 

 

30% of those unmarried females 18-64 years were exposed to physical violence and about 

26% of them had experienced psychological violence and the highest percentages were 

reported in Gaza Strip compared to the West Bank; 39.7% and 35.3% compared to 24.0% and 

19.5% respectively. 

 
Percentage of never married individuals aged 18-64 years who exposed to violence by 

household members during the last 12 months by Sex and Region 
 

Economic 
Violence 

Sexual 
Violence 

Physical 
Violence 

Psychological 
Violence 

Sex and Region 

    Females 

7.7 0.8 30.1 25.6 Palestinian territory 

5.3 0.7 24.0 19.5 West Bank 

11.3 1.0 39.7 35.3 Gaza Strip 

    Males 

11.5 0.6 29.9 23.0 Palestinian territory 

7.7 0.4 20.3 17.2 West Bank 

19.5 0.9 49.7 35.0 Gaza Strip 

 

The highest percentage of violence among individuals was in Jericho & Al-Aghwar 

governorate in the West Bank; 29.5% and the lowest one was in Tubas governorate 2.9%.  In 

Gaza Strip, the highest percentage of violence among individuals was in Gaza governorate; 

30.0%, while the lowest one was in Khan Younis governorate; 12.7%.  

 
Parents are the first to practice violence against children 

51.0% of children were exposed to violence inside the household by one individual member 

of the household in the past 12 months; 45.8% in the West Bank compared to 59.4% in Gaza 

Strip; 69.0% of them were exposed to psychological violence by their parents,  and 34.2% to 
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physical violence compared to 66.2% of these children were exposed to psychological 

violence and 34.5% to physical violence by their mothers.  
Percentage of children 12-17 years who were exposed to a form of violence at least for 

one time by one of the parents during the last 12 months by region 
 

Mother Father 
Exposed to 

Violence 
Region Physical 

Violence 
Psychological 

Violence 
Physical 
Violence 

Psychological 
Violence 

34.5 66.4 34.4 69.0 51.0 Palestinian territory 

27.7 61.9 28.7 64.6 45.8 West Bank 

45.2 76.3 43.2 75.9 59.4 Gaza Strip 

 

About two thirds of children who were exposed to violence resort to a parent to ask for 

help 
70.8% of children who had been subjected to violence resorted to a parent, it followed by 

30.1% of children resorted to one of  brothers and sisters, and 28.6% of the children resorted 

to a friend. Also, data revealed that 20.2% of children resorted to a social adviser at  school, 

while 12.3% of  children resorted to a teacher . 

 
Elderly females more exposed to violence than males 

7.3% of the elderly 65 years and over were exposed to one form of violence by one individual 

of the household in the past 12 months, 8.5% in the West Bank compared to 4.5% in Gaza 

strip the percentage among males was 6.4% compared to 7.9% females.  
 

Based on the forms of violence that were measured in the survey questionnaire, it became 

clear that health negligence was the most form of violence that the elderly are exposed to, 

17.1%; 18.3% among females compared to 15.5% among males. 11.4% of these individuals 

were exposed to a psychological violence, 13.2% females compared to 9.3% males.  

  
Percentage of elderly persons who were exposed to a form of violence by a household 

member in the last 12 months by sex 
 

Social 
Violence 

Economical 
Violence 

Health 
Negligence 

Physical 
Violence 

Psychological 
Violence 

Exposed 
to 

Violence 
Region 

1.7 3.5 17.1 2.8 11.4 7.3 
Palestinian 
Territory 

1.6 3.8 20.9  3.1 13.4 8.5 West Bank 

1.9 2.8 8.6   2.2    7.3 4.5 Gaza Strip 

      Sex 

1.2 3.3 15.5    2.9    9.3 6.4 Males 

2.1 3.7 18.3    2.7   13.2 7.9 Females  

 
The highest percentage of psychological abuse among the elderly females by a family 

member was in middle West Bank; 17.3% while the lowest one was in the southern West 

Bank; 13.3%.  On the other hand the proportion of medical negligence faced by female 

elderly by a family member in the middle of the West Bank was the highest; 26.8% and the 

lowest one was in the southern West Bank; 15.5%. In turn, the percentage of social abuse that 

was directed to older females by a family member in north West Bank was 2.3%, and the 

lowest one was in middle West Bank at 1.2%. 
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12.3% of elderly people who had been exposed to violence resorted for help from a house of    

a married daughter, 11.6% of them resorted to the house of  a relative,  6.8% resorted to one 

of their friends for help, and 5.5% of the individuals resorted to a medical or health center for 

treatment. 

 

17.3% of women indicated that they practice violence against their husbands 

The wife has been asked if she had practiced any form of violence against the husband in the 

past 12 months, it was found that 17.3% of women indicated that they practice violence 

against their husbands; 13.6% in the West Bank compared to 24.5% in Gaza Strip; 35.1% of 

the husbands were exposed to psychological violence, 20.3% were exposed to physical 

violence, 4.5% were exposed to social violence and 4.9% were exposed to economical 

violence. 

 
Percentage of ever married women who indicated that they practice violence against 

their husbands during the last 12 months by region and type of violence 
 

Economical 
Violence 

Social 
Violence 

Psychological 
violence 

Physical 
Violence 

Exposed 
to 

Violence 
Region 

4.9 4.5 35.1 20.3 17.3 Palestinian Territory 

4.4 3.6 29.8 14.7 13.6 West Bank 

6.1 6.1 44.6 34.0 24.5 Gaza Strip 

 
The highest percentage of violence against husband by wife was in Salfit governorate in the 

West Bank; 22.6% and the lowest one was in Qalqilya governorate at 3.4%. While in Gaza 

Strip, the highest percentage of violence was in Gaza governorate at 32.3% and the lowest one 

was in Rafah governorate at 3.6%. 

. 
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Chapter Two 
 

Methodology and data quality 
 

Introduction 

PCBS has conducted a specialized national survey regarding violence in the Palestinian 

society with financial and technical cooperation among MDG-F / UNDP/ PAPP, UNICEF 

and among UNFPA. This survey is the second of its kind to be conducted nationwide to study 

this phenomenon that inside and outside individuals of households are subject to, during the 

year 2011. The survey was implemented on a household total sample of 5,811 households in 

the Palestinian territory in the third quarter of year 2011 for the purpose of providing data of 

comprehensive and representative statistics  about violence in the Palestinian territories 

mainly against women, youth, children, elderly and male spouses.  

 

2.1 Objectives of the survey 

The survey is aiming at: 

1. Providing an updated data base about the phenomenon of violence against individuals 

inside the Palestinian society whether they were women who were previously married or 

spouses or single individuals (males or females) or children and elderly. 

2. Recognizing the form and size of violence that faces youth in Palestinian society .  

3. Demographic and economical particularities of individuals exposed to violence, whether 

this individual is the spouse or a member of the household. 

4. Assisting planers and policy makers designing strategies and policies that will contribute 

to the reduction of violence inside the Palestinian society. 

5. Provide feedback to the institutions of civil society in the quality and class of the service 

offered to the victims of violence. 

6. Recognizing other types and forms of violence against women and children by 

individuals out of the household. 

7. Recognizing other types of violence that is practiced against women and individuals by 

the occupation forces and settlers . 

 

2.2  Methodology 
 

2.2.1 The preparatory phase 

 The preparatory phase included the following activities: 

1. An agreement was signed with a number of international institutions such as UNDP, 

UNICEF and UNFP to provide funding for the project of violence survey. 

2. A national workshop involving many of the concern institutions in the field of violence 

was held to discuss survey indicators. 

3. The establishment of a  national survey committee,  composed of concerned ministries,  

non-governmental organizations competent in violence issues and research and academic 

institutions, with a main task of providing technical advice to the survey management, in 

addition to provide or facilitate other logistic matters required by to the survey 

management during implementation. 

4. The appointment of an adviser in the violence within the Palestinian society to contribute 

to the development of the questionnaire. 

5. The formation of a technical committee of specialists within the PCBS, to supervise on 

the implementation technically and administratively. 
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6. The implementation of a pilot survey to test the survey tools and methodology and all 

other survey related matters. 
 

2.2.2  Designing of survey questionnaire 

1. At the start to develop the survey questionnaire, the international recommendations and 

the experiences of other countries on violence were reviewed, taking into account the 

singularity of the Palestinian society during the implementation of the survey. The 

questionnaire of the survey was designed depending on the first experience of PCBS in 

carrying out violence survey of 2005/2006. Moreover the questionnaire got developed in 

the second survey with the cooperation of our partners in the National Committee of 

violence survey and the advisor of the survey. Numerous perceptions of the experts, that 

represented the Palestinian experience in this field and the extent of the local society need 

for such indicators, were adopted. 

2. The questionnaire included the classification questions that are in all questionnaires such 

as education, age, labour force status and marital status which usually have been inserted 

in most surveys and household survey. Furthermore; a questionnaire related to household 

was designed to measure life quality and the availability of durable goods and 

recognizing economic status of the household. 

3. Five sections were designed for the questionnaire: the first one was designed for women 

who were  ever married within the age group of (18-64), the second was designed for 

spouses, the third one was designed for never married individuals aged (18-64) years, the 

fourth was designed for children (12-17 years) and the fifth and the last section was 

designed for the elderly (65) years of age and over.  

4. The questionnaire included a comprehensive scale to measure violence in the Palestinian 

society in all its forms. This scale had enabled to identifying pursued mechanisms, 

strategies and practices to counter violence against individuals and agencies that abused 

individuals resort to for help. 

5. The questionnaire enabled measuring military, political, economic, psychological, 

physical and sexual violence as well as economic, social and medical negligence, and 

abuse among the elderly in particular and violence caused by individuals from outside the 

household, whether in streets, institutions, means of transportation or places of public 

services had also been measured.  Besides, it measured violence against individuals 

within the household, either a nuclear or extended households in addition to other 

individuals of outside the households. 

6. The survey targeted all members of the household where a special questionnaire for each 

target group was dedicated that included a wide range of questions to measuring violence 

against each category of violence in all of its types and forms, the survey questionnaire 

was targeted ever married women, never married males and females at age group of  18-

64 years, children at age group of 12-17 years, in addition to husbands and the elderly at 

the age of 65 years and older. 

7. The multiplicity of targeted groups by the survey, the different periods the survey 

covered and inclusion of various topics and indicators enabled in identifying  the cycle of 

violence in lives of these individuals, but not at specific time period. 

8. The following forms of violence were measured: 

- Ever married women; psychological, physical, sexual, social and economic violence. 

- Individuals 18-64 years; psychological, physical, sexual " Sexual harassments"; and    

economical violence. 

- Children 12-17 years; psychological, physical violence. 

- Husbands; psychological, physical, social and economic violence. 
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- Elderly 65+ years; economic abuse, social abuse, health abuse, physical abuse and 

psychological abuse. 
 

2.2.3 Pilot survey 

- Pilot survey experiment was implemented in three governorates and they were: Ramallah 

and Al-Biereh, Jenin, and Hebron.  The sample was selected from 3 enumeration areas 

that were from 3 localities (Al- Jalazone camp, Qabatiah and Kharsa). The pilot was 

executed for a period of four days, starting on 30/5 through 2/6/2011, in which 30 

households were visited in each enumerations area in Qabatiah and Al- Jalazone camp 

and 24 households in Kharsa. 

- Two important methodological issues were tested: the first was exploring the possibility 

of using Kish table to select individuals for the purpose of interviewing in order to obtain 

data mainly for 18-64 individuals section and children aged 12-17 years  section. The 

following procedures were considered during the pilot to conduct the interview: 

1. Head of the household or any other person who is capable of granting the data related 

to all of the household individuals and dwelling characteristics, has been interviewed. 

As for the section related to women who were ever married and the spouse section, 

both were fulfilled by the wife.  Regarding children section, individual section (18-64) 

years who never been married and elderly section (65) years and over each individual 

was interviewed separately.  

2. In sections related to individuals in the age group of (18-64)  years who never been 

married before and children section, only one male from the household with odd 

number in the sample was selected and one female from the household with even  

number in the sample was selected. 

3. Elderly section (65 years) and over; all available individuals in this age group were 

interviewed.   
 

2.2.4 Training 

1. A six days training course, was held from 18
th

  to 23
rd

  of June 2011 for field workers, 

in which 120 male and female trainees from the West  Bank were trained and most of 

trainees were females. As for Gaza strip, the training was held for four days through 

video conference for the period between 2 -7/7/2011, in which around 70 male and 

female trainees and most of trainees were females. In each governorate only one 

fieldworker was appointed to fulfill individual section (18-64) years for individual 

males who never been married.  The field workers were trained on the concept of 

violence with the participation of survey advisor, where he effectively participated in 

training, whether was that in the West Bank or through video conference with Gaza.  

2. Part of the training was allocated to clarify the concept of violence, the mechanism of 

selecting the individual through Kish table, and how to fulfill data from sample lists 

and the result of final interview. 

3. All fieldworkers were trained on conducting interviews through class exercises during 

the training course; in addition to that, they were given home work exercises to be 

worked on at home and reviewed next day. On the last day of the training, all trainees 

were tested so that the best could join the work.  

4. The training included fieldworkers who participated in the survey on many  

professional and ethical issues and that enhanced building of trust between 

fieldworkers and respondents to the various groups in order to obtain more accurate 

data. The training focused on guiding fieldworkers towards several ethical issues in 

the interview without alerting any feelings of the respondents that would influence the 
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course of the interview and create an atmosphere of tension and anxiety. They were 

also trained on the mechanism of conducting and ending the interview while 

interviewing an abused case. 

5. The fieldwork team had enjoyed participating in data collection with a sufficient 

working experience in this kind of surveys as most of them hold a university degree.  

They were trained on mechanism of coordination and communication with supervisors 

to resolve technical problems they might face in the field.  

 

2. .2 5 Data collection 

The field work team in the West Bank compounded of 4 field work coordinators, 78 female 

fieldworkers, 15 male fieldworkers, 15 female supervisor and 9 auditors. For Gaza Strip, the 

fieldwork team consisted of one coordinator, 49 female fieldworkers, 6 male fieldworkers, 6 

female supervisor and 5 auditors. Data collecting from the field in the West Bank was 

initiated on 03/07/2011 and was finished on 30/07/2011. While in Gaza Strip, collecting data 

process started on 10/07/2011 and was finished on 30/07/2011. 

 

2.3 Frame and sample 
 

2.3.1 The target community 

The population of the targeted community of violence survey of 2011 in Palestinian society 

represented : 
 

1. Currently or previously married women. 

2. Unmarried young people (males and females) of age group of 18-64 years and over. 

3. Children of age group of  12-17 years. 

4. The elderly of 65 years old and over. 

5. Husbands. 

 

2.3.2 Sample frame 

Sample frame was composed of enumeration areas that were defined in the population, 

housing, and establishment census - 2007 and they were close in size geographic areas where 

the number of households was 124 household and enumeration areas were used as primary 

sampling units. 

 

2.3.3 Sampling design 

The sample is a statistical clustered strata sample (PPS) of two stages: 
 

The first stage: A cluster random probability sample that is proportional to the size of each 

enumeration area of households (PPS) composed of (190) enumeration areas were selected.  
 

The second stage: 30 households were selected, from each enumeration area that was selected 

in the first stage, in systematic random way. 

 

Kish tables were used to select one eligible women (ever married women) and one eligible 

youth aged 18-64 years and one eligible child aged 12-17 years, when there are more than one 

eligible individuals in these targeted group in same household. 
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Sample stratums:  
 

The society was stratified into strata using two levels: 
1. The governorate (16) governorates. 

2. Type of locality (urban, rural and refugee camps). 
 

Sample size 

The size of the survey sample was 5,811 households distributed by 3,891 households in the 

West Bank and 1,920 in Gaza Strip. 
 

The following table shows the distribution of the sample by governorates. 
 

The distribution of the survey sample by governorate 
 

Number of households Governorate 

444 Jenin 

150 Tubas 

270 Tulkarm 

510 Nablus 

180 Qalqiliya 

150 Salfit 

489 Ramallah & Al Bireh 

569 Jerusalem  

169 Jericho & Al Aghwar 

270 Bethlehem 

660 Hebron 

3,891 West Bank  

360 North of Gaza 

660 Gaza 

300 Deir Al  Balah 

360 Khan  Yunis 

240 Rafah 

1,920 Gaza Strip 

5,811 Palestinian Territory 

* Includes 239 household in j2 and 360 household in J1. 
J1: include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1976. 

 

Dissemination level: 

1- The governorate (16) governorates. 

2- Type of locality (urban, and refugee camps) by region (West Bank and Gaza Strip). 

 

2.4 Calculations of the weights 
As weight of statistical unit (sampling unit) in the sample is an inverse probability of selecting 

a sampling unit, and a sample of this survey is a stratified clustered sample (PPS) with three 

stages, where in the first stage, calculating weight of enumeration areas based on  selecting 

each enumeration area (PPS sample), then in the second phase, calculating weight of 

household of each enumeration area and then by multiplying the weight of the first stage by 
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the weight of the second phase, we get the preliminary weight of households, then we adjust 

these weights based on estimates of households by mid-2011 and the category of amendment 

is the governorate and the type of locality, and thus we get the final weights of households. 
 

The calculations of weights of members of target groups in the survey  were done by giving 

each individual the final weight of his household  and the weight of the first individual is the 

product of the weight of  the household of the individual multiplied by  the number of the 

individuals of target group within his household, while the primary weights of individuals 

were modified by region and sex of the target group and age groups according to estimates of 

mid-2011 and so we had got the final weights of the individual in the target group.   
 

2.5 Data entry and data processing 
Data entry was done by using ACCESS software program with an amendment on entry 

screens, and then many logical checks were established to ensure that data entry quality, as 

well as putting queries to testing and cleaning entered data and also these queries did examine 

the variables at the level of questionnaire so far.  Data entry began on 16/07/2011, and during 

it, a training on using the "ACCESS software program" for data entry and verification was 

conducted, and data entry was centrally done in 4 governorates. 
 

Phase of data validation 

This stage is done by registration after data entry, and it was done by a comparison of data 

entered original questionnaires to correct data entry errors, if any, through a specially 

prepared form for daily reporting on progress made and accuracy of entered data for follow-

ups. Data auditing was also done at field offices for about 20%.   
 

Data quality  

In order to verify data quality and consistency, a series of actions were taken that enhance the 

accuracy of collected data from the field, including the following procedures: 

1. Data entry staff member were trained  on ACCESS software program  of data entry, the 

program was examined on experimental questionnaires before the arrival of the real. 

2. The formulation of a set of queries to be uploaded to the program for testing and cleaning   

entered data. 

3. The data used to be delivered every weekly or bi-weekly to project management to be 

tested and listings of errors were delivered and circulated to data entry officers in all areas 

to be corrected. 

4. The data entry rules were put to detect any data entry errors.  

 

2.6 Data accuracy  
 

2.6.1 Sampling errors 
The data of this survey was affected by sampling errors as a result of using a sample and not  

a comprehensive inventory of units of the survey community, so there was certainly the 

differences from the real values that obtained through censuses. variance had been calculated  

of the most important indicators, according to the schedule below, and there is no problem in 

the dissemination  levels of the mentioned estimates in the report at the level of the 

Palestinian territory, and the level of the region West Bank and Gaza Strip, and at sex level. 
 

  



PCBS: Violence Survey  in the Palestinian Society, 2011 

]22[ 

 

Summary of the variance calculations of the most prominent indicators of the survey 
 

Confidence   95% Relative 

error 

% 

Standard 

error 

% 

Value 

estimates 
Indicator Maximum 

limit 

Minimum 

limit 

20.1 14.4 8.4 1.4 17.1 

Percentage of older persons who were 
exposed to  negligence of health by               
a household members  in Palestinian 
territory during 2011 

71.6 66.3 2.0 1.4 69.0 

The percentage of children (12-17 years 
old) of both sexes who were exposed to 
psychological violence by  father at least 
for one time in the Palestinian territory 
during the year 201 

82.4 72.6 3.2 2.5 77.9 

The percentage of individuals (18-64 years 
old) of both sexes who had never married 
and who were not exposed to physical 
violence in the please check West Bank 
during the year 2011 

2.0 0.8 22.0 0.3 1.3 

The percentage of women who have been 
married and have been subjected to sexual 
violence in the street by other individuals at 
least once in the Palestinian territory 
during 2011 

 
2.6.2 Statistical errors 

The statistical errors could be statistically evaluated. The statistical errors were often 

measured in the standard error, which is known as squared root of the variance. The variance 

had been calculated for this survey by using the SPSS software program, where the (Ultimate 

Cluster) was used through the item of (Complex Sample Analysis) in calculating the variance. 
 

The data of this survey was affected by sampling errors as a result of using a sample and not   

a comprehensive inventory of units of the survey community, so there were certainly the 

differences from real values that obtained through censuses. Variance had been calculated of 

the most important indicators, and there is no problem in the dissemination levels of the 

mentioned estimates in the report. 

 

2.6.3 Non-statistical errors 

Non-statistical errors were associated with measures of various stages of statistical work  such 

as failure in interpretation of a question in the questionnaire, and  unwillingness to give a right 

answer, inability, poor statistical coverage and other reasons efficiency. These errors depend 

on the quality of work and the quality of training, supervision, efficiency in  designing and  

implementation and any  associated different activities. Work team had made unremitting 

efforts in various stages to minimize statistical errors, but it is difficult to estimate the value of 

this type of errors because of the absence of technical standard methods based on  foundations 

theoretical foundations to be addressed by. 

 

The  course of implementation of the survey  was associated with non-response errors, where 

the cases of  (household was travelling abroad) during the field visits of interviewers, and (the 

housing unit vacant and free of any household ) got the highest percentage of cases of non-

response. The percentage  of non-response was 7.0% .This percentage was low when 

compared to other household surveys which were  implemented by PCBS , as well as the 

percentage of cases of refusal was 1.7% which was relatively low compared with the other 

household surveys and this was due to the fact that the survey questionnaire was  clear and 

field team was so experienced. 
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2.7 Response rates 

5,700 households representing the Palestinian Territory were selected in addition to 111 

households as additional sample. The number of completed households was 5,811 of which 

3,421 households in the West Bank and 1,767 in Gaza Strip. Weights were modified 

according to the designed strata for modifying the effect of denial rates and no responding. 

Response rate in the West Bank was 92.2% while in Gaza Strip it was 94.9%. 
 

Total sample size:  5,811 Households 

Household completed 5,188 Refused to cooperate  99 

Traveling households     118 Vacant housing unit 212 

Unit does not exist       23 No available information   12 

No one at home     107 Other    52 
 

 

2.8 Comparison 

We had been making comparisons between the results of this survey and the same survey  of  

2005, which were at the level of  targeted community, where there was a similarity in 

communities between the first  and second surveys in some indicators. 

 

2.9 Procedures of quality control  

During the various stages of work, several measures had been taken to ensure quality control, 

as  training of  staff on data entry program, data entry program was examined before starting 

the process of data entry  to mitigate and reduce any problems might appear. There  was a 

constant communication and contact with the field work team through continued field visits, 

meetings were held periodically with the field work team during different field visits. As well 

as, there was  continued contacts  to tackle  any problems they might face during the field 

work and to develop appropriate solutions through the issuance of the instructions  to explain 

any lack of clarity of a particular concept or any cases that might need further clarification in 

the field.   

 

2.10 Technical notes on the data 

Sources of some non-statistical errors that had emerged during the implementation of the 

survey including the following: 

1. Inability to collecting data in some questionnaires  due to non-response such as:  absence 

of  any member of household  in the house, household was travelling abroad,  and refusal 

case. 

2. Privacy questions, especially those concerning married women due to causing 

embarrassment to the respondents such as questions of sexual violence. 

3. Errors resulting from the method of asking the question by interviewer in the field. 

4. Misunderstanding of  respondents to the question and the answer was based on such 

understanding . 
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2.11 The major challenges 

 There was a special questionnaire for children at  age  group of 12-17 years, this 

questionnaire included many indicators that measure violence against children as another 

target group, the challenge had been in the mechanism of the interview whether to 

interview  the child himself or adults of his/her family.  But After examining the issue by  

the Advisory Committee of the survey, it was approached that children themselves were 

to be interviewed in this survey away from their parents.  It was found by the pilot survey 

that it was possible to meet this group and record their logical answers after securing       

a safe and appropriate environment to them during the interview.  Such a decision of the 

Advisory Committee was correct  in this regard  where obtained data  had high 

credibility. 

 Another challenge was collecting data of married males (male couples), there was also       

a great challenge in the mechanism to be followed  whether to interview the husband on 

whether he was exposed to violence by his wife? Or will interview the wife and ask her 

whether she had exercised violence against her husband, and thus to identify the 

percentage of violence against husbands by their wives. Also the Advisory Committee of  

the survey decided to interview the wife and not the husband, depending on local and 

international previous experiences which indicated that men might not declare whether 

they were exposed to violence practices by their wives and in turn that women were more 

realistic in their answers, whether she was a victim or an aggressor. 
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Chapter Three 
 

Concepts and definitions 
 

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. 
 

Women: 

The term women, refers to all ages of females regardless of their social, legal status, race, 

religion, class or any other factor. 
 

Violence against women: 

All forms of behaviors or actions taken against woman causing a physical, psychological, 

sexual, verbal abuse and social and economic deprivation, it also includes the threat of doing 

such acts and all sorts of coercion and deprivation of liberty all because they are females, 

whether directly or indirectly, and that causes damage or pain physically, sexually, mentally, 

socially or economically, whether it happened in public or private life. 
 

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 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. 
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Economic violence against the wife: 

It is a type of violence, wife exposed to violence from husband and takes several forms, 

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, Hriqk 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.  
 

Political violence:  

It is the violence of the state done through the practices addressed by the state or the political 

system or political organizations. It is the lack of respect for human rights, which is practiced 

by using barriers and detentions, all forms of oppression, all forms of violence, physical and 

psychological violence, war, repression of liberties, confiscating the land, and the suppression 

of the citizens, done by one State against another State. Political violence used by the 

aggressor enemy to cause abuse, and the victims are citizens , individuals and groups, and 

such actions happened due to contradictions in point of views, or political party membership, 

that leaves physical and psychological abuses.  
 

Social violence:  

All actions practiced by family or society which prohibit women from  acquiring their rights 

and freedoms due to the social and cultural heritage.  
 

Political Violence against human beings:  

Is a type of violent action against a household or a household member whether the wife or the 

husband, boys, girls, grandfather, grandmother, uncle, or aunt,   used by the Israeli forces or 

settlers. It takes different forms including beating, insulting, cursing, wounding, killing, 

breaking into [places] and arresting for a period, pursuing and chasing, imprisoning for 

political reasons, and other similar practices.  
 

Political Violence Against the Society:  

This is another type of violence a household may be exposed to; however, such violence is 

imposed on the society in general by Israeli forces. It takes one form in the domestic violence 

questionnaire represented in imposing curfews at the place where a household resides. 
 

Political Violence against economy:  

This is a type of violence of the Israeli forces resulting in procedures affecting the economy of 

a household or a household member. Such violence is represented in a number of issues 

including husband's loss of job, damage of the economic situation of the household, complete 

or partial house demolition, and complete or partial land confiscation.   
 

Sexual harassment: 

A form of sexual violence which relates to sexual behaviors, either verbal or physical, or in 

the form of suggestions intended to infringement another party, or affects it. 
 

 



PCBS: Violence Survey  in the Palestinian Society, 2011 

]22[ 

 

Rape: 

Any person forces another to have sex with without consent regardless to the gender. 
 

Verbal abuse:  

Using terms and words that degrade the dignity of the individual and lead to the destruction of 

self-confidence and feeling humiliated. 
 

Threat:  

Form of violence, which is defined as any behavior or suggestion through tone of voice or 

looks or signals exercised by the aggressor, and this is accompanied with the feeling of lack of 

dignity, humiliation and powerlessness. 
 

Child: 

Every human being under the age of eighteen. 
 

Violence between spouses:  

It includes all forms of violence, whether sexual or psychological or physical or it could be a 

deprivation of social, economic and political rights which is practiced by one spouse to the 

other. 
 

Marital rape: 

Forcing the wife to have sexual intercourse at an inappropriate times or in times of illness or 

to force the wife to do humiliating sexual acts during intercourse or forcing her to comply 

with his demands and unnatural practices. 
 

Social Abuse against the elderly: 

This is a type of abuse that elderly people (65 and over) are exposed to by  a household 

member whom they reside or do not reside with. It takes different forms including; force them 

to stay in bed pretending that they are sick even though they are not sick, or any member of 

their family isolate them from people or prevent them from meeting any one.  
 

Physical Abuse against the elderly: 

This is a type of abuse that elderly people (65 and over)  are exposed to by a household 

member whom they reside or do not reside with. It takes different forms 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 built or stick and breaking a bone as a result of an attack.  
 

Economic Abuse against the elderly: 

This is a type of abuse that elderly people (65 and over) are exposed to by   a household 

member whom they reside or do not reside with. It takes different forms including taking 

things belonging to the elderly such as (money, property, and the like), also, breaking things 

that belong to elderly people. 
 

Decision-making at the household: 

It means the person who makes the decisions at the household so as to run its affairs. Mostly, 

it is either the husband or the wife or both decide for the household. Household decisions deal 

with a number of issues including buying a car, having children, determining the number of 

children to be had, the internal affairs of the household (such as kitchen remodeling, house 

remodeling, and the like) buying a home or building a new home, wife's work outside the 

house, spending money at the household, visiting relatives and friends, choosing a school for 

the children, running the economic affairs of the household, dealing with the wife's salary. 
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Health  Ignorance: 

This is a type of abuse that elderly people (65 and over)  are exposed to by a household 

member whom they reside or do not reside with. It takes different forms including cannot take 

their medicine by their delves or family members do not assist them to take their medicine 

when needs. 
 

households who exposed to violence from Israeli occupation forces and settlers: 

Is a form of violence against the husband or wife or children, whether they are males or 

females or any family members by occupation or settlers and it includes several forms, 

martyrdom, injury, beatings, arrests, raids, demolitions of a family members. 
 

Aggressor / ranter: 

Any person who practices violence in all its forms. 
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