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 المقدمة
 

نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للمرة الثالثة مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، حيث تم تسليط الضوء على 
واإلجتماعية واإلقتصادية، وهدف المسح الى توفير البيانات واإلحصائيات المحدثة حول ظاهرة العنف بكافة أشكاله السياسية 

ظاهرة العنف، خاصة وأنه في السنوات القليلة الماضية ازداد االهتمام العالمي واإلقليمي والمحلي بموضوع إنتشار العنف، 
متعلقة بالعنف، لذا جاء مسح العنف في المجتمع بالمقابل هناك نقص كبير في الدراسات واألبحاث التي تبحث بالقضايا ال

ليوفر البيانات واإلحصائيات التي تمكن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والباحثات من  2019الفلسطيني
 تنفيذ الدراسات التي تكشف أسباب انتشار العنف وتأثيره على األفراد والمجتمعات وكذلك طرح الحلول للحد منه.

 
ميز المسح بتنفيذه بمشاركة واسعة من قبل الخبراء والخبيرات المحليين، ومقدمي/ات الخدمات للنساء واالطفال ضحايا العنف ت

من المؤسسات الرسمية واالهلية ومن االكاديميين/ات والمؤسسات االممية والدولية التي قدمت الدعم الفني وزودت فريق 
حيث تم اشراك   ات الذين ساهموا/هن بشكل فاعل في كافة مراحل تنفيذ المسح.والخبيرات والمختصين/ العمل بالخبراء

تطوير إستمارة البحث مؤسسات المجتمع المحلي والخبراء في تدريب العاملين/ات الميدانيين/ات. كما تمت مشاركتهم/هن في 
 .2030ية المستدامة بشكل يستجيب ألجندة السياسات الوطنية الفلسطينية ولتتالءم كذلك مع مؤشرات التنم

 
إضافة أقسام جديدة إلستمارة المسح إستهدفت فئات جديدة لم يتم إستهدافها في المسوحات  كما ساهمت اللجنة االستشارية في

مثل ذوي/ات اإلعاقة من األطفال، والعنف الجنسي ضد األطفال وكذلك اضافة قسم حول الرجال المتزوجين، كما  -السابق
كما أضيف قسم خاص بالتكلفة االقتصادية للنساء اللواتي سبق تم تناول العنف االلكتروني كشكل جديد من أشكال العنف، 

تم خالل مرحلة العمل الميداني توزيع  عرض له النساء من قبل أزواجهن.لهن الزواج لقياس التكلفة االقتصادية للعنف الذي تت
دليل الخدمات المقدمة للنساء واألطفال المعنفين/ات وذلك ليتسنى تعريف الجهات المبحوثة بهذه الخدمات وأماكن الحصول 

 عليها.
 

ول تجربة تنفيذ مسح العنف في المجتمع واليوم يضع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بين أيديكم تقريرًا توثيقيًا ح
باإلعالن عن نتائج المسح، راجين أن يتم  وانتهاءلجميع مراحل المسح، بدًء من التخطيط مرورًا بالتنفيذ  2019الفلسطيني 

 اإلستفادة من هذا التقرير في أي مسوحات أخرى.
 

اإلستفادة من هذه التجربة في تنفيذ المسوحات وتعميم  يأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من أن يسهم هذا التقرير في
 التجربة الفلسطينية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
  

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    2021آذار، 
                                                                                                          د. عال عوض

زرئيسة الجها                           
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 الفصـــــل األول
 

 تقديم

 نبذة عن رصد ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي في فلسطين  1.1

بموضوع إنتشار ظاهرة العنف، كما زاد اإلهتمام بدراسة أسباب ودوافع  برز خالل السنوات القليلة الماضية إهتمامًا عالمياً 
ونتائج العنف على كل من الفرد والمجتمع، حيث أخذ العنف باإلنتشار بأشكال مختلفة في العالم بأسره، وقد غدا العنف ثقافة 

ة، مما أثر سلبًا على فرص التطور والتقدم مجتمعية تمارس في كافة مجاالت الحياة اإلقتصادية، السياسية، الثقافية واإلجتماعي
تجاه القضايا المتعلقة بالتنمية خاصة قضايا الفقر والبطالة وحقوق اإلنسان.  ويعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات 

والشباب من إنتشار ظاهرة العنف بكافة أشكاله وأنواعه، ويمس العنف كافة أفراد المجتمع من رجال ونساء وكبار السن 
 وذوي/ات اإلعاقة واألطفال ذكورا وإناثا.

 
خالل السنوات األربعة عشرة األخيرة، نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسحين وطنيين حول العنف في المجتمع 

أن ظاهرة العنف ضد  2005، وقد أظهرت البيانات وتحديدًا في مسح العنف األسري 2011و 2005الفلسطيني في عامي 
تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف  2005لنساء والفتيات فى تزايد في المجتمع الفلسطيني، وعلى أثر نتائج المسح ا

وزارة حكومية وكذلك  12برئاسة وزارة شؤون المرأة وضمت في عضويتها  2008حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 
والذي  الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المراة  منتدى المنظمات األهلية ة، وممثلة عنممثلة عن االتحاد العام للمرأة الفلسطيني

مؤسسة حقوقية ونسوية، حيث أنيط باللجنة عدة مهام ومنها: إقتراح وتعديل وتحديث التشريعات الخاصة  41بدوره يضم 
ف ضد المرأة ، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات بحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله ووضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العن

على المستوى الوطني حول العنف الممارس ضد المرأة والفتيات ونشرها وتداولها، وكذلك إنشاء اللجان الفنية المتخصصة 
العنف ضد لمتابعة وتحقيق أهداف اللجنة والعمل على تنفيذ ما ورد في اإلتفاقيات الدولية ومواثيق األمم المتحدة الخاصة ب

 .المرأة في التشريعات واإلجراءات الوطنية
 

أقر نظام  2013، وفي عام 2019-2011وطنية لمناهضة العنف لألعوام كما قامت اللجنة الوطنية بوضع أول إستراتيجية 
ضع التحويل الوطني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، كما وتم إعداد دليل اإلجراءات الموحد، والذي هدف الى و 

السياسات واإلجراءات الضرورية لتفعيل هذا النظام والعمل على اإلستجابة إلحتياجات النساء والفتيات المعنفات، إضافة الى 
إنشاء وحدات حماية األسرة في مراكز الشرطة حيث تم تدريب الكوادر في الشرطة ومقدمي/ات الخدمات األخرى على كيفية 

 فال الناجين/ات من العنف. التعامل مع النساء والفتيات واألط
 

كحاجة ملحة لتحديث البيانات الخاصة بظاهرة العنف ولسد فجوة  2019جاء تنفيذ مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
المؤسسات الحكومية ومؤسسات  احتياجات، وذلك بهدف تلبية 2011و 2005البيانات التي لم تعالجها مسوحات عامي 

مجال الحد من العنف في المجتمع الفلسطيني سواء العنف المجتمعي أو األسري، وكذلك لتلبية المجتمع المدني العاملة في 
اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، والتي يقع على عاتقها وبمشاركة الشركاء إعداد الخطة االستراتيجية  احتياجات

كذلك تحديث نظام التحويل  الحديثةب توفر البيانات والتي تتطل 2030-2020الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لألعوام 
 الوطني للنساء المعنفات.
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 هدف المسح  2.1
توفير إحصائيات حديثة شاملة وممثلة حول ممارسة العنف، ولكافة فئات المجتمع الفلسطيني من  هدف مسح العنف الى 

اإلعاقة، بما في ذلك العنف الواقع على أفراد المجتمع نساء، أطفال، رجال، شباب، فتيات، كبار السن واألفراد ذوي/ات 
الفلسطيني من اإلحتالل، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات تساعد المعنين/ات على إعداد الدراسات وبالتالي رسم السياسات 

ي البرامج والخدمات ووضع البرامج بهدف الحد من ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني وكذلك إلعداد وتعزيز إمكانية التقدم ف
 :، أما األهداف الخاصة للمسح فهيذات العالقة على المستويين الوطني والقطاعي

 تحديد أنواع وأشكال ومدى العنف الممارس في فلسطين. ●
 قياس التكلفة االقتصادية للعنف على يد الزوج. ●
 المجتمعي.تحديد السمات السكانية واالقتصادية للضحايا/ الناجين/ات من العنف األسري و  ●
التعرف على سلوك البحث عن المساعدة لدى الضحايا/الناجين/ات ومقدمي/ات الخدمات الذين/اللواتي يتم التوجه  ●

 إليهم/هن.
 

بتحقيق هذه األهداف تمكن الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات محدثة، تمثيلية وموثوقة حول العنف، كما عزز نظام الرصد 
للعنف القائم على النوع االجتماعي، بحيث يكون أحد مدخالت تقرير الدولة حول مؤشرات  الوطني عبر تطوير مؤشرات وطنية

 ، وخاصة العنف ضد النساء واألطفال وكبار السن وذوي/ات اإلعاقة.2030أهداف التنمية المستدامة 
 

  .المركزي لإلحصاء الفلسطينيجهاز لبتقديم الدعم الفني ل الجهات المشاركة 3.1
 المرأة.وزارة شؤون  .1
 صندوق االمم المتحدة للسكان. .2
 اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )االسكوا(. .3
 التعاون االيطالي. .4
 اللجنة الوطنية لمناهضة العنف. .5
 عدد من الخبراء والخبيرات واألكاديمين/ات. .6
 

 الجهات الممولة 4.1
 صندوق االمم المتحدة للسكان.  .1
 لغربي آسيا )االسكوا(.اللجنة االجتماعية واالقتصادية  .2
 . التعاون االيطالي.3
 . وزارة شؤون المرأة.4
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 الفصـــــل الثاني
 

 التخطيط والتنظيم 

 مرحلة التخطيط للمسح 1.2
 تسمت المرحلة التحضيرية باآلتي:إ

أهمية وأهداف مسح العنف عقد سلسلة من اإلجتماعات واللقاءات التشاورية داخل الجهاز ومع الشركاء والممولين، لبلورة  -
حيث تم تعيين مستشارة محلية للمسح بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان والتي من جهتها  فى المجتمع الفلسطيني.

 :وقد عملت على ما يلي قامت بإعداد الملخص الفني للمسح، أهميته وأهدافه وسماته
 سطيني بعين االعتبار عند إعداد قائمة المؤشرات واالستمارة؟ما العناصر التي أخذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفل ●
 ما هي المدخالت والمسؤولية الخاصة باللجنة االستشارية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في هذه العملية؟ ●
بشكل كيف سيتم نشر المسح وتوزيعه؟ وشملت خطة النشر، وضع شعارًا مرسومًا وآخر إنشائيًا وطباعة نتائج المسح  ●

 واضح وجذاب.
 تشكيل لجنة فنية مسؤولة على تنفيذ المسح بحيث تضم في عضويتها ممثلين/ات من مختلف اإلدارات ذات العالقة. -
 تشكيل لجنة توجيهية من اإلدارة العليا في الجهاز. -
عن عدد من والتي تشمل ممثلين/ات  2019تشكيل اللجنة اإلستشارية الوطنية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني  -

المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والجامعات، إضافة إلى ممثلين/ات عن المؤسسات 
 الدولية.

 .2019حصر المؤشرات المتعلقة بمسح العنف في المجتمع الفلسطيني  -
ن تضمين مؤشرات التنمية المستدامة والعمل على تطوير اإلستمارة والتأكد م 2011مراجعة إستمارة مسح العنف في العام   -

 ذات العالقة في إستمارة مسح العنف.
 مراجعة األدبيات والتجارب الدولية ذات العالقة. -
 تحديد إحتياجات المؤسسات الوطنية والدولية في المسح. -
ي الذي قدمه صندوق إستقدام بعثة فنية قامت بمراجعة اإلستمارة والمنهجية والمؤشرات الرئيسية، ذلك من ضمن الدعم الفن -

 .UNFPAاألمم المتحدة للسكان 
 .GSBPMإعداد الجدول الزمني الخاص بالمسح حسب النموذج المعياري   -
 إعداد كتيب تدريب فريق العمل الميداني لجمع البيانات ولقد شمل ستة فصول.  -
 تدريب فرق العمل الميداني على كيفية إستيفاء اإلستمارة. -
 ات.إنطالق عملية جمع البيان -
 تحليل بيانات المسح. -
 إعالن نتائج المسح. -
 

 مرحلة التحضير الفني واإلداري  2.2
تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الفنية واإلدارية في مرحلة التحضير للمشروع، وهذه اإلجراءات تمثلت بتشكيل اللجان 

 .2019الضرورية إلنجاز مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
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 اللجنة الفنية ●
  :والتى شملت كل من الدوائر المختلفة للجهاز من رئيس اللجنة )المدير الفني للمسح( وعضوية تسعة موظفين/ات من مكونة

 دائرة إحصاءات النوع االجتماعي
 دائرة إحصاءات التعليم

 مكتب الوكيل للشؤون االحصائية
 دائرة العينات وأطر المعاينة

 دائرة التنسيق والمتابعة
 لتأهيلدائرة التدريب وا

 دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
  دائرة معالجة البيانات

 فيما يلي: اللجنة الفنية وتركز عمل
دراسة ملفات المسح السابق وتجارب الجهاز في مجال تنفيذ النشاطات المشابهة، والتوصيات الدولية الخاصة بالمسح  -1

 وإستخدامها كمنطلق وإطار عام للعمل.
خطة عمل للمسح وجدول زمني مفصل لتنفيذه، بحيث تتضمن هذه الخطة فعاليات فحص اإلستمارات وتنفيذ إعداد  -2

التجربة القبلية وإصدار تقريرها قبل مباشرة العمليات الميدانية، إضافة الى خطة إعالمية وخطة لنشر النتائج مبين فيها 
 األنشطة والجدول الزمني لتنفيذها.

قديرية للمسح واعتمادها حسب األصول، وإدارة صرفها ومراقبة تنفيذ بنودها وضمان عدم المناقلة بين إعداد الموازنة الت -3
 البنود المختلفة، وإصدار التقرير النهائي لحسابتها الختامية وإغالقها رسميا وحسب األصول.

تطلبات السيطرة التامة على المسح تطوير جميع األدوات والوسائل واألدلة والبرامج، وعناصر ضبط الجودة وغيرها من م -4
 وتنفيذه حسب األصول وبأقل التكاليف، وضمن الوقت المتاح.

إعداد التقارير الدورية حول تقدم سير العمل والتقييم المستمر لهذا التقدم بالمقارنة مع الخطة واألهداف، والعمل على  -5
 ذ.الفحص الدوري لمدى تطابق الخطة مع الجدول الزمني مع التنفي

 إعداد التقارير الفنية والمالية الدورية الخاصة بالجهة المانحة. -6
 إصدار كافة األدلة الخاصة بالتوثيق وتأهيل البيانات لالستخدام العام. -7
 إصدار التقارير الختامية الفنية واإلدارية والمالية حول المسح والتوصيات والعبر المشتقة والدروس المستفادة للمستقبل. -8
اللجنة الفنية لغايات إنجاح  فيتطلب عمل اللجنة الفنية التنسيق والتشاور حسب األصول مع جميع األطراف غير الممثلة و  

 الوقت المناسب. فيالعمل، وتأمين الحصول على المتطلبات الالزمة 
 
 اللجنة التوجيهية ●

 والتي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني دوائر مختلفة فيمكونة من رئيس اللجنة وعضوية أربعة موظفين يعملون في 
 : ضمت
 مدير عام السجالت والمراقبة االحصائية 

 مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
 مدير عام االدارة العامة للتعدادات

 مدير عام العينات والمعايير والمنهجيات
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  مستشار رئيسة الجهاز للشؤون الفنية
 

 :لمرجعية للجنة الفنية حيثالتوجيهية ا وشكلت اللجنة
 يقدم رئيس اللجنة الفنية كافة التقارير والمراسالت المتعلقة بعمل اللجنة الى رئيس اللجنة التوجيهية.  -1
يتم إعتماد أي مواد أو تقارير سواء فنية أو إدارية أو طلبات لجهات خارجية من خالل رئيس اللجنة التوجيهية حكما  -2

 المتبعة.وبحسب األصول 
 جميع الجوانب المتعلقة بالمسح وعمل اللجنة الفنية. فيتعتبر اللجنة التوجيهية الجهة المسؤول أمام رئيسة الجهاز  -3
 
 اللجنة الوطنية االستشارية ●
، 2019شكل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لجنة إستشارية وطنية خاصة بمسح العنف في المجتمع الفلسطيني  

تتكون اللجنة من مجموعة من ممثلين/ات عن الوزارات والمؤسسات ذات العالقة المباشرة بموضوع المسح، وترأس الجهاز 
عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وكانت عضوية اللجنة الوطنية  اللجنة اإلستشارية الوطنية، وضمت اللجنة كذلك عضوية

 .ولكن ضمنت توفر عناصر مختصة وذات خبرة في مجال مناهضة العنف إعتبارية وليست شخصية
 
ذكور والعضوية شملت ممثلين/ات عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات  7أنثى و 34عضواً منهم  41بلغ عدد أعضاء اللجنة  

 لمدني وخبراء/ات وأكاديميين/ات.المجتمع ا
 

رصد تجلت أهمية اللجنة اإلستشارية بتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار والتشاور على أولويات العمل الوطني في مجال 
إهتمام المسح، كما شكل مرجعية وطنية للمسح، إضافة الى تحديد مالمح التغطية الفنية ظاهرة العنف وأشكاله مجال 

لمطلوبة ضمن المسح ومستويات النشر الالزمة، والعمل على تبادل المستجدات الفنية ومشاركتها فيما بين أعضاء والمؤشرات ا
 اللجنة لإلستفادة منها عند تنفيذ المسح، ولعبت المؤسسات األممية دورا مميزا في مساندة اللجنة اإلستشارية فنيا وماليا.

 
 طنية فهي:والمهام التي أوكلت للجنة اإلستشارية الو  
 اعتماد اإلطار العام للمسح بما يشمل التوصيات الفنية وتوجيه أي مقترحات إضافية. .1
 اعتماد خطة عمل المشروع والجدول الزمني لكافة فعاليات المسح بدًء بالتحضير وإنتهاًء بنشر النتائج وتعميمها. .2
ك إستمارة المسح وموازنته وإجراءات ضبط الجودة اعتماد األدوات والوسائل واألدلة والبرامج الخاصة بتنفيذ المسح وكذل .3

 وغيرها بما يضمن تنفيذ المسح بأفضل الطرق وبأقل التكاليف وضمن الوقت المتاح.
اإلطالع على التقارير الفنية واإلدارية الدورية حول تقدم العمل والتقييم المستمر للتقدم بالمقارنة مع معطيات الخطة  .4

 الالزمة.واألهداف وإصدار التوجيهات 
 اإلطالع على النتائج األولية للمسح ومناقشتها وإعتمادها قبل نشرها. .5
 

 أما نظام عمل اللجنة اإلستشارية تمثل بما يلي:
 تعقد اللجنة ثالث إجتماعات كحد أدنى خالل تنفيذ المشروع. .1
 أعضائها.للجنة أن تعقد إجتماعات طارئة بناًء على طلب رئيسها أو بناًء على طلب خمسة من  .2
 تكون إجتماعات اللجنة العادية قانونية بحضور ثلث أعضائها على األقل. .3
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 تقوم إدارة المشروع بما فيها أعضاء اللجنة الفنية بدور سكرتاريا اللجنة. .4
تتولى إدارة المشروع مسؤولية تحضير جدول األعمال لكل إجتماع، ويدعى أعضاء اللجنة لإلجتماع العادي قبل أسبوع  .5

 موعد اإلجتماع وفق جدول أعمال محدد.عمل من 
 يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة المتابعة مع الجهة/ المؤسسة التي يمثلها في تنفيذ ما يتعلق بها من المشروع. .6
 تقوم اللجنة بدراسة التقارير المعدة من قبل إدارة المشروع حول سير أعمال المشروع وإتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة. .7
 ة اللجنة إعتبارية وليست شخصية، وال يجوز اإلنابة في حضور إجتماعات اللجنة.عضوي .8
 

 على البنود التالية: 2019ويشمل محضر إجتماع اللجنة اإلستشارية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

جدول أعمال اإلجتماع.  -5المشاركين/ات فى اإلجتماع.  -4مكان إنعقاد اإلجتماع.  -3الساعة.  -2اليوم والتاريخ.  -1
 قائمة الحضور. -10القرارات.  -9التوصيات.  -8مجريات اإلجتماع.  -7إفتتاح اإلجتماع.  -6

 ملخص ما ورد فى تلك اإلجتماعات: وهذا علمًا بأنه تم عقد خمس إجتماعات للجنة الوطنية اإلستشارية

رقم 
 اإلجتماع

تاريخ إنعقاد 
 التوصيات والقرارات جدول اإلجتماع عدد الحضور اإلجتماع

رئيسة الجهاز  3/4/2018 1
ووزيرة وزارة 

شؤون المرأة  
 25و

 مشارك/ة

. إعتماد نظام عمل اللجنة 1
 اإلستشارية.

عرض ومناقشة مؤشرات . 2
 المسح.

. الجدول الزمني لمسح العنف 3
2018. 

 . النقاش والتوصيات.4

. تعديل نظام اللجنة التوجيهية بناء 1
التى وردت من على المالحظات 
 األعضاء فى النقاش.

. دراسة مدى إمكانية إضافة عدد من 2
المتغيرات المطروحة الى إستمارة مسح 

 .2018العنف 
. إعتماد نظام عمل اللجنة الوطنية 3

 اإلستشارية بالتعديالت.
 الترحيب   .1 26 5/7/2018 2

عرض ومناقشة المنهجية  .2
 الخاصة بالمسح

استمارة عرض ومناقشة  .3
  المسح

الجدول الزمني لمسح عرض  .4
 2018العنف 

 النقاش والتوصيات .5

اعطاء اللجنة االستشارية  .1
الستالم أي  11/07/2018موعد 

 مالحظات إضافية.
االستمارة والمنهجية والجدول  .2

الزمني يتم اعتبارها معتمدة من اللجنة 
 بعد اعتماد محضر االجتماع.

ارسال محضر االجتماع  .3
االستشارية ) لكافة أعضاء اللجنة 

 باللغتين(.
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رقم 
 اإلجتماع

تاريخ إنعقاد 
 التوصيات والقرارات جدول اإلجتماع عدد الحضور اإلجتماع

 االفتتاح والترحيب   .1 25 21/01/2019 3
عرض نتائج تقرير التجربة  .2

 2018القبلية لمسح العنف 
 التعديالت على عرض .3

  االستمارة النهائية للمسح
 النقاش والتوصيات .4

اعطاء اللجنة االستشارية موعد . 1
الستالم أية مقترحات  04/02/2019

الشكل  متعلقة بآلية التحويل او
المطلوب لمساعدة األفراد الذين 

 تعرضوا للعنف.
ارسال محضر االجتماع لكافة  .2

 أعضاء اللجنة االستشارية ) باللغتين(.
 االفتتاح والترحيب   .1 20 08/80/2019 4

عرض حول سير العمل على  .2
 2019مسح العنف 

حول مؤشرات مسح  عرض .3
ومقارنتها مع  2019العنف 

 المؤشرات السابقة للمسح
عرض المؤشرات الجديدة  .4

والمتعلقة بمؤشرات أهداف 
 التنمية المستدامة 

عرض حول الخطوات القادمة  .5
 للمسح

 النقاش والتوصيات .6

تشكيل لجنة متخصصة لمناقشة . 1
مؤشرات عنف االحتالل يتولى رئاستها 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
وعضوية وزارة شؤون المرأة ويكون 

الحاج يحيي مستشارًا الدكتور محمد 
 لها.

 االفتتاح والترحيب   .1 25 90/01/2020 5
عرض محتويات التقرير  .2

التفصيلي للنتائج الرئيسية 
 .2019لمسح العنف 

مقترح الدراسات التحليلية من  .3
واقع بيانات مسح العنف 

2019. 
 

تزويد وزارة شؤون المراة  .1
بقائمة الدراسات التحليلية المقترحة من 

والمتفق  2019العنف بيانات مسح 
عليها بين كافة اعضاء اللجنة 
االستشارية الوطنية لتتولى وزارة شؤون 
المراة المتابعة على توفير تمويل وتنفيذ 

 هذه الدراسات التحليلية المعمقة.
اضافة بعض األسئلة ضمن  .2

استمارة مسح القوى العاملة، والتي 
سنة  18ستسأل فقط لالناث في العمر 

على بيانات حول فأكثر للحصول 
 الميراث 
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 اجتماع للجنة اإلستشارية الوطنية:
 

 
 

 مرحلة مراجعة األدبيات والتجارب اإلقليمية والدولية  3.2
 المركزي  جهازالعلى مراجعة أبرز األدبيات المحلية والدولية واإلقليمية وكذلك اإلستفادة من تجربة  حرصت اللجنة الفنية

  .2011و 2005مسح العنف لألعوام فى تنفيذ الفلسطيني صاء لالح
 

 التقديرات العالمية واإلقليمية للعنف ضد المرأة، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ✔
 العنف ضد المرأة: حقائق وأرقام، هيئة األمم المتحدة للمرأة. ✔
 .2013دراسة عالمية عن جرائم القتل، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  ✔
 .2014العالمي للوقاية من العنف، تقرير منظمة الصحة العالمية،  الوضع ✔
حقوق كبار السن في جميع المناطق، مساهمة صندوق األمم المتحدة للسكان في تقرير األمين العام لألمم المتحدة  ✔

 .65/182بشأن تنفيذ القرار 
 .2005مسح العنف فى المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ✔
 .2011مسح العنف فى المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ✔
 .2018العنف المبني على النوع االجتماعي، البنك الدولي،  ✔
 .2013نظام حماية الطفل في دولة فلسطين، يونسيف،  ✔
ون االقتصادية واالجتماعية المبادئ التوجيهية إلعداد إحصاءات العنف ضد المرأة، المسوح اإلحصائية، إدارة الشؤ  ✔

 .2014باألمم المتحدة، 
اإلطالع على تجربة المملكة المتحدة البريطانية فى مسح العنف من خالل البعثة الفنية التى قدمت اإلستشارة للجنة  ✔

 الفنية المسؤولة عن تنفيذ المسح.
وإعتمادها كنموذج، كما تم اإلطالع على مراجعة تجربة مصر بأسئلة اإلستمارة الخاصة بالتكلفة االقتصادية للعنف  ✔

 تجربة المغرب وأوغندا بهذا الخصوص.
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 مرحلة تحديد المؤشرات 4.2
 استند مسح العنف في المجتمع الفلسطيني الى قائمة من المؤشرات وهي:

والتي تجمع  ،الفلسطينيمؤشرات األمم المتحدة الرئيسية واالختيارية حول العنف ضد المرأة، المصاغة في السياق  :أوالً 
 :المعلومات عن

 خمسة موضوعات أساسية:
 . العنف الجسدي1
 العنف الجنسي 2. 
 العنف النفسي 3. 
 العنف االقتصادي 4. 

 العنف االجتماعي .5
 

 من أهداف التنمية المستدامة: 16: حيث تم اعتماد الهدف الخامس والهدف 2030 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة :ثانياً 
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: الهدف الخامس:

: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك اإلتجار 2.5الغاية 
 بالبشر واإلستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع اإلستغالل.

النساء المتزوجات والفتيات في سن الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نسبة : 1.2.5المؤشر
 نفسي من الزوج الحالي أو السابق، خالل األثني عشر شهرًا الماضية، مصنفة بحسب شكل العنف والفئة العمرية.

وق الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نسبة النساء المتزوجات والفتيات في سن الخامسة عشرة وما ف :2.2.5المؤشر 
 نفسي من أشخاص غير الزوج، خالل األثني عشر شهرا الماضية، حسب الفئة العمرية ومكان حدوث العنف.

 
: تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للتنمية المستدامة، وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فاعلة 16الهدف 

 لة وشاملة للجميع على جميع المستويات:وخاضعة للمساء
 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان. :1.16الغاية 

: النسبة المئوية للسكان الذين تعرضوا للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي خالل األثني عشر شهرًا 3.1.16المؤشر 
 الماضية.

 إنهاء إساءة المعاملة واإلستغالل واإلتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم. :2.16الغاية 
سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني  17النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و :1.2.16المؤشر 

 و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.
 18سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي في سن  29و 18: نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 3.2.16شر المؤ 
 سنة.

 : تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص ووصول الجميع إلى العدالة.3.16الغاية 
ثني عشر السابقة الذين أبلغوا عن إيذاءهم للسلطات المختصة أو نسبة ضحايا العنف في األشهر اإل :1.3.16المؤشر 

 غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميًا.
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 مرحلة إعداد اإلستمارة 5.2
، حيث تم تطوير اإلستمارة 2019لتكون األساس عند إعداد إستمارة المسح لعام  2011تم إعتماد إستمارة مسح العنف لعام 

(، كما تم 16، الهدف 5يستجيب الى أجندة السياسات الوطنية وبما يتالءم مع مؤشرات التنمية المستدامة )الهدف بشكل 
ارات والتجارب الدولية والتشاور مع الشركاء والجهات المختصة والمهتمة ومنهم وزارة شؤون االطالع على عدد من اإلستم

وعدد كبير  UN-WOMEN، وUNFPAسيا وصندوق األمم المتحدة للسكان المرأة واللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية لغربي أ
كما تم عرض اإلستمارة   االستشارية الوطنية.من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي في إطار إجتماعات اللجنة 

لتجنب أي حساسية ممكن  ومراجعتها من قبل خبيرة محلية وتم تدقيق اللغة المستخدمة ومراجعتها من ناحية منظومة ثقافية
 .ن تظهر أثناء توجيه االسئلةأ
 

 مرحلة التحضير للعمل الميداني    6.2
تأتي هذه المرحلة بعد اإلنتهاء من كافة التحضيرات وتجهيز اإلستمارات واألدوات ونماذج العمل، وتخللها عقد دورة تدريبية 
خاصة لطواقم العمل الميداني شملت الباحثين/ات والمشرفين/ات الميدانين بهدف إكسابهم/هن المهارات األساسية الالزمة 

والتعريفات الواردة في االستمارة، ولإلطالع على آلية وتقنية إجراء المقابالت في الميدان لجمع المعلومات، ولتوحيد المفاهيم 
وسبل التعامل مع المستجدات التي يواجهها الفريق في العمل وفقًا للمنهجية التي تم تطويرها لهذه الغاية، ويتألف برنامج 

إستيفاء اإلستمارات باستخدام األجهزة اللوحية ضمن التدريب من محاضرات نظرية حول أدبيات البحث الميداني وكيفية 
 السياسة المتبعة في الجهاز في هذا المجال. 

 
 أواًل _ تنظيم وإدارة العمل الميداني: 

تـولت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني تدريب وتنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانيًا وفق الخطة المعدة لذلك 
عداد التعليمات والنماذج واألدوات الالزمة للعمل الميداني، وتشكل فريق العمل الميداني من منسق/ة العمل باإلضافة إل

 باحثين/ات ذكورًا وإناثًا. 4الميداني ومنسقين/ات للمناطق وفرق ميدانية حيث ضم كل فريق مشرفة و
 

 ثانيًا _ اختيار الطاقم:
ميداني( من الكوادر المؤهلة ومن ذوي الخبرة والكفاءة في العمل الميداني، وممن تم العمل على إختيار الطاقم )فريق العمل ال

وممن عملوا في مسوح أسرية سابقة، وضم الطاقم  2017سبق لهم/لهن العمل بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
 باحثين وباحثات لخصوصية المسح.
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 الفصـــــل الثالث
 

 المنهجية
 

 الفئات المستهدفة 1.3
 الفئات المستهدفه لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني من:

 سنة(. 11-0الفئة األولى: االطفال )ذكور وإناث( من الفئة العمرية ) .1
 سنة(. 17 -12الفئة الثانية: األطفال )ذكور وإناث( من الفئة العمرية ) .2
 سنة(. 64-14الزواج من الفئة العمرية )الفئة الثالثة: النساء المتزوجات حاليًا أو سبق لهن  .3
 سنة(. 64-18الفئة الرابعة: األفراد )ذكور وإناث( غير المتزوجين ) .4
 سنة فأكثر. 65الفئة الخامسة: كبار السن  .5
 سنة(. 64-14الفئة السادسة: الرجال المتزوجين حاليًا او سبق لهم الزواج من الفئة العمرية ) .6

 
 تصميم اإلستمارة 2.3

باإلعتماد على تجربة الجهاز الثانية بتنفيذ مسح العنف لعام  2019إستمارة مسح العنف في المجتمع الفلسطيني تم تطوير 
، ولقد تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء في اللجنة اإلستشارية الوطنية لمسح العنف وباإلستعانة ببعثة فنية دولية، 2011

 يين، حيث شملت اإلستمارة ثمانية أقسام:وكذلك اإلستعانة بعدد من المستشارين/ات المحل
سنة، وهذا القسم 18القسم األول: البيانات التعريفية لألسرة، تم إستيفائه من قبل فرد من أفراد األسرة عمره أكثر من  .1

 يستوفي من جميع أفراد األسرة.
سنة، بهدف التعرف على 18 القسم الثاني: خصائص المسكن، تم إستيفائه من قبل فرد من أفراد األسرة عمره أكثر من .2

 ظروف المسكن والوضع اإلقتصادي لألسرة أي دخلها وإحتياجاتها المالية وقدرتها على اإلنفاق.
سنة(، تم إستيفائه من قبل  64-14القسم الثالث: النساء اللواتي سبق لهن الزواج أو المتزوجات حاليًا في الفئة العمرية ) .3

ج وقت تنفيذ المسح وفى حال وجود أكثر من سيدة في األسرة، تم االختيار من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزوا
لمسح اداخل األسرة المختارة في عينة  أكثرو أهي طريقة الختيار فرد و جداول كش العشوائية،  خالل إستخدام

وفي  .في المسوح االسرية يستخدم جدواًل مخصًصا لألرقام العشوائية الختيار الشخص الذي ستتم مقابلتههن، و /لمقابلتهم
  حال وجود أكثر من سيدة ذات إعاقة في األسرة تم إستيفاء اإلستمارات معهن وحصرهن بالكامل.

سنة(، تم إستيفاءاإلستمارة من قبل األم أو من يتولي رعاية الطفل/ة فى  11-0القسم الرابع: األطفال من الفئة العمرية )  .4
 لقسم أيضًا األطفال ذوي/ات اإلعاقة.األسرة التى رقمها زوجي، وشمل هذا ا

تم إستيفاء هذا القسم من  ،سنة( 64-14القسم الخامس: الرجال المتزوجين حاليًا او سبق لهم الزواج من الفئة العمرية ) .5
رجل متزوج حاليًا أو سبق له الزواج وفى حال وجود أكثر من رجل في األسرة متزوج أو سبق له الزواج تم إستخدام 
جداول كش العشوائية، وفى حال وجود أكثر من رجل ذوي إعاقة في األسرة متزوج أو سبق له الزواج في هذه الفئة 

 ات معهم وحصرهم بالكامل.العمرية تم إستيفاء اإلستمار 
سنة( الذين/ اللواتي لم يسبق لهم/لهن الزواج، تم إستيفاء هذا القسم من أي فرد غير  64-18القسم السادس: األفراد ) .6

متزوج أبدا سواء كان رجال أو إمرأة، وفي حال وجود أكثر من فرد في األسرة تم إستخدام جداول كش العشوائية وبنفس 
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ختيار العينة، وفى حال وجود أكثر من فرد )ذكرًا أو أنثى( ذوي/ات إعاقة تم إستيفاء اإلستمارات المنهجية السابقة ال
 معهم/هن وحصرهم/هن بالكامل.

سنة )غير المتزوجين/ات(، يسأل هذا القسم لألطفال مباشرة سواء  17-12القسم السابع: األطفال الذين أعمارهم/هن  .7
سنة( في األسرة تم إستخدام جداول  17-12ود أكثر من طفل/ة في الفئة العمرية )كانوا ذكورًا أو إناثًا، وفى حال وج

كش العشوائية الختيار طفل/ة إلستيفاء هذا القسم معه/ها، وفى حال وجود أكثر من طفل/ة ذوي/ات إعاقة تم استيفاء 
 اإلستمارات معهم/هن وحصرهم/هن بالكامل.

هذا الجزء مخصص فقط لكبار السن ذكورًا وإناثًا، حيث تم إستيفاء اإلستمارة سنة فأكثر(،  65القسم الثامن: كبار السن ) .8
 لجميع كبار السن أي حصرهم/هن بالكامل.

 
الفئات التى لم تشملها المسوحات السابقة  ضكأساس لإلستمارة إال أنه تم إضافة بع 2011رغم إعتماد إستمارة المسح للعام 

 وأبرز هذه اإلضافات:
سنة( ليتم إجابتها باإلنابة عنهم/هن من قبل مقدمي الرعاية لهؤالء  11-0لألطفال في الفئة العمرية )إضافة قسم  ●

 األطفال.
 إضافة قسم حول الرجال المتزوجين أو الذين سبق لهم الزواج.  ●
مبحوثين سنة( ليتم إجابتها مباشرة من قبل ال 17-12إضافة أسئلة حول العنف الجنسي لألطفال في الفئة العمرية )  ●

 والمبحوثات في هذه الفئة.
 إضافة أسئلة متعلقة بالعنف اإللكتروني على كافة أقسام اإلستمارة.  ●
إضافة قسم خاص بالتكلفة اإلقتصادية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج لقياس التكلفة االقتصادية للعنف الذي   ●

 تتعرض له النساء من قبل أزواجهن.
 

في اإلستمارة والتغطية الشاملة للمواضيع والفئات المستهدفة وكذلك المنهجية المقترحة، فقد  من أجل ضمان إتساق األسئلة
حيث عملت البعثة على  UNFPAقام الجهاز باستقدام بعثة فنية خاصة بالمسح بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

ل اإلستمارة لتلبي اإلحتياجات الوطنية والمعايير الدولية مراجعة إستمارة المسح والمنهجية والمؤشرات، وبناءًا عليه تم تعدي
 وبما تراعي الخصوصية الفلسطينية. 2030وإستجابة لمؤشرات التنمية المستدامة 

 
 إطار المعاينة 3.3

، ومنطقة العد 2017تكون إطار المعاينة من مناطق العد التي تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
أسرة، وقد تم إستخدام هذه  150تتكون من مجموعة من المساكن التي تعيش فيها األسر، وبلغ متوسط عدد األسر فيها 

 ( في المرحلة األولى من عملية إختيار العينة.PSUsالمناطق كوحدات معاينة أولية )
 
 طبقات التصميم 4.3 

 تم تقسيم المجتمع إلى طبقات متجانسة كما يلي:
 كطبقة منفصلة(. j1ى محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة للجزء من محافظة القدس والمسم 16)المحافظة  .1
 نوع التجمع )حضر، ريف، مخيم(. .2

 
 



:PCBS  وسائل حديثة وشراكة فاعلة2019تجربة تنفيذ مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ، 
 

25 
 

 حجم العينة 5.3
 أسرة. 12,942 بلغ حجم عينة المسح

 
   عينة المسح تصميم 36. 
 العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالث مراحل:  
 

( 310( مكونة من )PPSإختيار عينة طبقية عشوائية إحتمالية متناسبة مع حجم كل منطقة عد من األسر) المرحلة األولى:
 مناطق عد.

 
)كشوف  .ولى بطريقة عشوائية منتظمة( أسرة من كل منطقة عد تم إختيارها في المرحلة األ40إختيار ) المرحلة الثانية:

 بأسماء أرباب االسر(.
 

من  في حال كان لديها أكثر من فرد من كل فئةاألسرة المختارة في المرحلة الثانية  : تم إختيار فرد واحد منالمرحلة الثالثة    
 الفئات المطلوبة، تم إستخدام جدول كيش لضمان العشوائية في عملية اإلختيار.

 
 إختيار الفرد حسب جدول كش من كل فئة    7.3

سنة(: تم إختيار طفل أو طفلة من األسرة التي رقمها زوجي، حيث تم إستيفاء األسئلة  11-0األطفال من الفئة العمرية ) ●
ثالث الخاصة بهذه الفئة من النساء المتزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج من قبل األم أو من يتولى رعايتهم/هن وهناك 

 حاالت لهذه الفئة:
إذا وقع االختيار على امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج إلستيفاء القسم الخاص بها وكان لديها أطفال من الفئة  ✔

سنة( تقوم الباحثة بإختيار طفل )ذكر أو انثى( حسب جدول كش وإستيفاء بياناته من األم أو من  11-0العمرية )
 السيدة التي ترعاه/ها.

االختيار على امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج الستيفاء القسم الخاص بها وليس لديها اطفال من الفئة  إذا وقع ✔
 سنة( ال تقوم الباحثة باستيفاء األسئلة الخاصة بهذه الفئة. 11-0العمرية )

أطفال من الفئة إذا وقع االختيار على امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج الستيفاء القسم الخاص بها، وليس لديها  ✔
سنة(، ويوجد في األسرة أطفال من هذه الفئة تقوم على رعايتهم امرأة أخرى تم إختيار طفل أو  11-0العمرية )

 طفلة حسب جدول كش واستيفاء بياناته/ها من المرأة التي تقوم على رعايته/ها.
 

سرة التي رقمها فردي وطفلة من األسرة سنة(: إختيار طفل من األ 17 -12األطفال )ذكور وإناث( من الفئة العمرية ) ●
 التي رقمها زوجي.

سنة(: إختيار امرأة من هذه الفئة من األسرة التي  64-14النساء المتزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج من الفئة العمرية ) ●
 رقمها زوجي.    
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إختيار فردًا ذكرًا من األسر التي رقمها فردي سنة( غير المتزوجون: تم  64 -18األفراد )ذكورًا وإناثًا( من الفئة العمرية ) ●
 وفردًا أنثى من األسر التي رقمها زوجي.

 سنة فأكثر: حصر شامل لجميع هذه الفئة في االسرة )ذكورًا وإناثًا(. 65كبار السن  ●
الفئة العمرية من سنة(: تم اختيار رجل من هذه  64-14الرجال المتزوجين حاليًا أو سبق لهم الزواج من الفئة العمرية ) ●

 األسر التي رقمها فردي.
 

األسرة التي رقمها المتسلسل في عينة منطقة  العد فردي  الفئات المستهدفة
 )يستهدفها الباحث(

األسرة التي رقمها المتسلسل في عينة منطقة  
 العد زوجي )تستهدفها الباحثة(

 ( سنة.11-0األطفال ذكور وإناث ) 

 ( سنة.17-12األطفال اإلناث ) سنة. (17-12األطفال الذكور)
 ( سنة.64-18األفراد اإلناث غير المتزوجات ) ( سنة.64-18األفراد الذكور غير المتزوجين )

الرجال المتزوجين حاليًا أو سبق لهم الزواج من 
 ( سنة.64-14الفئة العمرية )

النساء المتزوجات حاليًا أو سبق لهن 
 ( سنة.64-14)الزواج من الفئة العمرية 

 سنة فأكثر ذكور واناث. 65كبار السن  سنة فأكثر ذكور واناث.  65كبار السن 
 اسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى. 40( تم اختيار عينة مساحية مكونة من j1في القدس )  
 

 توزيع العينة 8.3
المتساوي على الطبقات والتوزيع المتناسب مع الحجم وذلك من أجل تمثيل تم توزيع العينة بطريقة المتوسط بين التوزيع 

 مجتمع الدراسة بطريقة أفضل.
 

 مستوى النشر 9.3
 فلسطين. .1
 المنطقة )الضفة الغربية، قطاع غزة(. .2
 المنطقة )شمال الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، جنوب الضفة الغربية، قطاع غزة(. .3
 في قطاع غزة( حسب دقة المؤشرات. 5ي الضفة الغربية وف 11محافظة  16المحافظة ) .4
 نوع التجمع )حضر، ريف، مخيم(. .5

 أما األفراد ذوي/ات االعاقة:
 تم حصر جميع األفراد ذوي/ات اإلعاقة في األسر المختارة حسب ما يلي:

 األسر التي رقمها فردي في منطقة العد تم حصر الذكور ذوي االعاقة فيها فقط. .1
رقمها زوجي في منطقة العد تم حصر جميع اإلناث ذوات اإلعاقة في األسرة واألطفال من الفئة العمرية االسر التي  .2

 ( سنة.0-11)
 
 تعليمات للباحث/ة متعلقة بالمنهجية 10.3

 لقد تم تزويد الباحثين/ات بالتعليمات المتعلقة بالمنهجية بحيث:
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 حيث كل أسرة تأخذ نتيجة المقابلة المناسبة لها.ال يجوز إستبدال األسرة التي في العينة بأسرة اخرى،  .1
إذا كان رقم األسرة في منطقة العد فردي )يجب مقابلة الذكور( وكان جميع أفراد األسرة إناث يتم إعادة إسناد هذه األسرة  .2

 لباحثة والعكس صحيح.
ي فرد ذكر في األسرة خالل فترة العمل إذا كان رقم األسرة في منطقة العد فردي )يجب مقابلة الذكور( وال نستطيع مقابلة أ .3

 الميداني في منطقة العد يتم إعادة إسناد هذه األسرة لباحثة لمقابلة اإلناث والعكس صحيح.
إذا تم إستهداف أسرة وقام الباحث/ة بإستيفاء قسم واحد على األقل من اإلستمارة، واألقسام االخرى لم يتمكن/تتمكن  .4

 دم وجود فرد من هذه الفئة تعتبر اإلستمارة مكتملة.الباحث/ة من إستيفائها بسبب ع
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 الفصـــــل الرابع
 

 البيانات جمع البيانات والعمل الميداني ومعالجة ونشر
 

الجهاز المركزي تعتبر مرحلة العمل الميداني بمثابة العامود الفقري ألي مسح ضمن مراحل المسوح اإلحصائية، ولهذا فإن 
 لإلحصاء الفلسطيني يولي أهمية كبيرة لهذه المرحلة، ومر العمل الميداني بمرحلتين:

  إجراء التجربة القبلية 1.4 
 أهداف التجربة القبلية ●

تهدف التجربة القبلية الى فحص كافة الخطوات واإلجراءات التي سوف يمر بها المسح، حيث تعتبر التجربة القبلية أحد 
 إجراءات العمل الميداني.و  اإلستمارة على المتطلبات األساسية ألي مسح والتي على ضوء نتائجها يتم التعديل

 تم تحديد األهداف األساسية للتجربة بإختبار كما يلي:
 خطة وبرنامج التدريب وتقييم المدربين/ات واإلمتحانات اإللكترونية.   .1
 نجاعة برنامج حوسبة اإلستمارة على الجهاز اللوحي.  .2
 آلية تشكيل الفريق الميداني وآلية العمل في الميدان.  .3
 أسلوب العينة ومدى التجاوب في التجربة القبلية.  .4
 أسئلة اإلستمارة في كافة األقسام وبطاقات العرض.  .5
 قابلة.الفئات المستهدفة من المسح ومدى تواجدهم/هن في المنزل وقت الم  .6
 التعرف على معدالت اإلنجاز اليومي للباحثين والباحثات والوقت المستغرق لكل مقابلة.  .7

 
 إطار المعاينة للتجربة القبلية ●

، ومنطقة العد 2017تكون إطار المعاينة من مناطق العد التي تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
أسرة، وقد تم إستخدام هذه  150التي تعيش فيها األسر، ويبلغ متوسط عدد األسر فيها تتكون من مجموعة من المساكن 

 ( في المرحلة األولى من عملية إختيار العينة.PSUsالمناطق كوحدات معاينة أولية )
 
 حجم العينة في التجربة القبلية ●

الغربية وقطاع غزة ومثلت الحضر أسرة، في خمس مناطق عد في الضفة  188أسر، إستجاب منها  206تم الوصول الى 
 والريف والمخيم.

 
 تصميم عينة المسح للتجربة القبلية ●
 العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالث مراحل:  

 المرحلة األولى: إختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة مكونة من خمس مناطق عد.
منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة عشوائية منتظمة، )تم إستخدام ( أسرة من كل 40المرحلة الثانية: اختيار )

 كشوف بأسماء أرباب األسر(.
المرحلة الثالثة: تم اختيار فرد واحد من األسرة المختارة في المرحلة الثانية لديها أكثر من فرد من كل فئة من الفئات المطلوبة، 

 ئية في عملية االختيار.وذلك باستخدام جدول كش لضمان العشوا
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 تجهيز الخرائط وبرمجة اإلستمارة في التجربة القبلية ●
( من خالل تجهيز ملفات Geo data baseبعد اإلنتهاء من إعداد مسودة اإلستمارة تم إعداد الخرائط المطلوبة على شكل )

، وتم تهيئة السيرفر المخصص في GISخرائط لمناطق عينة التجربة القبلية للمسح من خالل نظم المعلومات الجغرافية 
وذلك الستخدامها من قبل مبرمج اإلستمارة  GIS map serviceالجهاز بنظم المعلومات الجغرافية إلستضافة الخرائط وتوفير 

أسابيع  4الحقًا، بعد ذلك تم إرسال اإلستمارة لدائرة معالجة البيانات لبدء عملية برمجة اإلستمارة وقد أستغرق ما يقارب 
لبدء التدريب على التجربة   تجهيز البرنامج، وتم إجراء مراجعة البرنامج من قبل اللجنة الفنية بحيث أصبحت اإلستمارة جاهزةل

القبلية، علمًا أنه تم توزيع األجهزة اللوحية على الباحثين والباحثات أثناء التدريب على التجربة القبلية لإلستمارة لفحص 
 تدريب العملي على اإلستمارة من جهة أخرى.البرنامج من جهة وضمان ال

 
 التدريب للتجربة القبلية ●

في قطاع غزة(، تم تدريب فريق العمل الميداني  10في الضفة الغربية، و 14متدرب ومتدربة ) 24بلغ عدد المتدربين/ات 
الل الفيديو الكونفرنس ، حيث كان التدريب مركزيًا لجميع محافظات الضفة الغربية ومن خ24/10/2018-16خالل الفترة 

مع قطاع غزة، بحيث تم التدريب على كافة أقسام اإلستمارة والمفاهيم المتعلقة بالعنف والتركيز على الجانب العملي بالتدريب 
 على الجهاز اللوحي، وآلية اجراء المقابلة، وكيفية الدخول الى األسرة إلستيفاء اإلستمارة.

 
 العمل الميداني للتجربة القبلية ●

 . 07/11/2018وانتهى ميدانيًا يوم  28/10/2018بدأ جمع البيانات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 
 

 التدقيق والترميز للتجربة القبلية ●
( وتطبيق قواعد التدقيق اآللي عليها، حيث تم PC-Tabletتم برمجة اإلستمارات التي تدخل باستخدام األجهزة اللوحية )

التدقيق أثناء إختبار البرنامج على الجهاز اللوحي والتعديل عليه أينما لزم ذلك، كما تم اإلطالع على البيانات فحص آليات 
المدخلة أثناء التجربة القبلية وظهرت بعض المالحظات على قيم بعض البيانات المدخلة، حيث تم في حينها مراجعة دائرة 

الموجودة على عدد من األسئلة، بالنسبة للترميز تم فتح شاشة لقسم الترميز معالجة البيانات لفحصها والتأكد من الضوابط 
 لترميز المهنة لألفراد مكتبيًا بشكل مركزي.

 
 ائج التجربة القبليةنت ●

تم إصدار تقرير بنتائج التجربة القبلية، حيث تم اإلستناد إلى التقارير اليومية التي أعدها الباحثون/ات والمشرفون/ات 
المشروع في الميدان، إضافة الى كتابة تقرير بخصوص البيانات التي تم جمعها وكذلك االجتماع التقييمي للجنة  ومنسقي/ات

 .(الفنية مع فريق العمل الميداني )الباحثين/ات والمشرفين/ات
 (  5.7أنظر/ي ملحق رقم ) 

 
 إجراء التعديالت على االستمارة ●
بناًء على ما ورد في تقارير التجربة القبلية تم إجراء التعديالت على اإلستمارة واألخذ بعين اإلعتبار كل ما ورد من مالحظات  

 من قبل فريق عمل التجربة القبلية وأثناء تدريب فريق عمل التجربة القبلية.
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 العمل الميداني للمسح الرئيسي 2.4
 الرئيسيتدريب فريق العمل الميداني للمسح  ❖

أيام، كما وتم تنفيذ  9لمدة  13/03/2019-3لقد تم تنفيذ تدريب للباحثين والباحثات في الضفة الغربية خالل الفترة الواقعة 
أيام، وكان إجمالي عدد المتدربين/ات في  8لمدة  26/02/2019-17التدريب للباحثين/ات في قطاع غزة في الفترة الواقعة 

 متدرب/ة. 173الضفة الغربية  متدرب/ة، وفي 74قطاع غزة 
 
وأشرفت اللجنة الفنية على تنفيذ التدريب حيث قام عدد من أعضاء اللجنة الفنية بالتدريب، تناول التدريب مقدمة عن مسح  

العنف وأهدافه، مهام وواجبات فريق العمل، التعرف على منهجية اختيار األفراد، كيفية استخدام الخرائط، وتعرف على المفاهيم 
 لعنف، كما وتم إستعراض اإلستمارة بكافة أقسامها.والمصطلحات العلمية الخاصة با

 
خالل فترة التدريب تم عقد العديد من اإلختبارات اإللكترونية القصيرة على األجهزة الكفية للمتدربين/ات حيث تم عقد جميع 

ة الكفية، ثم عقد اإلختبارات بشكل الكتروني، باإلضافة لتمرينات عملية على إستيفاء اإلستمارة على التطبيق على االجهز 
امتحان تقييمي باليوم األخير للدورة التدريبية للمتدربين/ات وبناءًا على ذلك تم اختيار األفضل من بينهم ليشكلوا فريق العمل 
الميداني، وقد قيم المتدربين/ات الدورة التدريبية والمدربون/ات، كما وعقدت دورة تدريبية للمشرفين/ات قبل العمل الميداني 

 الع على كيفية إسناد مناطق العد للباحثين/ات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.لإلط
 

ومن خالل مراجعة نماذج التقييم اليومي للتدريب تبين أن التدريب تم تنفيذه كما خطط له وكانت هناك متابعة حثيثة من قبل 
( 1.7إنظر/ي ملحق رقم )طاع غزة لتنفيذ التدريب. )اللجنة الفنية ومنسقين/ات العمل الميداني في كل من الضفة الغربية وق

 برنامج التدريب لفرق العمل الميداني(.
 
 تدريب فرق العمل الميداني على كيفية التعامل مع حاالت التوتر والقلق والخوف ●

للعنف سابقًا، ومن من المؤكد أن هذا النوع من المسوحات يثير القلق والتوتر واأللم عند المبحوثين/ات في حال تعرضوا/ن 
أجل ضمان االلتزام بالمعايير المهنية وضمان الكرامة اإلنسانية واحترام خصوصية المبحوثين/ات المعنفين/ات تم تدريب فرق 
العمل الميداني على أخالقيات العمل في الميدان وكيفية التعامل مع حاالت التوتر والقلق وخوف المبحوثين/ات، ولقد تم 

تور محمد الحاج يحيى حيث سلط الضوء أثناء التدريب على أهمية احترام حق المبحوثين/ات في اإلجابة على االستعانة بالدك
أسئلة االستمارة، كما تم التأكيد على ضرورة احترام خصوصية وسرية المعلومات التي يدلي بها المبحوثين/ات، وكذلك كيفية 

 ن وخاصة عند الحديث بجزئية تعرضهم/هن للعنف األسري.التعامل مع حاالت التوتر والقلق التي قد تنتابهم/ه
 
 نتائج تقييم التدريب ●

بنود، حيث تناول التقييم البند المتعلق  7بعد اإلطالع على التقارير اليومي والنهائي للتدريب تبين أن البنود التي تم تقييمها 
الجوانب المتعلقة بالمسح، وكذلك البند المتعلق بالمعرفة بجودة ومالئمة دليل التدريب، والبند المتعلق بشمولية التدريب لكافة 

بند المكتسبة من الدورة التدريبية، والبند الذي تناول مالئمة مدة الدورة التدريبية، وأيضا البند المتعلق بالقاعة والمرافق، وأخيرًا ال
 المتعلق بالتنظيم وتوفير اللوجستيات.
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% للبند المتعلق بالمعرفة 91% وكان للبند المتعلق بالقاعة والمرافق، و80بية بين لقد تراوح معدل التقييم في الضفة الغر 
لبند شمولية  96% وكان من نصيب بند القاعة والمرافق، و80المكتسبة من الدورة التدريبية، في غزة تراوح معدل التقييم بين 

% في الضفة الغربية أما غزة فكان 74وأقل تقييم % 93التدريب لكافة جوانب المسح، أما تقييم المدربين/ات فأعلى تقييم 
 ( نموذج التقييم اليومي للتدريب(.2.7أنظر/ي ملحق رقم ). )78وأقل تقييم % 99أعلى تقييم %

 
 تدريب فرق العمل الميداني في الضفة الغربية:

 
 
 

 تدريب فرق العمل الميداني في قطاع غزة.
 

 
 
 جمع البيانات ❖

، أما في 16/05/2019وانتهت بتاريخ  19/03/2019البيانات في محافظات الضفة الغربية بتاريخ بدأت عملية جمع 
تكون فريق العمل الميداني ، و 20/05/2019وانتهت في  13/03/2019محافظات غزة بدأت عملية جمع البيانات في تاريخ 

مدققة للقدس،  1مشرفة و 26باحث ذكر، و 42باحثة ميدانية و 92منسقين/ات للعمل الميداني و 5في الضفة الغربية من 
باحثة ميدانية  37موظف/ة دعم فني، أما في قطاع غزة تألف فريق العمل من منسق و 2وموظفتين إشارة للصم والبكم و

 مترجمة إشارة الصم والبكم. 1مشرفة و 11باحث ذكر، و 25و
 
 J1من خالل األجهزة اللوحية )التابلت(، باستثناء القدس  تم استيفاء إستمارة المسح في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 

 .J1إستمارات ورقية نظرًا لخصوصية وضع القدس 
 



:PCBS  وسائل حديثة وشراكة فاعلة2019تجربة تنفيذ مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ، 
 

33 
 

بدأ العمل ميدانيًا باختيار مشرف/ة من كل محافظة مع عدد من الباحثين/ات لفحص اإلستمارة والتطبيق والبرنامج ومجريات 
جميع الفريق الى الميدان، وبعد التأكد من جاهزية التطبيق والبرنامج تم العمل وحل أي إشكاليات قد تواجه الفريق قبل نزول 

 إستدعاء باقي الفريق للعمل الميداني.
 

بدأ الفريق العمل الميداني بالفترة صباحية ولكن بعد مراجعة مدى اإلنجاز تبين أن هناك مشكلة في عدم تواجد جميع األفراد 
لين أو طلبة الجامعات او المدارس في الفترة الصباحية، لذا تم إتخاذ القرار بنظام من الفئات المطلوبة وخاصة الذكور العام

الدوام المرن للباحثين/ات نظرًا لطبيعة المنطقة ولضمان تواجد االفراد بعد اإلنتهاء من أعمالهم/هن ومدارسهم/هن 
 .وجامعاتهم/هن والعمل اإلضافي أيام السبت بإعتباره يوم اجازة لمعظم القطاعات

 
 اإلشراف والمتابعة الميدانية والتدقيق والترميز ❖
 المتابعة ●

باحثين/ات، المشرفة تولت اإلشراف  4تشكل فريق العمل الميداني من منسق/ة للعمل الميداني، حيث ضم كل فريق مشرفة و
اإلستمارة، وأية  ومتابعة الباحثين/ات في الوصول إلى األسر المطلوبة، وكذلك متابعة حاالت رفض بعض األسر إلستيفاء

 مشاكل أخرى تبرز أثناء العمل الميداني مع الباحث/ة.
 

ولقد تولت مكاتب المحافظات مهمة اإلشراف والمتابعة على عملية جمع البيانات وحل المشاكل الميدانية، وكان هناك متابعة 
مختلفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير يومية من قبل المكاتب في المحافظات حيث تمت عملية إستالم وتسليم أدوات المسح ال

ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليومي باإلضافة الى تزويد إدارة المسح بتقرير يومي حول االنجاز وحاالت اإلستجابة وكافة 
 الميدان.  فيبرزت أثناء العمل  التيالمشاكل والمالحظات والتساؤالت 

 
قبل مدير/ة المشروع واللجنة الفنية ومنسقي/ات العمل الميداني وكذلك متابعة  كما تمت متابعة ميدانية ومكتبية للفريق من

الدعم الفني بشكل مباشر مع الباحثين/ات وحل اإلشكاليات والمالحظات الميدانية وحل حاالت الرفض خالل العمل، وتم 
ضاء اللجنة الفنية خاصة في بداية أيام تنفيذ زيارات ميدانية مكثفه من قبل المنسقين/ات والمشرفين/ات وإدارة المشروع وأع

العمل لإلطالع على مجريات العمل الميداني ومتابعة األمور الفنية وحل المشاكل والمالحظات الميدانية التي تظهر اواًل 
 بأول. 

 
 التدقيق ●

تم  التيارات الورقية ، أما اإلستمآلياً ( تم تدقيقها PC-Tabletتم إدخالها بإستخدام اإلجهزة اللوحية ) التياإلستمارات 
 تم تعين مدقق مكتبي لتدقيقها. J1القدس  فيإستخدامها 

 
وعملت المشرفات على التدقيق الميداني وذلك بمراجعة اإلستمارة ميدانيًا والتأكد من صحة البيانات، كما تم التدقيق على 

تنظيف لجميع األقسام خالل العمل الميداني البيانات بشكل الكتروني وتم فحص البيانات من قبل ادارة المسح وسحب كشوف 
 وفي النهاية تم تعديل البيانات بعد التأكد منها ميدانيًا وإعادة التناقل للبيانات مرة أخرى.
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 معالجة البيانات 3.4
 تشمل مرحلة معالجة البيانات العمليات األساسية اآلتية:

 

 الترميز                       .1
تم ترميز االسئلة ذات العالقة آليًا، حيث تم ربط برنامج اإلدخال على األجهزة اللوحية بنماذج الترميز المعتمدة في الجهاز 

 حيث قام/ت الباحث/ة بترميز اإلجابة مباشرة.  
 

 إدخال البيانات              .2
ات البيانات على األجهزة اللوحية في الضفة الغربية /تم إدخال البيانات أثناء مرحلة جمع البيانات من الميدان من قبل مدخلين

 تم استيفاء اإلستمارة ورقيًا ومن ثم ادخلت البيانات باستخدام نفس التطبيق االلكتروني مكتبيًا. J1وغزة أما في منطقة القدس 
 

 تدقيق وتنظيف البيانات  ..3
 مباشرة من قبل إدارة المسح على النحو اآلتي:أثناء عملية إدخال البيانات تم العمل على تدقيق وفحص البيانات 

 تدقيق االنتقاالت والقيم المسموح بها. ✔
 تدقيق التطابق واإلتساق بين أسئلة القسم الواحد واألقسام المختلفة وذلك بناءًا على عالقات منطقية.  ✔
 إجراء فحوصات بناءًا على عالقات معينة بين األسئلة المختلفة.   ✔
 بيانات وذلك من خالل مقارنتها مع دراسات ومسوح وسجالت إدارية مختلفة.فحص دراسة نوعية ال  ✔
 تم اإلستناد في كافة الفحوصات إلى قواعد التدقيق التي تم تجهيزها من قبل إدارة المسح. ✔
  

 . جدولة البيانات4
وذلك  SPSSللمسح باستخدام بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، تم استخراج جداول أولية 

 وفق الجداول المعدة مسبقًا، وتم تدقيقها وفق قواعد اإلتساق وإستخراج الجداول النهائية. 
 

 . الجودة5
بهدف التحقق من جودة البيانات وإتساقها، والحد من اإلخطاء الممكن حدوثها، تم فحص دقة البيانات التي شملت أخطاء 

 باألساس ترجع الى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة لفحص معدالت االستجابة في المسح.المعاينة وغير المعاينة التي 
  

 أخطاء المعاينة ✔
إن بيانات المسح تتأثر بأخطاء المعاينة وهي األخطاء الناتجة عن دراسة جزء )عينة( من المجتمع وليس كل وحدات 

تم إجراءه بالعينة فال بد من وجود أخطاء معاينة، وللتقليل  ،2019المجتمع، وبما أن مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
من أخطاء المعاينة، كان البد من استخدام عينة احتمالية ذات تصميم مالئم لحساب األخطاء على الدوام وهذا يعني أنه 

برز مؤشرات المسح يوجد لكل وحدة في المجتمع فرصة اختيار في العينة، وقد تم احتساب التباين وتأثير تصميم العينة أل
 على مستوى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة.
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 ةأخطاء غير المعاين ✔
األخطاء غير المعاينة ممكن حدوثها في كل مراحل تنفيذ المسح، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها 

)الباحث/ة( وكذلك أخطاء إدخال البيانات، بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة )المبحوث/ة( وأخطاء المقابلة 
ولتفادي هذه األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة أثناء تدريب الباحثين/ات حيث تم تدريبهم/هن على كيفية 
إجراء المقابالت، وعلى خطوات إجراء المقابالت، وكيفية تجنب األمور التي يجب تجنبها، لذا تم إجراء تمارين عملية 

 نظرية خالل التدريب.و 
 

 معدالت االستجابة ✔
أسرة في  7,913( أسرة، منها ))11,545( أسرة ممثلة لفلسطين، حيث بلغ عدد األسر المكتملة )12,942ينة المسح )ع

( أسرة في قطاع غزة، وقد جرى تعديل األوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسب 3,632الضفة الغربية، و)
 الرفض وعد االستجابة.حاالت 

 
 %.X  100 =%3.2مجموع حاالت زيادة الشمول=  نسبة أخطاء زيادة الشمول

 عدد حاالت العينة األصلية                                
 

 %.X100 =%7.8   مجموع حاالت عدم اإلستجابةنسبة عدم اإلستجابة = 
 العينة الصافية                           

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

 %.92.2نسبة عدم اإلستجابة =  -% 100نسبة اإلستجابة =       
 
 مقارنة البيانات ✔

هذا المعيار مرتبط بالمنتج اإلحصائي إذ ال بد من أن تتوفر في اإلحصاءات سمة المقارنة مع مصادر أخرى ومع فترات 
أخرى، فالكثير من التحليالت تقوم على أساس المقارنة، حيث تم إجراء المقارنات لبيانات ومؤشرات المسح في  زمنية

دورته الحالية مع بيانات ومؤشرات المسح في دورات السابقة، وكذلك من أجل تقييم البيانات تم فحص االتساق الداخلي 
 ظهرت نتائج الفحص وجود اتساق داخلي بين مختلف البيانات.للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها، حيث أ

 
 اإلعالن عن نتائج المسح ●

وبلغ عدد المشاركين والمشاركات في مؤتمر  2019تشرين ثاني  14تم اإلعالن عن نتائج المسح في الضفة الغربية في 
جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وألول مشارك/ة، حيث كانت إحتفالية كبيرة باإلنجاز الكبير لل 350اإلعالن عن النتائج 

 .600وبلغ عدد المشاركين والمشاركات  29/12/2019مرة يتم اإلعالن عن النتائج في قطاع غزة بتاريخ 
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 الفصل الخامس
 
 أداة تشاركية وأساليب حديثة 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أساليب ووسائل تستعمل ألول مرة في مسح العنف، ولقد تم التوافق على  استحدث
وقد يشكل هذا المسح نموذجًا للمسوحات  2019استخدامها في اللجنة اإلستشارية الوطنية، مما شكل قفزة نوعية في مسح 

 المقبلة.
 

 دعم فني وتقني ومالي 1.5
ف تطلب جهدًا بشريًا كبيرًا من موظفي/ات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومن ذوي/ات الخبرة إن تنفيذ مسح العن

بتقديم الدعم الفني الى جانب  UNFPAواإلختصاص، وكذلك تكلفة مالية باهظة، ولقد قام صندوق األمم المتحدة للسكان 
منذ بداية التخطيط للمسح حيث عملت على إعداد التقرير الدعم المالي السخي، حيث تم تعيين خبيرة محلية من قبل الصندوق 

االفتتاحي الذى بني عليه خطوات المسح وقد تناول هدف المسح، المفاهيم والتعريفات، اإلطار التحليلي، المنهجية، تصميم 
المسح، خطة التواصل العينة واالعتبارات األخالقية وتدابير ضبط الجودة واإلطار الزمني لتنفيذ المسح، كما وأعدت مؤشرات 

والنشر والملخص الفني للمسح، ورافقت الخبيرة اللجنة الفنية للمسح منذ بداية العمل، وكان لها دورًا كبيرًا في مساندة ودعم 
 اللجان بما أعدته من سياسات وخطط إلنجاز المسح . 

 
تمع الفلسطيني، لما فيه خدمة لراسمي تم التعاقد أيضًا مع خبير دولي بهدف تطوير وتعزيز أدوات مسح العنف في المج

وصانعي السياسات ومتخذي القرار لوضع الخطط والبرامج للحد من العنف في المجتمع الفلسطيني، حيث قام الخبير بمراجعة 
، SDGsالمؤشرات وتقييم اإلستمارة وقدرتها على تغطية المؤشرات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة

فة الى تقييم المنهجية ومدي قدرتها على تغطية كافة المؤشرات، حيث عمل على تطوير اإلستمارة وإغنائها بالخبرة التي إضا
 يتمتع بها.

 
 صورة من اجتماع اللجنة الفنية مع البعثة الفنية.
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 مسح تشاركي 2.5
التخصصات والخبرات للمسح حيث أن هذا  قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتشكيل لجنة إستشارية عريضة متعددة

هو عدد األعضاء والعضوات  2019اإلجراء يتخذه الجهاز لكل مسح يقوم به، ولكن ما ميز اللجنة اإلستشارية لمسح العنف 
وتنوع الخبرات والتخصصات، حيث ضم عدد من المؤسسات التي تقدم الخدمات للمعنفين والمعنفات، وكذلك المؤسسات التي 

لخدمات لذوي/ات اإلعاقة، وممثلين/ات عن بيوت األمان، وأيضا مقدمي/ات الخدمات المتعلقة بالقضايا النفسية تقدم ا
واالجتماعية واألكاديمية وعدد من المنظمات الدولية التي لم تتوانى عن تقديم الدعم الفني والمالي الضروريان إلجراء المسح، 

ي بإغناء اإلستمارة وإعتماد المفاهيم الخاصة بالعنف، لعبت اللجنة دوراً كبيراً وفاعاًل وباإلضافة لدور اللجنة اإلستشارية األساس
وذلك بتقديم المعلومات المبنية على المعايير الدولية بإتباع أعلى درجات  2019في تدريب العامالت الميدانيات في مسح 

 والحفاظ على السرية التامة للبيانات. الحماية والحفاظ على النساء والفتيات المعفنات وإحترام خصوصياتهن
 

 توزيع دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للمعنفين/ات 3.5
وحرصًا من الجهاز واللجنة اإلستشارية على تقديم المساعدة للمبحوثين/ات في حال أنهم/ن يتعرضون/ن للعنف، تم وألول 

الخدمات للمعنفين والمعنفات في كل من محافظات الضفة الغربية مرة توزيع دليل بأسماء وعناوين جميع المؤسسات التي تقدم 
وقطاع غزة، ولقد قام الباحثون/ات بتوزيع الدليل على جميع المبحوثين/ات، مما يسهم فى تعريف المبحوثين/ات الذين /اللواتي 

 ائدة.يتعرضون/ن للعنف لمن يتوجهون/ يتوجهن فى حال تعرضهم للعنف وأعتبر توزيع الدليل تجربة ر 
 

  Show Card استخدام بطاقات العرض 4.5
توفيرًا للوقت والجهد، ومن أجل التعامل مع األسئلة الحرجة والحفاظ على خصوصية المبحوثين/ات خاصة الناجين/ات من 

ليها العنف ولتجنب التكرار في السؤال فقد تم ألول مرة في مسح العنف في فلسطين إستخدام بطاقات العرض الملونة والتي ع
إجابات األسئلة التي تزيد خيارات إجاباتها عن أربعة خيارات فأكثر، حيث تم استخدام أربع بطاقات بأربع ألوان مختلفة، كل 

 لون يجيب عن عدد من أسئلة اإلستمارة.
 

إن إستخدام بطاقات العرض ساهم في الحفاظ على خصوصية المبحوثين/ات، وخاصة وإذا كان أحد أفراد األسرة متواجد/ة 
في نفس مكان المبحوث/ة، بإستخدام البطاقات ال يعرف اإلجابة سوى المبحوث/ة والباحث/ة، كما ساعدت البطاقات 

( بطاقات 3.7)أنظر/ي ملحق رقم )ار خيارات أجوبة األسئلة. المبحوثين/ات في إختيار اإلجابات دون الحاجة إلى تكر 
 األجوبة الملونة(.

 
 استخدام اللوح اإللكتروني 5.5

جديدة ألول مرة يتم  تجربة Computer Assisted Self Interviewingتعد المقابلة الذاتية بمساعدة الكمبيوتر 
دما تكون األسئلة ذات طبيعة حساسة، وخاصة في حال استخدامها في مسوحات العنف، وقد تكون مفيدة بشكل خاص عن

وجود شخص آخر متواجد أثناء المقابلة، بحيث يمكن للمبحوث/ة استخدام اللوح اإللكتروني )التابلت( وإدخال اإلجابات على 
أنفسهم، ولكن  األسئلة التي يعتبرها محرجة وحساسة، مما يسهم في زيادة مصداقية اإلجابات المتوقعة من قبل المبحوثين/ات

(: نموذج لمحتويات دليل الخدمات 4.7أنظر/ي ملحق رقم )هذا يتطلب بأن يكون المبحوثين/ات قادرين/ات على القراءة. )
 في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة(.
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 الفصـــــل السادس
 

 التحديات والتوصيات
 

 أبرز التحديات 1.6
من المسوح الصعبة وذات التكلفة اإلقتصادية المرتفعة جدًا، حيث شاركت  2019يعد مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

جهود بشرية كبيرة جدا في اإلعداد والتنفيذ وجمع البيانات، كما واجه الباحثين والباحثات عدد من الصعوبات أثناء جمع 
نها ما تعلق بطبيعة األسئلة التي تحفظ بعض األفراد على إعطاء المعلومات البيانات منها ما تعلق بطول اإلستمارة، وم

بخصوصها وغيرها من التحديات التي لها عالقة بالعمل الميداني، ولكن التحدي األكبر بمدى إستفادة المؤسسات الحكومية 
لسياسات ووضع التدخالت والمجتمع المدني من هذا الكم الضخم من المعلومات في مراجعة خططهم وبرامجهم ورسم ا

 الحد من العنف وكذلك لتطوير الخدمات المقدمة للناجين/ات من العنف.  فيالمناسبة من أجل المساهمة 
 

 أواًل: التحديات المتعلقة بحجم االستمارة وجمع البيانات:
أبرز التحديات التي واجهت اللجنة التوجيهية هي زيادة حجم عينة المسح بناًء على الطلب من أعضاء اللجنة اإلستشارية  ✔

طلبت من جهاز اإلحصاء بتوفير بيانات حول العديد من القضايا بهدف رسم السياسات واإلستجابة  التيللمسح، 
جه العنف في المجتمع الفلسطيني، بحيث تلبي هذه البيانات إلحتياجات النساء والفتيات والفئات األخرى التي توا

خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين  2030إحتياجات المؤسسات، وتستجيب ألهداف التنمية المستدامة 
 الجنسين دون أن يكون لذلك أثرا سلبيا على جودة العمل.

 
 ثانيًا: التحديات التقنية تتعلق ببرنامج التطبيق:

لإلستمارة إال بعد إغالق الجهاز وتشغيله  على الرجوع الخروج المتكرر من التطبيق أثناء إستيفاء اإلستمارة وعدم المقدرة ✔
 مرة أخرى، وكذلك فقدان األجهزة للشحن بسرعة.

ة المكتملة برزت عدة مشاكل ببرنامج التطبيق أثناء إستيفاء اإلستمارة، ومنها المشاكل المتعلقة بالتمييز بين اإلستمار  ✔
 وغير المكتملة، وكذلك عدم قبول التطبيق بحذف األخطاء في حال وقوعها.

في حالة إعادة اإلسناد ال توجد صالحية للمشرفة أو المنسق/ة بإعادة اإلسناد وإنما يتم فقط من خالل منسق المسح في  ✔
 رام هللا.

طل بالجهاز يضطر الباحثين/ات عدم وجود موظف/ة دعم فني في بعض مكاتب المحافظات، وفي حال حدث ع ✔
 للمتابعة تلفونيًا مع الدعم الفني مما يستغرق الكثير من الوقت.

مشاكل في نظام إدارة العمل الميداني حيث ان تقارير اإلنجاز لم تكن كافيه إلظهار اإلستمارات المكتملة من غير  ✔
 المكتملة، حيث ظهرت اإلستمارات المكتملة جزئيا كأنها مكتملة. 

 
 لثًا: التحديات المتعلقة بالعمل الميداني:ثا
صعوبة الوصول الى بعض األسر أو أفراد من األسر، إما بسبب الخروج للعمل أو لإللتحاق بمدارسهم/هن  ✔

للفريق العمل أيام السبت والعطل الرسمية، مما  يتسنىوجامعاتهم/هن، ونظرًا لألوضاع األمنية السائدة في قطاع غزة لم 
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مقابلة بعض األفراد الذين يتواجدون أيام العطل، مما إضطر الباحث/ة من تسجيل نتيجة المقابلة )عدم أدى الى تعذر 
 التمكن من مقابلة الفرد(.

طول اإلستمارة، بحيث كان هناك تذمر من قبل المبحوثين/ات من طول اإلستمارة وخاصة القسم المتعلق بالنساء  ✔
كانت األسرة تعتذر من الباحث/ة وتطلب بتحديد موعد أخر إلستكمال  المتزوجات أو من سبق لهن الزواج وأحياناً 

 اإلستمارة.
التحفظ على اسئلة معينة خاصة االسئلة التي تخص الحياة الجنسية للمبحوثين/ات، وقد ابدى كذلك البعض إستيائه  ✔

خص النساء اللواتي من بعض األسئلة في إستمارة كبار السن، كما وتحسس بعض المبحوثين/ات من االسئلة التي ت
سبق لهن الزواج بشكل خاص، وكذلك التحسس من السؤال المتعلق بحيازة أفراد األسرة لشريحة هاتف نقال تابعة 

 للشركات اإلسرائيلية.
سنة واجه/ت الباحثين/ات مشكلة اإلفتقار إلى الخصوصية في بعض  17-12عند إستيفاء الجزء الخاص باألفراد  ✔

 ود اآلباء أو األمهات إثناء المقابلة والتدخل أحيانا واإلجابة نيابة عن المبحوث/ة.األحيان وذلك وبسبب وج
إن تكرار مناطق العد وتكرار األسرة في أكثر من مسح، أدى الى رفض بعض األسر التجاوب مع الباحث/ة، وبعض  ✔

 األسر أظهرت إمتعاضها من تكرار وقوعها في العينة.
اني والوحدات حيث أن أرقام المباني والوحدات السكنية المطلوبة لم تكن تطابق ظهرت مشاكل عديدة في ترقيم المب ✔

 الواقع حسب إستخدام نقطة اإلحداثيات.
 

 أهم التوصيات 2.6
 : توصيات بخصوص التخطيط والتنظيم للمسحأوالً 
لوضع التدخالت البرامجية على  يسعى لالستثمار بالنتائج وتحليلها اإلستمرار بتشكيل اللجنة اإلستشارية الوطنية كفريق وطني ✔

 الضفة والقطاع والقدس. فيوتوسيعها لتشمل قطاع غزة، وذلك لضمان توفير كافة إحتياجات الشركاء  نطاق واسع
مثل المناطق القريبة  المناطق التي قد تشكل خطرًا على الباحثين/ات ضرورة اإلبتعاد عند إختيار المناطق المبحوثة من ✔

 ، باإلضافة الى عدم تكرار نفس األسر للمسوح الميدانية حيثما أمكن.  من األبراج العسكرية فى غزة
، للمحافظات الجنوبية مباشر )وجهًا لوجه( من قبل المدربين/ات وليس عبر الروابط اإللكترونية التدريب بشكليكون ان  ✔

سرع واوضح وبخاصة في حالة األعداد الكبيرة للمتدربين/ات، بحيث يفسح المجال مما يسهم في إيصال المعلومة بشكل أ
ألكبر عدد ممكن من المتدربين/ات من االستفسار وطرح األسئلة وكذلك إعطاء الفرصة للمدربين/ات من الرد على 

 خ.اإلستفسارات، وكذلك لتجاوز جميع اإلشكاليات التقنية وانقطاع اإلتصال واإلنترنت ..... ال
التأكيد على ضرورة االستعانة بالخبراء/ات والمستشارين/ات أثناء العمل على مسح العنف مما يسهم في تطوير أدوات  ✔

 المسح.
 

 : توصيات تتعلق في االستمارة ثانياً 
ن األخذ بعين اإلعتبار حجم اإلستمارة عند تصميم المسوح القادمة، بحيث ال تشكل عبئًا على المبحوثين/ات، لذلك يمك ✔

 تقسيم المسح الى عدة مراحل متالحقة.
 حل المشاكل التي ظهرت بالتطبيق وضبط نتيجة المقابلة النهائية لإلستمارات. ✔
التأكد من توفر خدمة اإلنترنت في كل المحافظات والمكاتب الفرعية، وتوفير نسخ من اإلستمارات الورقية بحيث يتم  ✔

 العمل أثناء جمع البيانات.استخدامها فقط في حال توقف الجهاز اللوحي عن 
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 ثالثًا: توصيات بخصوص العمل الميداني
توفير أجهزه إضافية كافية لكل محافظات، وذلك إلستبدال األجهزة التي قد تتعطل بالسرعة الممكنة، حتى ال يحدث  ✔

 إرباك في فترة جمع البيانات.
تناقل البيانات في المكاتب التي قد يعرضها  توفير شرائح اإلتصال واإلنترنت للفريق مما يسهم في تجاوز إشكاليات ✔

 للفقدان في حال حدوث عطل للجهاز.
العمل على توفير موظف/ة دعم فني في كل المحافظات يتولى/تتولى مسؤولية حل أية إشكاليات سواء في االجهزة أو  ✔

 تحديث التطبيق او تناقل للبيانات ورفع سرعة االنترنت إذا تطلب األمر ذلك.
ناك صالحيات أوسع لمنسق/ة المسح في نظام إدارة العمل الميداني وكذلك للمشرفات وخاصة في موضوع ان يكون ه ✔

اإلسناد لألسر وحذف األفراد وإعادة اإلسناد، وأن يكون هناك خريطة محملة للمشرف/ة حتى يستطيع/ تستطيع التنقل 
 بين الباحثين/ات والتعامل مع المشاكل الميدانية بصورة أسهل.

 كيد على الدوام المرن للباحثين/ات والعمل أيام العطل اإلسبوعية. التأ ✔
 

 رابعًا: توصيات بخصوص اإلعالن عن المسح
تنفيذ حملة إعالمية تعبوية تثقيفية واسعة النطاق وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بهدف اإلعالن عن المسح  ✔

 ، مما يسهل على الباحثين/ات مهمة العمل الميداني.وإظهار أهميته وحث األفراد على التعاون مع الباحث/ة
ضرورة مخاطبة البلديات والمجالس المحلية والمخاتير بتاريخ المسح في المنطقة التي تقع ضمن حدود البلديات والمجالس  ✔

ن مع المحلي واألحياء، لنشر وتعميم هذه التواريخ على الصفحات الخاصة بهم وذلك لتهيئة وحث األفراد على التعاو 
 الباحثين/ات.

 بناء خطة إعالمية لإلعالن عن بدء المسح لتعريف الجمهور بالمسح وأهميته وحثهم للتعاون مع الباحثين/ات.  ✔
عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن بدء مسح العنف وذلك بهدف تعريف أفراد المجتمع الفلسطيني بانطالق المسح، مما  ✔

 يسهم في تسهيل عمل الباحثين/ات.
 

 خامسًا: توصيات لما بعد اإلعالن عن نتائج المسح 
عقد لقاء موسع مع المؤسسات الشريكة والمؤسسات ذات العالقة لحثها على إجراء الدراسات واألبحاث وكذلك تضمين   ✔

 نتائج المسح في خططها وبرامجها وأنشطتها لألعوام القادم.
لضوء على نتائج المسح، وتناول البيانات واألرقام في حث وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية على تسليط ا ✔

 برامجهم اإلذاعية والتلفزيونية.
حث مؤسسات المجتمع المدني على تنظيم حمالت توعوية بنتائج المسح، بهدف الحد من إنتشار ظاهرة العنف في  ✔

 المجتمع الفلسطيني. 
 

 الدروس المستفادة 3.6
ح، بحيث ال يتم العمل تحت عامل ضغط الوقت وأن يكون نظام العمل المرن منح الوقت الكافي للتخطيط وتنفيذ المس ✔

 لضمان الحصول على بيانات ذات جودة عالية ومعدل تجاوب عالي.
التأكيد على ضرورة وأهمية التجربة القبلية للعمل الميداني واستمرار العمل على تطوير أدوات العمل الميداني للتسهيل   ✔

 وثين/ات أثناء جمع البيانات.على الباحثين/ات والمبح
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 فيتعزيز تجربة الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية مما له دورًا كبيرًا  ✔
 إغناء إستمارة المسح. 

المشاكل االستمرار في إستخدام بطاقات العرض واللوح اإللكتروني مع التأكيد على ضرورة توفير اإلنترنت ومعالجة كل  ✔
 التي واجهت الباحثين/ات أثناء استخدام اللوح اإللكتروني.

أفضل صورة  فيالعمل بروح الفريق وتكامل عمل اللجان الفنية والتوجيهية واإلستشارية، ساهم فى إنجاز مسح العنف  ✔
 ممكنة.

طوة باإلتجاه الصحيح، حيث التعداد، خ فيالتعاقد مع عدد من الباحثين/ات الميدانين الذين/اللواتي عملوا/ن سابقًا  ✔
 تتوفر لديهم/هن المعرفة والخبرة الالزمة لتنفيذ المسح، بأفضل ما يكون.

ضمان جودة البيانات وإستجابتها لإلحتياجات الوطنية من المسح، ولكن  فيتوسيع عضوية اللجنة اإلستشارية ساهم  ✔
غزة  فيلى إغفال إحتياجات المؤسسات العاملة اللجنة اإلستشارية قد يؤدي ا فيعدم وجود ممثلين/ات عن قطاع غزة 

 الوقت الحالي. فيوخاصة وأن غزة لها خصوصية 
 غزة لتسهيل عمل الباحثين/ات. فيضرورة التنسيق مع الجهات المختصة   ✔
حال واجه فريق العمل صعوبة في التقاط اإلحداثيات في  فيضرورة توفير الخرائط الورقية لإلستدالل على منطقة العد  ✔

 الميدان وخاصة في المناطق القريبة من الحواجز واألبراج العسكرية والمخيمات.
توثيق التجربة لكل مراحل المسح بشكل كامل، وذلك بالطلب من كافة المستشارين/ات والمدربين/ات مقدمي/ات الخدمات  ✔

رير التفصيلية للخدمة التي تم تقديمها من قبلهم/هن قبل وأثناء وبعد المسح، مما يسهل الخاصة بالمسح، بتقديم التقا
 عملية التوثيق للمسوحات القادمة.

 التأكيد على أهمية توزيع كتيب بأسماء المؤسسات التي تقدم الخدمات للمعنفين/ات أثناء جمع المعلومات. ✔
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 الفصـــــل السابع
 

 المالحق
 

 برنامج تدريب فرق العمل الميداني (1ملحق رقم ) 1.7
 

 اليوم األول: االحد 
 الفعاليات 3/03/2019الموافق 

 إفتتاح الدورة التدريبية  09:15 - 09:00
 مقدمة عن المسح وأهدافه 09:30 -09:15

 إستعراض اإلستمارة 10:00 - 09:30
 استراحة 10:15 -10:00
 اإلحصائيةالمعرفة  11:15 -10:15
 مهام وواجبات فريق العمل الميداني 11:15-12:15

 استراحة غذاء  12:15-12:45

12:45 – 15:00 
استيفاء صفحة الغالف ونتيجة المقابلة وتصميم العينة والتدريب على 

 اختيار احد أفراد االسرة باستخدام جداول كش العشوائية
 اليوم الثاني: االثنين 

 04/03/2019الموافق 
 

 المتابعة على التدريب على المنهجية وألية اختيار األفراد 08:30-10:00
 استراحة  10:00-10:15

 المتابعة على التدريب على المنهجية وألية اختيار األفراد 10:45 -10:15
 استيفاء أسئلة التعليم 11:45 -10:45
 استيفاء بيانات سؤال التأمين الصحي واإلعاقة 12:45 -11:45
 استراحة غذاء  12:45-13:15
 استيفاء بيانات الخصائص الديموغرافية  13:15-14:30
 تدريب على التابلت 14:30-15:00

 اليوم الثالث: الثالثاء 
 05/03/2019الموافق 

 

 استيفاء أسئلة العمل والمهنة 08:30-10:00
 استراحة  10:00-10:15

 التدريب على ترميز المهنة 11:00 -10:15
استيفاء القسم الخاص بخصائص المسكن واألسئلة المتعلقة بالسلع  12:00 -11:00

 والخدمات وأسئلة الكهرباء
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 استراحة غذاء  12:30 -12:00
 استيفاء االسئلة المتعلقة بالخصائص االقتصادية االسرة     13:30 -12:30

 1امتحان قصير رقم  13:30-14:00
 مراجعة 14:00-15:00

 اليوم الرابع: األربعاء 
 الفعاليات 06/03/2019الموافق 

 التدريب النظري على استخدام الخرائط  08:30-10:00
 استراحة  10:00-10:15

 التدريب العملي على الخرائط 13:00 -10:15
 استراحة غذاء 13:30 -13:00
 بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمسح العنف التعريف 13:30-15:00

 اليوم الخامس: الخميس 
 07/03/2019الموافق 

 

استيفاء القسم الثالث: النساء المتزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج من الفئة العمرية  10:00 -08:30
 سنة(. 14-64)

 استراحة 10:15 – 10:00
 استيفاء اسئلة قسم التكلفة االقتصادية 12:30 – 10:15
 استراحة غذاء 13:00 – 12:30
استكمال قسم النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حاليًا )اسئلة  13:00-14:00

 التكلفة االقتصادية(
 تدريب عملي  15:00 – 14:00

 اليوم السادس: االحد 
 10/03/2019الموافق 

 

 ( سنة11-0استيفاء القسم الرابع: قسم االطفال ) 10:00 -08:30
 استراحة  10:15 – 10:00
 مراجعة القسم الثالث والرابع  11:15 – 10:15

11:15 – 12:30 
استيفاء القسم الخامس: قسم الرجال الذين سبق لهم الزواج والمتزوجين 

 حاليًا 
 استراحة غذاء 13:00 – 12:30
 تدريب عملي  14:00 – 13:00
 2امتحان قصير رقم  15:00 – 14:00
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 اليوم السابع: االثنين 
 11/03/2019الموافق 

 

 سنة( 64-18استيفاء استيفاء القسم السادس: األفراد )ذكور وإناث( غير المتزوجون ) 10:00 -08:30
 استراحة  10:15 – 10:00
 مراجعة القسم السادس 11:15 – 10:15

11:15 – 12:30 
سنة( غير  17-12استيفاء القسم السابع: األطفال في الفئة العمرية )

 المتزوجين/ات
 استراحة 13:00 – 12:30

13:00 – 14:00 
االعتبارات االخالقية والية التعامل مع المبحوث/ة في حال اثيرت المشاعر 

 او العواطف 
 3امتحان قصير رقم  15:00 – 14:00

 اليوم الثامن: الثالثاء 
 12/03/2018الموافق 

 

 فأكثرسنة  65استيفاء القسم الثامن: كبار السن لعمر  10:00 -8:30
 استراحة 10:00-10:15

 التدريب العملي  11:15 -10:15
 مراجعة عامة 12:30 -11:15

 استراحة   12:30-13:00
 االمتحان النهائي 15:00 -13:00

 
 ( نموذج التقييم اليومي للتدريب2ملحق رقم ) 2.7

 بيانات تعريفية .1
 تاريخ اعداد التقرير:  تقرير اليوم........: 

 مدير المشروع:  2019المشروع: مسح العنف في المجتمع الفلسطيني اسم 
االدارة العامة للمشروع: االدارة العامة للسجالت والمراقبة 

 االحصائية
الى  8:30ايام من الساعة  8مدة التدريب حسب البرنامج: 

15:00 
 عدد االنسحابات في اليوم:  عدد المتدربين الفعلي: 

 عدد االنسحابات التراكمي:  تاريخ بدء العمل الميداني: 
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 تنظيم وإدارة اليوم التدريبي .2
اإلجابة  السؤال

)نعم/ال/ ال 
 ينطبق(

مالحظات تفصيلية عن تقييم البند واسباب 
عدم االلتزام او أي مالحظات مفيدة في 

 تحسين االداء وتذليل العقبات
تم بدء اليوم التدريبي حسب الوقت المحدد في  .1

 البرنامج 
 

 

تمت مراجعة سريعة لما تم شرحه في اليوم  .2
 السابق

  

   تم استالم تعليقات اإلدارة على التقرير السابق  .3
تم فحص وجود األدلة وأدوات التدريب مع  .4

 المتدربين
  

   توفر االحتياجات/المستلزمات التدريبية .5
 ال يوجداحتياجات تدريبية غير متوفرة: 

 1فقرات/مواضيع التدريب حسب البرنامج  .3
الوقت  المدرب الموضوع

 الممنوح
شمو
ل 
الشر
 ح

كفاءة 
 المدرب

 مالحظات

.غير 3. مقبول، 2.جيد، 1
 مقبول

      التدريب النظري على استخدام الخرائط 
      التدريب العملي على الخرائط

التدريب على المنهجية والتدريب اعادة 
 على الكش

 
   

 

التدريب على ايقونات الخاصة 
بالدخول الى البرنامج وكيفية التعامل 

 مع التابلت

     

      المفاهيم الخاصة بالعنف 
      التدريب على التطبيق

 أسئلة فنية )إدراج أي تساؤالت او استفسارات فنية(
1.  
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 العالقة في التدريبمشاركة وحضور ذوي  .4
 الحضور االسم/الصفة

 )نعم / ال( 
 مالحظات عامة 

   مدير المشروع
   منسق العمل الميداني

   منسق شمال الضفة الغربية
   منسق وسط الضفة الغربية

   منسق جنوب الضفة الغربية
   منسق العمل الميداني في المحافظات الجنوبية .

   مدير عام إدارة المشروع
   المحافظات الجنوبية  -مدير الدائرة المعنية 

   مدير عام العمل الميداني
   المحافظات الجنوبية -مدير دائرة العمل الميداني 

   غزة -مدير عام المحافظات الجنوبية
 

 تعليقات ومالحظات أخرى: .5
.......................................................................................................................  
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 نماذج البطاقات الملونة لألجوبة (3ملحق رقم ) 3.7
 

 
 (1البطاقة رقم )

  
 في القسم الثالث WZهذه البطاقة للسؤال 

 
 

 االجابات:
 كثيراً  .1
 متوسطةبدرجة  .2
 قليالً  .3
 نادراً  .4
 وال مرة .5
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 (2البطاقة رقم )

 
 في القسم الثالث WLهذه البطاقة للسؤال 

 
 

 االجابات:
 أنت وحدك .1
 أنت في أغلب االحيان .2
 أنتما معاً  .3
 زوجك في أغلب االحيان .4
 زوجك لوحده فقط .5
 آخرون  .6
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 (3البطاقة رقم )

 
 في القسم الثالث WVهذه البطاقة للسؤال 

 
 

 االجابات:
 أوافق بشدة  .1
 أوافق  .2
 مترددة .3
 أعارض .4
 أعارض بشدة .5
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 (4البطاقة رقم )

 

 في القسم الثالث  WG, WS, WAهذه البطاقة لألسئلة 
ZA  في القسم الخامس 

DB, DA  في القسم السادس 
 

 االجابات:  
 لم يحصل  .1
 مرة واحدة  .2
 مرتين .3
 مرات  3-5 .4
 مرات فأكثر 6 .5

 

 

  
 دليل الخدمات في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة نموذج لمحتويات( 4ملحق رقم ) 4.7

 المحافظة: -
 نوع مقدم الخدمة  المؤسسة نوع الخدمة  الرقم

 مؤسسات حكومية. -1
 مؤسسات أهلية. -2

UNRWA -3 

الفئة 
 المستهدفة.

نقطة 
 االتصال

البريد 
 اإللكتروني

 الهاتف

       الخدمات الصحية. -1
خدمات الطب والدعم النفسي  -2

 واالجتماعي.
      

       األمن والحماية. -3
       خدمات العدالة والدعم القانوني. -4
       التمكين االجتماعي واالقتصادي. -5
إسعاف وتأهيل األطفال والشباب  -6

وإيواء ورعاية المسنين، خدمات 
 اجتماعية، تأهيل ذوي/ات اإلعاقة.
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 التجربة القبليةنتائج ( 5ملحق رقم ) 5.7
 الدروس المستفادة النتيجة الهدف

الهدف األول: 
اختبار خطة 

وبرامج التدريب 
وتقييم المدربين 

واالمتحانات 
 اإللكترونية. 

 

أيام، حيث  7عقدت دورة تدريبية لفريق الباحثين الميدانيين لمدة 
تم التدريب على كافة أجزاء االستمارة والمنهجية والعمل الميداني 

استخدم الجهاز اللوحي في التدريب على االستمارة أثناء  وقد
التدريب على التجربة القبلية لمسح العنف ألول مرة في هذا 
المسح، كذلك تكرار االسئلة في عدد من أقسام االستمارة ساهم 
في تقليل الوقت الممنوح للمدرب على مستوى االستمارة، حيث 

فة انه تم عقد اجتماع كان يتم تقييم التدريب بشكل يومي، إضا
للجنة الفنية لمسح العنف بعد انتهاء التدريب لتقييم التدريب الذي 
تم على التجربة القبلية، حيث أظهرت التجربة أن الوقت الممنوح 
للتدريب على أقسام االستمارة الخاصة بالعنف يعتبر كافي 
بسبب تكرار عدد من االسئلة في عدد من األقسام وبالتالي لم 

هناك داعي إلعادة التدريب على بعض االسئلة المكررة يكن 
بذكر كافة المتغيرات، ولكن بسبب العدد الكبير للباحثين/ت 
للتدريب للمسح الرئيسي سيتم اضافة يوم اضافي واحد فقط 

 أيام. 8للتدريب ليصبح 

امتحانات قصيرة وامتحان نهائي  3تم تنفيذ أربع امتحانات منها 
للوحي، ظهرت مشاكل بسيطة متعلقة جميعها على الجهاز ا

بالجهاز اللوحي وآلية الدخول لألسئلة أثناء االمتحانات وتم 
معالجتها مباشرة من قبل ممثلي دائرة معالجة البيانات، ومن 
الجيد عند تنفيذ المسح الرئيسي مشاركة ممثلي دائرة معالجة 
البيانات عند اعداد االمتحان مع ضرورة توفير انترنت بسرعة 

وسرعة اإلنترنت للجهاز  Mbps 60إجمالية للقاعة ال تقل عن
في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة  Mbps 4الواحد ال تقل عن 

وسرعة اإلنترنت  Mbps 30سرعة اجمالية للقاعة ال تقل عن 
، بحيث تسمح هذه السرعات Mbps 4للجهاز الواحد ال تقل عن 

اللوحي دون مشاكل هاز بالدخول وتنفيذ االمتحان على الج
 إلكترونية.

زيادة مدة التدريب ليصبح  .1
 أيام(. 8)

ضرورة توفير انترنت  .2
بسرعة إجمالية للقاعة ال تقل عن 

Mbps 60  وسرعة اإلنترنت
 Mbpsللجهاز الواحد ال تقل عن 

الضفة الغربية، وسرعة  في 4
 30إجمالية للقاعة ال تقل عن 

Mbps  وسرعة اإلنترنت للجهاز
في  Mbps 4قل عن الواحد ال ت
 قطاع غزة.

تواجد وحضور ممثلي  .3
دائرة معالجة البيانات أثناء تقديم 

 االمتحان.
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 الدروس المستفادة النتيجة الهدف
الهدف الثاني: 
اختبار نجاعة 

سبة برنامج حو 
االستمارة على 

 .الجهاز اللوحي

أسابيع لتجهيز  4عملية برمجة االستمارة أخذت ما يقارب 
فحص البرنامج  البرنامج من دائرة معالجة البيانات، تم بعد ذلك

مرات لضمان ان البرنامج  4من قبل اللجنة الفنية ألكثر من 
يب أو جاهز وال توجد أية مالحظات عليه سواء كان خالل التدر 

 العمل في التجربة القبلية.

تنفيذ فحوصات كافية  .4
لكافة بنود االستمارة في العمليات 
 الميدانية لضمان عدم وجود خلل.

تعديل كافة المالحظات  .5
 تقنية التي ظهرت اثناء التدريب.ال

الهدف الثالث: 
اختبار آلية 
تشكيل الفريق 
الميداني وآلية 
العمل في 

 الميدان.
 

 4تشكل فريق العمل الميداني في قطاع غزة من مشرفتين و
إناث( ومنسق من مكتب غزة، وفي  2ذكور، و 2ات )/باحثين

 6مشرفات و 3الضفة الغربية تشكل الفريق الميداني من 
إناث( إضافة الى ثالث منسقين من  3ذكور، و 3باحثين/ات )

مكتب الخليل، ومكتب الوسط، ومكتب الشمال لضمان المتابعة 
عليهم أثناء التجربة القبلية، حيث أظهرت آلية تشكيل الفريق 
باختيار المشرفات عدم وجود مشاكل في الدخول الى االسر 

 ر المقابالت.سواء كان مع الباحثين او الباحثات في حضو 

 

أسرة في كل منطقة عد من المناطق التي تم  40تم زيارة 
أسرة  20أسرة للباحثين الذكور( و) 20اختيارها موزعة ما بين )

للباحثات اإلناث( بهدف تخفيف العبء على المستجوبين في 
كل أسرة، كما تم اضافة خمس أسر لكل باحث/ة في كل منطقة 

استدعت الحاجة الى استبدال  عد كاحتياطي لالستبدال في حال
المعاينة أسر ضمن معايير محددة من قبل دائرة العينات واطر 

 وبالتنسيق مع المشرفات.

االبقاء على تشكيلة الفريق  .1
من حيث تعيين فقط مشرفات من 

 االناث لمسح العنف.

تقليل عدد الزائرين عند  .2
الدخول لحضور المقابلة مع 

 الباحثة او الباحث.

الحاالت  ضرورة تحديد .3
التي سيتم فيها استبدال العينة في 

 كتيب التدريب.

تغيير اسم المسح على  .4
رسالة رب االسرة ليصبح مسح 

 حول العالقات االسرية.

الهدف الرابع: 
اختبار أسلوب 
العينة ومدى 
التجاوب في 

 التجربة القبلية.
 

عينة مسح العنف كانت كشوف باألسماء باالعتماد على إطار 
، حيث كان يتم 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 

االستدالل على العينة من خالل االسماء، اضافة الى رقم المبنى 
 200الموجود على العينة في الجهاز اللوحي.  بلغ حجم العينة 

بين الضفة الغربية وقطاع أسرة وزعت على خمس مناطق عد ما 
أسرة في كل منطقة عد.  تم تقسيم كل منطقة  40غزة، بواقع 

وضع معايير االستبدال  .1
 بشكل واضح في كتيب التدريب.

ضرورة العمل ايام السبت  .2
والعطل الرسمية للباحثين والباحثات 

 وخاصة في الضفة الغربية.



:PCBS  وسائل حديثة وشراكة فاعلة2019تجربة تنفيذ مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ، 
 

54 
 

 الدروس المستفادة النتيجة الهدف
اسرة رقمها زوجي بحيث تتوجه الباحثة الستيفاء أقسام  20الى 

اسرة رقمها فردي بحيث يتوجه  20االستمارة الخاصة باإلناث، و
الباحث الستيفاء أقسام االستمارة الخاصة بالذكور. وتم إضافة 

ر احتياطية في حال لم يتم االستدالل على حالة األسر خمس أس
في كل منطقة او عدم وجود الفئة المراد استهدافها بحيث يتم 
االستبدال بالتنسيق مع المشرفات في المنطقة قبل اللجوء الى 
االستبدال من الحاالت التي تم اإلشارة لها في األعلى وهذا ادي 

 أسر. 206دة حجم العينة لتصل الى الى زيا

اعطاء المرونة للمكاتب  .3
 في الية عمل الباحثين والباحثات.

 

الهدف الخامس: 
اختبار اسئلة 
االستمارة في 
كافة االقسام 

وبطاقات 
 العرض.

 

أثناء التدريب على استمارة مسح العنف ظهر عدد من 
 المالحظات يمكن حصرها على النحو اآلتي:

بعض المتغيرات في االستمارة كانت تحتاج الى  .1
 التعديل لغويا تم تعديلها.

 HR05Aضرورة اضافة سؤال متعلق بتاريخ الميالد  .2
بتحديد اليوم والشهر والسنة، ألهمية وجوده علما انه 

م يتم اضافته للتخفيف على الباحثين اثناء اعداد ل
االستمارة واالكتفاء بالعمر، وقد تبين اثناء التدريب 
للتجربة القبلية الحاجة الى اضافة السؤال خوفا من 
ان الباحث او الباحثة يمكنهم التحكم في العمر 
وبالتالي االنتقال في االقسام بناء على ما يراه مناسبا 

تمارة التجربة القبلية ولألسباب التي وإضافته الى اس
 تم االشارة لها سابقًا.

وخاصة للخيارين  HC04اعادة ترتيب خيارات سؤال  .3
 في السؤال. 19ليكونا بعد الخيار  28و 21

مثل مولد كهربائي   HC06اضافة خيارات في سؤال .4
 )عام، خاص(، بطاريات ليد.

االستمرار في استخدام بطاقات  .1
 العرض.
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 الدروس المستفادة النتيجة الهدف
ليكون دخل األسرة وليس  HC10تعديل السؤال  .5

 ت االنفاقية كما هو موجود.القدرا

مالحظات اخرى تم حصرها في جدول خاص  .6
 بالتوصيات.

ألول مرة في  Show Cards)تم استخدام بطاقات العرض )
استمارات مسح العنف بهدف التسهيل على المبحوثين 
والمبحوثات لعدد من االسئلة التي تزيد خيارات اجاباتها عن 

التجربة القبلية وحسب  أربع خيارات فأكثر، حيث أظهرت نتائج
أراء الباحثين والباحثات أن استخدام البطاقات كان مفيد جدًا، 
وقد ساعد المبحوثات والمبحوثين في اختيار االجابات دون 
الحاجة الى تكرار خيارات االجوبة ألسئلة، وذلك في كل مرة 
يتم فيها السؤال لعدد من األسئلة باإلضافة الى كسر الملل 

 ن الخصوصية للمبحوثين والمبحوثات.وإضافة نوع م

الهدف السادس: 
اختبار الفئات 
المستهدفة من 
المسح ومدى 
تواجدهم في 
األسر وقت 

 المقابلة.
 

وفقا لمنهجية المسح، فقد تمت مقابلة رب األسرة أو أي شخص 
مؤهل قادر على اإلدالء بالبيانات التي تخص أفراد األسرة 
لقسمي البيانات التعريفية وقسم المسكن، أما في قسم الرجال 
الذين سبق لهم الزواج او المتزوجين حاليًا كان يتم اختيار فرد 

ة وغالبية العينة في التجربة واحد باستخدام جداول كش العشوائي
القبلية ال يوجد بها إال فرد واحد من فئة الرجال كما ظهرت في 
التجربة حيث ان غالبية األسر في فلسطين هي أسر نووية 

 وليست أسر ممتدة. 

سنة( والقسم السادس  64-18القسم الخامس الخاص بالشباب )
رد ذكر سنة( كان يتم اختيار إما ف 17-12الخاص باألطفال )

حسب المنهجية التي تم االشارة لها سابقا أو يتم اختيار فرد 
أنثى إلجراء المقابلة معها، المشكلة الرئيسية ظهرت لدى 

أو الشباب وحتى  أقسام الرجالالباحثين الذكور عند استيفاء 
االطفال الن غالبيتهم في الفترة الصباحية غير متواجدين إما 

استخدام المنهجية  االستمرار في .1
المتعلقة باختيار االفراد الذكور او 

 االناث.

توفير نسخ من االستمارات  .2
الورقية الستمارة العنف يتم 
استخدامها في حال تعطل العمل 
على الجهاز اللوحي أثناء جمع 

 البيانات فقط.
االستمرار في إجراء المقابلة  .3

بشكل فردي مع االطفال أينما أمكن 
 ذلك.
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 الدروس المستفادة النتيجة الهدف
م في الجامعة أو المدرسة. لذا بسبب العمل او بسبب التحاقه

كان يتم اخذ مواعيد لمقابلتهم او العودة اليهم بعد الظهيره، وتم 
إعطاء التعليمات من اليوم الثالث للمكاتب بناء على الزيارات 
الميدانية بضرورة العمل المرن وخاصة للباحثين الذكور بضرورة 

لضمان  العمل بفترة متأخرة وبما يروه منسقي المكاتب مناسبا
 وجودهم.

أما قسم األطفال فكان يتم مقابلتهم بشكل منفصل وبموافقة األهل 
وفي حال أن األهل أصروا على البقاء كانت المقابلة تتم بوجود 
االهل، وقد أشار الباحثون ان هناك تخوف لدى بعض االطفال 
من االجابة بوجود األهل، وهناك أسر كانت األم تتواجد مع 

يفاء قسم الطفل، اما فيما يخص قسم كبار السن الطفل اثناء است
سنة فأكثر كان هناك صعوبة في اجراء المقابلة من بعض  65

افراد كبار السن بسبب ان منهم من كان يعاني من الزهايمر، 
ومنهم من كان يعاني من مشكلة الصعوبة في السمع وتم استيفاء 

 استمارات معهم ولكن بصعوبة شديدة.

الهدف السابع: 
التعرف على 
معدالت اإلنجاز 
اليومي للباحثين 
والباحثات والوقت 

المستغرق 
 للمقابلة. 

 

على ضوء نتائج التجربة تبين أن معدل اإلنجاز اليومي للباحثين 
استمارات في  3الذكور في حال تواجد االفراد الذكور ما يقارب 
استمارتين، ولكن اليوم واإلناث ما معدله استمارة ونصف الى 

بعد التعديل على المنهجية بإضافة أفراد ذوي اعاقة هذا قد يؤثر 
على معدل االنجاز اليومي للذكور واإلناث بحيث يبقي معدل 
االنجاز اليومي كما تم تقديره في المرحلة التحضيري بمعدل 

 استمارة وربع فقط.

 

ابقاء التقديرات المتوقعة لمعدل  .1
 مارة وربع.االنجاز اليومي إست

وأن ال يتم العمل تحت عامل  .2
ضغط الوقت وضرورة أن تكون 
الفترة الزمنية كافية لعملية جمع 
البيانات مع العمل ايام اإلجازة 

 السبت(  )يوماألسبوعية 
وأن يكون ونظام العمل المرن  .3

لضمان الحصول على بيانات ذات 
 جودة عالية ومعدل تجاوب عالي.
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  2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني  قائمة مؤشرات( 6ملحق رقم ) 6.7
 وتحقق االهداف التالية: والتي تستجيب من المؤشراتستند لقائمة يمسح العنف 

العنف ضد المرأة، المصاغة في السياق الفلسطيني، والتي تجمع  حولاالختيارية الرئيسية و األمم المتحدة  مؤشرات - أ
 :موضوعات أساسيةأربعة  :المعلومات عن

 العنف الجسدي. 1
 العنف الجنسي 2. 
 العنف النفسي 3. 
 العنف االقتصادي 4. 

 الرقم المؤشرات1

Total and age-specific rate of women subjected to physical violence in the past 12 months by 

severity of violence, relationship to the perpetrator and frequency 

شهر الماضية حسب شدة العنف، والعالقة مع  12مجموع النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي حسب فئات العمر خالل 
 المعتدي  وتواتره

1.  

Total and age-specific rate of women subjected to physical violence during their lifetime by 

severity of violence, relationship to the perpetrator and frequency 

 المعدل اإلجمالي وسن النساء الالتي يتعرضن للعنف الجسدي خالل حياتهن بسبب شدة العنف والعالقة مع الجاني وتواتره

2.  

Total and age specific rate of women subjected to sexual violence in the past 12 months by severity 

of violence, relationship to the perpetrator and frequency 

 شهر الماضية حسب شدة العنف، والعالقة مع المعتدي  وتواتره 12خالل المعدل اإلجمالي للنساء الالتي يتعرضن للعنف الجنسي 

3.  

Total and age-specific rate of women subjected to sexual violence during their lifetime by severity 

of violence, relationship to the perpetrator and frequency 

 المعدل اإلجمالي للنساء الالتي تعرضن للعنف الجنسي خالل فترة حياتهن بسبب شدة العنف والعالقة مع الجاني وتواتره

4.  

Total and age-specific rate of ever-partnered women subjected to sexual and/or physical violence 

by current or former intimate partner in the past 12 months by frequency 

ك المعدل الكلي والمحّدد للنساء اللواتي شاركن من أي وقت مضى وتعرضن للعنف الجنسي و / أو الجسدي من جانب الشري
 الحميم الحالي أو السابق في األشهر اإلثني عشر الماضية بالتردد

5.  

Total and age-specific rate of ever-partnered women subjected to sexual and/or physical violence 

by current or former intimate partner during their lifetime by frequency 

للنساء اللواتي شاركن من أي وقت مضى ويتعرضن للعنف الجنسي و / أو الجسدي على يد شريك حميم  المعدل الكلي والمحّدد
 حميم أو سابق خالل حياتهن عن طريق التردد

6.  

Total and age-specific rate of ever-partnered women subjected to psychological violence in the past 

12 months by an intimate partner 

المعدل اإلجمالي للنساء اللواتي شاركن في أي وقت مضى وتعرضن للعنف النفسي في األشهر اإلثني عشر الماضية على يد 
 شريك حميم

7.  

Total and age-specific rate of ever-partnered women subjected to economic violence in the past 12 

months by an intimate partner 

المعدل اإلجمالي للنساء اللواتي شاركن في أي وقت مضى وتعرضن للعنف االقتصادي في األشهر اإلثني عشر الماضية على 
 يد شريك حميم

8.  

                                                           
المدرجة  المؤشرات األساسية لقياس العنف ضد المرأة التي حددها أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة بشأن مؤشرات العنف ضد المرأة ؛  1

 .المرجع المذكور أعالهفي 
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 Two optional topics: 

1. Attitudes towards violence against women -  

2. Reporting to authorities / seeking help 

 هناك موضوعان اختياريان: 
 .المرأة . المواقف تجاه العنف ضد 1
 .. تقديم التقارير إلى السلطات / طلب المساعدة2
 

Questions included on the optional topics 
االختيارية المواضيع على المدرجة األسئلة رقم  

 الرقم

Asking respondents if they think a husband is justified in hitting or beating his wife under 

certain circumstances, for example if she goes out without telling him, neglects the children, 

argues with him, refuses sex with him or burns the food. 

أو ضربها في ظروف معينة، على سبيل المثال إذا خرجت  اسأل المبحوثين إذا كانوا يعتقدون أن ضرب الزوج لزوجته مبرر

 .دون أن تخبره ، أو تهمل األطفال ، أو تجادل معه، أو ترفض الجنس معه أو تحرق الطعام

.1 

The act of reporting physical and sexual violence to the criminal justice or legal authorities, 

seeking assistance from health or social development agencies and telling others in the family 

and the local community. 

 الصحية التنمية وكاالت من المساعدة طلب ، القانونية السلطات أو الجنائية العدالة إلى والجنسي الجسدي العنف عن اإلبالغ

 .المحلي والمجتمع األسرة في اآلخرين وإخبار االجتماعية أو

 
.2 

 

A. The survey also collects information for reporting on the following SDG indicators: 

 .A المسح يجمع بيانات ومعلومات لمؤشراتSDGs :التاليه 

Relevant sustainable 

development goals SDGs 
Indicators 

 SDGsأهداف التنمية المستدامة 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and 

girls 

  .الهدف الخامس
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

 جميع النساء والفتيات 
5.2 Eliminate all forms of 

violence against all women 

and girls in the public and 

private spheres, including 

trafficking and sexual and 

other types of exploitation 

5.2.1 Proportion of ever-partnered 

women and girls aged 15 years and 

older subjected to physical, sexual 

or psychological violence by a 

current or former intimate partner in 

the previous 12 months, by form of 

violence and by age 

نسبة النساء المعاشرات والفتيات في   .1.25
الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف 
بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو 
سابق، خالل االثني عشر شهرا الماضية، 

 .مصنفة بحسب شكل العنف والفئة العمرية
 

القضاء على جميع أشكال العنف  5.2
المجالين ضد جميع النساء والفتيات في 

العام والخاص، بما في ذلك االتجار 
بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من 

 .أنواع االستغالل

5.2.2 Proportion of women and girls 

aged 15 years and older subjected to 

sexual violence by persons other 

than an intimate partner in the 

previous 12 months, by age and 

place of occurrence 
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نسبة النساء المعاشرات والفتيات في   5.2.2 
الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف 
بدني أو جنسي أو نفسي من أشخاص غير 
العشير، خالل االثني عشر شهرا الماضية، 

 .حسب الفئة العمرية ومكان حدوث العنف

Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, 

accountable and inclusive institutions at all levels 

تعزيز المجتمعات السلمية  16 الهدف
والشاملة للتنمية المستدامة، وإتاحة 
 الوصول إلى العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 وشاملة للجميع على جميع المستويات
16.1 Significantly reduce all 

forms of violence and related 

death rates everywhere 

 

 

16.1.3 Proportion of population 

subjected to physical, psychological 

or sexual violence in the previous 

12 months 

النسمة المئوية للسكان الذين تعرضوا   16.1.3
للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي خالل 

 االثني عشر شهرا الماضية

الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال  16.1
العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات 

 .في كل مكان

16.2 End abuse, exploitation, 

trafficking and all forms of 

violence against and torture 

of children 

16.2.1 Proportion of children aged 

1–17 years who experienced any 

physical punishment and/or 

psychological aggression by 

caregivers in the past month 

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح  16.2.1
سنة والذين  17وأعمارهم بين سنة واحدة 

تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من 
 جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل  16.2
واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف 

 .ضد األطفال وتعذيبهم

16.2.3Proportion of young women 

and men aged 18–29 years who 

experienced sexual violence by age 

18 

 تتراوح الذين والشباننسبة الشابات  16-2-3
 تعرضوا الذين سنة 29 و 18 بين أعمارهم
 سنة 18 سن في الجنسي للعنف

 

16.3 Promote the rule of law 

at the national and 

international levels and 

ensure equal access to justice 

for all 

16.3.1 Proportion of victims of 

violence in the previous 12 months 

who reported their victimization to 

competent authorities or other 

officially recognized conflict 

resolution Mechanisms 

 

 األشهر في العنف ضحايانسبة    16.3.1

عن إيذاءهم  االثني عشر السابقة الذين أبلغوا
للسلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية 

 النزاعات المعترف بها رسمياً 

تعزيز سيادة القانون على  16.3

الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ 

 .فرص وصول الجميع إلى العدالة
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Goal 17Strengthen the means of implementation and revitalize the 

Global Partnership for Sustainable Development – Technology 

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط  17الهدف 
الشراكة العالمية من أجل التنمية 

 التكنولوجيا -المستدامة 
17.8 Fully operationalize the 

technology bank and 

science, technology and 

innovation capacity-building 

mechanism for least 

developed countries by 2017 

and enhance the use of 

enabling technology, in 

particular information and 

communications technology 

17.8.1 Proportion of individuals 

using the Internet 

نسبة األفراد الذين يستخدمون  17.8.1
 اإلنترنت

الكامل لبنك التكنولوجيا  التفعيل 17.8
وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان 

، وتعزيز استخدام 2017نموًا بحلول عام 
التكنولوجيات التمكينية، وال سيما 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 2019 الفلسطيني المجتمع في العنفخطة نشر نتائج مسح ( 7ملحق رقم ) 7.7
Communication and visibility plan for the 2018 Violence Survey: 

A. Strengthening PCBS partnership with key sectors – increasing sense of ownership of 

the survey among stakeholders 

PCBS and the Advisory Committee (AC) should seize the occasion of undertaking the 

violence survey as a strategic opportunity for enhancing political attention and commitment 

and increasing resources devoted to address violence. Therefore, the role of advisory 

Committee needs to be put in a framework of equal partnership with PCBS, where besides 

their technical expertise, they can share their expectations and needs and have a role in 

survey various phases.  

It is important to eliminate the feeling that the survey is owned by PCBS and that it is seen 

as an additional burden to their daily work. Instead, it is a collective effort technically led 

by PCBS and their contribution is visibly acknowledged.   

It is significant for PCBS to: 

1. Send key messages on the value of the survey in building a theory of change in policy 

and programmatic interventions in Palestine as a priority issue. Besides taking into 

consideration regional and or global data needs. 

 

Benefits of the survey to be conveyed:  

 

 Provides information on the temperature of violence in the Palestinian society enabling 

stakeholders to derive trends in comparison with the 2011 survey  

 Indicates progress / regress in collective work to combat violence (VAW national 

committee, GBV SC, PCC etc.)    

 Informs policy changes and programmatic interventions at national, sectoral and 

localized levels, which make basis for country reports to international treaties  

 Assist stakeholders to understand better correlations between Israeli violence and 

domestic violence 

 Creates evidence for raising funds needed to address / end societal violence 
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2. Take concrete steps to towards partnership with stakeholders in the survey i.e. explore 

their perceptions / expectations / relevant data needs and potential use of results in key 

sectors  

 

3. Communicate with stakeholders the significance of making the survey cost effective by 

highlighting the financial, technical and human resources and time  invested in the 

survey every 5 years – portray the survey as a golden  opportunity to tweak the process 

and learn from gaps in earlier surveys   

Please see the matrix below for practical activities and tools to implement these 

suggestions 

 

Define the identity of the survey and make it visible to all:  

 

 Design a logo and or create a slogan (i.e. # build evidence… Combat violence) to use 

on all survey related materials, printed (e.g. handouts, articles, media briefs, training 

materials, meeting minutes, draft documents / reports etc.) and electronic 

(Presentations, social media portals, e-mail signatures …etc.) 

 

 The logo can be universal to all PCBS violence surveys hence can be used for future 

surveys, while the slogan could be changed to suit a certain priority issue for each 

survey. For instance, if costing violence is an area of focus for this survey then the 

slogan can reflect this interest. 

 

Communication and visibility matrix:    

Phase 1: Preparatory - Launching the survey, developing the list of indicators, questionnaire 

and piloting 

Phase # Activity Tools Target 

Responsible 

person 

 
Objective: Strengthening PCBS partnership with key sectors – increasing sense of ownership 

of the survey among stakeholders (AC) 

Phase 1  Engaging 

partners in 

the survey 

conceptual 

framework 

and plan to 

ensure 

generating 

responsive 

data: 

 

 Preparing 

summary 

document/s on 

the survey to 

promote its 

objectives and 

approach. 

Introduce the 

conceptual 

framework and 

basis of 

proposed 

indicators  

 Undertaking 

short sessions 

 Summary 

sheets / 

document/s 

printed and or 

posted on 

social media 

portals and as 

take away for 

meetings of 

Committees / 

sectors 

  

 3 Technical 

meetings 

including 

Advisory 

committee 

(AC) 

 

 

 

 

 

Key sectors 

Social 

Development, 

Consultant 

(Asmahan 

Wadi) 

 

 

 

 

Consultant with 

PCBS focal 

point  
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Phase # Activity Tools Target 

Responsible 

person 

with each sector 

to probe their 

perception of the 

survey and to 

ensure that the 

survey is 

responsive to 

their data needs 

 

 

 Round table 

meeting with 

PCBS steering 

committee to 

present 

outcomes and 

inform required 

adjustments  

 

 Preparing a 

media brief 

announcing the 

implementation 

of the survey and 

data collection 

phase  

 

short ppt. 

presentations 

and 

perception 

probing tool 

 

 

 

 

 RT meeting 

with PCBS 

Steering 

Committee / 

presentation 

 

 Briefs / 

Messages for 

mass Media  

Health, Justice 

and Police. 

(Ministries/N

GOs/UN) 

 

PCBS 

Steering 

Committee 

 

 

AC and public 

(logistical 

support  

from PCBS)  

 

 

Consultant  

 

 

 

Consultant  

In cooperation  

with PCBS PR / 

media related 

department)   
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B. Maintaining partners’ active contribution to the survey implementation process  

Phases 2: Data collection – Piloting and actual fieldwork and data entry 

Time frame Activity Tools Target 
Responsible 

person 

 
Objective: Maintaining partners’ active contribution to the survey implementation process 

Phase 2  Keeping 

partners 

actively 

engaged in 

the 

implementati

on process 

(data 

collection / 

preliminary 

results of the 

survey) 

 

 Developing social 

Media interactive 

group/s for 

continuous dialogue 

/ debate.  Assign 

members of the 

advisory committee 

/ sector leads to 

drive debates and 

keep momentum  

 

 Setting / activating 

electronic and 

actual information 

boards adding ad-

hoc news on survey 

activities and 

milestone 

achievements  

 

 Holding a meeting 

to update partners 

(AC) and any other 

committee on 

progress and 

challenges 

(Midway of data 

collection phase)  

 

 

 Collecting eye 

opener incidents 

that revealed 

unexpected 

elements of 

violence from field 

workers 

 Social media i.e. 

Facebook page and 

or WhatsApp group 

etc. 

 

 

 

 

 Electronic and 

actual information 

boards at PCBS, 

partner ministries 

and organizations as 

feasible 

 

 Presentation / 

photos and short 

videos of actual 

survey activities as 

feasible (Which 

also could be used 

in social media and 

in the release of the 

findings event  

 

 Few documented 

incidents of 

interest – eye 

openers 

 

 

Advisory 

Committee 

 

 

 

 

 

Stakeholder

s / AC and 

PCBS 

partners  

 

 

 

 

AC 

 

 

 

Stakeholder

s 

PCBS focal 

point and 

consultant in 

cooperation 

with PR and 

IT 

departments 

 

 

PCBS focal 

point, PR 

and IT 

departments/ 

consultant /  

AC members  

 

 

PCBS focal 

point & 

consultant 

with support 

from PR and 

IT  

 

 

PCBS (field 

workers) 
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Time frame Activity Tools Target Responsible person 

 
Objective: Ensuring partners’ endorsement of survey results and making data available for use in 

the relevant sector plans  

Phase 3 Presenting 

highlights of 

the survey 

results at 

national level 

and for the 

three sectors 

using 

attractive 

communicatio

n approaches: 

 

 Holding one RT 

meeting on 

preliminary results 

with selected 

technical AC 

members of the 

three key sectors 

and  VAW national 

Committee  

 

 Develop thematic 

one pagers and a 

catchy message for 

each target group ( 

children, women, 

men and elderly) 

 

 Develop a short 

video in which 

results are 

conveyed by a 

woman, a man, a 

child and an elder 

and a PCBS 

representative 

conveying 

occupation violence 

against all.  

 

 Aligning release of 

final findings with a  

national and or 

international 

relevant events 

taking place at the 

time  

 Presenting info 

graphs for 

preliminary results  

 

 

 

 Thematic concise 

one pagers headed 

by eye catching 

messages  

 

 Short Video to be 

used as a media tool 

including social 

media   

 

 

 

 

 Key media 

messages 

addressing the most 

alarming and or 

satisfying findings 

on violence   

AC 

 

 

 

 

 

Stakeholder

s 

 

 

 

 

Public 

 

 

 

 

 

 

Public 

PCBS focal 

point and 

consultant 

with support 

from IT  

 

 

Consultant 

with PCBS 

focal point  

 

 

 

PCBS PR / 

IT with 

support from 

the PCBS 

focal point 

and the 

consultant 

 

 

 

Consultant 

with  PCBS 

focal point/ 

PR and IT 

departments  

  

 المفاهيم والتعريفات( 8ملحق رقم ) 8.7
يفحص العنف  2018بعد تصفح وثائق المسح الخاصة بالمفاهيم والتعريفات، من المهم التوضيح أن مسح العنف للعام 

الفلسطينيين على يد االحتالل اإلسرائيلي. لهذا، تظهر الوثيقة أن المتأصل في المجتمع الفلسطيني والعنف الواقع على 
 التعريفات الواردة في المسح تندرج تحت ما يأتي:

 وهذا يشتمل على العنف في األسرة، من قبل الزوج/ الشريك الحميم والعنف المجتمعي. : العنف بين األفراد .1
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 وهذا معرف حسب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ويندرج تحت العنف السياسي المجمتعي. عنف االحتالل .2
  

في السياق الفلسطيني بحاجة لصقل بما يتماشى مع التعريفات في األقسام الواردة فيما يأتي.  2019العنف تعريف مسح 
، وضح لنا أن المسح يدرس العنف لالحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي باإلضافة لذلك، وبعد النقاش مع نقطة االتصال في 

 في المجتمع الفلسطيني ولهذا فإن أي إشارة إلى العنف األسري في العنوان وكافة الوثائق المتعلقة بالمسح يجب إزالتها.

 
المتحدة، بخصوص العنف المفاهيم والتعريفات اآلتية مشتقة من األدوات والدراسات والتقارير الدولية، تلك الصادرة عن األمم 

القائم على أساس النوع االجتماعي، والعنف ضد النساء، واألطفال وكبار السن، والعنف بسبب االحتالل. وقد استخدمت هذه 
 التعريفات في العديد من الدراسات في فلسطين ويمكن استخدامها لصقل المفاهيم والتعريفات في المسح.

 
أو السطوة البدنية، سواء بالتهديد أو باالعتداء الفعلي، على النفس أو على شخص آخر أو االستخدام المتعمد للقوة  العنف:

وفاة أو ضرر نفسي أو ضعف نمو أو  أوعلى مجموعة أو مجتمع، وإما يؤدي أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى إصابة، 
 حرمان.

Violence is categorized into three sub-types according to the victim-perpetrator relationship: 
 يتم تصنيف العنف إلى ثالثة فروع وفق العالقة بين الضحية والجاني.

 
اني والضحية هما الشخص نفسه، وهذا ينقسم إلى أذى النفس جالعنف الذاتي: ويشير إلى العنف الذي يكون في ال .1

 واالنتحار.
 العنف بين األشخاص ويشير إلى عنف بين أفراد، وينقسم إلى: .2

 
العنف األسري ومن قبل الشريك الحميم ويشتمل على سوء معاملة األطفال، العنف من قبل الشريك  (أ

 الحميم، وسوء معاملة الكبار.
العنف المجتمعي وينقسم إلى عنف من المعارف أو من الغرباء ويشتمل على العنف على الشباب،  (ب

 عنف في مقار العمل وغيره من المؤسسات.واالعتداء من قبل غرباء، العنف المرتبط بجرائم الملكية وال
 

ويشير إلى العنف الذي ترتكبه مجموعات األفراد األكبر عددا ويمكن تقسيمه إلى عنف سياسي واقتصادي  :العنف الجماعي3 .
  واجتماعي.

 
يرتكب على عكس إرادة الشخص ويستند إلى فروق يحددها  أذىهو أي  العنف القائم على أساس النوع االجتماعي:

المجتمع )أي على أساس النوع االجتماعي( بين الذكور واإلناث. ويشتمل على األعمال التي تسبب األذى البدني أو 
الحرية. الجنسي أو العقلي، أو التهديد بارتكاب هكذا أعمال، أو اإلكراه على ارتكابها أو غير ذلك من أشكل الحرمان من 

 ويمكن أن تحدث هذه األعمال في مكان عام أو خاص. يشتمل التعريف على الكبار والصغار )الفتيات(.
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 األشكال الستة األساسية للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي
يشير مصطلح العف القائم على أساس النوع االجتماعي حصريا إلى أي من ضروب العنف اآلتية والتي تم تبويبها لغايات 
جمع بيانات إحصائية وتحليلها حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. ويجب أن يقتصر استخدامها على اإلشارة 

إن كان بعضها يمكن تطبيقه على ضروب العنف األخرى غير القائمة على للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي حتى و 
 أساس النوع االجتماعي. 

بدون موافقة )مهما كان خفيفا( إلى المهبل، أو فتحة الشرج أو الفم باستخدام قضيب أوغيره من الولوج  االغتصاب: .1
 أي غرض كان.أعضاء الجسم. ويشتمل أيضا الولوج إلى المهبل أو فتحة الشرج باستخدام 

 
االعتداء الجنسي: أي شكل من االتصال الجنسي بدون موافقة وال يؤدي إلى أو ال يشتمل على الولوج. تشتمل  .2

األمثلة على محاولة االغتصاب على التقبل أو الحضن أو لمس األعضاء التناسلية والمؤخرة باإلكراه. ختان اإلناث 
نف يؤثر على األعضاء الجنسية، ويمكن لذلك تصنيفه على أنه )تشويه األعضاء التناسلية لدى اإلناث( فعل ع

 اعتداء جنسي. وال يشتمل هذا الفعل على االغتصاب، أي إتمام الولوج.
 

االعتداء البدني وهو فعل عنف بدني غير جنسي بطبيعته. تشتمل هذه على الضرب، والصفع، والخنق، والقطع،  .3
أية أسلحة، أو الهجوم باإلحماض أو أي فعل آخر يؤدي إلى األلم، أو  والدفع والحرق، أو إطالق النار أو استخدام

 االنزعاج أو اإلصابة. وال يشتمل هذا الفعل على ختان/ قطع األعضاء التناسلية لإلناث.
 

 الزواج باإلكراه: وهو تزويج الفرد على عكس إرادته. .4
 

ي الحصول على الموارد/ األصول االقتصادية الحرمان من الموارد أو من الفرص أو الخدمات: الحرمان من الحق ف .5
أو فرص كسب الرزق أو التعليم أو الصحة أو غيرها من الخدمات االجتماعية. تشتمل األمثلة على حرمان أرملة 
من الحصول على حصتها في الميراث، وعن االستيالء بالقوة على دخل الفرد من قبل شريكه الحميم أو عضو في 

اء من استخدام وسائل منع الحمل، أو حرمان الفتيات من التوجه للمدرسة، وغيرها. يجب عدم العائلة، وحرمان النس
 تسجيل اإلفادات بحالة الفقر العام تحت هذا البند.

 
على التهديد بالعنف البدني أو  ةاالعتداء النفسي/ العاطفي: التسبب بألم أو جرح نفسي أو عاطفي. تشتمل األمثل .6

االهتمام غير المرغوب و اإلهانة، أو العزل باإلكراه، أو المطاردة، أو التحرش اللفظي، أو الجنسي، أو الترهيب، أ
فيه، أو المالحظات أو الحركات أو الكلمات المكتوبة ذات الطبيعة الجنسية و/أو التهديدية، أو تدمير األغراض 

 المحبوبة، إلخ.
 

النوع االجتماعي كافة األشخاص بمن فيهم األطفال، إال أن في حين يشتمل العنف القائم على أساس  العنف ضد النساء:
نحو النساء على اعتبارهن المجموعة األكثر انكشافا للعنف القائم على أساس النوع  مصطلح العنف ضد النساء يتحيز إيجابياً 

ماعي، ويؤدي، أو من االجتماعي. تعرف اتفاقية "سيداو" العنف ضد النساء على أنه فعل عنف قائم على أساس النوع االجت
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شأنه ان يؤدي إلى ضرر بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للنساء، بما في ذلك التهديد بارتكاب هذه األعمال، أو اإلرغام 
 عليها أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء تم في الحياة العامة أو الخاصة.

 
مجموعة من  يشتمل علىجاه النساء على مستوى العالم ... وهو أكثر أنواع العنف انتشارا ت العنف من الشريك الحميم:

األفعال باإلكراه سواء كانت جنسية أو نفسية أو بدنية، والتي تستخدم تجاه شخص امرأة بالغة أو مراهقة من قبل شريكها 
، أو السطوة أو السالح الحميم الحالي أو السابق، بدون موافقتها. يشتمل العنف البدني على االستخدام المقصود للقوة البدنية

إليذاء أو جرح امرأة. ويشتمل العنف الجنسي على االتصال الجنسي التحرشي، ما يجبر المرأة على ممارسة عالقة جنسية 
بدون موافقتها، والفعل الجنسي التام أو محاولة ممارسة الجنس مع امرأة مريضة، أو عاجزة، أو تحت الضغط، أو تحت تأثير 

 يشتملات. يشتمل العنف النفسي على التحمل بالمرأة أو عزلها، وإهانتها أو إحراجها. العنف االقتصادي الكحول أو المخدر 
 على حرمان المرأة من حقها في الحصول على موارد أساسية أو السيطرة عليها.

 
أو زميل شير إلى العنف من قبل قريب، أو صديق، أو شخص معرفة، أوجار، ي :العنف الجنسي من شخص غير الشريك

عمل، أو غريب. ويشتمل المصطلح على اإلرغام على القيام بأي فعل جنسي غير مرغوب فيه؛ التحرش والعنف الجنسي 
ضد النساء والفتيات بشكل متكرر من قبل معتد معروف لهن، بما في ذلك في القضاءات العامة وفي المدرسة وفي مكان 

 العمل وفي المجتمع.
 

العنف اإللكتروني ضد النساء والفتيات امتداد لتعريف األمم المتحدة  :أيضا بالعنف االفتراضي( العنف اإللكتروني )ويعرف
للعنف الواقع على النساء والذي يشتمل على الغواية، وسرقة الحسابات، والرسائل غير المرغوب فيها، والتحرش. وبذات 

‘ المباشر‘ية التي تحتوي على أطفال واالعتداء الجنسي الطريقة، فإن العنف اإللكتروني تجاه األطفال يمتد للصور اإلباح
عبر اإلنترنت لزبائن يدفعون لقاء هذا العمل، والطلبات بأداء أفعال جنسية عبر اإلنترنت، والمضايقة والتنمر عبر اإلنترنت، 

للتواصل مع السياحة وإمكانية الوصول إلى مواد غير شرعية وضارة. وكذلك، يستخدم مستغلو األطفال الفضاء اإللكتروني 
ما يشتمل على االبتزاز، واستغالل الضحايا/ الناجين مقابل المال،  باً لالجنسية واالتجار باألطفال. العنف اإللكتروني غا

 والممتلكات أو إرغامهم على ارتكاب أفعال غير مناسبة أو غير قانونية.
 

"كافة أنواع العنف البدني أو العقلي، أو اإلصابات أو االعتداءات أو اإلهمال أو المعاملة المتهاونة، أو  :العنف تجاه األطفال
سوء المعاملة أو االستغالل، بما فيه االعتداء الجنسي. االعتداء أو االستغالل الجنسي يشتمل إكرام الطفل على الدخول في 

غيرها من الممارسات الجنسية غير القانونية، أو أخذ صور إباحية أو أي نشاط جنسي غير قانوني، أو أعمال دعارة أو 
 المشاركة في مواد إباحية.

 
المواد اإلباحية التي تحتوي على أطفال "أي تمثيل، بأي وسيلة كانت، لطفل يشارك في نشاطات جنسية صريحة سواء كانت 

." يمكن أن تضم المواد اإلباحية، من بين جنسية أساساً فعلية أو بالمحاكاة أو أي تمثيل لألعضاء الجنسية لطفل لغايات 
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األشكال األخرى، التصوير في عروض حية، أو صور أو صور متحركة أو تسجيالت فيديو وتسجيالت أو عرض لصور 
 رقمية.

 
تكون فيها ، أو عدم القيام باألعمال المناسبة، ويحدث داخل العالقة التي االعتداء على كبار السن عمل منفرد أو متكرر

توقعات بالثقة، ما يسبب األذى أو اإلنهاك لشخص كبير في السن." وهذا يشتمل االعتداء البدني أو النفسي أو العاطفي أو 
االستغالل غير الشرعي أو غير المناسب أو استخدام األموال أو الموارد الخاصة بكبير السن أو االعتداء  – المالي أو المادي

 نسي دون موافقة الشخص من أي نوع، واإلهمال وفقدان الكرامة واالحترام.االتصال الج –الجنسي 
 

 تعريف المجموعات المستهدفة

وتعني كل شخص يقل عمره عن ثمان عشرة سنة إال إذا كان القانون الساري يحدد سن البلوغ بعمر أصغر. وبدون الطفل 
القائمين على رعاية أو عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته التمييز من أي نوع بغض النظر عن الطفل أو عن أي من أبويه أو 

أو دينه أو موقفه السياسي أو آرائه األخرى أو أصلي القومي أو العرقي أو االجتماعي أو ممتلكاته أو حالة اإلعاقة أو الميالد 
  يان والفتيات(.سنة )الفت 18سنة إلى أقل من  12أو أي مكانة أخرى. المراهقون أطفال في المجموعة العمرية من 

 
 18، خاصة مبادئ الكرامة رقم لهذه الغاية فإن المسح ينسجم مع مبادئ األمم المتحدة السارية على األشخاص األكبر سناً 

  والتقرير العالمي بخصوص العنف والصحة.
 

سنة أو أكثر، ولم يعد قادرا على أداء أدواره األسرية أو في العمل  65هو الشخص الذي بلغ عمره  الشخص الكبير بالسن
بسبب تراجع صحته البدنية. وبدون التمييز وبغض النظر عن عمر الكبير أو نوعه االجتماعي أو مساهمته االقتصادية أو 

 أصله العرقي أو اإلثني أو إحالة اإلعاقة أو المكانة.
 

سنة بغض  64 - 18لغايات المسح فإن الذكور واإلناث هم ما كانوا في المجموعة العملية من و  والرجال البالغون النساء 
النظر عن مكانتهم االجتماعية أو القانونية أو حالة اللجوء، أو عن أصلهم العرقي أو اإلثني أو عن حالة اإلعاقة أو غيرها 

  من العوامل.

 
 الموجه ضد الفلسطينيين العنف –االحتالل اإلسرائيلي 

اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية السكان المدنيين تنطبق على االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وتنص على 
 االلتزام بحماية الفلسطينيين المدنيين من العنف الذي ترتكبه القوات اإلسرائيلية المحتلة بصفتها قوة احتالل.

 
من اتفاقية  27للمادة  أفعال العنف اإلسرائيلي المرتكبة بحق الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكاً يحاول البحث تسجيل كافة 

 األحكام السارية على أراضي أطراف النزاع وعلى المناطق المحتلة. –حماية المدنيين 
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ة وعقائدهم الدينية لألشخاص المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلي  - 27المادة 
وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو 

ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، والسيما ضد  .باب وفضول الجماهيرشالتهديد، وضد ال
 االغتصاب، واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.

 
ومع مراعاة األحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع األشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي 

 .تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسي يخضعون لسلطته، بنفس االعتبار دون أي

 
 اإلطار البيئي

على مؤشرات تدرس بعض عوامل المخاطرة المتعلقة بالمستويات األربعة لإلطار البيئي  2018يشتمل مسح العنف للعام 
قة، والمجتمع المحلي والمجتمع الذي يدرس العنف الواقع على األشخاص نتيجة لتفاعل عدة عوامل على مستويات الفرد، والعال

بشكل عام. وعليه، فإن نتائج البحث سوف توفر ما يلزم من معلومات وبينة لنظرية التغيير في فلسطين )وتدخالت سياساتية 
 وبراغماتية حسب الحاجة(. يتم تعريف المستويات األربعة كما يأتي:

 
على سلوك األفراد كضحايا أو مرتكبين للعنف. تشتمل المستوى الفردي، عوامل التاريخ البيولوجي والشخصي تؤثر  .1

العوامل على هذا المستوى أن يكون الشخص ضحية سوء المعاملة كطفل، االضطرابات النفسية والشخصية، وتعاطي 
 الكحول و/أو المخدرات وتاريخ سلك السلك العدواني أو التعرض لالعتداء.

 
والشركاء الحميمين قد يؤثر على مخاطرة أن يصبح الشخص ضحية العنف  مستوى العالقة مع األقران واألسرة واألصدقاء .2

أو مرتكبا له. على سبيل المثال، وجود أصدقاء عنيفين قد يؤثر على مشاركة الشباب في أعمال العنف، أو على إمكانية 
 تحولهم إلى ضحايا للعنف.

 
ياء وأماكن العمل، وهو سياق قد يكون له أثره على حيث تتم العالقات االجتماعية مثل المدارس واألح :المجتمع المحلي .3

العنف. عوامل المخاطرة هنا قد تشتمل على مستوى البطالة، والكثافة السكانية، وإمكانية الحركة ووجود تجارة مخدرات 
 العمالة، والفقر ومستويات اإلنهاك –رغدة. )العزل واإلنهاك 

 
ى العنف أو على اإلحجام عنه. وتشتمل هذه على السياسات االقتصادية المجتمع العام يضم عوامل تؤثر على التشجيع عل .4

واالجتماعية التي تبقي حاالت غياب المساواة االجتماعية واالقتصادية بين الناس، وتوفر األسلحة والمعايير االجتماعية 
األعراف الثقافية التي تعزز والثقافية مثل تلك التي تتعلق بسيطرة الرجال على النساء، وسيطرة اآلباء على األطفال و 

 العنف بصفته وسيلة مقبولة لتسوية النزاعات.
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 اإلطار البيئي: أمثلة على عوامل المخاطرة على كل مستوى 
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Introduction 

The State of Palestine has been among forerunners of the Arab countries that implemented 

national violence surveys, despite of the sensitive cultural and political dimensions of the 

phenomenon and the complexity of examining societal and conflict related violence in a state 

under occupation. 

  

In the past twelve years, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) implemented two 

national surveys on violence in the Palestinian society in 2005 and 2011. Both surveys 

examined conflict related and society inherent violence in the Palestinian context where the 

protracted humanitarian and development features interlink.  

The PCBS primary objective of undertaking the surveys was to create an updated database on 

both types of violence against women, children, youth and elderly to inform policymaking 

and enable advancement of relevant programmes and services. The current survey is the third 

of its kind.  

 

PCBS is currently preparing for implementation of the 2018 national survey. In this phase, it is 

taking into consideration a number of issues including knowledge gaps identified in the past 

two surveys, data needs of the National Committee for Combating Violence Against Women 

(Chaired by MOWA) concerning costing of GBV / VAW and other partners’ specific indicators 

on violence. Additionally, the survey is taking into account specific SDGs (Sustainable 

Development Goals) indicators pertinent to violence.  

 

Enhancing the design and process of the current survey is carefully tailored to maintain 

comparability with the 2011 Violence Survey.  Accordingly, PCBS survey team sought 

technical support on costing GBV from UN ESCWA, and from UNFPA on GBV/VAWG 

concepts and international standards. Most importantly, PCBS endeavoured to build strong 

partnership with stakeholders in Palestine through inviting an extended national Advisory 

Committee (AC) that consists of around (40) members from relevant ministries and NGOs, 

INGOs and UN organizations. 

Context  

 

Globally, population-based surveys and special studies indicate that physical, sexual and 

psychological abuse are widespread and undermine the health and well-being of millions of 

women, children and older adults worldwide. Gender based violence occurs in all social, 

economic, religious or cultural groups and is not exclusive to a country or region.  

 

Statistics indicate that proportion of women victims / survivors of domestic violence is 

significantly greater than that of men; and that girls are more vulnerable to certain forms of 

violence than boys are. For instance, the WHO global review of violence against women 

estimated that 35 percent of women worldwide have experienced physical and/or sexual 
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intimate partner violence or non-partner sexual violence.2 In some countries, up to 70 percent 

of women experience physical or sexual violence by a husband or other intimate partner.3  

Several studies suggest that globally half of all female homicide victims are killed by their 

current or former husbands or intimate partners.4 It is also estimated that one in five girls has 

been abused in childhood.5 Older people are too subject to violence by family members, which 

is attributed mainly to rapid social and economic changes in developing countries that have 

weakened family and community support networks for older generations. Globally, 6% of 

older adults report significant abuse in the past month.6 The rights and needs of older persons 

as victims of elder abuse have been recognized in some cases in the Arab countries.7 

 

In the Palestinian context, GBV is a protection concern in development and humanitarian 

settings as indicated by several surveys and studies. The prevalence of violence is associated 

with two key elements related to 1) the entrenched patriarchal gender norms and traditions 

within the Palestinian society that limit women’s rights and contribute to the spread and 

acceptance of violence against women and girls; and 2) the prolonged occupation and persistent 

humanitarian crises, which has affected gender and family dynamics and aggravated GBV in 

all its forms.  

 

The 2011 national survey on violence in the Palestinian Society indicated that (37%) of 

previously married women have been exposed to some form of violence inflicted on them by 

their husbands (Around 30% in the west Bank compared to over 51% of women in Gaza). 

Around (23.5%) had been subjected to physical violence while (11.8%) to sexual violence.8 

More recently, (42%) of (20,000) GBV cases, reported over a period of 18 months, women 

stated that their husbands are the perpetrators; (24%) were exposed to physical assault and (5%) 

to sexual assault. Rape incidents are extremely underreported either due to masking the 

incidents under other forms of violence or not reporting incidents altogether.9 In addition, in 

2014, 25 women were murdered based on so-called “Honour Killing”.  

 

Children face multiple risk factors that increase their vulnerability to violence within families 

besides the constant threat of violence by Israeli occupation. The 2014 MICS survey found that 

91.5% of children age one to 14 years had experienced violent discipline (psychological 

                                                           
2 WHO, Global and Regional Estimates of Violence against Women, p. 2 (“Only women aged 15 years and older were included, to differentiate 

violence against women from child sexual abuse.” p. 12), retrieved from http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf. And Essential Services Package document, UNFPA,UN Women, WHO …. 
3 UN Women “Violence against Women: Facts and Figures” SAY NO UNiTE TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN, retrieved from   

www.saynotoviolence.org/issues/facts-and-figures- Population surveys have found that between 10-70% of women report being physically 

assaulted by an intimate male partner at some point in their lives, see Heise, L., Ellserg, M. and Gottemoeller, M. (1999) Ending Violence 

against Women (Baltimore, MD: John Hopkins University School of Public Health). The UN Secretary-General’s Study, supra note 1 states 

that violence against women affects one third of all women in their lifetime. 
4 See for example, UNODC, Global Study on Homicide 2013, p. 14, available at http://www.unodc.org/documents/data-and- 

analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_ BOOK_web.pdf. 
5  http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ status report/2014/en/ p. 14 
6  WHO Global Status Report on violence Prevention, 2014 
7 UNFPA input for the report by the UN Secretary General on the implementation of Resolution 65/182 on the situation of the rights of 

older persons in all regions. 
8  Violence in the Palestinian Society Survey, PCBS, 2011  
9 WB GBV Sub-Cluster inputs for Protection Cluster Humanitarian Needs Overview (HNO) and HRP 2018  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
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aggression or physical punishment) during the last one month. In the West Bank in 2015, 73% 

of a total 62 cases of child sexual abuse reported to the Ministry of  

Social Development were girls.10 

 

Rates of domestic violence in Palestine were seen as correlated with increased Israeli 

aggression. For instance, findings from an IDP survey in Gaza indicated that (73%) of 

households perceive an increase in the incidence of violence against women, adolescent girls 

and children during crisis.11 And an earlier UN Women study in 2009  found that shortly after 

the attacks by Israel, over 50% of women and children experienced physical abuse and over 

70% experienced psychological abuse at home.12 

Objective of the survey 

 

To build a body of evidence on violence against women, children, youth and elderly in the 

Palestinian society including conflict related violence, informing policymaking and enabling 

advancement of relevant programmes and services at national and sectoral levels.  

 

Specific Objectives   

 To identify types, forms and extent of violence (Including conflict related) inflicted on 

the four target groups  

 To measure economic cost of violence of intimate partner (husbands) 

 To identify demographic and economic characteristics of victims / survivors of domestic 

and societal violence 

 To identify help seeking behaviour of victims / survivors and service providers 

approached 

 

Achieving these objectives will enable PCBS to create a credible updated and representative 

database on violence, enhance the national monitoring system through developing national 

GBV indicators and input country reporting on SDG indicators, particularly on violence against 

women and children. 

Concepts and Definitions 

 

PCBS has adopted a set of definitions for the survey taking into consideration relevant 

international standards and conceptual framework while maintaining a Palestinian context and 

identity of the survey. The survey definitions related to the four target groups are in line with 

universally endorsed instruments. This is including (But not exclusive to) CRC, CEDAW; 

IASC guidelines on GBV in humanitarian settings, Sexual and Gender-Based Violence against 

Refugees; Returnees, and Internally Displaced Persons, Guidelines for Prevention and 

Response (UNHCR); the CRC Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution 

and Child Pornography;  United Nations Principles for Older Persons; the Fourth Geneva 

Convention on protection of civilian persons, UN Reports on Combatting Online violence 

                                                           
10 Review of the Child Protection System in the State of Palestine, UNICEF, March 2018, p.41 
11  Humanitarian Needs Overview, 2016, p.6 

 12  Review of the Child Protection System in the State of Palestine, UNICEF, March 2018 (Unpublished report)  
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against women and girls and many others. Please see Annex 1 on the complete list of concepts 

and definitions used to inform the survey.  

Analytical Framework  

 

This is a national quantitative survey undertaken at household level and complements the earlier 

violence surveys. Therefore, it will continue to examine risk factors of interpersonal violence 

within the social ecological framework. These factors relate to individual experience of 

violence; relationship with peers, family, friends and intimate partners / spouses; community 

context like unemployment, isolation, stress level and poverty, as well as social and cultural 

norms around male dominance over women, parental dominance over children and cultural 

norms that endorse violence as an acceptable method to resolve conflicts. In addition, the survey 

analytical framework identifies interpersonal violence as a development problem that has 

considerable economic, social and human cost. The survey specifically looks at the economic 

cost of society born violence. This will enable stakeholders, policy makers and service 

providers better understand the results of the survey and inform a theory of change in Palestine.  

 

Analysing occupation violence focuses on physical, psychological and sexual forms and denial 

of resources where Israeli Armed Forces and or settlers are the perpetrators. Additionally, 

specific conflict related forms of violence are addressed particularly, killings, injuries, 

detention, house raids and demolishing, denial of access to education and health services, 

restrictions on movement etc.   

Methodology 

 

The survey follows a similar methodology of the past two surveys for collecting information 

from the four target groups using most of the core and optional indicators identified in the UN 

guidelines for producing statistics on VAW13 and a comprehensive questionnaire and a 

representative sample population. The proposed sample population for this survey is almost 

double of the 2011 violence survey.  

 

1. Desk review of existing literature: information is acquired from earlier national 

surveys, relevant studies, assessments, evaluations and reports on GBV / Violence 

against women and children in Palestine. 

    

2. Development of a questionnaire: a comprehensive questionnaire and a list of 

indicators were developed in accordance with the requirements of national and 

international standards for violence surveys taking into consideration additional data 

needs of stakeholders (i.e. economic cost of GBV and SDG indicators). PCBS has 

subjected the questionnaire to an exhaustive review process by the Advisory Committee 

and the consultants of the survey. The agreed version of the questionnaire mainly covers 

the past 12 months and has seven sections addressing the following: (Please see Annex 

2 for the list of indicators and survey  questionnaire)  

                                                           
13 Guidelines for Producing Statistics on Violence Against Women, Statistical Surveys, UN Department of Economic and Social Affairs, 2014 
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 (Sections 1 and 2): Demographic  and socioeconomic characteristics of families 

 (Section 3): Forms of spouse violence and factors that increase the risk of violence in 

families of currently or previously married women (up to 64 years of age) at the 

level of individuals and their relationship with family, friends and peers; community 

context relevant to isolation and stress levels; and society factors like male dominance 

over women and cultural norms that justifies violence or endorse it as an acceptable 

method to resolve conflicts. Violence of relatives, acquaintances and strangers in this 

target group is addressed by perpetrator (including Israeli soldiers, settlers and 

Palestinian Security Forces (PSF) and by place where violence occurs – including Israeli 

military checkpoints.  The section also covers cost of violence, coping mechanisms and 

help seeking behavior of women victims / survivors of violence. It examines Cyber 

Violence against women and violence against children of age group 1-11 years 

reported by mothers; and violence inflicted on spouses according to wife’s perception. 

A separate sub-section is dedicated to occupation violence against families is included.  

 (Section 4): Forms of violence inflicted on previously married men (up to 64 years 

of age) by perpetrator and place including Israeli soldiers, settlers and checkpoints as 

well as PSF. 

 (Section 5): Forms and extent of violence experienced by never married individuals 

(Age group 18-64 years) according to perpetrator and place, coping mechanisms and 

help seeking behaviour and sexual harassment during childhood. 

 (Section 6): Forms of family and nonfamily violence perpetrated on unmarried 

Children (Age group 12-17 years) by perpetrator including Israeli soldiers and settlers; 

and help seeking behaviour 

 (Section 7): Forms of violence including cyber violence inflicted on Elders of 65 years 

of age and older according to perpetrators, coping mechanisms and help seeking 

behaviour 

 

3. Face-to-face interviews with informants at household level:  

PCBS recruited interviewers / field workers will use the electronic version of the 

questionnaire, using tablets, to interview collect information from target family 

members. This approach of data collection is well suited to the Palestinian context 

considering the sensitivity of issue surveyed and the need to encourage respondents to 

disclose their personal experiences of violence. 

 

Sample Design 

The survey sample population is a stratified cluster systematic random sample comprised of 

(12,400 families) distributed over 16 governorates in the West Bank and Gaza and part of 

Jerusalem including urban, rural and refugee camps. The sample population is selected based 

on strict statistical standards and counting areas of the Population, Housing and 

Establishments Census of 2017. (Please see Annex 3 for survey sampling details) 
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Ethical Considerations:  

 

Given the sensitive nature of the survey topic and the likelihood that some of the respondents 

will be in a relatively vulnerable position, the information collection process will be 

undertaken with due ethical consideration to ensure the wellbeing of respondents, particularly 

women and girls who might be victims / survivors of violence.  

 

Ethical considerations will be communicated to all involved in the survey, particularly field 

workers. This is including key principles of Best Interest of respondents, particularly children, 

and Do No harm by minimizing risks to participants. Voluntary participation of respondents 

in the interview process following clear understanding of the purpose of the survey and use of 

collected information (Informed Consent). They will be informed that their personal 

information is protected by PCBS law and will be kept confidential (Respect of 

confidentiality).   

This will be included in the training of information collection teams, frequently monitored, and 

discussed during the pilot and actual data collection phases.     

 

Quality control measures 

 

 The survey complies with international standards for collecting information on violence, 

particularly against women and children and takes into consideration ethical standards 

that encourage respondents to answer questions openly and promote accuracy of the 

provided information.  

 Training of survey field workers on interview techniques, data collection mechanisms, 

electronic entry of data using tablets and checking completeness of information entered.  

 Undertaking a pilot of the survey to ensure that the questionnaire design and content 

effectively serve the purpose of the survey and that trained field workers are capable of 

obtaining required information. Allowing for corrective measures before commencing 

the data collection phase 

 

 

Selection and training of interviewers / field workers 

 

Using a PCBS standard selection criteria for violence surveys, approximately (150) 

interviewers will be recruited and trained to collect required information in a face-to-face 

interview using tablets over the duration of (7) weeks. A training manual for the survey has 

been developed and a team of at least ten specialized trainers will be conducting one week 

training on various survey components including concepts and definitions, filling the 

questionnaire, interview techniques, ethical consideration and safety factors; and other elements 

like using tablets, reading maps, etc. After implementing the pilot, the competencies of 

interviewers will be assessed and a remedial training will be conducted deems necessary 

(Please see Annex 4 for the training manual and detailed training schedule) 
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Implementation timeframe:  

 

The planned period of the survey extends from 1/1/2018 to 20/6/2019 scheduled as follows:  

1. Preparation phase (January – October 2018), which includes literature review, 

identification of data needs, developing list of indicators and designing survey 

questionnaire, training field workers; survey pilot implementation and assessment.  

2. Data collection phase (November 2018 – February 2019), which includes training on 

implementation of the actual survey informed by the evaluation report of the pilot and 

commencement of data collection from the sample population. Besides cleaning and 

processing Data.  

3. Analysis and preparing the statistical final report (February – March 2019) 

4. Publishing and dissemination of the survey report ( March – April 2019) 

5. Evaluation and documentation of the survey process ( April – June 2019)  

(Please see Annex 5 for the detailed schedule of the survey phases) 
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