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 شكار وتقديار
 

مسح العنف يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح 
لتفانيهم  المسحححححمن خالل تعاونهم باإلدالء بالبيانات المطلوبة، والى جميع العاملين في هذا  2019في المجتمع الفلسححححطيني 

اللجنة ، كما نوجه االمتنان ألعضححححححححاء أثناء تأدية واجبهم وجهودهم االسححححححححتينائية في تنفيذ هذا المشححححححححرو  بكافة مراحلهبالعمل 
بصححفتهم الشحح صححية واالعتوارية والى ال براء السححيد  اسححمهان وادي، والدكتور محمد الحا   الوطنية لمسححح العنف االسححتشححارية

 هذا المسح ومتابعة خطوات ت طيط وتنفيذ المسح. إلنجاحتي بذلوها يحيي على الجهود ال
 

بقياد  فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصححححححححححححححاء  2019العنف في المجتمع الفلسححححححححححححححطيني، لقد تم ت طيط وتنفيذ مسححححححححححححححح 
الممول من الحكومة  صندوق االمم المتحد  للسكان من خالل مشرو  حيا وزار  شؤون المرأ ، و من  مالي بدعمالفلسطيني، و 

  .واالجتماعية لدول غرب آسيا )االسكوا( االقتصاديةلجنة األمم المتحد  الكندية، والتعاون اإليطالي، و 
 

على مسححاهمتهم القيمة في تنفيذ الشححركاء في التمويل يتقدم الجهاز المركزي لإلحصححاء الفلسححطيني بجزيل الشححكر والتقدير إلى 
 .المسحهذا 
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 تنويه للمستخدمين
  

  أما في قطا  ، 16/05/2019 بتاريخ توانته 19/03/2019الضفة الغربية بتاريخ في بدأت عملية جمع بيانات المسح
 .20/05/2019، وانتهت بتاريخ 13/03/2019غز  فقد بدأت عملية جمع البيانات بتاريخ 

 
 سنة 64-15 (العمرية الفئة في الزوا  لهن سبق اللواتي أو حاليا   المتزوجات النساء على االقتصادي العنف ينطبق( 

 ،ليوم المقابلة الماضية شهرا 12 خالل  )أمالك ميراث، بنكي، حساب(ل مي موالأ نيمتلك   وأ اقتصادي نشاط أي نومارس  
 .عليهن تنطبق االقتصادي بالعنف ال اصة األفعال أن أي

 
 (0 :)0.5أو أن القيمة أقل من  القيمة صفر.  

 
  (- :)ال يوجد مشاهدات/ حاالت. 

 
  2019 للعام المقابلةيوم سوقت  ية التيشهرا  الماض 12الح خالل " للبيانات الوارد  في هذا التقرير هوالزمني  اإلسناد". 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
   

     قائمة الجداول 
  المقدمة 

    

 21 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات  الفصل األول:
 21 المصطلحات والمؤشرات 1.1 

 23 التصنيفات 2.1 
   

 25 لرئيسيةالنتائج ا       :اليانيالفصل 

 25     (سنة 64-15العنف ضد النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) 1.2 

 34 سنة( 64-18الذين سبق لهم الزوا  )العنف ضد الرجال المتزوجين حاليا  أو  2.2 

 38 سنة(  64-18)الذين لم يسبق لهم الزوا  العنف ضد األفراد  3.2 

 42 سنة فأكير( 65اإلساء  التي يتعرض لها كوار السن ) 4.2 

 43 سنة( 17-1العنف ضد األطفال ) 5.2 
   

 51 المنهجية        :لثالفصل اليا

 51 أهداف المسح 1.3 

 51 استمار  المسح 2.3 

 53 العينةو  اإلطار 3.3 

 55 العمليات الميدانية 4.3 

 56  معالجة البيانات 5.3 
   

 59 الجودة       :الرابعالفصل 

 59 الدقة  1.4 

 61 مقارنة البيانات 2.4 
   

 63 االحصائيةالجداول  
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  قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول

    سنة( في  64-15التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :1جدول 
خالل  فلسطين اللواتي أفدن  بحصول ظروف أو أحداث مع أزواجهن  أو معهن  أو مع أسرهن  

 2019حسب المنطقة،  شهرا  الماضية 12

65 

سنة( في فلسطين اللواتي  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :2جدول 
شهرا  الماضية  12خالل أفدن  بحصول ظروف أو أحداث مع أزواجهن  أو معهن  أو مع أسرهن  

 2019ال لفية،  حسب ال صائص

67 

سنة( في فلسطين  64-15التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :3جدول 
 2019حسب عوارات تصف سلوك الزو  مع الزوجة والمنطقة، شهرا  الماضية  12خالل 

68 

فلسطين سنة( في  64-15التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :4جدول 
               شهرا  الماضية حسب شؤون أسرية محدد  ومت ذ القرار فيها داخل األسر  12خالل 

 2019والمنطقة، 

70 

سنة( في فلسطين  64-15التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :5جدول 
حسب السلوك شهرا  الماضية  12خالل ومدى موافقتهن  على تبرير ضرب الزو  لزوجته 

 2019والمنطقة، 

72 

سنة( في فلسطين والتي  64-15سوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  )ن :6جدول 
              نو  وال صائص الحسب  شهرا  الماضية 12خالل  تمتلك على األقل أحد أنوا  األصول

 2019ال لفية، 

73 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :7جدول 
شهرا  الماضية حسب  12)على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل الزو  خالل 

 2019ال صائص ال لفية ونو  العنف، 

75 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15لهن الزوا  )نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق  :8جدول 
شهرا  الماضية حسب الجهات أو األساليب المتوعة لطلب  12للعنف من قبل الزو  خالل 

 2019المساعد  ونسوة من تلقين المساعد  ومدى الرضا عنها، 

77 

فلسطين وتعّرضن سنة( في  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :9جدول 
شهرا  الماضية  12)على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين عدا الزو  خالل 

 2019حسب ال صائص ال لفية ونو  العنف، 

79 
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 الصفحة  الجدول

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :10جدول 
شهرا  الماضية  12واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين عدا الزو  خالل )على األقل لمر  

 2019حسب المعتدي ونو  العنف من اآلخرين والمنطقة، 

81 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15سوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  )ن :11جدول 
حسب ال صائص  شهرا  الماضية 12المنزل خالل ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين خار  

 2019، ال لفية ونو  العنف

82 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :12جدول 
شهرا  الماضية حسب مكان التعرض  12ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين خار  المنزل خالل 

 2019العنف والمنطقة،  للعنف ونو 

84 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :13جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص  12للعنف من خالل االتصاالت أو للعنف اإللكتروني خالل 

 2019ال لفية، 

85 

   سنة( في فلسطين  64-15أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) نسوة النساء المتزوجات حاليا   :14جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية وشكل العنف  12وتعّرضن للعنف اإللكتروني خالل 

 2019اإللكتروني، 

86 

سنة( في فلسطين وتعّرضن  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :15جدول 
 2019سنة حسب ال صائص ال لفية،  18أنوا  العنف قبل بلوغهن ألي نو  من 

88 

سنة( في فلسطين اللواتي  64-15نسوة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  ) :16جدول 
شهرا    12أفدن بتعّرض أزواجهن  )على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبلهن  خالل 

 2019ال صائص ال لفية ونو  العنف، الماضية حسب 

89 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18نسوة الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهم الزوا  ) :17جدول 
 2019شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية ونو  العنف،  12للعنف من قبل اآلخرين خالل 

91 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18الذين سبق لهم الزوا  )نسوة الرجال المتزوجين حاليا  أو  :18جدول 
شهرا   الماضية حسب  12)على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين خالل 

 2019المعتدي ونو  العنف، 

93 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18سوة الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهم الزوا  )ن :19جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية ونو   12للعنف من قبل آخرين خار  المنزل خالل 

 2019العنف، 

94 
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 الصفحة  الجدول

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18نسوة الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهن الزوا  ) :20جدول 
ضية حسب مكان شهرا  الما 12ألحد أنوا  العنف من قبل آخرين في أماكن خار  المنزل خالل 

 2019والمنطقة، ونو  العنف التعرض للعنف 

96 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18نسوة الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهم الزوا  ) :21جدول 
 2019سنة حسب ال صائص ال لفية،  18ألحد أنوا  العنف قبل بلوغهم سن 

97 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18أو الذين سبق لهم الزوا  )نسوة الرجال المتزوجين حاليا   :22جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص  12للعنف من خالل االتصاالت أو للعنف اإللكتروني خالل 

 2019ال لفية، 

98 

سنة( في فلسطين وتعّرضوا  64-18نسوة الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهم الزوا  ) :23جدول 
  شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية وشكل العنف  12للعنف اإللكتروني خالل 

 2019اإللكتروني، 

99 

)على األقل لمر  في فلسطين وتعّرضوا  سنة( 64-18)الذين لم يسبق لهم الزوا   نسوة األفراد :24جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص  12واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل أحد أفراد األسر  خالل 

 2019ال لفية ونو  العنف، 

100 

في فلسطين وتعّرضوا )على األقل لمر   سنة( 64-18) نسوة األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا  :25جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية  12واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين خالل 

 2019ونو  العنف، 

102 

في فلسطين وتعّرضوا )على األقل لمر   سنة( 64-18) الذين لم يسبق لهم الزوا  نسوة األفراد :26جدول 
  شهرا  الماضية حسب المعتدي ونو   12واحد ( ألحد أنوا  العنف من قبل اآلخرين خالل 

 2019العنف، 

104 

في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنوا  العنف  سنة( 64-18) نسوة األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا  :27جدول 
شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية  12من قبل أفراد آخرين في أماكن خار  المنزل خالل 

 2019ونو  العنف، 

105 

في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنوا  العنف  سنة( 64-18)نسوة األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا   :28جدول 
شهرا  الماضية حسب مكان التعرض  12في أماكن خار  المنزل خالل من قبل أفراد آخرين 

 2019للعنف ونو  العنف والمنطقة، 

107 

في فلسطين وتعّرضوا للعنف الجنسي  سنة( 64-18) نسوة األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا  :29جدول 
    2019سنة حسب ال صائص ال لفية،  18قبل بلوغ سن 

108 
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 الصفحة  الجدول

في فلسطين وتعّرضوا للعنف من خالل  سنة( 64-18) األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا نسوة  :30جدول 
 2019شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية،  12االتصاالت وللعنف اإللكتروني خالل 

109 

في فلسطين وتعّرضوا للعنف اإللكتروني  سنة( 64-18)نسوة األفراد الذين لم يسبق لهم الزوا   :31جدول 
 2019شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية وشكل العنف اإللكتروني،  12خالل 

110 

سنة فأكير( في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساء  من قبل أحد أفراد األسر   65نسوة كوار السن ) :32جدول 
 2019شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية ونو  اإلساء ،  12خالل 

112 

سنة فأكير( في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساء  من خالل االتصاالت أو  65السن )نسوة كوار   :33جدول 
 2019شهرا  الماضية حسب ال صائص ال لفية،  12اإلساء  اإللكترونية خالل 

113 

 12سنة فأكير( في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساء  اإللكترونية خالل  65نسوة كوار السن ) :34جدول 
 2019ال صائص ال لفية وشكل اإلساء  اإللكترونية، شهرا  الماضية حسب 
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 المقدمة
 

من المسححوح النوعية المت صححصححة، ونفذ في فلسححطين للمر  اليالية، فقد تم  2019يعتبر مسححح العنف في المجتمع الفلسححطيني 
، ويحتل هذا المسححححححح أهمية خاصححححححة في كونه يسححححححلط 2011، والمسححححححح الياني في العام 2005تنفيذ المسححححححح األول في العام 

ء العنف األسري أو المجتمعي، ويشكل فرصة إلجراء المقارنات مع الضوء على ظاهر  العنف في المجتمع الفلسطيني، سوا
المسحححححوح السحححححابقة للوقوف على حجم ظاهر  العنف في المجتمع الفلسحححححطيني ومدى انتشحححححارها وما طرأ عليها من تغيرات، وما 

العنف الموجه ضححد حول شححاملة ومحدثة قاعد  بيانات يرتوط بها من سححمات تنموية وسنسححانية، ويهدف هذا المسححح الى توفير 
من شأنها مساعد  صنا  القرار وراسمي السياسات في إعداد ال طط والبرامج والتي ، ساء واألطفال والشواب وكوار السنالن

 وصياغة التدخالت المستند  الى األدلة للنهوض بواقع هذه الفئات وتلبية احتياجاتهم وتقديم ال دمات الالزمة لهم.
 

في ظل الحاجة المتزايد  لسد الفجو  في البيانات التي ظهرت خالل  2019لمجتمع الفلسطيني تم تنفيذ مسح العنف في ا
لتوفير هذه المؤشرات والحاجة ، 2030السابقين، وفي ظل المتطلوات الدولية المرتوطة بأجند  التنمية المستدامة  نالمسحيي

اء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات ضمن األولويات الوطنية، باإلضافة الى تلبية احتياجات كافة الشرك
بهدف مساعدتها في إعداد  وزار  شؤون المرأ  التي ترأسها  لمكافحة العنف ضد النساء الوطنية المجتمع المدني، خاصة اللجنة

التكلفة الوطنية القادمة لمناهضة العنف ضد المرأ ، والعمل على تطوير قسم خاص لتغذية نموذ  قياس  االستراتيجية
 لصالح وزار  شؤون المرأ .  االقتصادية

 
التي تم اسححت دامها في  والتصححنيفات المصححطلحات والمؤشححرات األولأربعة فصححول، حيث يشححمل الفصححل  التقريرهذا  ضححمنيت

، المسحححححالنتائج المسححححت لصححححة من  ألبرز ا  عرضحححح يتناول هوى النتائج الرئيسححححية و ، بينما يحتوي الفصححححل الياني علالتقريرهذا 
والذي يعرض أهداف المسح واالستمار  واإلطار والعينة، كما يتناول العمليات الميدانية ويحتوي الفصل اليالث على المنهجية 

خالل عرض اآلليات التي تضححححمن دقة  وتقييمها منالمسححححح جود  بيانات فيتطرق الى الفصححححل الرابع  أما، و ومعالجة البيانات
، كما ويتناول معدالت االجابة في معاينة أو غير معاينة ءالممكن حدوثها سححححححححححححححواء كانت اخطاالبيانات، والحد من األخطاء 

   المسح.
 

نأمل في الجهاز المركزي لإلحصحححاء الفلسحححطيني أن يوفر هذا المسحححح معلومات أسحححاسحححية لمسحححاعد  مت ذي القرارات في رسحححم 
تقويم التحليل و ال، وتمكين راسحححححمي السحححححياسحححححات من الفلسحححححطينيبواقع العنف في المجتمع المتعلقة  تومتابعة وتقويم السحححححياسحححححا

 .ال اصة بالعنفييم البرامج والسياسات قمتابعة وت للمعلومات من أجل
 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 2022، موزت عال عوضد. 
  الجهاز ةرئيس 
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 الفصل األول
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 والمؤشرات: المصطلحات 1 .1
ودليل المؤشرات االحصائية  اإلحصائية، وفق معجم المصطلحاتفي هذا المسح  المست دمةالمصطلحات والمؤشرات  تعرف

  مع النظم الدولية. ةالتوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات والمنسجم أحدثعلى   الصادر  عن الجهاز والمعتمد
 

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

األساسية كالمأوى  الحقوق . كما ويشمل الحرمان من و على تهديد بإيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو يولد ت وفا  نفسي أ
 .وفقدان األمان على نفسهوالتعليم وحرية الحركة وتقرير المصير  المشرب والملوسو المأكل و 
 

 :1العنف ضد النساء
أو من شأنه ان يؤدي إلى ضرر بدني أو جنسي أو نفسي أو معانا   ويؤدىفعل عنف قائم على أساس النو  االجتماعي،  أي

للنساء، بما في ذلك التهديد بارتكاب هذه األعمال، أو اإلرغام عليها أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء تم في الحيا  
 العامة أو ال اصة.

 
 :2الزوجالعنف من 

يشتمل على مجموعة من األفعال باإلكراه سواء كانت جنسية أو نفسية أو بدنية، والتي تست دم تجاه ش ص امرأ  بالغة أو 
 ا.بدون موافقته أو السابق زوجها الحاليمراهقة من قبل 

 
 :جسديال عنفال

رص، الصفع، الركل، ال نق، يمارس باست دام لكمات باليد، شد الشعر، لوي اليد، الق  هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد.
الحرق، الجر، السحب، القتل، االغتصاب، اإليذاء، الضرب، ويست دم بهدف التعبير عن القو  الجسدية، وغالوا تكون الضحية 

 هي الش ص األضعف.
 
 :النفسي عنفال

ويمارس باست دام   هو شكل من أشكال العنف، وهو يتميل بسلوك نفسي أو المعاملة السيئة لإلنسان واالستهتار واالزدراء به.
، واإلكراه للقيام بعمل معين وألقاب تحقيرالتوبيخ والشتائم، والكالم، والحرمان من إظهار العواطف قواّل وفعاّل، والتلقيب بأسماء 

الحوس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه. يست دم العنف النفسي بهدف إثار   البيت، أو ضد الرغوة، والطرد من
القلق وال وف في الش ص، والمس باآلخرين نفسيا والحط من قيمة الش ص كميال الزوجة وسشعارها بأنها سلبية، وسضعاف 

.  من خل لة اليقة بالنفس وتقدير الذاتراتهم المعنوية والذاتية، و قدرتها الجسدية أو العقلية، واإلساء  لآلخرين وتحطيم قد

                                                 
1 CEDAW, General Recommendation No.19, para 6. 
 

2 UN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112. 
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لذاته، إيقا  األذى النفسي، اإلساء  المعنوية، زعزعة اليقه بالذات  العنف النفسي: تحطيم نظر  الش صاآلثار التي يحدثها 
 .لذاته الش صمما ينعكس على تقدير 

 
 :جنسيال عنفال

دام السلوك الجنسي لتنفيذ االعتداء الجنسي بالقو  رغم إراد  الطرف اآلخر، وهو انتهاك هو فعل إجرامي يتم من خالله است 
يمارس العنف الجنسي عن طريق: التحرش الجنسي، االغتصاب، عرض أفالم إباحية، التقاط صور   لحقوق اإلنسان.

يست دم هذا النو  من    ية وعنيفة.فاضحة، إجوار المرأ  على العمل في الزنى، هتك العرض، وأحيانا تست دم أساليب مؤذ
العنف بهدف استغالل الضحية واست دام القو  والسيطر  على الضحية، والتي تتميل غالوا  بالمرأ  من قبل المعتدي الرجل، 

 ويحدث لعدم وجود قوانين صارمة وسجراءات تت ذ بحق المعتدين.
 

 عنف اقتصادي على الزوجة:
، الذي قد تتعرض له الزوجة من قبل الزو  ويأخذ عد  أشححححححكال منها الطلب من الزوجة معرفة من أشححححححكال العنف شححححححكل هو

كيفية صححرفها للمال، التصححرف بأمالكها ال اصححة، منعها من العمل، التصححرف بإرثها دون موافقتها، وسجوارها على االسححتقالة 
 .خ.... ال

 
 :3العنف اإللكتروني

الرسائل غير  وأسرقة الحسابات،  وأالغواية،  وقد يأخذ عد  أشكال منها ه األفرادهو شكل من أشكال العنف الذي يتعرض ل
أو إرغامهم على ارتكاب  ،استغالل الضحايا/ الناجين مقابل المال والممتلكات وأ ، أو االبتزاز4التحرش وأالمرغوب فيها، 

 .عبر اإلنترنت اعتداءات جنسيةاإلباحية التي تحتوي على عبر اإلنترنت أو الصور  أفعال غير مناسوة أو غير قانونية
 

 :الطفل
كل شحح ص يقل عمره عن ثماني عشححر  سححنة إال إذا كان القانون السححاري يحدد سححن البلوغ بعمر أصححغر.  وبدون التمييز من 
أي نو  بغض النظر عن الطفل أو عن أي من أبويه أو القائمين على رعاية أو عرقه أو لونه أو جنسححححه أو لغته أو دينه أو 

مي أو العرقي أو االجتماعي أو ممتلكاته أو حالة اإلعاقة أو الميالد أو أي موقفه السححححياسححححي أو آرائه األخرى أو أصححححله القو 
 مكانة أخرى. 

 
 كبير السن:

العمل بسبب تراجع  لم يعد قادرا  على على أداء أدواره األسرية أو سنة أو أكير، ولم يعد قادرا   65هو الش ص الذي بلغ عمره 
 صحته البدنية. 

 
 اإلساءة الجسدية:

هو شكل من اشكال االساء  ويأخذ عد  أشكال منها: إلحاق األذى والضرر الجسدي، لوي الذرا  أو الشد بقو ، حصول آالم 
في المفاصل أو رضوض أو خدوش وجروح بسيطة نتيجة التهجم عليه، اإلغماء نتيجة الضرب على الرأس، الضرب بحزام 

 أو عصا وكسر أحد العظام نتيجة االعتداء عليه. 
                                                 

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

against women and girls: A worldwide wakeup call” Sep 25, 2015. 
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 ساءة االقتصادية:اإل
هو شكل من اشكال االساء  ويأخذ عد  أشكال منها: أخذ أشياء خاصة به ميال )أموال، ممتلكات، وما شابه( دون موافقته، 

 وتحطيم أشياء خاصة به. 
 

 ن ِّف:المعتدي/المع
 بكافة أشكاله. الش ص الذي يمارس سلوك العنف

 
 الجنس:

 .أو أنيى إلى ذكريصنف الجنس 
 

 حالة اللجوء:  
بناء الذكور منهم األوتشمل  1948التي احتلتها إسرائيل عام  فلسطينخاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من  حالة اللجوء
 وأحفادهم.

  تصنف إلى:

 وكالة الغوث. عن)المؤن( الصادر   بطاقة التسجيلوله اسم مسجل في  ا  إذا كان الفرد الجئالجئ مسجل:  .1
 .ألي سبب كان (المؤن وكالة الغوث )إال أنه غير مسجل في بطاقة  ا  إذا كان الفرد الجئ الجئ غير مسجل: .2
 .ليس الجئا  مسجال  أو الجئا  غير مسجل فلسطيني كل هو: ا  ليس الجئ  .3

 

 :أمي
 .إذا كان الفرد ال يستطيع القراء  والكتابة معا  بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهاد  من التعليم النظامي

 
 :ملم

إذا كان الفرد يستطيع القراء  والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكور  بحيث يمكنه قراء  وكتابة جملة 
 بسيطة.

 
 :العامل
أو  لحسححابهسححواء كان ولو لسححاعة واحد  خالل الفتر  المرجةية معينا  عمال  باشححر  سححنوات فأكير والذي 7عمره  الذي الفرد هو

أو كان غائب عن عمله بشححححكل مؤقت )بسححححبب المرض، عطلة،  لحسححححاب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مصححححلحة العائلة
( سححححاعة، 14-1) عاملينعدد سححححاعات العمل األسححححبوعية إلى  حسححححب العاملون ، ويصححححنف توقف مؤقت أو أي سححححبب آخر(

إضراب  أوب المرض، أو إجاز  مدفوعة األجر، أو إغالق األفراد الغائبون عن أعمالهم بسب وكذلك فأكيرساعة  15 عاملين
 أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك.

 
 التصنيفات 2.1

المعتمد  والمست دمة في الجهاز وفق المعايير الدولية التصنيفات على  في عملية جمع ومعالجة البيانات االحصائيةاعتمد 
 .(ISCO-08الفلسطيني ) المهنيدليل التصنيف  ا يتالءم مع ال صوصية الفلسطينية فيوبم
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 الفصل الياني
 

 رئيسيةالالنتائج 
 

التي تسلط الضوء على العنف الذي ، 2019لعنف في المجتمع الفلسطيني المسح  رئيسيةيعرض هذا الفصل النتائج ال
ويوفر قراء  لواقع واتجاه حجم ظاهر  يتعرض له األفراد في المجتمع الفلسطيني سواء العنف األسري أو العنف المجتمعي، 

 المقابلة للعاميوم شهرا  الماضية التي سبقت  12 الااا خاللمع األخذ بعين االعتبار أن اإلسناد الزمني للبيانات هو  العنف.
2019. 

 
    ( سنة 64-15)المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزواج  العنف ضد النساء 1.2

في األكير شيوعا  و انتهاكات حقوق االنسان برز أأحد )العنف القائم على النو  االجتماعي(  النساء ضدالعنف ظاهر  عتبر ت
باألذى الجسدي والنفسي للنساء ومنه ما يكون طويل  يتسبب، حيث مواشر  وغير مواشر  يد له اثار عد وهذا العنف، العالم

االنسجام االجتماعي والنمو على تنعكس سلوا  األمد، ويؤدي هذا العنف أيضا  الى حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية، 
ء المجتمع مةيقا  في حق النساء في المشاركة في بناالعنف رفاه النساء، كما يشكل  وتحقيق ؤثر على التنميةتاالقتصادي، و 

  والمجتمع وبالتالي تؤثر في الدولة. األسر  ضرارا  بأتلحق ل تمتدفقط على النساء بل  هبشكل فاعل. وال تقتصر آثار 
 

 العوامل المسببة للعنفالظروف و  1.1.2
قد تؤثر على سلوكهما فيما بينهما أو على باقي أفراد األسر ، وقد يكون هناك م تلفة  عوامليمر الزوجان بعد  ظروف و 

سلوكيات لدى الزو  تؤدي الى تحكمه بأمور وحيا  األسر  بشكل كامل. إن اراء وتوجهات الزوجة حول سلوكيات الزو  وقبول 
ه الظروف والعوامل حسب الدراسات يزيد من صعوبة الوضع، كل هذ ملكية المرأ   وكذلك عدمالزوجة بها كمبرر لضربها، 

 .الزو  يد على العنف وتدفع بممارسة مرتوطة تكون  أن المتوقع من أو مرتوطة أنهاالحديية وجد 
 

  حسب افادة الزوجة ألسرةل حدثتالظروف التي  1.1.1.2
أثرت عليهن أو بعض الظروف التي ( بحدوث سنة 64 -15أفادت النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  )

-15% من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزوا  )48.3على أزواجهن أو على األسر  بمجملها، حيث صرحت 
رعاية األسر ، ووالديها، ورعاية أهل من عواء على الزوجة األ ازدياد( في فلسطين أن أكير هذه الظروف تأثيرا كان سنة 64

تعرض أحد أفراد األسر  من الدرجة األولى للزوجة لمشاكل صحية أدت إلى ذهابهم ب% من النساء 45.3كما صرحت ، الزو 
 (.1)انظر/ ي جدول . للمستشفى

 
المتزوجات  النساء % من55.2أن  نتائج المسحعند تصنيف الظروف التي حدثت مع الزو ، أو الزوجة، أو األسر ، تبين 

مروا بظرف أو بحدث  السابقينالحاليين أو  أزواجهنن أفي فلسطين أفدن بسنة(  64 -15)اللواتي سبق لهن الزوا  حاليا  أو 
بظرف أو بحدث واحد على األقل تأثرن به.  مررن  النساء % من 69.5ن كما بينت النتائج أ، تأثروا به على األقل واحد

ظرف أو بحدث واحد على األقل تأثروا بأفراد األسر  مروا من النساء في فلسطين أفدن بأن % 72.3ن أوأوضحت البيانات 
 .(2)انظر/ ي جدول  .به
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أفدَن بحصول ظروف أو أحداث  اللواتيفي فلسطين ( سنة 64 -15) اللواتي سبق لهن الزواجالمتزوجات حاليا  أو  نسبة النساء
 2019، نطقةالمحسب  معهَن أو مع أزواجهَن أو مع أسرهنَ 

 

 

 
 سلوك الزوج  2.1.1.2

% من 56.4الزوجة، حيث أفادت  علىتبين من النتائج أن سلوك غير  الزو  على الزوجة هو أكير سلوك يمارسه الزو  
درجة عليهن ب يغارون أزواجهن سنة( في فلسطين إلى أن  64 -15النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزوا  )

على معرفة مع من وأين  إصرارهم ما وصفته النساء عن أزواجهن في، يليه مع رجال آخرين في الحديث أو متوسطةكيير  
، ثم يأتي سلوك منع الزوجة من السفر خار  الوطن أو متوسطة كيير بدرجة  وذلك% من النساء 33.7 بنسوةتكون الزوجة 
 (.3)انظر/ ي جدول  .أو متوسطة كيير ذا السلوك بدرجة % من النساء إلى أن الزو  سلك معها ه20.5حيث صرحت 

 
 معهنَ سلوك الزوج درجة  وصفنَ اللواتي في فلسطين سنة(  64 -15) اللواتي سبق لهن الزواجالمتزوجات حاليا  أو  نسبة النساء

 2019 الزوج،تصف سلوك  مختارةعبارات حسب  أو متوسطة ثيرةبدرجة ك

 
 

   القرار في األسرة 3.1.1.2
 في فلسطين سنة( 64 -15)اللواتي سبق لهن الزوا  المتزوجات حاليا  أو  النساءمن % 56.9ن ما نسبته بينت النتائج أ

 ةأو عدم مشارك ةمشاركفي الكان لهن  القرار  النساء% من 55.6وهناك ما نسبته  ن،وس  يلكيف وماذا قرار في ال كان لهن  
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 .و المدخراتأالتصرف بالذهب كان لهن قرار  النساء% من 33.1يضا  أ، وما نسبته عن نوعها باالنت ابات بغض النظر
 (.4)انظر/ ي جدول 

 
  اتخاذهن القرار في قضاياحسب في فلسطين سنة(  64 -15) اللواتي سبق لهن الزواجالمتزوجات حاليا  أو  نسبة النساء

 2019، مختارة

 
 

هات 4.1.1.2  ضرب الزوجاتل بررا  السلوكيات التي تشكل م نحو النساء توجُّ
بأن سلوك الزوجة  يعتقدن   سنة( 64 -15في فلسطين )اللواتي سبق لهن الزوا  المتزوجات حاليا  أو  النساءمن % 31.5

الزوجة إذا تكلمت % من النساء انه 25.0بينما تعتقد ما نسبته  ،زوجتهمبررا  لضرب  شتمها للزو  أو ألهله يشكل في حال
 كالم أحر بتفوهت  /الزوجة إذا تكلمتشكل سلوك  كما ،زوجتهيشكل مبررا  لضرب  مستفز للزو مع رجال آخرين بأسلوب 

 (.5)انظر/ ي جدول  .%19.2مبررا  لضرب زوجته حسب اعتقاد النساء بنسوة  أمام اآلخرين زوجها
 

ومدى موافقتهَن  سلوكيات مختارةحسب في فلسطين سنة(  64 -15) اللواتي سبق لهن الزواجالمتزوجات حاليا  أو  نسبة النساء
 2019 لزوجته،على انه يشكل مبررا  لضرب الزوج 
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 ملكية األصول  5.1.1.2
قل واحد من ألن على ايمتلك   سنة( 64 -15في فلسطين )اللواتي سبق لهن الزوا  المتزوجات حاليا  أو  النساء% من 67.3

الخ(،  البنك،سهم والسندات، مدخرات في ألا منشأ ، حيوانات، أثاث منزلي، مجوهرات، سيارات،)أرض، منزل،  نوا  االصولأ
 النساء% من 33.1و ،و غيرها من االشياء اليمينةأو الذهب أالمجوهرات ن يمتلك  من النساء % 48.6بينت النتائج ان حيث 
 (.6)انظر/ ي جدول يمتلكن منزل.  النساء% من 9.4ن أثاث منزلي، ويمتلك  
 
سنة( في فلسطين والتي تمتلك على األقل أحد أنواع األصول  64-15سبة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزواج )ن

  2019نوع الملكية، حسب 

 
 

 شهرا  الماضية 12الحالي أو السابق خالل  العنف من قبل الزوج 2.1.2
 

 أكثر من النساء في الضفة الغربيةعنااف الزوجااي النساء في قطاع غزة تعرضن لل
 

على األقل "سنة( في فلسطين للعنف  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  المتزوجات حاليا  أو% من النساء 59.3 ضتعرّ ت
 12 خالل، % في قطا  غز 70.4في الضفة الغربية مقابل  %52.3 بواقع ؛كيفما كان شكله " من قبل أزواجهنلمر  واحد 

 (.7)انظر/ ي جدول  .2019سوقت المقابلة للعام  التي الماضية شهرا  
 

 اار أنااواع العنااف الزوجااي شاايوعا  ثااي أكسالعنااف النف
 

       الزوا سبق لهن اللواتي  المتزوجات حاليا  أوالعنف النفسي هو أكير نو  عنف يمارس ضد النساء أشارت النتائج أن 
 ،"على األقل لمر  واحد "النفسي  للعنفمن النساء % 57.2حيث تعرضت  في فلسطين، قبل أزواجهنمن سنة(  64- 15)

للعنف الجسدي من النساء % 18.5، وتعرضت "على األقل لمر  واحد " االقتصادي لعنفلمن النساء  %20.5كما تعرضت 
 (.7)انظر/ ي جدول  ."األقل لمر  واحد على "الجنسي  للعنف النساءمن % 9.4وتعرضت  ،"على األقل لمر  واحد "
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ألحد  )على األقل لمرة واحدة(ضن وتعر  في فلسطين سنة(  64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساء نسبة
 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبالماضية  شهرا   12 خاللمن قبل الزوج أنواع العنف 

 
 

 شكاله مقارنة بنساء الحضر والريفأالنساء في المخيمات أكثر عرضة للعنف الزوجي بجميع 
 

 ضنتعرّ  ويقمن  في الم يمات( في فلسطين سنة 64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  المتزوجات حاليا  أو% من النساء 63.1
، الريف المقيمات في% من النساء 60.3مقارنة مع كيفما كان شكله،  أزواجهنمن قبل " على األقل لمر  واحد "للعنف 

 (.7)انظر/ ي جدول  .الحضرفي المقيمات النساء % من 58.7و
 

ألحد  )على األقل لمرة واحدة(ضن وتعر   في فلسطين سنة( 64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساء نسبة
 2019 ،العنف ونوع نوع التجمع حسبالماضية  شهرا   12 خاللمن قبل الزوج أنواع العنف 

 
 

  هَن األكثر تعرضا  للعنف الزوجي 24-20النساء في الفئة العمرية من 
 

كلححما  فكلححما كانححت المححرأ  أصغححر سححنا   العمر تدريجيا ،المححرأ  في  تتقححدم كلمايتناقححص  الزوجيالعنححف أوضحت البيانات ان 
في  سبق لهن الزوا اللواتي  المتزوجات حاليا  أو، فححإن النسححاء وبشكل عام. الزو للعنححف مححن طححرف  أكير عرضةكانححت 

على األقل لمر  " تعرضا  للعنف حرياألكح سححنة هححن   24-20حن يبح تححراوح أعمارهححن  تاللححواتي سنة( و  64- 15الفئة العمرية من )
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على األقل لمر  " ما النساء األقل تعرضا  للعنفأ، كيفما كان شكله %66.9في فلسطين بنسوة بلغت  من قبل الزو " واحد 
  (.7)انظر/ ي جدول  .%39.5سنة بنسوة  59-55بين  اللواتي تتراوح أعمارهن   فهن  من قبل الزو  " واحد 

 

 عن العمل أكثر تعرضا  للعنف الزوجي مقارنة مع النساء العامالت العاطالتالنساء 
 

على األقل "للعنف  ضنتعرّ سنة( في فلسطين  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  المتزوجات حاليا  أو% من النساء 61.0
 .عامالتالمن النساء  %45.7ع عن العمل "ال يعملن"، مقارنة م عاطالتكيفما كان شكله هن   أزواجهنمن قبل " لمر  واحد 

 (.7)انظر/ ي جدول 
 

 تعرضا  للعنف الزوجي مقارنة بغيرهَن من النساء   أقل هنفأعلى  دبلوم متوسطالحاصالت على تعليم  النساء
 

%، بينما 61.8بنسوة  ن أكير تعرضا للعنف من قبل الزو أن النساء اللواتي مستواهن التعليمي أقل من ثانوي ه بينت النتائج
بين  للعنف نسوة تعرض أقل بلغتو  ،% من النساء اللواتي مستواهن التعليمي ثانوي قد تعرضن للعنف من قبل الزو 61.5
 (.7)انظر/ ي جدول  .%53.1 دبلوم متوسط فأعلى حالتهن  التعليميةاللواتي النساء 

 
 لطلب المساعدةالجهات أو األساليب المتبعة لدى النساء المعنفات  3.1.2
على األقل "للعنف  ضنتعر  سنة( في فلسطين و  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  % من النساء المتزوجات حاليا  أو60.3

التحدث مع ب % من النساء48.1وقامت ، باألمر أحدا   نبلغ  يعن االعتداء ولم  فضل ن السكوت أزواجهنمن قبل " لمر  واحد 
أيام. تجاهله ورفض الحديث معه لعد  % من النساء لجأن إلى 47.9، في حين ءعن االعتدا أزواجهن  وطلب ن منهم الكف

 (.8)انظر/ ي جدول 
 

ألحد  )على األقل لمرة واحدة(ضن وتعر  في فلسطين سنة(  64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساءنسبة 
 2019 جهات أو أساليب مختارة متبعة لطلب المساعدة، حسبالماضية  شهرا   12 خاللمن قبل الزوج أنواع العنف 

 
 

 اآلخرينقبل العنف من  4.1.2
 بأشكاله تتعّرض العديد من النساء على مدار حياتهّن ألحداث غير مرغوب فيها وألشكال م تلفة من سوء المعاملة والعنف

  .من األقارب، أو غيرهم من المعارف أو الغرباء افقد يكونو  ،يمارسه رجال ونساء اليالث )النفسي، الجسدي، الجنسي(
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 اآلخرين في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزةقبل العنف من 
 

على األقل "للعنف  ضنتعرّ سنة( في فلسطين  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  حاليا  أو% من النساء المتزوجات 19.2
 (.9)انظر/ ي جدول  .في قطا  غز  %18.4% في الضفة الغربية و19.8؛ كيفما كان شكله خرينآلامن قبل " لمر  واحد 

 

 العنف النفسي هو األكثر شيوعا  بين النساء من قبل اآلخرين
 

% في 14.4حيث تعرضت له ما نسبته  ،كير شيوعا  بين النساءألامن قبل اآلخرين العنف النفسي أشارت النتائج أن 
%، أما 7.0خرين بنسوة بلغت الذي تتعرض له النساء من قبل اآل يعتبر العنف الجسدي الشكل اليانيفي حين فلسطين، 

 (.9)انظر/ ي جدول  .% من النساء في فلسطين3.9العنف الجنسي فتعرضت له 
 

ألحد  لمرة واحدة()على األقل ضن وتعر  في فلسطين سنة(  64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساء نسبة
 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبالماضية  شهرا   12 خالل اآلخرينمن قبل أنواع العنف 

 
 

 من العنف من قبل اآلخرينفي الريف أكثر تعاني النساء 
 

 ضنتعرّ  ويقمن في الريفسنة( في فلسطين  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  المتزوجات حاليا  أو% من النساء 23.7
% 19.2في الحضر، وممن يقمن % 18.3مقارنة مع  شكله،من قبل اآلخرين كيفما كان " على األقل لمر  واحد "للعنف 

 (.9)انظر/ ي جدول  .2019سوقت المقابلة للعام  التي الماضية شهرا   12خالل ، الم يماتفي من المقيمات 
 

 العنف في أماكن خارج المنزل 5.1.2
النفسي، الجسدي، )أشكال العنف الم تلفة خار  المنزل إحدى الجهات التي تتعرض فيها النساء إلى الم تلفة تعد األماكن 

مكان تلقي ال دمات الصحية أو الجنسي(، وهي تشمل الشار ، أماكن التسوق، حواجز االحتالل، وسائل المواصالت، 
  .العمل، ... الخ، مكان المدرسة/ الجامعة، خرى أأو خدمات  االجتماعية أو اليقافية

 

 خارج المنزل في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزةالعنف  
 

للعنف في األماكن  ضنتعرّ سنة( في فلسطين  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  حاليا  أو% من النساء المتزوجات 9.8
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سوقت  التي الماضية شهرا   12خالل % في قطا  غز ، 9.3% في الضفة الغربية و10.1خار  المنزل كيفما كان شكله؛ 
 (.11)انظر/ ي جدول  .2019المقابلة للعام 

 
ألحد أنواع العنف في أماكن ضن وتعر  في فلسطين سنة(  64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساء نسبة

 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبالماضية  شهرا   12 خالل خارج المنزل

 
 

 خارج المنزل النساء ضد العنف األكثر شيوعا  والممارس هو العنف النفسي
 

 % في7.4% في الضفة الغربية و8.7للعنف النفسي في األماكن خار  المنزل؛  ضنتعرّ في فلسطين من النساء  8.2%
غز . % في قطا  1.2الضفة الغربية وفي  %1.9، بواقع % من النساء الى العنف الجسدي1.6طا  غز ، بينما تعرضت ق

% في 1.3% في الضفة الغربية و1.0سوة بلغت نبن الى العنف الجنسي، تعرض   فلسطين% من النساء في 1.1في حين 
 (.11)انظر/ ي جدول  .قطا  غز 

 

 خارج المنزللعنف ل النساء فيهتتعرض مكان كثر أ هو الشارع
 

 اللواتي تعرضن% من النساء 4.4، بينما الشار له في  تعرضن   اللواتي تعرضن للعنف خار  المنزل قد من النساء% 4.5
 % من النساء تعرضن للعنف خار  المنزل تعرضن له3.2في حين ، وسائل المواصالت فيخار  المنزل تعرضن له للعنف 
 (.12)انظر/ ي جدول . أماكن التسوق في 

 

للعنف خارج المنزلضن وتعر  في فلسطين سنة(  64-51أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا   النساء نسبة  
2019 ،مكان التعرض للعنف حسبالماضية  شهرا   12 خالل  
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 االتصاالتالعنف من خالل و  اإللكترونيالعنف  6.1.2
لعنف األحد أشكال  ضنتعرّ سنة( في فلسطين  64- 15) سبق لهن الزوا اللواتي  % من النساء المتزوجات حاليا  أو9.6

وتعرضت  .% في قطا  غز 6.0و ،في الضفة الغربية %11.5بواقع  ؛االجتماعيعبر إحدى وسائل التواصل  االلكتروني
عبر إحدى وسائل  اآلخرينمن قبل  أو الشتم أو اإلهانة االبتزاز% من النساء إلى اإلزعا  أو التهديد أو الت ويف أو 6.6

 (.14-13)انظر/ ي جدول . االجتماعيالتواصل 
 

ضن 64-15أو اللواتي سبق لهن الزواج ) المتزوجات حاليا  النساء نسبة  ألحد أشكال العنف اإللكتروني  سنة( في فلسطين وتعر 
 2019 ،شكل العنف اإللكتروني حسبالماضية  شهرا   12 خالل

 
 

أو جهات م تلفة  و ابتزاز أو تحرش أش اصأتهديد )أي % من النساء الى العنف من خالل االتصاالت 7.6كما تعرضت 
  (.13)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 3.3% في الضفة الغربية، 10.4في فلسطين؛ ( لمكالمات أو الرسائلعبر ا

ن الى سرقة الحساب البنكي االلكتروني )االون الين( أو البريد االلكتروني في فلسطين، 3.4أفادت و  % من النساء أنهن  تعرض 
 (.14)انظر/ ي جدول % في قطا  غز . 2.7و % في الضفة الغربية3.8بواقع 

 
 سنة 18قبل بلوغهن سن العنف لدى النساء  7.1.2
تعر ضن ألي قد أنهن  بسنة( في فلسطين أفدن  64-15) سبق لهن الزوا اللواتي  حاليا  أوالمتزوجات  % من النساء23.2

 .% في قطا  غز 29.3% في الضفة الغربية و19.4، بواقع سنة 18قبل بلوغهن سن ال نو  من أنوا  العنف من العائلة 
              التلفظ بكلمات ذات طابع جنسي أو % من النساء في فلسطين انهن تعرضن للتحرش الجنسي )3.1 أفادتحيث 

)انظر/ ي  .% في قطا  غز 2.2% في الضفة الغربية و3.6سنة، بنسوة  18الححح ( قبل بلوغهن سن لمس للمناطق الحساسة
 (.15جدول 

 
ضن  64-15نسبة النساء المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزواج )  18قبل بلوغهن سن لعنف لسنة( في فلسطين وتعر 

 2019 ،الماضية حسب المنطقة ونوع العنف شهرا   12سنة خالل 
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 (سنة 64-18العنف ضد الرجال المتزوجين حاليا  أو الذين سبق لهم الزواج ) 2.2
 

 العنف ضد األزواج )من وجهة نظر الزوجة( 1.2.2
يكون هذا العنف بسبب ال الفات والمشاكل التي تنتاب الحيا  الزواجية وما يرافق ذلك من حاالت غضب وعصبية وخصام 

 العنفشكال م تلفة من ألى إتؤدي ن  مع أزواجه قد تستعملها بعض الزوجاتسلوكيات  هناك بين األزوا  وعليه تكون 
 .  ، الجنسي(يقتصاداالالنفسي، الجسدي، )
 

 كثر من نساء الضفة الغربيةأ زواجهنَ أنساء قطاع غزة يمارسن العنف ضد 
 

ن أنهن  سنة(  64-15اللواتي سبق لهن الزوا  ) وأ حاليا   النساء المتزوجات% من 38.4 ن بممارسة قم   في فلسطين أفد 
 (.16)انظر/ ي جدول  % في قطا  غز .42.4% في الضفة الغربية، و35.9  بواقعأزواجهن  العنف ضد  سلوكيات

 
ض بت فدنأ اللواتيسنة( في فلسطين  64-15المتزوجات حاليا  أو اللواتي سبق لهن الزواج ) النساءنسبة   عر 

 2019 ،العنف ونوعحسب المنطقة  الماضية شهرا   12 خاللمن قبلهَن للعنف أزواجهَن 

 
 

  ضد األزواجممارسة من قبل الزوجات العنف النفسي األكثر 
 

% في الضفة 32.2بواقع  ،ضد أزواجهن في فلسطين)على األقل لمر  واحد ( من النساء مارسن العنف النفسي % 34.3
% في الضفة الغربية 7.2) ؛جسديا  في فلسطين أزواجهن عنّفن الزوجات% من 9.8، وغز  قطا  في% 37.5 الغربية مقابل

 %11.9 في الضفة الغربية مقابل %10.0) ؛في فلسطين الجنسي مارسن العنف% 10.7و ،(غز  قطا  في% 14.1مقابل 
 (في قطا  غز  %5.4% في الضفة الغربية مقابل 4.1؛ )% مارسن العنف االقتصادي في فلسطين4.6، و(في قطا  غز 

 (.16)انظر/ ي جدول  .2019
 

 خرينالعنف من اآل 2.2.2
تهم من حياعلى مدار  سوء في المعاملةالنفسي، الجسدي، الجنسي( و )العنف الم تلفة شكال أالرجال الى تعّرض العديد من ي

 .الغرباءأو أو غيرهم من المعارف  ،األقاربمن  وافقد يكون قبل اآلخرين،
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 الغربيةالعنف من اآلخرين ضد الرجال في قطاع غزة أعلى من الضفة 
 

على األقل لمر  "للعنف وا ضتعرّ سنة( في فلسطين  64-18) الزوا  مسبق لهالذين  حاليا  أو الرجال المتزوجينمن % 25.1
 (.17)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 31.7% في الضفة الغربية و21.1من قبل اآلخرين كيفما كان شكله؛ " واحد 

 

 من قبل اآلخرين الرجال والممارس ضدالعنف النفسي هو األكثر شيوعا  
 

 حاليا  أوالمتزوجين  الرجالبين من قبل اآلخرين ضد الرجال الممارس و األكير شيوعا  هو العنف النفسي أشارت النتائج أن 
، ويعتبر %21.9ما نسبته وب "على األقل لمر  واحد " له واحيث تعرض ،سنة( في فلسطين 64-18) الزوا  مسبق لهالذين 

%، أما 13.4خرين بنسوة بلغت آلمن قبل ا الرجال "على األقل لمر  واحد " تعرض لهيالعنف الجسدي الشكل الياني الذي 
 .(17)انظر/ ي جدول  .في فلسطين الرجالمن  "على األقل لمر  واحد "% 3.1 بنسوة له واالعنف الجنسي فتعرض

 
 12 خالل اآلخرينمن قبل للعنف  واضوتعر  في فلسطين سنة(  64-18سبق لهن الزواج ) الذينأو  حاليا   ينالمتزوج الرجال نسبة

 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبشهرا الماضية 

 
 

 خارج المنزلاكن أمالعنف في  3.2.2
، وهي وسوء المعاملة النفسي، الجسدي، الجنسي()األماكن التي يتعرض فيها الرجال إلى أشكال العنف الم تلفة   تلفت

مكان تلقي تشمل منزل األسر ، منزل األقارب أو األصدقاء، الشار ، أماكن التسوق، حواجز االحتالل، وسائل المواصالت، 
 ، مكان العمل، ... الخ. المدرسة/ الجامعة، خرى أأو خدمات  ال دمات الصحية أو االجتماعية أو اليقافية

  

 الغربية الضفةأعلى من  قطاع غزةفي  خارج المنزلالعنف 
 

 خار  المنزلللعنف  واضتعرّ سنة( في فلسطين  64-18) الزوا  مسبق له الذين حاليا  أو ل المتزوجيناالرج% من 26.6
 (.19)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 34.1% في الضفة الغربية و21.9 كيفما كان شكله؛
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  خارج المنزل لعنفل واضوتعر  في فلسطين سنة(  64-18سبق لهن الزواج ) الذينأو  حاليا   ينالمتزوج الرجال نسبة
 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبشهرا الماضية  12 خالل

 
 

 خارج المنزل الرجال العنف األكثر شيوعا  ضد هو العنف النفسي
 

قطا  % في 31.5% في الضفة الغربية و20.2؛ خار  المنزلللعنف النفسي  واضتعرّ في فلسطين  الرجالمن % 24.5
% في قطا  غز . 14.7% في الضفة الغربية و7.9الى العنف الجسدي، بواقع  لرجال% من ا10.5 بينما تعرض غز ،

% 0.7% في الضفة الغربية و1.3نسوة بلغت الى العنف الجنسي ب وافي فلسطين تعرض الرجال% من 1.1في حين ان 
 (.19)انظر/ ي جدول في قطا  غز . 

 

 خارج المنزللعنف للرجال تعرض فيه ايهو أكثر مكان  الشارع
 

تعرضوا الذين % من الرجال 7.8، بينما في الشار خار  المنزل تعرضوا له للعنف  واتعرض في فلسطين الرجال% من 12.6
أماكن  له فيخار  المنزل تعرضوا  % من الرجال تعرضوا للعنف7.3بينما  ،مكان العمل فيخار  المنزل تعرضوا له للعنف 

 (.20)انظر/ ي جدول  .م تلفة )مراكز الشرطة/ قرب المستعمرات، في المحاكم الشرعية(
 

 12 خاللخارج المنزل للعنف  واضوتعر  في فلسطين سنة(  64-18سبق لهن الزواج ) الذينأو  حاليا   ينالمتزوج الرجال نسبة
 2019 ،مكان التعرض للعنف حسبالماضية  شهرا  
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 سنة 18قبل بلوغ سن الرجال العنف لدى  4.2.2 
ألي نو   هم تعر ضواأنب واداسنة( في فلسطين أف 64-18) الزوا  مسبق له الذين حاليا  أو رجال المتزوجينمن ال 47.3%

% في قطا  63.0% في الضفة الغربية و37.4سنة، بواقع  18في عمر أقل من  كانوامن أنوا  العنف من العائلة عندما 
التلفظ بكلمات ذات طابع جنسي أو لمس للمناطق للتحرش الجنسي ) واتعرضرجال في فلسطين انهم % من ال3.9 وأفادغز .  

)انظر/ ي   .% في قطا  غز 4.6% في الضفة الغربية و3.4سنة، بنسوة  18ر أقل من عمفي كانوا ( عندما الحساسة
 (.21جدول 

 
ض 64-81الزواج ) مسبق له لذينحاليا  أو ا ينالمتزوج الرجالنسبة  قبل بلوغ سن  لعنفل واسنة( في فلسطين وتعر 

2019 ،الماضية حسب المنطقة ونوع العنف شهرا   12سنة خالل  18  

 
 

 االتصاالتالعنف اإللكتروني والعنف من خالل  5.2.2
العنف ألحد أشكال  واضتعرّ سنة( في فلسطين  64-18) سبق لهن الزوا  الذين حاليا  أو ينالمتزوج لرجالمن ا 9.9%

لى إالبيانات  تأشار و   (.22)انظر/ ي جدول . % في قطا  غز 10.1% في الضفة الغربية، و9.8بواقع االلكتروني؛ 
 (.23)انظر/ ي جدول . اإللكتروني )االون الين( أو البريد اإللكتروني% من الرجال إلى سرقة الحساب البنكي 4.7تعرض 

 
ألحد أشكال العنف اإللكتروني  واضوتعر  في فلسطين سنة(  64-18سبق لهن الزواج ) الذينأو  حاليا   ينالمتزوج الرجال نسبة

 2019 ،شكل العنف اإللكتروني حسبالماضية  شهرا   12 خالل

 
 

أو جهات م تلفة  و ابتزاز أو تحرش أش اصأتهديد % من الرجال الى العنف من خالل االتصاالت )أي 6.5كما تعرض 
 (.22)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 5.8فة الغربية، % في الض7.0( في فلسطين؛ أو الرسائللمكالمات عبر ا

 

47.3

3.9

37.4

3.4

63.0

4.6

0 20 40 60 80

التعرض ألي نوع من أنواع العنف من العائلة

التعرض ألي شكل من أشكال التحرش الجنسي 

النسبة

ف
عن

 ال
ع
نو

قطاع غزة الضفة الغربية  فلسطين 

0.9

1.0

4.7

6.0

0 2 4 6 8

اإلبتزاز بأساليب مختلفة مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر

التعرض ألي تحرش جنسي

ونيأو البريد اإللكتر( االون الين)سرقة الحساب البنكي اإللكتروني 

هانة من التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف أو االبتزاز أو الشتم أو اإل
قبل اآلخرين 

النسبة

ي 
ون

تر
لك

إل
 ا
ف

عن
 ال

كل
ش



PCBS : ،النتائج الرئيسية – 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

38 

  سنة( 64-18)الذين لم يسبق لهم الزواج )الذكور واإلناث( العنف ضد األفراد  3.2
، االقتصادي الجسدي،النفسي، )أشكال العنف الم تلفة الى  غير المتزوجين )الذكور واإلناث( األفرادتعّرض العديد من ي

 حياتهم من قبل أفراد عائلتهم أو أقربائهم أو من آخرين. على مدار  سوء في المعاملة( و الجنسي
 

 أحد أفراد األسرة العنف من قبل  1.3.2
 

 في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية الذين لم يسبق لهم الزواج األفرادضد  قبل أحد أفراد األسرةالعنف من 
 

من قبل " على األقل لمر  واحد "وا للعنف ضتعرّ في فلسطين  سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18األفراد )% من 40.7
 (.24)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 53.5% في الضفة الغربية و33.6أحد أفراد األسر  كيفما كان شكله؛ 

 

 العنف النفسي األكثر شيوعا  
 

 ،في فلسطين سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18) األفراد ضدقبل أحد أفراد األسر  من  أكبربشكل العنف النفسي يمارس 
فراد أل% من ا5.4وما نسبته %، 15.3 بواقعالعنف الجسدي  %، يليه39.4 بنسوة "على األقل لمر  واحد حيث تعرضوا له "

 (.24)انظر/ ي جدول  .%0.9 بنسوة بلغتالعنف الجنسي  ثم، االقتصاديللعنف  "على األقل لمر  واحد تعرضوا "
    

ضوا سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج في فلسطين  64-18نسبة األفراد )  شهرا   12 خالل أحد أفراد األسرةمن قبل للعنف وتعر 
 2019 ،العنف ونوعالمنطقة  حسبالماضية 

 
 

الذكور من % 40.9، حيث أن اإلناث من قبل أحد أفراد األسر فراد الذكور هم أكير تعرضا  للعنف من ألن اأأظهرت البيانات 
 أحد أفراد األسر ، من قبلللعنف  ""على األقل لمر  واحد وا ضتعرّ سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  في فلسطين  18-64)

 (.24)انظر/ ي جدول  .% من اإلناث40.4مقابل 
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ضوا سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج في فلسطين  64-18نسبة األفراد )  شهرا   12 خالل أحد أفراد األسرةمن قبل للعنف وتعر 
2019 ،العنف ونوع جنسال حسبالماضية   

 
 

 

المقيمين في الم يمات هم األكير عرضة للعنف بكافة  الذين لم يسبق لهم الزوا  سنة( 64-18) األفرادأبرزت النتائج بأن 
مقارنة مع  ،% كيفما كان شكله45.5من قبل أحد أفراد األسر  بنسوة  "على األقل لمر  واحد أشكال، حيث تعرضوا له "

)انظر/ ي  .في الريف المقيمين فرادلأل% 34.0 ان فضت هذه النسوة لحححح في حينفي الحضر، المقيمين  ألفرادل% 41.3
 (.24جدول 

 
ضواسنة( الذين لم يسبق لهم الزواج في فلسطين  64-18نسبة األفراد ) الماضية  شهرا   12 خالل أحد أفراد األسرةمن للعنف  وتعر 

 2019ف، العن ونوع نوع التجمع حسب

 
 

 العنف من اآلخرين 2.3.2
حياتهم من على مدار  سوء في المعاملةالنفسي، الجسدي، الجنسي( و )أشكال العنف الم تلفة الى  األفرادتعّرض العديد من ي

 .الغرباءأو أو غيرهم من المعارف  ،األقاربمن  وافقد يكون قبل اآلخرين،
 

 األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج في قطاع غزة أكثر تعرضا  للعنف من اآلخرين

 

بل قمن " على األقل لمر  واحد "وا للعنف ضتعرّ في فلسطين  سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18) األفرادمن % 24.3
  (.25)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 28.2% في الضفة الغربية و22.1اآلخرين كيفما كان شكله؛ 
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 اإلناث بين هالذكور أعلى مناآلخرين ضد األفراد العنف من قبل 
 

، %32.0 بنسوة بلغتفي فلسطين،  للعنف من قبل اآلخرينمن اإلناث أشارت النتائج أن األفراد الذكور هم األكير تعرضا  
 (.25)انظر/ ي جدول  اإلناث.األفراد  % من12.6مقابل 

  
 العنف النفسي األكثر شيوعا  

 

المرتوة  في فلسطين الذين لم يسبق لهم الزوا سنة(  64-18) األفرادضد العنف النفسي الممارس من قبل اآلخرين يحتل 
على تعرض له "و العنف الجسدي  يليه، %19.0ما نسبته  "على األقل لمر  واحد له " تعرض ، حيثاألولى في أنوا  العنف

 (.25)انظر/ ي جدول  .%3.5 بواقع "على األقل لمر  واحد " العنف الجنسي فتعرضوا لهثم %، 14.0 "األقل لمر  واحد 
 

ضواسنة( الذين لم يسبق لهم الزواج في فلسطين  64-18نسبة األفراد ) الماضية  شهرا   12 خالل قبل اآلخرينمن للعنف  وتعر 
 2019 ،العنف ونوع المنطقة حسب

 
 

 خارج المنزلالعنف  3.3.2
النفسي، الجسدي، )إلى أشكال العنف الم تلفة  األفرادإحدى الجهات التي يتعرض فيها  خار  المنزل تعد األماكن الم تلفة

مكان تلقي ال دمات الجنسي( وسوء المعاملة، وهي تشمل الشار ، أماكن التسوق، حواجز االحتالل، وسائل المواصالت، 
 ، مكان العمل، ... الخ. المدرسة/ الجامعة، خرى أأو خدمات  الصحية أو االجتماعية أو اليقافية

  

 الضفة الغربية ه فيفي قطاع غزة أعلى من خارج المنزلالعنف 
 

 خار  المنزل وا للعنف في األماكن الم تلفةضتعرّ  في فلسطين سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18) األفرادمن % 26.0
   .% في قطا  غز 28.5% في الضفة الغربية و24.6 وقد توزعت هذه النسوة بحسب المنطقة بواقع كيفما كان شكله؛
 (.27)انظر/ ي جدول 

 
 ضد األفراد الذكور أعلى من األفراد اإلناث خارج المنزلالعنف 

 

خار  المنزل في فلسطين كيفما كان شكله، حيث تعرض ما نسبته د الذكور هم األكير تعرضا  للعنف أشارت النتائج أن األفرا
   (.27)انظر/ ي جدول  .% من اإلناث15.6% من االفراد الذكور، مقابل 32.9
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 خارج المنزل األفراد العنف األكثر شيوعا  ضد هو العنف النفسي
 

% في قطا  26.5% في الضفة الغربية و20.8وا للعنف النفسي خار  المنزل؛ ضتعرّ في فلسطين  األفرادمن % 22.8
غز . في حين % في قطا  12.8% في الضفة الغربية و9.5% من األفراد إلى العنف الجسدي، بواقع 10.6غز ، وتعرض 

% في قطا  1.5% في الضفة الغربية و2.1% من األفراد في فلسطين تعرضوا إلى العنف الجنسي بنسوة بلغت 1.9ان 
 (.27)انظر/ ي جدول  .غز 

 
 حسبالماضية  شهرا   12 خالل خارج المنزل للعنف واضوتعر  في فلسطين سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج  64-18األفراد ) نسبة

 2019 ،العنف ونوعالمنطقة 

 
 

  لعنف خارج المنزلهو أكثر مكان يتعرض فيه األفراد ل الشارع
 

الذين  من األفراد% 6.1 الشار ، بينمافي في فلسطين تعرضوا له  خار  المنزلتعرضوا للعنف الذين % من األفراد 16.1
الذين تعرضوا للعنف خار   فرادأل% من ا6.0نسبته  تعرض ماو التسوق،  أماكنفي تعرضوا له للعنف خار  المنزل  تعرضوا

 (.28)انظر/ ي جدول  على حواجز االحتالل. المنزل تعرضوا له
 

 حسبالماضية  شهرا   12 خاللللعنف خارج المنزل  واضوتعر  في فلسطين سنة( الذين لم يسبق لهم الزواج  64-18األفراد ) نسبة
 2019 ،مكان التعرض للعنف

 

26.0

22.8

10.6

1.9

24.6

20.8

9.5

2.1

28.5
26.5

12.8

1.5

0

5

10

15

20

25

30

التعرض للعنف خارج المنزل عنف نفسي عنف جسدي  عنف جنسي

بة
س

لن
ا

نوع العنف

فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة

1.0

1.9

2.9

4.4

5.2

6.0

6.1

16.1

0 5 10 15 20

مكان تلقي خدمات آخرى

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو االجتماعية أو الثقافية 

الجامعة/ المدرسة

وسائل المواصالت

مكان العمل

حواجز االحتالل

(  داخل السوق أو المحالت التجارية) أماكن التسوق 

الشارع

النسبة

ف
عن

لل
ض 

عر
لت
 ا
ن
كا

م



PCBS : ،النتائج الرئيسية – 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

42 

 سنة 18قبل بلوغ سن  األفراد ضدالجنسي العنف  4.3.2
للعنف الجنسي أو التحرش دوا أنهم تعر ضوا افي فلسطين أف سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18) األفرادمن  2.7%

 الذكور% من 3.2 % في قطا  غز .  وأفاد2.0% في الضفة الغربية و3.1، بواقع سنة 18قبل بلوغهم سن الجنسي 
 (.29)انظر/ ي جدول  .سنة 18قبل بلوغ سن  الجنسيأو التحرش للعنف نهم تعرضوا أ من اإلناث %1.8و
 

 والعنف من خالل االتصاالتالعنف اإللكتروني  5.3.2
بواقع االلكتروني؛ العنف ألحد أشكال وا ضتعرّ في فلسطين  سنة( الذين لم يسبق لهم الزوا  64-18) األفرادمن  12.4%
 (.30)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 12.1% في الضفة الغربية، و12.6

 
عبر تحرش أش اص أو جهات م تلفة من خالل االتصاالت )أي تهديد أو ابتزاز أو  للعنف% من األفراد 6.4تعرض 

 (.30)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 4.6% في الضفة الغربية، 7.4( في فلسطين؛ لمكالمات أو الرسائلا
 
% في الضفة 3.5، بواقع )االون الين( أو البريد اإللكتروني بنكي إلكترونيرقة حساب سإلى األفراد تعرضوا % من 3.5

)انظر/ ي  .%4.6اإلناث  بين%، في حين بلغت 5.8الذكور  بين% في قطا  غز ، وبلغت هذه النسوة 4.5الغربية و
 (.31جدول 

 
  سنة فأكثر( 65اإلساءة التي يتعرض لها كبار السن ) 4.2

يتعرضون لسوء المعاملة واالهمال ومصادر  حقهم بات اذ  سف أحيانا  ولكن لأليتمتع كوار السن في مجتمعنا بالتقدير واالحترام 
  .نمقيميالو غير أسر  المقيمين ألفراد األحد اأقبل من  القرارات المتعلقة بحياتهم

 
 أحد أفراد األسرة اإلساءة من قبل  1.4.2

 

 أكثر عرضة لإلساءة من الرجالالنساء من كبار السن 
 

من قبل أحد أفراد األسر  كيفما ّرضوا ألحد أنوا  اإلساء  على األقل تعفي فلسطين سنة فأكير(  65كوار السن )% من 28.1
 أكير عرضة السن وأظهرت البيانات أن النساء من كوار% في قطا  غز ، 28.6% في الضفة الغربية و27.8؛ اكان شكله
 (.32)انظر/ ي جدول  .السن% من الرجال كوار 24.7%، مقابل 31.0وذلك بنسوة  لإلساء 

 

  تعرض لها كبار السنالتي  نواع اإلساءةأأكثر  يه اإلساءة النفسية
 

حيث تعرض في فلسطين، سنة فأكير(  65السن )على كوار قبل أحد أفراد األسر   ممارسة منألكير هي ا ةالنفسي اإلساء 
من قبل أحد أفراد  من كوار السن ةالجسدي % إلى اإلساء 1.7بينما تعرض ما نسبته ، من كوار السن %27.8ما نسبته  اله

 (.32)انظر/ ي جدول  .االقتصادية لإلساء تعرضوا  كوار السن% من 1.2وما نسبته  ،األسر 
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 حسبشهرا  الماضية  12قبل أحد أفراد األسرة خالل  من لإلساءةسنة فأكثر( في فلسطين الذين تعر ضوا  65سبة كبار السن )ن
 2019 ،ساءةاإل ونوعالمنطقة 

 
 

 اإلساءة لكبار السن في المخيمات أعلى من الريف والحضر 
 

من  االساء  على األقل أنوا ألحد وا ضتعرّ  يقيمون في الحضر نالذي سنة فأكير( في فلسطين 65كوار السن )من % 26.9
، بينما ألحد أنوا  االساء  على األقل الريففي  من كوار السن المقيمين% 30.0تعرض ما نسبته و  األسر ،قبل أحد أفراد 

)انظر/ ي  .أفراد األسر  ألحد أنوا  االساء  على األقل من قبل أحد في الم يمات من كوار السن المقيمين% 36.5تعرض 
 (.32جدول 

 
 االتصاالتاإلساءة من خالل و  ةاإللكتروني اإلساءة 2.4.2
% في الضفة 8.9بواقع ؛ ةلكترونيإلا اإلساء ألحد أشكال وا ضتعرّ  سنة فأكير( في فلسطين 65كوار السن )من  8.2%

 (.33)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 5.8الغربية، و
 

و ابتزاز أو تحرش أتهديد )أي من خالل االتصاالت  اإلساء الى سنة فأكير(  65كوار السن ) % من2.4كما تعرض 
 .% في قطا  غز 0.6% في الضفة الغربية، 3.3( في فلسطين؛ لمكالمات أو الرسائلأو جهات م تلفة عبر ا أش اص

 (.33)انظر/ ي جدول 
 

 سنة( 17-1) األطفالالعنف ضد  5.2
من األبوين أو  كان موجها  دون اليامنة عشر  من العمر، سواء  فرادشمل العنف ضد األطفال جميع أشكال العنف ضد األي

حيث يست دم الكوار ، أو أحد األقارب أو المعارف أو الغرباء من خار  األسر  واألخو  أو األخواتغيرهما من مقّدمي الرعاية 
 أساليب معينة لتهذيب األطفال وتعليمهم السلوك األميل أو لمعالجة مشكلة سلوكية لديهم.
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  سنة( 11-1ضد األطفال )العنف  1.5.2
 

 قبل أحد الوالدين نم سنة( 11-1ضد األطفال ) فالعن .1.5.21
 

 الضفة الغربية منه فيفي قطاع غزة أعلى ضد األطفال  الوالدينقبل أحد العنف من 
 

% 74.3كيفما كان شكله؛  الوالدينقبل أحد لعنف من ا انوا  ألحدوا ضتعرّ في فلسطين سنة(  11-1) ألطفالا% من 77.7
 (.35)انظر/ ي جدول  .حسب ما أفاد به الش ص المسؤول عن رعايتهم% في قطا  غز ، 82.5في الضفة الغربية و

 
  ضد األطفال الوالديناألكثر ممارسة من قبل أحد العنف النفسي هو 

 

له  تعرض سنة( في فلسطين حيث 11-1) طفالاأل على الوالدينالممارس من قبل أحد و العنف النفسي هو األكير شيوعا  
، حسب %64.9بنسوة بلغت  الوالدينمن قبل أحد  األطفال%، ويعتبر العنف الجسدي الشكل الياني الذي يتعرض له 75.3
 (.35)انظر/ ي جدول  .فاد به الش ص المسؤول عن رعايتهمما أ

 

 الوالدينشكاله من قبل أحد أللعنف بجميع  عرضة  هم األكثر  األطفال الذكور
 

ن شكله؛ من قبل أحد الوالدين كيفما كالعنف وا  اأنألحد وا ضتعرّ في فلسطين سنة(  11-1)طفال الذكور األ% من 79.4
% من اإلناث، كما 73.3% من األطفال الذكور إلى العنف النفسي مقابل 77.2تعرض % من اإلناث، و 76.0مقابل 

% من اإلناث، حسب ما أفاد به الش ص 61.8األطفال الذكور الى العنف الجسدي مقابل % من 67.8تعرض ما نسبته 
 (.35)انظر/ ي جدول  .المسؤول عن رعايتهم

 
 الجنسشهرا  الماضية حسب  12أحد الوالدين خالل  للعنف من قبلسنة( في فلسطين الذين تعر ضوا  11-1نسبة األطفال )

 2019ونوع العنف،  
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 قبل اآلخرين نم سنة( 11-1ضد األطفال ) فالعن .1.5.22
 

 اآلخرين منتشر أكثر في قطاع غزة منه في الضفة الغربيةمن قبل العنف 
 

أحد األخو /األخوات، أو أحد اآلخرين )من قبل وا ألحد أنوا  العنف ضتعرّ سنة( في فلسطين  11-1) األطفالمن % 42.9
حسب ما أفاد % في قطا  غز ، 48.6% في الضفة الغربية و38.8، حكيفما كان شكله؛ (األقارب/ أو المعارف أو الغرباء
 (.36)انظر/ ي جدول   .2019 به الش ص المسؤول عن رعايتهم

 

  األكثر ممارسة من قبل اآلخرين ضد األطفالالعنف النفسي هو 
 

له ما  سنة( في فلسطين، حيث تعرض 11-1العنف النفسي هو األكير شيوعا  والممارس من قبل اآلخرين بين األطفال )
%، 27.0%، ويعتبر العنف الجسدي الشكل الياني الذي يتعرض له األطفال من قبل اآلخرين بنسوة بلغت 39.7نسبته 

 (.36)انظر/ ي جدول  .حسب ما أفاد به الش ص المسؤول عن رعايتهم
 

 اآلخرينشكاله من قبل عرضا  للعنف بجميع أتاألكثر األطفال الذكور هم 
 

كيفما كان شكله؛ مقابل  اآلخرينمن قبل  وا ألحد أنوا  العنفضتعرّ سنة( في فلسطين  11-1طفال الذكور )األ% من 45.8
% من اإلناث، كما تعرض ما 37.2% من األطفال الذكور إلى العنف النفسي مقابل 42.2% من اإلناث، وتعرض 39.9
% من اإلناث، حسب ما أفاد به الش ص المسؤول 23.0% من األطفال الذكور الى العنف الجسدي مقابل 31.0نسبته 

  (.36)انظر/ ي جدول  .عن رعايتهم
 

ونوع  الجنسشهرا  الماضية حسب  12خالل  *قبل اآلخرينمن  للعنفسنة( في فلسطين الذين تعر ضوا  11-1نسبة األطفال )
 2019العنف، 

 
 األخو /األخوات، أو أحد األقارب/ أو المعارف أو الغرباءأحد  *

  
 مقدمي الرعايةمن قبل  سنة( 11-1ضد األطفال ) فالعن .1.5.23
أو  من قبل مقدمي الرعاية )الحضانة الجسدي أو النفسي وا للعنفضتعرّ في فلسطين سنة(  11-1) األطفال% من 8.9

الغربية % في الضفة 7.8 ، توزعت هذه النسوة بواقع(االجتماعيمعلمين بالمدرسة، أو الممرضة، أو العامل ، أو الروضة
 (.37)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز ، حسب ما أفاد به الش ص المسؤول عن رعايتهم10.4و
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 سنة( 11-1عبر اإلنترنت ضد األطفال )اإلساءة الجنسية  .1.5.24
تعرض الطفل لمشاهد  صور ذات عبر اإلنترنت ) ةالجنسي لإلساء وا ضتعرّ في فلسطين سنة(  11-1) األطفال% من 9.1

% 8.3% في الضفة الغربية و9.6 توزعت هذه النسوة بواقع ،(االنترنتطابع جنسي أو مشاهد  أفالم/ أو صور عنيفة عبر 
 (.37)انظر/ ي جدول  .حسب ما أفاد به الش ص المسؤول عن رعايتهمفي قطا  غز ، 

 
 سنة( 11-1التحرش الجنسي من قبل اآلخرين ضد األطفال ) 5.1.5.2

تعرض الطفل العلم أو السمع ب) من قبل اآلخرينالجنسي  للتحرشوا ضتعرّ في فلسطين سنة(  11-1) األطفال% من 1.1
قطا  غز ،  % في1.3% في الضفة الغربية و1.0 توزعت هذه النسوة بواقع ،(لموقف فيه تحرش جنسي من قبل اآلخرين

 (.37)انظر/ ي جدول  .حسب ما أفاد به الش ص المسؤول عن رعايتهم
 

 سنة( 17-12العنف ضد األطفال ) 2.5.2
 

 قبل أحد الوالدين نم سنة( 17-12ضد األطفال ) فالعن .2.5.21
 

 من قبل أحد الوالدين منتشر أكثر في قطاع غزة منه في الضفة الغربيةالعنف 
 

قبل أحد الوالدين من على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف )وا ضتعرّ في فلسطين سنة(  17-12)األطفال % من 70.9
          .% في قطا  غز 81.8% في الضفة الغربية و63.3 ، وقد توزعت هذه النسوة بواقعداخل األسر  كيفما كان شكله
 (.38)انظر/ ي جدول 

 

 األم أكثر منه لدى األبقبل العنف من 
  

على األقل لمر  )، حيث بلغت نسوة االطفال الذين تعرضوا كان أكير منه لدى األبن العنف من قبل األم انات أأظهرت البي
% في قطا  غز ( مقابل نسوة بلغت 71.1% في الضفة الغربية و56.6% )62.5من قبل األم  واحد ( ألحد أنوا  العنف

 (.38)انظر/ ي جدول  .في قطا  غز ( %73.1% في الضفة الغربية و53.1) % من األب61.3
 

  الوالدين أحد األكثر ممارسة من قبل العنف النفسي هو 
 

 حيث تعرض ،سنة( في فلسطين 17-12)طفال األ باتجاه الوالدينأحد العنف النفسي هو األكير من قبل بينت النتائج أن 
العنف  ثم يأتي، % من األم61.8% من األب و60.9من األطفال، بواقع  %70.6ما نسبته على األقل لمر  واحد ( ) له

من % 25.2) بواقع األطفال،من % 34.4ما نسبته  على األقل لمر  واحد () الذي تعرض لهمن قبل أحد الوالدين الجسدي 
 (.38)انظر/ ي جدول  .(من األم %24.5واألب 

 

 الذكور مقارنةالوالدين قبل أحد اإلناث أكثر تعرضا  للعنف من 
 

كيفما كان الوالدين قبل أحد من  على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف)األطفال اإلناث اللواتي تعرضن  % من 73.2
وا ضتعرّ ، في حين بلغت نسوة األطفال الذكور الذين % من األم68.1% من األب و58.5توزعت هذه النسوة بواقع  شكله،
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% من األب 64.1، توزعت هذه النسوة بواقع %68.8الوالدين أحد قبل من على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف )
 (.38)انظر/ ي جدول  .% من األم57.3و
 

 الجنسشهرا  الماضية حسب  12من الوالدين خالل للعنف سنة( في فلسطين الذين تعر ضوا  17-12نسبة األطفال )
 2019ونوع العنف،  

 
 

 أفراد األسرة أو أحد األقاربقبل أحد  نم سنة( 17-12ضد األطفال ) فالعن .2.5.22
 

 أعلى في قطاع غزة منه في الضفة الغربية أفراد األسرة أو أحد األقاربمن قبل أحد العنف 
 

أفراد قبل أحد من على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنف )وا ضتعرّ في فلسطين سنة(  17-12)طفال األ% من 57.9
 (.39)انظر/ ي جدول    غز .% في قطا67.7% في الضفة الغربية و51.0كيفما كان شكله؛  األسر  أو أحد األقارب

 

    أفراد األسرة أو أحد األقاربأحد من قبل  ( سنة17-12) ضد األطفال األكثر ممارسةالعنف النفسي هو 
 

سنة( في فلسطين، حيث  17-12)طفال األ ضد أحد األقاربأفراد األسر  أو أحد من قبل  ممارسةالعنف النفسي هو األكير 
% في قطا  66.5% في الضفة الغربية و50.3، بواقع من األطفال %57.0ما نسبته على األقل لمر  واحد ( ) لهتعرض 

%، 60.2حيث بلغت النسوة  ،أفراد األسر  أو أحد األقاربأحد ويالحظ ان اإلناث أكير تعرضا  للعنف النفسي من قبل ، غز 
 (.39)انظر/ ي جدول  .% للذكور53.9مقابل 

 
% في الضفة الغربية 18.1، بواقع من األطفال %26.3ما نسبته على األقل لمر  واحد ( )ف الجسدي لعنوتعرض ل

 .لإلناث %26.5% مقابل 26.1 على األقل لمر  واحد ()وبلغت نسوة الذكور الذين تعرضوا له  % في قطا  غز ،38.1و
 (.39)انظر/ ي جدول 
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شهرا  الماضية  12خالل  أفراد األسرة أو أحد األقاربأحد  للعنف من قبلسنة( في فلسطين الذين تعر ضوا  17-12نسبة األطفال )
 2019ونوع العنف،  الجنسحسب 

 
 

 األخوة هم األكثر اعتداء  على األطفال ثم األخوات
 

على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  للعنف، حيث بلغت نسوة االطفال الذين تعرضوا )أظهرت البيانات أن األخو  أكير ممارسة 
% في قطا  غز ، في حين بلغت نسوة األطفال 47.9% في الضفة الغربية و34.0%، بواقع 39.7األخو  من قبل  العنف

% في الضفة الغربية 24.0ع %، بواق25.8 اتاألخو من قبل  على األقل لمر  واحد ( ألحد أنوا  العنفالذين تعرضوا )
 (.40)انظر/ ي جدول   .% في قطا  غز 28.2و
 

 اآلخرينقبل  نمالممارس  سنة( 17-12ضد األطفال ) فالعن .2.5.23
 

 اآلخريناألطفال الذكور أكثر تعرضا  للعنف من اإلناث من قبل 
 

، خار  أفراد األسر (أفراد من ) اآلخرينقبل من ألحد أنوا  العنف وا ضتعرّ في فلسطين سنة(  17-12)طفال األ% من 41.7
ن الذكور أكير تعرضا    غز ، وأظهرت البيانات أ% في قطا50.7% في الضفة الغربية و35.5توزعت هذه النسوة بواقع 

 (.43)انظر/ ي جدول . ناثلإل% 30.4% مقابل 52.5 نسبتهمحيث بلغت  ،اآلخرينلعنف من قبل أنوا  األحد 
 

 اآلخرينقبل من  ضد األطفال األكثر ممارسةهو  النفسيالعنف 
 

هو األعلى من بين  سنة( في فلسطين 17-12)طفال األ ضد اآلخرينالممارس من قبل  النفسيالعنف أشارت النتائج أن 
% في قطا  غز ، ويالحظ ان 43.8% في الضفة الغربية و30.9%، بواقع 36.2له ما نسبته  أشكال العنف، حيث تعرض

   )انظر/ ي  .لإلناث %26.8%، مقابل 45.2حيث بلغت النسوة  اآلخرينمن قبل  النفسيأكير تعرضا  للعنف  الذكور
 (.43جدول 

 
تعرض حيث  ،اآلخرينسنة( في فلسطين من قبل  17-12)الشكل الياني الذي يتعرض له األطفال  الجسديويعتبر العنف 

نسوة  يفملحوظا   ظهر ارتفاعا  يو % في قطا  غز ، 36.7الغربية و% في الضفة 20.4بواقع  % من األطفال،27.1له 
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 (.43)انظر/ ي جدول  .اإلناث بين% 13.4مقابل ، %40.2 حيث بلغت الذين تعرضوا له الذكوراألطفال 
 

شهرا  الماضية حسب  12خالل  *اآلخرينقبل سنة( في فلسطين الذين تعر ضوا ألحد أنواع العنف من  17-12نسبة األطفال )
 2019ونوع العنف،  الجنس

 
 األفراد خار  األسر * 

 في األماكن المختلفة سنة( 17-12ضد األطفال ) فالعن .2.5.24
، وهي تشمل تعد األماكن الم تلفة إحدى الجهات التي يتعرض فيها األطفال إلى أشكال العنف الم تلفة وسوء المعاملة

مكان تلقي ال دمات الصحية أو االجتماعية أو المنزل، الشار ، أماكن التسوق، حواجز االحتالل، وسائل المواصالت، 
 ، مكان العمل، الحدائق العامة، .. الخ. المدرسة، خرى أأو خدمات  اليقافية

  

 الضفة الغربية ها فيفي قطاع غزة أعلى من المختلفةالعنف في األماكن 
 

لضفة % في ا36.5وا للعنف في األماكن الم تلفة كيفما كان شكله؛ ضتعرّ سنة( في فلسطين  17-12)األطفال % 46.1
 (.45)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 59.9الغربية و

 

 العنف المختلفةأنواع فيه األطفال ألحد  تعرضهو أكثر مكان  المنزل
 

، بينما تعرضوا له في المنزلتعرضوا ألحد أشكال العنف الم تلفة الذين سنة( في فلسطين  17-12)األطفال من % 35.3
في تعرضوا ألحد أشكال العنف الم تلفة % منهم 23.8وفي المدرسة، تعرضوا ألحد أشكال العنف الم تلفة % منهم 24.2
 (.45)انظر/ ي جدول  .الشار 
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 حسبالماضية  شهرا   12 خالل أنواع العنف في األماكن المختلفةحد أل سنة( في فلسطين الذين تعر ضوا 17-12نسبة األطفال )
 2019 ،مكان التعرض للعنف

 
 

 سنة( 17-12الجنسي من قبل اآلخرين ضد األطفال ) التحرش /العنف .2.5.25
للعنف/ التحرش الجنسي من قبل اآلخرين )تعرض/ت أو حاول وا ضتعرّ فلسطين سنة( في  17-12األطفال )% من 1.6
، تقبيلك أو احتضانك أو لمسك أو كشف عن أي جزء من جسمك جعلك/ جعلتك تشعر/ ين باالنزعا  وعدم االرتياح( أحدهم

 (.46)انظر/ ي جدول  .% في قطا  غز 1.7% في الضفة الغربية و1.6بواقع توزعت هذه النسوة 
 

 االتصاالتالعنف من خالل و العنف اإللكتروني  6.2.5.2
% في الضفة 6.10بواقع االلكتروني؛ العنف ألحد أشكال وا ضتعرّ فلسطين سنة( في  17-12األطفال )من  10.2%

 (.46)انظر/ ي جدول . % في قطا  غز 9.4الغربية، و
 

تحرش أش اص العنف من خالل االتصاالت )أي تهديد أو ابتزاز أو  لىإسنة(  17-12) األطفال% من 2.5كما تعرض 
)انظر/ ي  .% في قطا  غز 1.5% في الضفة الغربية، 3.3( في فلسطين؛ لمكالمات أو الرسائلعبر اأو جهات م تلفة 

 (.46جدول 
 

% في قطا  5.0% في الضفة الغربية و3.9، بواقع البريد اإللكترونيإلى سرقة سنة(  17-12) األطفال% من 3.4تعرض 
 (.47)انظر/ ي جدول . غز 
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اليالثلفصل ا  

 
 المنهجية 

 
في فلسطين  2019لعنف في المجتمع الفلسطيني، االمنهجية العلمية التي اتوعت في ت طيط وتنفيذ مسح  الفصل هذايعرض 
وتشمل تصميم أدوات الوحث األساسية وطرق جمع ومعالجة البيانات  ،2019خالل الربع الياني من العام تم تنفيذه الذي 

 ال اصة بموضو  المسح.
 

 أهداف المسح 1.3
النساء المتزوجات حاليا  أو ؛ اآلتيةتوفير احصائيات شاملة ومميلة حول العنف في المجتمع الفلسطيني خصوصا  للفئات 

              و سبق لهم الزوا  من الفئة العمريةأالرجال المتزوجين حاليا (، سنة 64-15سبق لهن الزوا  من الفئة العمرية )
 65سنة(، كوار السن ) 17-12سنة( غير المتزوجين، األطفال ) 64-18سنة(، واألفراد من الذكور واإلناث ) 18-64)

 سنة فأكير(.
 

 :حولالمسح إلى توفير بيانات  وبشكل تفصيلي، يهدف
 الزوا  لهن سبق اللواتي أو حاليا المتزوجات النساء له تتعرض الذي واالقتصادي والجنسي والجسدي النفسي العنف 

 .أزواجهن من قبل

 الزوجات نظر وجهة من األزوا  له يتعرض الذي واالقتصادي والجنسي والجسدي النفسي العنف. 

 آخرين أفراد من الزوا  لهم سبق الذين الرجال له يتعرض الذي والجنسي والجسدي النفسي العنف. 

 الرعاية عن المسؤول نظر وجهة من (سنة 11-0 (األطفال له يتعرض الذي والجنسي والجسدي النفسي العنف. 

 سنة(. 17-12) العمرية الفئة في األطفال له يتعرض الذي والجنسي والجسدي النفسي العنف 

  فأكير سنة 65 (السن كوار له يتعرض الذي الصحي واإلهمال واالقتصادية والجسدية النفسية االساء (. 

 الزوا  لهم يسبق لم الذين) سنة 64-18 (األفراد لها يتعرض الذي واالقتصادي والجنسي والجسدي النفسي العنف. 

 المعنفين لألفراد واالقتصادية الديموغرافية ال صائص. 

 آخرين أفراد قبل من والجنسي والجسدي النفسي العنف. 

 المعنفين لألفراد المقدمة ال دمة تلقي. 

 الفئات لكافة وأنواعه االلكتروني العنف. 

 العالقة ذات المستدامة التنمية مؤشرات. 

 
 استمارة المسح 2.3
 تنفيذ في الدول وتجارب ،االستمار  تطوير في البدء عند العنف إحصاءات مجال في الدولية التوصيات على االطال  تم

 على باالعتماد االستمار  تصميم تم وقد المسح، هذا تنفيذ عند الفلسطيني المجتمع خصوصية روعي المسوح، كما هذه ميل
    2011. العنف بتنفيذ مسح اليانية الجهاز تجربة
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 واالستعانة العنف لمسح الوطنية االستشارية اللجنة في الشركاء مع بالتعاون  2019 العنف مسح استمار  تطوير تم كما
 المجال هذا في الفلسطينية التجربة عكست التي ال بر  ذوي  من المالحظات من بالعديد األخذ وتم للمسح، مستشار من بأكير
 المؤشرات. لهذه المجتمع المحلي حاجة مدى وكذلك

 

 :اآلتي النحو على رئيسية أقسام ثمانية من االستمار  تتكون 

 أفراد لجميع يستوفى القسم وهذا سنة، 18 من أكير عمره األسر  في فرد ألي سؤاله تم :النوعية والسيطر  التعريفية البيانات 

 .في العينة بدون استيناء األسر 

  :سنة، بهدف التعرف على ظروف المسكن والوضع  18ألي فرد في األسر  عمره أكير من  تم سؤالهخصائص المسكن
 .اإلنفاقاالقتصادي لألسر  أي دخلها واحتياجاتها المالية وقدرتها على 

 هذا القسم ألي امرأ   سنة(: تم سؤال 64-14في الفئة العمرية ) اللواتي سبق لهن الزوا المتزوجات حاليا  أو  النساء
الزوا  من خالل اختيار سيد  واحد  من األسر  في حال وجود أكير من  اأو سبق له)وقت اجراء المقابلة( متزوجة حاليا  

، وفي حال وجود أكير من سيد  ذات إعاقة في األسر  تم استيفاء سيد  في األسر  من خالل است دام جداول كش العشوائية
 هن بالكامل.استمارات معهم وحصر 

 ال اصة بفئة االطفال  من االسر  التي رقمها زوجي ذكر أو أنيى اختيار طفلتم  (:سنة 11-0) طفال من الفئة العمريةاأل
( سنة في قسم النساء المتزوجات حاليا  أو سبق لهن الزوا  من قبل االم أو من يتولى رعايتهم ويشمل ذلك 0-11)

 األطفال ذوي االعاقة.
  هذا القسم ألي رجل متزو  تم سؤال : سنة( 64-18في الفئة العمرية )الذين سبق لهم الزوا  وجين حاليا  أو المتز الرجال

له الزوا   حاليا  أو سبق له الزوا  من خالل اختيار ذكر واحد من األسر  في حال وجود أكير من ذكر في األسر  سبق
رجل ذوي إعاقة في األسر  في هذه الفئة تم استيفاء استمارات ، وفي حال وجود أكير من كش العشوائية تم است دام جداول

 معهم وحصرهم بالكامل. 
 أي فرد غير متزو  أبدا  سواء كان ذكر أو أنيى، هذا القسم  استهدف: (سنة 64-18) لم يسبق لهم الزوا الذين  األفراد

تم است دام جداول كش العشوائية وبنفس  األسر  فرد فيمن خالل اختيار فرد واحد من األسر ، وفي حال وجود أكير من 
، وفي حال وجود أكير من فرد )ذكر أو انيى( ذوي إعاقة تم استيفاء استمارات معهم المنهجية السابقة الختيار العينة

 وحصرهم بالكامل.

  ذكورا  أو  ألطفال مواشر  سواء كانوااهذا القسم  استهدف( )غير المتزوجين/ات(: سنة 17-12)األطفال الذين أعمارهم
است دام جداول كش العشوائية،  تم( سنة في األسر  17-12، وفي حال وجود أكير من طفل في الفئة العمرية )إناثا  

وفي حال وجود أكير من طفل )ذكر أو انيى( الختيار طفل نسأله عن هذا القسم وبنفس المنهجية السابقة الختيار العينة، 
 م وحصرهم بالكامل.ذوي إعاقة تم استيفاء استمارات معه

  تم استيفاء االستمار   : هذا الجزء م صص فقط لكوار السن سواء كانوا ذكورا  أو إناثا  حيثسنة فأكير 65كوار السن لعمر
 .فإنه تم مقابلة جميع األفراد في األسر سنة  65عمره فوق سن المن كوار السن وفي حال وجود أكير من فرد كبير 

 
 
 
 
 



PCBS : ،النتائج الرئيسية – 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

53 

 اإلطار والعينة 3.3
 

 مجتمع الهدف 1.3.3
 :هي 2019لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني  المستهدفةالفئات 
 سنة(. 64-14أو سبق لهن الزوا  من الفئة العمرية ) النساء المتزوجات حاليا   .1
 .سنة( 11-0االطفال )ذكور وسناث( من الفئة العمرية ) .2
 سنة(. 64-14العمرية )و سبق لهم الزوا  من الفئة أ الرجال المتزوجون حاليا   .3
 سنة(. 64-18لم يسبق لهم الزوا  )الذين األفراد )ذكور وسناث(  .4
 سنة(.17 -12األطفال )ذكور وسناث( من الفئة العمرية ) .5
 سنة فأكير. 65كوار السن  .6

 
 إطار المعاينة 2.3.3

مناطق جغرافية متقاربة الحجم  وهي 2017يتكون إطار المعاينة من قائمة مناطق عد من تعداد السكان والمساكن والمنشآت 
( في المرحلة PSUs) أسر (، وقد تم است دام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية 150في معظمها )متوسط عدد األسر فيها 

 األولى من عملية اختيار العينة. 
 

 حجم العينة 3.3.3
أسر  في الضفة الغربية،  7,913بواقع ، أسر  11,545استجاب منهم الوطني، المستوى  على أسر  12,942 الوصول الىتم 
 غز .أسر  في قطا   3,632و
 

 تصميم العينة 4.3.3
 العينة طوقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالث مراحل:

 
( 310( مكونة من )PPSاختيار عينة طوقية عشوائية احتمالية متناسوة مع حجم كل منطقة عد من األسر)المرحلة األولى: 

 عد. مناطق
 

 )كشوف( أسر  من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة عشوائية منتظمة. 40اختيار ) المرحلة الثانية:
 .(سرألارباب أبأسماء 

 
 

اختيار فرد واحد من األسر  الم تار  في المرحلة اليانية في حال كان لديها أكير من فرد من كل فئة من لمرحلة الثالثة: ا
  ، وذلك باست دام جدول كيش لضمان العشوائية في عملية االختيار.المستهدفة في المسحالفئات 

 
 اسر  من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى. 40اختيار عينة مساحية مكونة  تم( j1في القدس داخل الحواجز )
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  االختيار وطريقة في منطقة العدالمتسلسل  رقم األسرةالفئات المستهدفة حسب 
 سرة المتسلسل في عينة منطقة العدألرقم ا

 زوجي )تستهدفها الباحثة( فردي )يستهدفها الباحث(
 تم اختيار فرد واحد سنة(  11-0طفال ذكور وسناث )ألا -
 تم اختيار فرد واحد( سنة17 -12ناث )إلطفال األا تم اختيار فرد واحد( سنة 17-12)الذكور طفال ألا

 تم اختيار فرد واحد سنة(  64-18متزوجات )الناث غير إلاألفراد ا اختيار فرد واحد سنة( 64-18) متزوجينالاألفراد الذكور غير 
 تم اختيار فرد واحد سنة( 64-14النساء المتزوجات حاليا  أو سبق لهن الزوا  ) تم اختيار فرد واحد سنة( 64-14) و سبق لهم الزوا أ حاليا   ون الرجال المتزوج

 وسناث )حصر شامل(سنة فأكير ذكور  65كوار السن  وسناث )حصر شامل(سنة فأكير ذكور   65كوار السن 
 ( سنة 11-0األطفال ) في عينة المسح لنموذ  (: ال يوجد فئة يستهدفها الواحث رقم األسر  المتسلسل فردي-)

 
 مالحظة خاصة باألفراد ذوي االعاقة:

  :اآلتيسر الم تار  حسب ألعاقة في اإلفراد ذوي األحصر جميع ا تم
 من الفئات المستهدفة  عاقةإلذوي ا فرادجميع األحصر  تمفردي  المتسلسل في عينة منطقة العد سر  التي رقمهاألا

  .في األسر الفردية حسب الجدول السابق
 من الفئات المستهدفة  عاقةإلذوي ا فرادجميع األحصر  تم زوجي المتسلسل في عينة منطقة العد سر  التي رقمهاألا

 .في األسر الزوجية حسب الجدول السابق
 

 طبقات العينة 5.3.3
 تم تقسيم المجتمع إلى طوقات متجانسة كما يلي:

االحتالل  والذي ضمه J1 ذلك الجزء من محافظة القدس الضفة الغربية بما يشملمحافظة في  16المحافظة ) .1
 .(كطوقة منفصلة وقطا  غز  1967إليه عنو  بعيد احتالله للضفة الغربية عام اإلسرائيلي 

 نو  التجمع )حضر، ريف، م يم(. .2
 

 مستويات النشر 6.3.3
 فلسطين.المستوى اإلجمالي:  .1
 .غز (  الغربية، قطا)الضفة  :المنطقةمستوى  .2
 .غز (  قطا الغربية،الضفة  بالغربية، جنو الضفة  طالغربية، وس)شمال الضفة المنطقة  .3
ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضحححححححححححمه االحتالل  بما يشحححححححححححملمحافظة في الضحححححححححححفة الغربية  16المحافظة ) .4

 .حسب دقة المؤشرات وقطا  غز ( 1967اإلسرائيلي إليه عنو  بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 م يم(. ،ريف)حضر، نو  التجمع  .5

 
 حساب األوزان 7.3.3

العنف مسح يعرف وزن الوحد  اإلحصائية )وحد  المعاينة( في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحد ، وعينة 
في المرحلة األولى حساب  تمهي طوقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالث مراحل، حيث  2019في المجتمع الفلسطيني، 

حساب وزن األسر  من كل منطقة  تموزن مناطق العد باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد، ثم في المرحلة اليانية 
تعديل  تمحاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة اليانية فنحصل على وزن األسر األولي، بعد ذلك  إيجادعد، ثم 
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وتكون فئة التعديل هي الطوقة )المحافظة، نو  التجمع( وبالتالي  2019ماد على تقديرات األسر منتصف األوزان باالعت
 .نحصل على وزن األسر النهائي

 
تعديل أوزان  تمحساب أوزان ملف أفراد األسر  في المسح بإعطاء كل فرد وزن أسرته النهائي وهو وزن الفرد األولي و  تم

فئة( التي يقع فيها الفرد حسب تقديرات منتصف  17قة وجنس الفرد والفئات العمرية ال ماسية )األفراد األولية حسب المنط
هذه األوزان لملفات األفراد  تم دمجعلى الوزن النهائي للفرد في الفئة التابع لها ثم  تم الحصولوبذلك  2019لعام  6شهر 

 ينة من خالل قسمة الوزن على متوسط االوزان.حسب كل فئة مستهدفة. وقد تم حساب الوزن النسبي لكل وحد  معا
 

 العمليات الميدانية 4.3
تميل العمليات الميدانية، العمل الحقيقي للمسح في الحصول على البيانات المطلوبة من مصادرها األولية.  لذلك فإن ضمان 

ذلك على توفير  أشتملوجود مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي، وقد 
ا في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمة ألداء العمل بأفضل كل المستلزمات الفنية واإلدارية بم

 صور .
 

 والتعيين التدريب 1.4.3
واستمرت  17/02/2019بتاريخ  دحألفي قطا  غز  يوم ا 2019 بدأت الدور  التدريبية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني

حد بتاريخ أليوم ا بدأت الدور  ما في الضفة الغربيةأ ،26/02/2019 الموافق أيام وذلك حتى نهاية يوم اليالثاء 8لمد  
 74إجمالي عدد المتدربين في قطا  غز   بلغكما   .13/3/02019يام حتى تاريخ أ 9واستمرت لمد   03/03/2019

  .متدرب 173بية وفي الضفة الغر  متدرب،
 

في نتائج االمتحانات اليومية واالمتحان النهائي  تتم تعيين فريق العمل )المشرفين والواحيين( باالعتماد على أعلى التقييما
 وااللتزام بالحضور في نهاية الدور  التدريبية.

 
 جمع البيانات 2.4.3

است دام األجهز  تم  لألسر واألفراد، المقابلة الش صيةخالل من  2019العنف في المجتمع الفلسطيني، جمع بيانات مسح  تم
حيث تم است دام الطريقة  (J1) محافظة القدس باستيناءاللوحية في جمع بيانات المسح في كل من الضفة الغربية وقطا  غز  

التدقيق اآللي لفحص منطقية وفقا  الستمار  المسح مدعم بقواعد التطبيق ، وصمم التقليدية )الورقية( وذلك نظرا  ل صوصيتها
عم برسائل تنبيهية أو تحذيرية في حال وجود البيانات واتساقها، أما عن استمار  ، عدم منطقية واتساق في البيانات وكذلك مد 
بياناتها على أجهز  الحاسوب في قاعة اإلدخال في المقر الرئيسي، وتم است دام نفس التطبيق  إدخالتم ( J1محافظة القدس )

  ي صمم لألجهز  اللوحية.الذ
 

أما في قطا  غز   . 16/05/2019 بتاريخ توانته 19/03/2019جمع البيانات في الضفة الغربية بتاريخ  بدأت عملية
 .20/05/2019، وانتهت بتاريخ 13/03/2019فقد بدأت عملية جمع البيانات بتاريخ 
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 اإلشراف والتدقيق الميداني 3.4.3
  تم تقسححححححيم فريق العمل الميداني إلى عد  مسححححححتويات إدارية وذلك لتسححححححهيل آليات المتابعة والرقابة على جود  البيانات

 والمتابعة على سير العمل الميداني: 
  الش صية.إجراء المقابالت خالل من مواشر  واألفراد  األسرالواحث الميداني: يقوم باستيفاء البيانات من  -
 الميدانيين. والفنية على فريق الواحيين اإلداريةيقوم بالمتابعة  المشرف الميداني: -

لتحقق من سير العمل على ا إلى باإلضافةوالفنية على فريق المشرفين  اإلداريةالمنسق الميداني: يقوم بالمتابعة  -
 جمع البيانات.

  حيث يمكن إلدار  المشححححححححرو  الدخول واالطال  على  الويب،تم تصححححححححميم برامج المتابعة وسحححححححححب البيانات من خالل
 التقارير الم تلفة حسب الصالحيات المعطا  لها.

  تطبيق قواعد التدقيق اآللي المواشححححححر أثناء فتر  جمع نظرا  السححححححت دام األجهز  اللوحية في جمع بيانات المسححححححح فقد تم
لنظام كان يعطي رسححححححححححححححائل تنبيه ورسححححححححححححححائل خطأ البيانات في جميع المراحل مما أدى الى تقليل االخطاء حيث أن ا

 لتأكد منها. للتعديل البيانات أو للفحص و  إما للواحيين

 ( ل صوصية استمارات القدسJ1  تم جمع البيانات ورقيا ) تدقيقا شكليا  وفنيا   االستمارات يققبتد قامت المدققة، حيث
 .مكتبيا   حسب قواعد التدقيق المعد  مسوقا  

  تم إعداد برنامج زيارات ميدانية من اجل المتابعة الفعلية للعمل الميداني للوقوف على أهم المشحححححححححححححكالت والعمل على
 الواحييين، كذلك لمعرفة مدى تطبيق التطبيقعلى  من قبل الواحيين على كيفية اسحححححححححححححتيفاء البيانات ولالطال حلها، 

 بشكل جيد.للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل 

 

 التدقيق المكتبي والترميز 4.4.3
تم فقد  أما بالنسحححوة للترميز(، بسحححبب اسحححت دام االسحححتمارات الورقية، J1لقدس )االسحححتمارات محافظة تم التدقيق المكتبي فقط 

أسححححئلة  وشححححملت لهذا الغرضتم تصححححميم شححححاشححححات خاصححححة  حيثالعمل على ترميز األسححححئلة والحقول التي بحاجة إلى ترميز 
ترميزها هي  تمالتي سحتمار  الأسحئلة الترميز في او ، في عملية الترميز  للمسحاعد الترميز وأسحئلة أخرى حول خصحائص األفراد

 .(ISCO-08دليل التصنيف المهني الفلسطيني )حسب سؤال المهنة 
 

  معالجة البيانات 5.3
 معالجة البيانات للمسح بطرق م تلفة منها: علىتم العمل 

 
 برنامج االدخال وقواعد التدقيق 1.5.3

تم تصميم التطبيق باالعتماد على االستمار  التي تم تصميمها بقدر يسمح بالتعامل مع التطبيق بوضوح وتسهيل  .1
على استيفاء البيانات  الواحيينعملية جمع البيانات، حيث تم االعتماد على واجهات تطبيق سهلة االست دام تساعد 

 األخطاء، وكذلك است دام أدوات اإلدخال المناسوة بحسب السؤال ميل القوائم المنسدلة. بسرعة وبالحد األدنى من
إعداد قواعد تدقيق آلية غاية بالدقة لتتالئم مع است دام التكنولوجيا في هذا المسح وتحميلها بشكل مواشر على  .2

ص ولتعديل البيانات أو للتأكد إما للفح ،التطبيق حيث أن النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ للواحيين
منها، من أجل تنظيف البيانات المدخلة الى قاعد  البيانات والمحافظة على اتساقها وخلوها من األخطاء قدر 

 اإلمكان مما يسهل ويسر  من عملية است را  النتائج النهائية. 
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تم است دام نفس التطبيق الذي تم  ،ا  ( التي تم جمع البيانات فيها ورقيJ1من أجل العمل بالتوازي مع القدس ) .3
االنتهاء  وبعدتنزيل البرنامج على األجهز  تم  بعد أن االجهز على  اإلدخالحيث تم  ،تصميمه على األجهز  اللوحية

 .االستمارات من تدقيق
 تم برمجة شاشات الترميز ال اصة بترميز المهن، حيث تم الترميز من خالل هذه الشاشة. .4

 
 البياناتتنظيف  2.5.3

بالتزامن مع عملية جمع البيانات تم إجراء فحص أسبوعي للبيانات المدخلة مركزيا  وسعادتها للميدان للتعديل أثناء  .1
حيث تم العمل على إجراء فحص دقيق لألسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء  مرحلة جمع البيانات والمتابعة عليها،
 الت والتوقفات والمدى.جميع البنود المطلوبة، وفحص االنتقا

اقتصرت عملية معالجة البيانات ما بعد مرحلة العمل الميداني على إجراء فحص وتنظيف نهائي لقواعد بيانات  .2
 :اآلتيالبيانات على النحو  تنظيفالعمل على تدقيق و  تم المسح، بحيث

 .تدقيق االنتقاالت والقيم المسموح بها 
  على عالقات منطقية. وذلك بناء   ،الم تلفةاالستمار  بين أسئلة و تدقيق التطابق واالتساق 
  است را  قائمة  تمإجراء فحوصات بناء  على عالقات معينة بين األسئلة الم تلفة بحيث كان

بعد التأكد والعود  ، وتصحيح ال طأ غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر ال لل فيها بالحاالت
 . للميدان في الحاالت التي بحاجة لذلك

تجهيز بيانات ها، و الست را  كشوف باألخطاء والتناقضات وتعديل( SPSS) برنامج است دام خاللتم العمل من  .3
 نظيفة ودقيقة جاهز  للجدولة والنشر.

 
 استخراج النتائج 4.5.3

البيانات وتدقيقها من أية أخطاء، تم اسحححححححت را  جداول نتائج المسحححححححح وذلك وفق قائمة الجدولة التي  تنظيفمن  االنتهاءبعد 
 أعدت مسوقا لهذا الغرض.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PCBS : ،النتائج الرئيسية – 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : ،النتائج الرئيسية – 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 

59 

 الرابع لفصلا
 

 الجودة
 

اآلليات التي تضحححححمن دقة البيانات، والحد من األخطاء  عرضوتقييمها من خالل  المسححححححيتطرق هذا الفصحححححل لجود  بيانات 
 .  معاينة أو غير معاينةالممكن حدوثها سواء كانت أخطاء 

 

 الدقة  1.4
ترجع إلى طاقم التي  المعاينةأخطاء غير و  أخطاء المعاينةيشحححمل فحص دقة البيانات جوانب متعدد  في المسحححح من أبرزها 

هم آثارها على التقديرات. ويشحححححمل هذا القسحححححم على أ معدالت االسحححححتجابة في المسحححححح و  إلىالعمل وأدوات المسحححححح، باإلضحححححافة 
 اآلتي:

 
 أخطاء المعاينة 1.1.4

هي األخطاء الناتجة عن دراسححححححة جزء )عينة( من المجتمع وليس كل وحدات و  بأخطاء المعاينةإن بيانات هذا المسححححححح تتأثر 
، وللتقليل معاينةتم إجراؤه بالعينة فال بد من وجود أخطاء ، 2019الفلسححححطيني العنف في المجتمع  المجتمع، وبما أن مسححححح

احتمالية ذات تصححححميم مالئم لحسححححاب األخطاء على الدوام وهذا يعني أن يوجد ال بد من اسححححت دام عينة  أخطاء المعاينةمن 
م العينة ألبرز مؤشحححرات المسحححح على وتأثير تصحححميوقد تم احتسحححاب التواين ، لكل وحد  في المجتمع فرصحححة اختيار في العينة

 .والضفة الغربية وقطا  غز  فلسطين مستوى 
 

 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 
العنف من قبل  ألحد أنواعتعرضن اللواتي سنة(  64-15نسبة النساء المتزوجات حاليا  او سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )

 على مستوى فلسطينالعنف  نوعشهرا  الماضية حسب  12الزوج خالل 

 قيمة التقدير التعرض للعنف نوع العنف
)%( 

 الخطأ المعياري 
 %95فئة الثقة 

 الخطأ النسبي
)%( 

عدد 
 الحد األدنى المشاهدات

)%( 
 الحد األعلى

)%( 
 3,941 1.2 83.3 79.5 1.0 81.5 تعرضتلم  الجسدي

 803 5.1 20.5 16.7 1.0 18.5 تتعرض
 2,147 3.4 45.7 40.0 1.4 42.8 لم تتعرض النفسي

 2,597 2.5 60.0 54.3 1.4 57.2 تعرضت
 4,327 0.7 91.8 89.4 0.6 90.6 لم تتعرض الجنسي

 417 6.6 10.6 8.2 0.6 9.4 تعرضت
 3,814 1.4 81.5 77.3 1.1 79.5 لم تتعرض االقتصادي

 930 5.2 22.7 18.5 1.1 20.5 تعرضت
 

 

 

 غير المعاينةأخطاء  2.1.4
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فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشححححححححححححححرو ، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن  المعاينةأما أخطاء غير 
إجمالها بأخطاء عدم االسححححححححححححححتجابة، وأخطاء االسححححححححححححححتجابة )الموحوث(، وأخطاء المقابلة )الواحث( وأخطاء إدخال البيانات. 

مكيفا ، وتدريبهم على كيفية إجراء  ها فقد بذلت جهود كبير  من خالل تدريب الواحيين تدريوا  ولتفادي األخطاء والحد من تأثير 
المقحابالت، واألمور التي يجحب اتوحاعهحا أثنحاء إجراء المقحابلحة، واألمور التي يجحب تجنبهحا، وتم إجراء بعض التمحارين العمليحة 

خصحححوصحححية هذا المسحححح واعتوار عدد  عنهذا المسحححح كانت ناتجة في  أخطاء غير المعاينةوالنظرية خالل الدور  التدريبية.  
التعامل معها كبير من األسحر انه تدخل في أدق تفاصحيل الحيا  الشح صحية لهذه األسحر وبالتالي كان هناك حاالت رفض تم 

  .الستجابة وتقليل حاالت الرفض ما أمكنلوسائل إلقنا  هذه األسر  باست دام
 

 معدالت اإلجابة 3.1.4
أسر   (7,913)( أسر ، منها 11,545) المستجيوة( أسر  مميلة لفلسطين، حيث بلغ عدد األسر 12,942) الوصول إلىتم 

( أسر  في قطا  غز ، وقد جرى تعديل األوزان على مستوى طوقات التصميم لتعديل تأثير نسحب 3,632في الضفة الغربية، و)
 حاالت الرفض وعدم االستجابة.

 
 وعدم االستجابة لألسرحاالت االستجابة 
 عدد الحاالت حاالت االستجابة وعدم االستجابة

 11,530 اكتملت

 15 مكتمل جزئي

 118 األسر  مسافر 

 354 رفض

 72 لم يتوفر معلومات

 392 وحد  غير مأهولة

 23 وحد  غير موجود 

 424 ال أحد بالبيت

 14 أخرى/حدد

 12,942 (المجموع )حجم العينة الكلي

 
 معادالت االستجابة وعدم االستجابة:

 = نسوة أخطاء زياد  الشمول
 مجمو  حاالت زياد  الشمول

x 100% = 3.2% 
 عدد حاالت العينة األصلية

 = نسوة عدم االستجابة
 مجمو  حاالت عدم االستجابة

x 100% = %7.8 
 العينة الصافية

 12,527 = زياد  الشمول()حاالت  –العينة األصلية  = العينة الصافية
 92.2% =  نسوة عدم االستجابة -% 100 = نسوة االستجابة
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 مقارنة البيانات 2.4
هذا المةيار مرتوط بالمنتج اإلحصحححائي إذ ال بد من أن تتوفر في اإلحصحححاءات سحححمة المقارنة مع مصحححادر أخرى ومع فترات 

المسحححححححححح في دورته تم إجراء المقارنات لبيانات ومؤشحححححححححرات   .المقارنةلتحليالت تقوم على أسحححححححححاس زمنية أخرى، فالكيير من ا
جل تقييم البيانات تم فحص االتسححححححححاق أ، وكذلك من أينما أمكن السححححححححابقة المسححححححححح في الدوراتمع بيانات ومؤشححححححححرات  الحالية

داخلي بين م تلف الححداخلي للبيححانححات كجزء من منطقيححة البيححانححات واكتمححالهححا، حيححث أظهرت نتححائج الفحص وجود اتسحححححححححححححححاق 
 . البيانات
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Palestin

e

West BankGaza Strip 

المجموعلم يحدثحدثالمجموعلم يحدثحدثالمجموعلم يحدثحدث

OccurredDidn't OccurTotalOccurredDidn't OccurTotalOccurredDidn't OccurTotal

36.463.610036.263.810036.863.2100Problems and instability in the husband's workمشاكل وعدم استقرار على صعيد عمل الزوج

ازدياد في ضغوطات أو مسؤوليات عمل 
زيادة ساعات العمل االضافي للزوج/الزوج

34.365.710037.362.710029.570.5100Increase in the pressures or responsibilities in 

husband's work/increase in overtime hours

 37.262.810040.759.310031.668.4100The nature of husband's work increases hisطبيعة عمل الزوج تزيد من القلق والتوتر لديه

anxiety and stress

.4.895.21005.095.01004.595.5100The husband was firedالزوج فصل من العمل

.28.371.710027.772.310029.370.7100One of the husband's dear relatives diedتوفي أحد األقارب العزيزين على الزوج

3.396.71004.096.01002.497.6100Problems and instability in the wife's workمشاكل وعدم استقرار على صعيد عمل الزوجة

ازدياد في ضغوطات أو مسؤوليات عمل 
زيادة ساعات العمل االضافي للزوجة/الزوجة

4.495.61005.594.51002.797.3100Increase in the pressures or responsibilities in 

wife's work/increase in overtime hours

طبيعة عمل الزوجة تزيد من القلق والتوتر 
لديها

4.895.21006.193.91002.897.2100The nature of the wife's work increases her 

anxiety and stress.

0.199.91000.299.81000.199.9100The wife was firedالزوجة فصلت من العمل

تعرض الزوجة لمشاكل صحية صعبة أدت 
إلى ذهابها للمستشفى

28.971.110023.976.110036.863.2100The wife went to the hospital because she was 

exposed to bad health problems

.21.079.010020.979.110021.278.8100The wife was pregnant or had a babyكانت الزوجة حامل أو أنجبت طفال

.4.595.51003.896.21005.694.4100The wife was pregnant and lost her babyكانت الزوجة حامل وفقدت الحمل أو المولود

ازدادت على الزوجة أعباء رعاية األسرة، 
ووالديها، ورعاية أهل الزوج

48.351.710041.358.710059.440.6100Increase in the wife's burdens of taking care of 

the household, her parents, and the husband's 

parents

 شهرًا الماضية 12في فلسطين اللواتي أفدَن بحصول ظروف أو أحداث مع أزواجهَن أو معهَن أو مع أسرهَن خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 1جدول 
2019حسب المنطقة، 

Table 1: Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine who Reported the Occurrence of Circumstances or 

Incidents with their Husbands, them, or their Households during the Past 12 Months by Region, 2019

قطاع غزة   Circumstances or Incidents that Occurredالضفة الغربية فلسطين

with the Husband, the Wife or the Household

ظروف أو أحداث مع الزوج، أو الزوجة، أو 
األسرة

وصف حدوث ظروف مع الزوج، أو الزوجة، أو األسرة
Description of Circumstances Occurrence with the Husband, Wife or Household
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Palestin

e

West BankGaza Strip 

المجموعلم يحدثحدثالمجموعلم يحدثحدثالمجموعلم يحدثحدث

OccurredDidn't OccurTotalOccurredDidn't OccurTotalOccurredDidn't OccurTotal

ازدادت وتفاقمت الخالفات والمشاكل بين 
الزوج والزوجة

18.181.910012.487.610027.272.8100Controversies and problems between husband 

and wife increased and worsened

1.398.71001.498.61001.198.9100Depriving the wife of inheritanceحرمان الزوجة من الميراث

حجز البنك على ممتلكات الزوجة أو الزوج 
(كالمدخرات والراتب)ألسباب مختلفة 

0.899.21000.499.61001.598.5100Bank reservation on wife's or husband's 

property for various reasons (e.g. savings and 

salary)

اإلجبار على المشاركة أو عدم المشاركة في 
االنتخابات بغض النظر عن نوعها

0.399.71000.599.51000.199.9100Forced to participate or not to participate in 

elections regardless of their type

25.574.510024.875.210026.773.3100One of the wife's dear relatives diedتوفي أحد األقارب العزيزين على الزوجة

تعرض أحد أفراد األسرة من الدرجة األولى 
للزوجة لمشاكل صحية أدت إلى ذهابهم 

للمستشفى

45.354.710039.260.810054.945.1100A first-degree household member of the wife 

went to the hospital because he/she was 

exposed to bad health problems

عدم توفر وقت كافي للزوجة للتواصل مع 
الزوج واألطفال

18.781.310016.283.810022.877.2100There is no enough time for the wife to 

communicate with the husband and children

فصل من  (االناث/ الذكور)أحد أفراد األسرة 
المدرسة أو طرد لفترة معينة

0.899.21000.599.51001.198.9100A household member (male/female) was 

dismissed from school or expelled for a certain 

period

قد تورط  (االناث/ الذكور)أحد أفراد األسرة 
بمشاكل مجتمعية يعاقب عليها القانون

1.598.51000.999.11002.497.6100A household member (male/female) was 

involved in societal problems that are 

punishable by law

يتعاطى أحد أفراد أسرة الزوجة أي نوع من 
المخدرات أو مدمن على الكحول

0.599.51000.699.41000.499.6100A household member of the wife uses any kind 

of drugs or alcohols

أحد أفراد أسرة الزوجة بحاجة إلى رعاية 
(شخص ذوي اعاقة)خاصة 

6.893.21004.795.310010.189.9100A household member of the wife needs special 

care (person with disabilities)

 شهرًا الماضية 12في فلسطين اللواتي أفدَن بحصول ظروف أو أحداث مع أزواجهَن أو معهَن أو مع أسرهَن خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 1جدول 
2019حسب المنطقة، 

Table 1 (Cont.): Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine who Reported the Occurrence of Circumstances 

or Incidents with their Husbands, them, or their Households during the Past 12 Months by Region, 2019

ظروف أو أحداث مع الزوج، أو الزوجة، أو 
األسرة

Circumstances or Incidents that Occurred 

with the Husband, the Wife or the Household
قطاع غزة الضفة الغربية                 

وصف حدوث ظروف مع الزوج، أو الزوجة، أو األسرة
Description of Circumstances Occurrence with the Husband, Wife or Household
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55.269.572.3Palestineفلسطين

58.063.167.0West Bankالضفة الغربية

 50.779.580.7Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

55.269.572.7Urbanحضر

59.167.569.5Ruralريف

47.172.974.3Campsمخيم

Ageالعمر

19-1552.081.864.615-19

24-2061.778.266.420-24

29-2559.971.671.125-29

34-3061.070.072.230-34

39-3559.569.775.035-39

44-4057.066.376.940-44

49-4551.865.175.345-49

54-5042.966.974.550-54

59-5525.454.869.755-59

64-6025.858.573.160-64

 Kinship withصلة القرابة مع الزوج

husband

55.170.376.3There is a kinshipيوجد قرابة

 55.072.975.9From the same clanمن الحمولة

 55.368.269.7No kinshipال يوجد قرابة

Work Statusالحالة العملية

55.169.272.8Doesn't Workال تعمل

55.771.668.3Worksتعمل

 Educationalالحالة التعليمية

Attainment

52.668.676.2Less than secondaryأقل من ثانوي

58.370.770.1Secondaryثانوي

 56.669.867.9Intermediate Diplomaدبلوم متوسط فأعلى

and More

Marital Statusالحالة الزواجية

55.369.472.1Marriedمتزوجة

43.673.890.4Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

47.186.498.5Widowedأرملة

Background 

Characteristics

في فلسطين اللواتي أفدَن بحصول ظروف أو أحداث مع  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 2جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية، 12أزواجهَن أو معهَن أو مع أسرهَن خالل 

Table 2: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine who 

Reported the Occurrence of Circumstances or Incidents with their Husbands, them, or their 

Households during the Past 12 Months by Background Characteristics, 2019

 Circumstances orالخصائص الخلفية

Incidents that Occurred 

with the Husband

Circumstances or 

Incidents that Occurred 

with the Wife

Circumstances or Incidents 

that Occurred with the 

Household

ظروف أو أحداث حصلت مع األسرةظروف أو أحداث حصلت مع الزوجةظروف أو أحداث حصلت مع الزوج
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PalestineWest Bank قطاع غزةGaza Strip 

المجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًاالمجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًاالمجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًا
Large or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

TotalLarge or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

TotalLarge or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

Total

يغار عليك وال يريدك أن تتحدثي مع 
56.421.022.610050.423.226.410066.017.516.5100رجال آخرين

Jealous and does not want you to 

talk with other men

يحاول أن يحد من اتصالك مع أسرتك 
12.916.370.810010.516.273.310016.816.566.7100أو صديقاتك

Try to limit your connections with 

your relatives or female friends 

يصر أن يعرف دائمًا مع من تكونين 
33.722.244.110028.523.248.310042.020.537.5100وأين تكونين

Urge you to tell him about whom 

you are with and where you are 

always 

يمنعك من التنقل اال معه ويشترط أن 
10.719.469.91009.018.672.410013.320.865.9100يرافقك

Prevent you from going anywhere 

without being accompanied by him

يمنعك من المشاركة بالمناسبات 
8.916.374.81005.913.780.410013.720.465.9100االجتماعية

Prevent you from participating in 

social events and occasions

يمنع عنك معلومات عن دخل األسرة 
11.414.274.41009.612.977.510014.216.369.5100حتى ولو سألت

Doesn’t share with information on 

the household income even if you 

ask him

يمنعك من التصرف بأموال األسرة 
10.712.476.91007.911.280.910015.114.370.6100(حتى لو طلبت)

Prevent you from spending 

household money (even if you 

request)

يهملك وال يهتم ألمرك
8.314.277.51007.514.677.91009.713.576.8100

Ignore you (does not care about 

you)

20.58.471.110019.39.771.010022.26.671.2100يمنعك من السفر خارج الوطن
Prevent you from traveling abroad

/ يتدخل بممارستك للشعائر
للطقوس الدينية

4.65.789.71004.45.789.91004.95.889.3100

Interfere in your religious practices 

يمنعك من التعبير عن أرائك بحرية
7.212.780.11006.212.181.71008.713.777.6100

Prevent you from expressing your 

opinions freely

8.43.787.91006.73.489.910011.14.184.8100يمنعك من استكمال دراستك
Prevent you from continuing your 

studies

2019 شهرًا الماضية حسب عبارات تصف سلوك الزوج مع الزوجة والمنطقة، 12في فلسطين خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine during the Past 12 Months by Statements Describing the Behavior 

of the Husband with the Wife and Region, 2019

الضفة الغربية فلسطين عبارات تصف سلوك الزوج

وصف درجة حدوث سلوك الزوج مع الزوجة
Describe the Extent of Occurrence of the Husband's Behavior with his Wife

Statements Describing the 

Behavior of the Husband
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PalestineWest Bank قطاع غزةGaza Strip 

المجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًاالمجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًاالمجموعال تحدث قلياًل أو نادرًاكثيرًا أو متوسطًا
Large or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

TotalLarge or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

TotalLarge or 

Medium

Few or 

Rarely

don't 

Occur 

Total

 9.214.176.71008.814.277.010010.113.876.1100Underestimate your daily domesticيستهين بعملك المنزلي اليومي

work

 6.210.583.31005.99.984.21006.811.381.9100Underestimate your efforts inيقلل من شأن رعايتك الطفالك

taking care of your children

يمنعك من تربية أبنائك وفق ما 
ترينه مناسبا

6.011.682.41005.711.482.91006.511.981.6100Prevent you from raising your 

Children the way you find it 

appropriate  

 0.81.897.41000.61.997.51000.91.797.4100Underestimate your efforts inيقلل من شان رعايتك لكبار السن

taking care of the elderly

يقلل من شان رعايتك لالفراد ذوي 
االعاقة

0.51.098.51000.41.198.51000.61.098.4100Underestimate your efforts in 

taking care of persons with 

disabilities

2019 شهرًا الماضية حسب عبارات تصف سلوك الزوج مع الزوجة والمنطقة، 12في فلسطين خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine during the Past 12 Months by Statements Describing the 

Behavior of the Husband with the Wife and Region, 2019

الضفة الغربية فلسطين عبارات تصف سلوك الزوج

وصف درجة حدوث سلوك الزوج مع الزوجة
Describe the Extent of Occurrence of the Husband's Behavior with his Wife

Statements Describing the 

Behavior of the Husband
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 للزوجة 
وحدها

 للزوج والزوجة 
معًا

 للزوج والزوجة  للزوجة وحدهاالمجموع للزوج وحده
معًا

 للزوجة المجموع للزوج وحده
وحدها

 للزوج والزوجة 
معًا

 للزوج وحده
المجموع

For Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

TotalFor Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

TotalFor 

Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

Total

6.284.89.01005.987.17.01006.781.112.2100Having childrenإنجاب األطفال

 8.581.110.41007.784.47.91009.775.814.5100Number of childrenعدد األطفال المتوقع إنجابهم

expected to have

10.972.916.21008.180.711.210015.161.123.8100Selecting school for sonsاختيار المدرسة لألبناء الذكور

 12.973.913.21008.981.99.210019.061.819.2100Selecting school forاختيار المدرسة للبنات االناث

daughters

 7.679.912.51005.984.79.410073.116.8100Continuing the education forاكمال التعليم ألحد االبناء الذكور

sons

 9.079.711.31006.385.08.710012.772.315.0100Continuing education ofاكمال التعليم إلحدى البنات االناث

daughters

التخصص الجامعي ألحد االبناء 
الذكور

6.979.014.11004.485.410.210012.564.722.8100The specialization at 

university for sons

التخصص الجامعي إلحدى البنات 
االناث

7.577.614.91004.984.610.510012.962.924.2100The specialization at 

university for daughters

6.078.715.31004.484.211.41008.270.821.0100Marriage of one of the sonsالزواج ألحد االبناء الذكور

 5.276.618.21004.382.812.91006.568.125.4100Marriage of one of theالزواج إلحدى البنات االناث

daughters

إجراء تعديالت في شؤون المسكن في 
األسرة

17.964.917.210017.767.614.710018.260.421.4100Making adjustments to the 

housing unit of the 

household

 4.364.930.81004.167.828.11004.760.335.0100Buying or building a newشراء بيت أو بناء بيت جديد

house 

3.448.747.91003.749.147.21003.147.849.1100Buying or selling a carشراء أو بيع سيارة

20.648.730.710024.350.325.410015.446.338.3100Your work outside the houseعملك خارج البيت

تحديد طبيعة عملك خارج البيت مقابل 
أجر

22.847.030.210025.650.024.410018.642.538.9100Defining the nature of your 

wage employment 

2019 شهرًا الماضية حسب شؤون أسرية محددة ومتخذ القرار فيها داخل األسرة والمنطقة، 12في فلسطين خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine during the Past 12 Months by Specific Family 

Matters, Decision-Makers within the Household and Region, 2019

قطاع غزة Palestineفلسطين West Bankالضفة الغربية 

Decision-Makers within the Household

Gaza Strip 

شؤون أسرية محددة

متخذ القرار داخل األسرة

Specific Family Matters
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 للزوجة 
وحدها

 للزوج والزوجة 
معًا

 للزوج والزوجة  للزوجة وحدهاالمجموع للزوج وحده
معًا

 للزوجة المجموع للزوج وحده
وحدها

 للزوج والزوجة 
معًا

 للزوج وحده
المجموع

For Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

Total
For Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

Total

For 

Wife 

Alone

Husband 

and Wife 

For 

Husband 

Alone

Total

مقدار المال الذي تصرفه األسرة على 
المصروفات اليومية

12.056.931.110012.663.324.110011.246.442.4100The amount of money to be 

spent on household's daily 

expenses 

 30.457.911.710029.462.28.410032.051.017.0100Visiting your relatives orزيارة األقارب أو األصحاب من طرفك

friends

زيارة األقارب أو األصحاب من طرف 
زوجك

18.063.318.710018.667.214.210017.157.025.9100Visiting your husband's 

relatives or friends

كفالتك لزوجك أو أحد أقربائه من 
مؤسسات إقراض

15.149.935.010015.454.630.010014.540.944.6100Being a guarantor for your 

husband or a relative at a 

lending institution

حصولك على قرض من أي مؤسسة 
إقراض لزوجك أو ألحد أفراد ألسرة

14.250.035.810014.954.730.410012.941.445.7100Getting a loan from any 

lending institution for your 

husband or a member of 

the household 

56.929.713.410057.831.211.010055.227.417.4100How and what to wearقرار كيف وماذا تلبسين

مشاركتك أو عدم مشاركتك 
باالنتخابات بغض النظر عن نوعها

55.632.611.810056.535.18.410054.328.617.1100Your participation or non-

participation in the elections 

(regardless of its type)

 9.259.031.81009.664.326.11008.650.441.0100Managing household(الراتب)التصرف بدخل االسرة مثل 

income such as salary 

 33.155.311.610037.354.48.310026.656.616.8100Managing gold or savingsالتصرف بالذهب، او المدخرات

2019 شهرًا الماضية حسب شؤون أسرية محددة ومتخذ القرار فيها داخل األسرة والمنطقة، 12في فلسطين خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 4جدول 
Table 4 (Cont.): Percentage Distribution of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine during the Past 12 Months by Specific 

Family Matters, Decision-Makers within the Household and Region, 2019

قطاع غزة فلسطين Palestine الضفة الغربيةWest Bank

شؤون أسرية محددة

متخذ القرار داخل األسرة

Specific Family Matters

Decision-Makers within the Household

Gaza Strip 
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قطاع غزة 
المجموعمعارضمترددموافقالمجموعمعارضمترددموافقالمجموعمعارضمترددموافق

AgreeUncertainDisagreeTotalAgreeUncertainOpposeTotalAgreeUncertainDisagreeTotal

 9.03.287.81006.62.391.110012.84.682.6100If she talks to her husband in aإذا تحدثت معه بطريقة استفزازية

provocative way

 11.65.383.11008.24.187.710017.07.475.6100If she does not answer her(بشكل عام )إذا لم تستجب لطلباته 

husband's requests (in general)

 5.84.889.41004.43.991.71008.06.385.7100If she does not answer his family'sإذا لم تستجب لطلبات اهله

requests

إذا تصرفت معه بشكل ال يرضيه وهما  
لوحدهما

7.35.387.41005.94.289.91009.57.183.4100If she acts with her husband in a 

way that does not please him (when 

alone) 

إذا تصرفت معه بشكل ال يرضيه او غير 
مقبول في المجتمع أمام اآلخرين

16.06.377.710010.96.482.710024.06.169.9100If she acts with her husband in a 

way that does not please him or in a 

way which is not acceptable in 

society (in front of others)

 31.57.860.710023.57.868.710044.37.847.9100If she insults her husband or hisإذا شتمته أو شتمت أهله

family

 19.28.971.910013.38.378.410028.69.861.6100If she speaks words that embarrassتفوهت كالم أحرجه أمام اآلخرين/ إذا تكلمت

her husband (in front of others)

 25.08.067.010018.67.474.010035.18.956.0100If she speaks to other men in aإذا تكلمت مع رجال آخرين بأسلوب استفزه

manner that provokes him

 3.73.393.01002.42.495.21005.74.689.7100If she does not prepare meals onإذا لم تقم بإعداد وجبات الطعام في مواعيدها

time

 2.42.095.61001.91.796.41003.32.594.2100If she burns foodإذا احرقت الطعام

إذا لم تقم باألعمال المنزلية كما يتوقع الزوج 
منها

3.43.593.11002.12.995.01005.44.490.2100If she does not do housework as 

expected by her husband

 18.47.674.010012.46.980.710027.98.963.2100If she comes out dressed in a wayاذا خرجت بمالبس غير راضي عن نمطها

that is not acceptable for her 

husband  18.48.573.110012.08.279.810028.68.862.6100If she leaves the house withoutإذا خرجت من البيت دون استئذان

informing her husband

 8.86.384.91005.74.689.710013.98.977.2100If she does not take care of theإذا لم تعتن باالطفال كما يريد هو

children as her husband expects her 

to 6.96.486.71004.04.291.810011.49.978.7100If she argues her husbandإذا جادلته

 11.05.783.31007.04.888.210017.37.275.5100If she refuses to sleep with herإذا رفضت المعاشرة الزوجية معه

husband (sexual intercourse)

إذا شكت بزوجها على انه على عالقة بامرأة 
أخرى ودائما تقوم بالسؤال عن أماكن خروجه

3.84.192.11002.13.494.51006.65.188.3100If she suspects that her husband is 

in an affair with another woman and 

she always asks where he is going

2019 شهرًا الماضية حسب السلوك والمنطقة، 12في فلسطين ومدى موافقتهَن على تبرير ضرب الزوج لزوجته خالل  ( سنة64-15)التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Women Currently Married or Ever Married (15 - 64 years) in Palestine and the Extent of their Acceptance for Husband 

Beating his Wife during the Past 12 Months by Behavior and Region, 2019

West Bank PalestineGaza Strip  الضفة الغربية Behaviorالسلوك

مدى الموافقة حول سلوكيات تشكل مبررًا لضرب الزوجة
Extent of Acceptance with Behaviors that Constitute a Justification for Beating-Wife 

فلسطين
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المجوهرات او الذهب أو األثاث المنزليمزارع دواجنحيوانات داجنةحيونات ماشيةمنشأةمنزلأرض
غيرها من االشياء الثمينة

أسهم وسندات تجارية/ السيارات خاصة 
مالية

ادخار في 
البنك

أخرى

Land House Establishment Livestock Poultry Poultry 

Farms 

House 

Furniture

Jewelry, Gold or 

Anything Valuable

Private / 

Commercial cars

Shares and 

Bonds

Bank 

Savings

OthersPercentage 

of Women 

who Own at 

least One 

Asset

9.29.41.10.82.50.333.148.63.50.87.80.067.3Palestineفلسطين

12.311.11.71.01.50.331.258.95.31.112.10.073.4West Bankالضفة الغربية

 4.46.70.20.64.10.336.332.20.70.30.90.057.6Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

8.68.30.80.72.50.234.448.53.90.87.50.067.6Urbanحضر

15.813.82.71.82.70.628.759.23.40.611.10.073.6Ruralريف

3.111.40.60.52.60.829.429.60.70.64.40.052.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-152.45.60.00.00.00.032.663.00.00.05.70.071.415-19

24-200.92.00.30.40.80.230.067.70.50.45.00.075.020-24

29-254.24.70.90.11.60.134.452.83.40.55.30.068.525-29

34-307.36.00.80.22.10.435.548.34.60.78.70.065.530-34

39-3511.08.01.50.92.40.029.744.15.30.810.10.063.935-39

44-4012.012.30.70.83.70.228.441.85.70.87.90.265.140-44

49-4514.812.21.52.03.30.435.142.83.91.310.60.065.145-49

54-5015.415.33.81.25.31.031.940.93.90.58.60.062.750-54

59-5518.823.70.52.84.11.437.338.51.52.810.20.068.955-59

64-6017.527.01.51.63.00.043.839.12.10.46.90.070.260-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

10.78.70.81.22.80.230.644.42.11.25.60.062.8There is a kinshipيوجد قرابة

 10.911.61.21.34.90.132.647.62.90.47.30.067.7From the same clanمن الحمولة

 8.29.11.20.51.80.434.350.64.30.78.90.069.0No kinshipال يوجد قرابة

2019 شهرًا الماضية حسب النوع والخصائص الخلفية، 12في فلسطين والتي تمتلك على األقل أحد أنواع األصول خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 6جدول 
Table 6: Percentage of Women Currently Married or Ever Married (15 - 64 years) in Palestine who Own at Least One Type of Assets during the Past 12 Months by Type and 

Background Characteristics, 2019

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

نسبة النساء اللواتي Type of Assetنوع األصل
يمتلكن أصل واحد على 

األقل
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المجوهرات او الذهب أو األثاث المنزليمزارع دواجنحيوانات داجنةحيونات ماشيةمنشأةمنزلأرض
غيرها من االشياء الثمينة

أسهم وسندات تجارية/ السيارات خاصة 
مالية

ادخار في 
البنك

أخرى

Land House Establishment Livestock Poultry Poultry 

Farms 

House 

Furniture

Jewelry, Gold or 

Anything Valuable

Private / 

Commercial cars

Shares and 

Bonds

Bank 

Savings

Others
Percentage of 

Women who 

Own at least 

One Asset

Work Statusالحالة العملية

8.18.10.40.82.60.232.146.52.00.64.40.064.8Doesn't Workال تعمل

17.619.36.21.02.21.141.063.915.32.133.00.086.0Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

10.210.81.01.53.20.331.437.81.20.64.20.060.4Less than Secondaryأقل من ثانوي

6.36.11.10.11.80.334.152.52.60.65.10.069.2Secondaryثانوي

 10.19.81.20.22.00.335.464.48.51.316.80.077.9Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Marital Statusالحالة الزواجية

8.77.11.10.72.50.332.449.93.60.77.70.067.3Marriedمتزوجة

7.413.61.32.62.11.025.126.15.82.79.40.049.5Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

21.557.41.81.52.80.754.135.61.31.58.70.079.1Widowedأرملة

Background 

Characteristics

2019 شهرًا الماضية حسب النوع والخصائص الخلفية، 12في فلسطين والتي تمتلك على األقل أحد أنواع األصول خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 6جدول 
Table 6 (Cont.): Percentage Distribution of Women Currently Married or Ever Married (15 - 64 years) in Palestine who Own at Least One Type of Assets during the Past 12 

Months by Type and Background Characteristics, 2019

الخصائص الخلفية

نسبة النساء اللواتي Type of Assetنوع األصل
يمتلكن أصل واحد على 

األقل
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العنف النفسي

Psychological Violence

57.218.520.59.459.3Palestineفلسطين

50.212.916.38.152.3West Bankالضفة الغربية

 68.227.527.111.370.4Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

56.618.420.28.958.7Urbanحضر

58.517.221.19.660.3Ruralريف

60.222.222.713.563.1Campsمخيم

Ageالعمر

19-1556.225.219.99.457.515-19

24-2064.526.526.315.366.920-24

29-2561.920.123.510.863.725-29

34-3061.021.523.011.464.030-34

39-3555.519.920.08.057.635-39

44-4058.416.920.18.860.740-44

49-4549.99.715.54.351.945-49

54-5051.613.814.95.653.050-54

59-5539.07.910.14.239.555-59

64-6039.75.810.62.642.760-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

56.318.921.49.859.0There is a kinshipيوجد قرابة

 59.518.217.86.061.5From the same clanمن الحمولة

 56.918.420.810.158.8No kinshipال يوجد قرابة

 شهرًا الماضية12ألحد أنواع العنف من قبل الزوج خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 7جدول 
2019 حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 7: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine who were Exposed (at least once) to One Type 

of Violence by their Husbands during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
العنف الجنسيالعنف االقتصادي العنف الجسدي

Economic Violence Physical Violence

نوع العنف من قبل الزوج

Sexual ViolenceExposed to Violence 

by Husband 

Type of  Violence from Husbands 
التعرض للعنف من الزوج
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العنف النفسي

Psychological Violence

Work Statusالحالة العملية

58.819.221.09.861.0Doesn't Workال تعمل

44.412.917.06.345.7Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

59.920.821.59.661.8Less than secondaryأقل من ثانوي

58.820.823.112.661.5Secondaryثانوي

 51.112.516.66.053.1Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Marital Statusالحالة الزواجية

57.018.120.29.159.1Marriedمتزوجة

81.269.962.647.481.2Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

50.218.212.50.050.2Widowedأرملة

 شهرًا 12ألحد أنواع العنف من قبل الزوج خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 7 جدول 
2019الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

العنف الجنسي
Economic Violence Physical ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

by Husband 

Table 7 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine who were Exposed (at least once) to 

One Type of Violence by their Husbands during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

الخصائص الخلفية

نوع العنف من قبل الزوج

Background Characteristics العنف االقتصادي العنف الجسدي
Type of  Violence from Husbands التعرض للعنف من الزوج
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تلقين المساعدة المطلوبةمن طلبن المساعدة

غير راضيةراضية بدرجة متوسطةراضية تماما

Completely satisfied
Moderately 

satisfied 
Dissatisfied

 23.387.966.225.78.1Left the house and went to her familyتركت البيت وذهبت لبيت األهل أو أحد األقارب

or a relative's house

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع األهل أو أحد 
األقارب

25.790.563.332.83.9Did not leave the house, but  she 

rather talked to a member of her 

family or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع أهل الزوج أو 
أحد اقاربه

19.682.861.030.98.1Did not leave the house, but she 

rather talked to a member of the 

husband family or one of his relatives

 5.182.357.638.93.5Talked  to a female colleague at workتكلمت مع زميلة في العمل أو الجيران

or neighbors 

 48.184.455.137.37.6Talked to the husband and asked himتحدثت بنفسها مع الزوج لوقف اعتداءاته عليها

to stop abusing her

 Ignored the husband and refused----47.9تجاهلت الزوج ورفضت الحديث معه لعدة أيام

talking to him for several days

Did not tell anybody about it ----60.3سكتت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر

2.179.055.936.47.7Went to legal entitiesتوجهت الى جهات اعتبارية

 / 26.8Talked to a man with a high social*35.6*37.6*85.2*0.7سياسي/تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي

political reputation

 2.977.359.027.813.2Went to a lawyer to file a complaintذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد الزوج

against the husband

 1.376.250.119.030.9Went to the police office or familyذهبت لمكتب الشرطة أو وحدة حماية االسرة

protection unit

 شهرًا الماضية حسب الجهات أو األساليب12في فلسطين وتعّرضن للعنف من قبل الزوج خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 8جدول 
2019 المتبعة لطلب المساعدة المطلوبة ونسبة من تلقين المساعدة ومدى الرضا عنها، 

Table 8: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence by Their 

Husbands during the Past 12 Months by Institution Sought for Help or Measures Taken for Seeking Help, the Percentage of those who 

Received the Required Assistance and the Extent of their Satisfaction with it, 2019

 Institution Sought for Help or الجهات أو األساليب المتبعة لطلب المساعدة

Measures Taken for Seeking Help

مدى الرضى عن المساعدة التي تلقتها

Sat Satisfaction with the assistance received Received the required 

assistance  

Who seek for 

help
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تلقين المساعدة المطلوبةمن طلبن المساعدة

غير راضيةراضية بدرجة متوسطةراضية تماما

Completely satisfied
Moderately 

satisfied 
Dissatisfied

توجهت الى مركز مساعدة نفسية واجتماعية 
وقانونية

1.491.064.223.712.1Went to a psychiatric, social and legal 

help center

اتصلت مع مركز مساعدة نفسية واجتماعية 
وقانونية لتلقي االستشارة عبر الهاتف

0.578.259.220.919.9Called an organization/agency for 

counseling via phone

2.092.447.035.117.9Talked to a Sheikh/Priestتحدثت مع رجل دين

 1.796.563.734.02.3Went to a governmental  medicalتوجهت إلى مركز صحي حكومي

health center

 1.196.258.641.10.3Went to a private medical health centerتوجهت إلى مركز صحي خاص

 15.8Went to UNRWA medical health center*28.3*55.9*87.3*0.6توجهت الى مركز صحي تابع للوكالة

 40.0Went to the Ministry of Social*0.0*60.0*60.0*0.2توجهت الى وزارة التنمية االجتماعية

Development  

High Variance :(*)(*): التباين مرتفع

 شهرًا الماضية حسب الجهات أو األساليب 12في فلسطين وتعّرضن للعنف من قبل الزوج خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 8 جدول 
2019المتبعة لطلب المساعدة ونسبة من تلقين المساعدة ومدى الرضا عنها، 

Table 8 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence by 

Their Husbands during the Past 12 Months by Institution Sought for Help or Measures Taken for Seeking Help, the Percentage of those 

who Received the Required Assistance and the Extent of their Satisfaction with it, 2019

مدى الرضى عن المساعدة التي تلقتها

 Institution Sought for Help or الجهات أو األساليب المتبعة لطلب المساعدة

Measures Taken for Seeking Help

Who seek for 

help

Received the required 

assistance  

SatSatisfaction with the assistance received
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نوع العنف من االخرين

Exposed to Violence 

by Others

7.014.43.919.2Palestineفلسطين

7.414.34.619.8West Bankالضفة الغربية

 6.214.72.718.4Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

6.913.63.718.3Urbanحضر

6.518.84.523.7Ruralريف

8.214.34.519.2Campsمخيم

Ageالعمر

19-158.611.61.419.715-19

24-205.517.43.921.720-24

29-258.117.04.021.325-29

34-305.915.03.119.430-34

39-358.517.94.522.735-39

44-406.813.94.719.040-44

49-457.211.43.916.245-49

54-505.710.92.813.250-54

59-556.26.66.215.255-59

64-608.08.91.815.260-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

7.113.23.518.4There is a kinshipيوجد قرابة

 5.715.44.019.5From the same clanمن الحمولة

 7.214.74.019.5No kinshipال يوجد قرابة

 شهرًا 12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين عدا الزوج خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 9جدول 
2019الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 9: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to One Type 

of Violence from others Except for the Husband during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية العنف الجنسيالعنف النفسي العنف الجسدي
Physical ViolencePsychological Violence

 Type of Violence from Othersالتعرض للعنف من اآلخرين

Sexual Violence
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نوع العنف من االخرين

Exposed to Violence 

by Others

Work Statusالحالة العملية

7.214.33.919.4Doesn't Workال تعمل

4.915.73.518.3Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

8.215.14.720.7Less than secondaryأقل من ثانوي

7.115.03.319.2Secondaryثانوي

 4.712.82.816.6Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Marital Statusالحالة الزواجية

6.814.33.718.9Marriedمتزوجة

14.125.75.930.9Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

6.610.55.017.6Widowedأرملة

Physical ViolencePsychological ViolenceSexual Violence

ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين عدا الزوج (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع) 9جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12خالل 

Table 9 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to 

One Type of Violence from others Except for the Husband during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of          

Violence, 2019

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسديالخصائص الخلفية
 Type of Violence from Othersالتعرض للعنف من اآلخرين

Background Characteristics
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

4.54.54.411.410.812.42.32.71.614.013.814.2Relativesاألقارب

األصدقاء، )غير األقارب 
(المعارف، الغرباء

0.70.90.41.82.31.00.60.70.52.93.61.8Non-relatives (Friends, 

Acquaintances, 

Strangers)

زمالء العمل، )زمالء العمل 
(صاحب العمل، مسؤول العمل

0.30.30.20.50.60.30.10.20.00.81.00.5Co-workers (Colleagues, 

Employer, Supervisor)

مقدمو خدمات صحية أو اجتماعية 
أو دينية

1.61.81.30.80.61.30.60.80.42.72.72.7Service Centers 

Providers (Health, 

Social, Religious) 

 0.30.30.30.30.30.40.10.10.21.52.00.7Palestinian Securityرجل أمن فلسطيني

Force 0.91.30.31.11.60.30.50.70.21.62.00.9Othersآخرون

Sexual ViolenceExposed to Violence from Others

 شهرًا الماضية حسب المعتدي12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين عدا الزوج خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 10جدول 
2019 ونوع العنف من اآلخرين والمنطقة، 

Table 10: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to One Type of Violence from 

Other Except for the Husband during the Past 12 Months by Aggressor, Type of Violence from Others and Region, 2019

المعتدي

التعرض للعنف من اآلخرينType of Violence from Others نوع العنف من اآلخرين

Aggressor 

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
Physical ViolencePsychological Violence
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   نوع العنف خارج المنزل

1.68.21.19.8Palestineفلسطين

1.98.71.010.1West Bankالضفة الغربية

 1.27.41.39.3Gaza Stripقطاع غزة

Locality Type   نوع التجمع

1.47.90.99.3Urbanحضر

2.211.11.612.9Ruralريف

2.65.11.98.3Campsمخيم

Ageالعمر

19-151.36.70.08.015-19

24-201.17.61.99.720-24

29-251.28.31.49.625-29

34-302.08.30.810.230-34

39-351.59.81.211.435-39

44-402.18.11.39.440-44

49-452.08.20.59.245-49

54-502.39.70.211.250-54

59-551.97.30.99.055-59

64-600.53.51.35.460-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

1.37.70.99.0There is a kinshipيوجد قرابة

 0.88.21.610.3From the same clanمن الحمولة

 2.08.41.19.9No kinshipال يوجد قرابة

 شهرًا الماضية 12في فلسطين وتعّرضن ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خارج المنزل خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 11جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 11: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence by 

others Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of the Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

Physical ViolencePsychological ViolenceSexual Violence

Type of Violence Outside the Homeالتعرض للعنف خارج المنزل

Exposed to Violence 

Outside the Home
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   نوع العنف خارج المنزل

Work Statusالحالة العملية

1.57.71.29.3Doesn't Workال تعمل

2.911.60.713.0Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

1.97.71.29.3Less than secondaryأقل من ثانوي

1.48.61.610.4Secondaryثانوي

1.48.70.69.9Intermediate Diploma and Moreدبلوم متوسط فأعلى

Marital Statusالحالة الزواجية

1.68.21.19.8Marriedمتزوجة

3.19.40.911.6Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

1.76.60.68.2Widowedأرملة

 شهرًا الماضية 12في فلسطين وتعّرضن ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خارج المنزل خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع)11جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 11 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of 

Violence by others Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of the Violence, 2019

التعرض للعنف خارج المنزل Type of Violence Outside the Home

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

Physical ViolencePsychological ViolenceSexual Violence
Exposed to Violence 

Outside the Home
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

0.50.50.64.03.94.20.50.60.34.54.44.8The Streetالشارع

 0.30.30.22.62.72.50.50.50.53.23.23.1Shopping placesأماكن التسوق

 0.40.60.01.62.50.20.10.00.11.92.80.3Israeli militaryحواجز االحتالل

check points

0.30.40.22.01.52.70.40.30.54.44.34.6Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية 

أو الثقافية

0.20.20.21.30.92.10.20.20.11.61.22.4Service centers 

(health, social, 

cultural)

 /0.10.20.00.50.20.80.10.10.00.60.50.8Schoolالجامعة/ المدرسة

University

0.10.10.00.40.50.20.10.10.00.50.60.2Work placeمكان العمل

 0.10.00.20.30.20.40.00.00.00.40.20.6Other servicesمكان تلقي خدمات آخرى

place 

 شهرًا الماضية حسب مكان التعرض للعنف 12في فلسطين وتعّرضن ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خارج المنزل خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 12جدول 
2019ونوع العنف  والمنطقة، 

Table 12: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence by others 

Outside the Home during the Past 12 Months by the Place of Exposure to Violence, Type of Violence and Region, 2019 

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

مكان التعرض للعنف

The Place of 

Exposure to 

Violence

 Physical ViolencePsychological Violence

Type of Violence Outside the Homeنوع العنف خارج المنزل

Sexual Violence

التعرض للعنف خارج المنزل

Exposed to Violence Outside the 

Home
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Type of  Violence

7.69.6Palestineفلسطين

10.411.5West Bankالضفة الغربية

 3.36.0Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

6.99.2Urbanحضر

12.112.7Ruralريف

6.47.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-155.68.915-19

24-209.99.720-24

29-258.912.225-29

34-307.710.930-34

39-357.39.135-39

44-407.46.040-44

49-457.99.145-49

54-505.86.650-54

59-553.06.155-59

64-606.814.260-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

7.011.2There is a kinshipيوجد قرابة

 7.09.2From the same clanمن الحمولة

 8.19.1No kinshipال يوجد قرابة

Work Statusالحالة العملية

7.49.2Doesn't Workال تعمل

9.612.2Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

7.39.2Less than secondaryأقل من ثانوي

7.610.2Secondaryثانوي

8.39.7Intermediate Diploma and Moreدبلوم متوسط فأعلى

Marital Statusالحالة الزواجية

7.89.5Marriedمتزوجة

8.418.6Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

3.73.7Widowedأرملة

Telecommunication ViolenceCyber Violence

في فلسطين وتعّرضن للعنف من خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 13جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية، 12االتصاالت أو للعنف اإللكتروني خالل 

Table 13: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in 

Palestine who were Exposed to Telecommunication Violence or Cyber Violence during the 

Past 12 Months by Background Characteristics, 2019

العنف اإللكترونيالعنف من خالل االتصاالت Background Characteristicsالخصائص الخلفية

نوع العنف
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التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف أو 
االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل 

*اآلخرين

Exposed to harassment, 

threats, intimidation, 

blackmailing, insulted or 

humiliated by others* 

Cyber 

Violence

6.61.50.53.49.6Palestineفلسطين

8.31.20.43.811.5West Bankالضفة الغربية

 3.02.20.72.76.0Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

5.91.60.53.49.2Urbanحضر

10.81.20.83.212.7Ruralريف

4.71.20.33.67.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-153.20.20.05.98.915-19

24-206.13.00.32.79.720-24

29-259.12.20.64.512.225-29

34-307.12.01.04.010.930-34

39-356.30.50.03.49.135-39

44-405.30.00.01.66.040-44

49-455.71.01.03.69.145-49

54-504.91.41.31.16.650-54

59-554.30.30.32.46.155-59

64-603.30.60.09.514.260-64

*Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc)

شكل العنف اإللكتروني

(الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

 Form of Cyber Violence 

 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل العنف 12في فلسطين وتعّرضن للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 14جدول 
2019اإللكتروني، 

Table 14: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to Cyber Violencee 

during the Past 12 Months by Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو 

*أي شيء آخر

سرقة حساب بنكي  
أو  (االون الين)إلكتروني 

 Backgroundالبريد اإللكتروني

Characteristics
الخصائص الخلفية

Electronic bank 

account (online) or 

email stolen 

(hacked)

Blackmailed in 

different ways*  

Exposed to any sexual harassment or did 

anyone attempt to force or induce you by 

various means (money, other privileges) to 

make sexual movements*

العنف 
اإللكتروني
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التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف أو 
االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل 

*اآلخرين

Exposed to harassment, 

threats, intimidation, 

blackmailing, insulted or 

humiliated by others* 

Cyber 

Violence

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

7.02.60.62.811.2There is a kinshipيوجد قرابة

 6.80.70.63.59.2From the same clanمن الحمولة

 6.41.30.53.69.1No kinshipال يوجد قرابة

Work Statusالحالة العملية

6.31.50.63.29.2Doesn't Workال تعمل

8.11.70.34.612.2Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

6.41.50.23.39.2Less than secondaryأقل من ثانوي

6.31.81.44.010.2Secondaryثانوي

 7.01.40.23.29.7Intermediate Diplomaدبلوم متوسط فأعلى

and More

Marital Statusالحالة الزواجية

6.41.50.53.39.5Marriedمتزوجة

14.33.22.37.818.6Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

1.80.30.02.33.7Widowedأرملة

*Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc) (الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

شكل العنف اإللكتروني

Exposed to any sexual harassment or did 

anyone attempt to force or induce you by 

various means (money, other privileges) to 

make sexual movements*

Blackmailed in 

different ways*  

 Form of Cyber Violence 

Electronic bank 

account (online) or 

email stolen 

(hacked)

 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل العنف 12في فلسطين وتعّرضن للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع)14جدول 
2019اإللكتروني، 

Table 14 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to Cyber 

Violencee during the Past 12 Months by Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو 

*أي شيء آخر

سرقة حساب بنكي  
أو  (االون الين)إلكتروني 

البريد اإللكتروني  Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

العنف 
اإللكتروني
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التلفظ بكلمات )أي شكل من أشكال التحرش الجنسي 
(ذات طابع جنسي، أو لمس للمناطق الحساسة
Any form of sexual harassment 

(sexual words, or touching sensitive 

parts of the body) 

23.23.1Palestineفلسطين

19.43.6West Bankالضفة الغربية

 29.32.2Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

23.43.0Urbanحضر

23.63.9Ruralريف

21.42.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-1822.62.118-19

24-2021.92.620-24

29-2524.13.825-29

34-3024.04.230-34

39-3526.24.035-39

44-4024.42.840-44

49-4521.92.545-49

54-5021.42.050-54

59-5520.91.555-59

64-6020.01.160-64

Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

23.52.5There is a kinshipيوجد قرابة

 28.04.7From the same clanمن الحمولة

 21.92.9No kinshipال يوجد قرابة

Work Statusالحالة العملية

23.63.0Doesn't Workال تعمل

20.73.3Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

24.12.4Less than secondaryأقل من ثانوي

23.53.1Secondaryثانوي

 21.44.3Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Marital Statusالحالة الزواجية

22.83.2Marriedمتزوجة

29.52.0Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

27.51.6Widowedأرملة

في فلسطين وتعّرضن ألي نوع من أنواع العنف قبل  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 15جدول 
2019 سنة حسب الخصائص الخلفية، 18بلوغهن 

Table 15: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine 

who were Exposed to any Type of Violence before Reaching 18 Years Old by Background 

Characteristics, 2019

أي نوع من أنواع العنف من العائلة

Any kind of household violence 

Being Violated before Reaching 18 years

الخصائص الخلفية

 سنة18تعرضَن للعنف قبل بلوغ سن 

Background Characteristics
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9.84.634.310.738.4Palestineفلسطين

7.24.132.210.035.9West Bankالضفة الغربية

 14.15.437.511.942.4Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

9.44.533.410.137.6Urbanحضر

11.24.939.212.942.8Ruralريف

11.85.032.812.338.0Campsمخيم

Ageالعمر

19-1511.35.638.28.443.015-19

24-2011.55.840.311.443.220-24

29-2511.75.839.412.244.125-29

34-3012.24.438.513.740.730-34

39-3512.14.636.211.741.235-39

44-4010.25.130.911.236.840-44

49-456.22.924.58.029.845-49

54-505.23.627.59.533.250-54

59-551.61.718.60.919.455-59

64-600.41.623.25.627.160-64

ألحد أنواع العنف من قبلهَن  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين اللواتي أفدن بتعّرض أزواجهَن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : 16جدول 
2019 شهرًا  الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12خالل 

Table 16: Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15-64 years) in Palestine who Reported that their Husbands (at Least 

Once) were Exposed to Some Type of Violence Practiced by the Wife during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of 

Violence, 2019

 Women's Backgroundالخصائص الخلفية للنساء

Characteristics 
العنف النفسيالعنف االقتصاديالعنف الجسدي

نوع العنف من الزوجة ضد الزوج
العنف الجنسي

Psychological ViolenceSexual ViolenceMen Violated by their Wife Economic Violence

Type of Violence by Wife against Husbandالرجال الذين عنفوا من زوجاتهم

Physical Violence
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Kinship with husbandصلة القرابة مع الزوج

9.95.533.39.638.1There is a kinshipيوجد قرابة

 9.95.635.513.140.6From the same clanمن الحمولة

 9.84.034.310.638.0No kinshipال يوجد قرابة

Work Statusالحالة العملية

10.14.734.610.838.9Doesn't Workال تعمل

7.94.031.410.434.5Worksتعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

10.94.532.811.337.7Less than secondaryأقل من ثانوي

10.85.536.412.140.7Secondaryثانوي

 7.24.034.88.537.7Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Marital Statusالحالة الزواجية

9.84.634.310.738.5Marriedمتزوجة

14.40.036.026.141.2Divorced/Separatedمنفصلة/ مطلقة

0.00.010.70.010.7Widowedأرملة

نوع العنف من الزوجة ضد الزوج

Economic Violence Physical Violence

Type of Violence by Wife against Husbandالرجال الذين عنفوا من زوجاتهم

ألحد أنواع العنف  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين اللواتي أفدن بتعّرض أزواجهَن  ( سنة64-15)نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج : (تابع)16جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12من قبلهَن خالل 

Table 16 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15-64 years) in Palestine who Reported that their Husbands (at 

Least Once) were Exposed to Some Type of Violence  Practiced by the Wife from the Wife's Point of View during the Past 12 Months by 

Background Characteristics and Type of Violence, 2019

 Women's Backgroundالخصائص الخلفية للنساء

Characteristics 
العنف الجنسيالعنف الجسدي

Psychological ViolenceSexual ViolenceMen Violated by their Wife

العنف النفسيالعنف االقتصادي
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نوع العنف من االخرين

13.421.93.125.1Palestineفلسطين

11.217.73.021.1West Bankالضفة الغربية

 16.928.63.331.7Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

13.222.52.925.8Urbanحضر

10.614.73.117.8Ruralريف

20.228.94.632.8Campsمخيم

Ageالعمر

19-180.00.00.00.018-19

24-2020.838.13.141.420-24

29-2518.427.63.432.025-29

34-3014.324.52.427.730-34

39-3512.623.73.827.335-39

44-4012.818.62.921.540-44

49-4511.819.23.522.745-49

54-509.817.12.619.450-54

59-5510.315.12.717.355-59

64-6010.616.43.519.460-64

Physical ViolencePsychological Violence

 شهرًا الماضية12في فلسطين وتعّرضوا للعنف من قبل اآلخرين خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 17جدول 
2019 حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 17: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to  Violence 

by Others during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

Sexual Violence
Exposed to Violence 

by Others

تعرضوا للعنف من اآلخرين Type of Violence by Others
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نوع العنف من االخرين

Work Statusالحالة العملية

16.424.23.327.5Doesn't Workال يعمل

12.321.13.024.3Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

13.823.33.226.4Less than secondaryأقل من ثانوي

14.921.42.725.0Secondaryثانوي

 11.018.83.022.2Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

 شهرًا الماضية 12في فلسطين وتعّرضوا للعنف من قبل اآلخرين خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : (تابع) 17جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 17 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to 

Violence by Others during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

الخصائص الخلفية
Type of Violence by Othersتعرضوا للعنف من اآلخرين

Background Characteristics العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
Physical ViolencePsychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

by Others
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

4.62.87.310.05.916.60.90.71.411.77.118.9Relativesاألقارب

غير األقارب 
األصدقاء، المعارف، )

(الغرباء

4.82.68.49.75.815.90.80.71.011.47.318.0Non-relatives 

(Friends, 

Acquaintances, 

Strangers)

زمالء )زمالء العمل 
العمل، صاحب العمل، 

(مسؤول العمل

1.41.21.75.94.68.10.70.60.96.65.48.6Co-workers 

(Colleagues, 

Employer, 

Supervisor)

مقدمو خدمات صحية 
أو اجتماعية أو دينية

1.40.62.71.70.53.60.10.00.22.71.05.5Service Centers 

Providers (Health, 

Social, Religious)

 2.71.44.73.22.05.20.20.20.14.52.97.1Palestinianرجل أمن فلسطيني

Security Force

4.86.61.85.08.00.20.81.20.36.910.02.0Othersآخرون

 شهرًا  الماضية حسب المعتدي ونوع 12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 18جدول 
2019العنف، 

Table 18: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to One Type of 

Violence Practiced by Others during the Past 12 Months by Aggressor and Type of Violence, 2019

Aggressor  Physical ViolencePsychological Violenceالمعتدي

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
تعرضوا للعنف من اآلخرين Type of Violence by Othersنوع العنف من اآلخرين

Sexual ViolenceExposed to Violence by Others

93



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2019 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBSأ

نوع العنف خارج المنزل

10.524.51.126.6Palestineفلسطين

7.920.21.321.9West Bankالضفة الغربية

 14.731.50.734.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

10.624.91.027.0Urbanحضر

8.318.91.221.1Ruralريف

13.931.11.533.0Campsمخيم

Ageالعمر

19-180.00.00.00.018-19

24-2021.343.05.445.820-24

29-2515.030.71.132.925-29

34-3012.628.80.431.330-34

39-3511.425.21.527.835-39

44-408.718.40.821.040-44

49-458.223.70.524.445-49

54-507.421.31.523.750-54

59-557.517.31.418.455-59

64-603.415.90.616.560-64

العنف الجنسي

 شهرًا الماضية 12في فلسطين وتعّرضوا للعنف من قبل آخرين خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 19جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 19: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to Violence by Other 

Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية العنف النفسيالعنف الجسدي
 Physical ViolencePsychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

Outside the Home

تعرضوا للعنف خارج المنزل Type of Violence Outside the Home
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نوع العنف خارج المنزل

Work Statusالحالة العملية

12.925.30.528.4Doesn't Workال يعمل

9.724.31.326.0Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

11.025.50.927.5Less than secondaryأقل من ثانوي

12.124.51.826.9Secondaryثانوي

8.322.40.924.3دبلوم متوسط فأعلى
Intermediate Diploma and 

More

 شهرًا الماضية 12في فلسطين وتعّرضوا للعنف من قبل آخرين خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : (تابع)19جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 19 (Cont.): Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to Violence 

by Other Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence , 2019

الخصائص الخلفية

Type of Violence Outside the Homeتعرضوا للعنف خارج المنزل

Background Characteristics العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
 Physical ViolencePsychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

Outside the Home
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

 1.50.92.35.13.08.40.10.10.05.63.68.8Relatives orمنزل أقارب أو أصدقاء

friends' house 

4.92.09.511.77.817.90.30.40.112.68.219.7The Streetالشارع

داخل  )أماكن التسوق 
(السوق أو المحالت التجارية

1.30.52.64.01.87.60.10.20.14.72.28.7Shopping places 

(Market or 

shopping 

malls/stores)

 2.64.00.46.19.70.30.20.30.16.510.20.5Israeli checkحواجز االحتالل

points

0.70.31.32.11.13.80.20.10.32.61.34.8Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية أو 

الثقافية

0.60.40.91.90.73.90.10.10.02.31.04.3Service centers 

(health, social, 

cultural)

0.10.20.00.40.20.70.00.00.10.50.30.8School/universityالجامعة/ المدرسة

1.31.11.87.66.110.20.20.30.07.86.310.3Work placeمكان العمل

 2.31.43.76.53.611.30.20.40.07.34.112.2Other Serviceمكان تلقي خدمات آخرى

places 

Sexual Violence
Exposed to Violence Outside the 

Home
 Physical ViolencePsychological Violence

 شهرًا الماضية حسب مكان التعرض للعنف ونوع 12في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنواع العنف من قبل آخرين في أماكن خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهن الزواج : 20جدول 
2019العنف والمنطقة، 

Table 20: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence by other in 

Places Outside the Home during the Past 12 Months by the Place of Exposure to Violence, Type of Violence and Region, 2019

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
نوع العنف خارج المنزل

The Place of 

Exposure to 

Violence

Type of Violence Outside the Homeتعرضوا للعنف خارج المنزل

مكان التعرض للعنف
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التلفظ بكلمات )أي شكل من أشكال التحرش الجنسي 
(ذات طابع جنسي، أو لمس للمناطق الحساسة

Any form of sexual harassment (sexual 

words, or touching sensitive parts of 

the body) 

47.33.9Palestineفلسطين

37.43.4West Bankالضفة الغربية

 63.04.6Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

51.53.7Urbanحضر

30.44.8Ruralريف

38.23.7Campsمخيم

Ageالعمر

19-180.00.018-19

24-2055.32.720-24

29-2551.14.325-29

34-3045.72.930-34

39-3548.44.435-39

44-4043.04.640-44

49-4545.22.945-49

54-5048.53.850-54

59-5549.64.355-59

64-6044.34.760-64

Work Statusالحالة العملية

54.74.3Doesn't Workال يعمل

44.83.7Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

48.94.3Less than secondaryأقل من ثانوي

43.62.1Secondaryثانوي

 46.41.4Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنواع العنف قبل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 21  جدول 
2019 سنة حسب الخصائص الخلفية، 18بلوغهم سن 

Table 21: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine 

who were Exposed to One Type of Violence before Reaching 18 years by Background 

Characteristics, 2019

أي نوع من أنواع العنف من العائلة

Any kind of household 

violence 

Being Violated before Reaching 18 years

 سنة18تعرضوا للعنف قبل بلوغ سن 

Background 

Characteristics
الخصائص الخلفية
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Type of  Violence

6.59.9Palestineفلسطين

7.09.8West Bankالضفة الغربية

 5.810.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

6.59.8Urbanحضر

7.510.7Ruralريف

5.19.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-180.00.018-19

24-207.917.520-24

29-257.99.625-29

34-307.6 30-34

39-356.48.635-39

44-406.78.740-44

49-455.410.145-49

54-503.96.150-54

59-555.36.055-59

64-607.210.160-64

Work Statusالحالة العملية

5.712.0Doesn't Workال يعمل

6.89.4Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

6.37.7Less than secondaryأقل من ثانوي

5.15.7Secondaryثانوي

 6.39.9Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

في فلسطين وتعّرضوا للعنف من خالل االتصاالت أو  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 22جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية، 12للعنف اإللكتروني خالل 

Table 22: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine 

who were Exposed to Telecommunication Violence or Cyber Violence during the Past 12 

Months by Background Characteristics, 2019

العنف اإللكترونيالعنف من خالل االتصاالت
Telecommunication ViolenceCyber Violence

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

نوع العنف
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التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف أو 
*االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل اآلخرين

االبتزاز بأساليب مختلفة مقابل مبلغ 
*من المال أو أي شيء آخر

سرقة حساب بنكي  إلكتروني 
أو البريد اإللكتروني (االون الين)

exposed to harassment, threats, 

intimidation, blackmailing 

insulted or humiliated by others* 

blackmailed in different 

ways* 

electronic bank account 

(online) or email stolen 

(hacked)

Cyber 

Violence

6.01.00.94.79.9Palestineفلسطين

5.70.91.24.89.8West Bankالضفة الغربية

 6.71.30.34.610.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

5.81.10.84.99.8Urbanحضر

6.60.81.74.410.7Ruralريف

7.01.00.43.69.5Campsمخيم

Ageالعمر

19-180.00.00.00.00.018-19

24-2013.22.62.47.517.520-24

29-256.01.00.94.69.625-29

34-306.51.01.57.013.330-34

39-355.20.51.05.38.635-39

44-405.80.20.24.08.740-44

49-455.42.60.63.910.145-49

54-503.30.80.32.46.150-54

59-556.21.41.40.96.055-59

64-608.00.00.03.110.160-64

Work Statusالحالة العملية

7.60.90.56.112.0Doesn't Workال يعمل

5.61.11.04.49.4Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

4.80.31.20.07.7Less than secondaryأقل من ثانوي

6.70.00.80.65.7Secondaryثانوي

 7.41.20.80.59.9Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

*Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc) (الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل العنف اإللكتروني، 12في فلسطين وتعّرضوا للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة64-18)نسبة الرجال المتزوجين حاليًا أو الذين سبق لهم الزواج : 23جدول 
Table 23: Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18-64 Years) in Palestine who were Exposed to Cyber Violence during the Past 12 

Months by Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

العنف 
اإللكتروني

 Form of Cyber Violence شكل العنف اإللكتروني

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل مختلفة 
*للقيام بحركات جنسية او ايحاءات جنسية (مال، إمتيازات أخرى )

subjected to any sexual harassment or did 

anyone attempt to force or induce you by 

various means (money, other privileges) to 

make sexual movements*
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5.415.30.939.440.7Palestineفلسطين

4.411.10.932.033.6West Bankالضفة الغربية

 7.223.00.752.953.5Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

5.515.10.940.141.3Urbanحضر

5.412.50.532.434.0Ruralريف

4.620.61.444.645.5Campsمخيم

Sexالجنس

7.816.50.739.640.9Maleذكر

1.713.41.139.140.4Femaleأنثى

Ageالعمر

19-185.521.01.049.650.718-19

24-206.116.60.541.042.020-24

29-255.611.00.135.235.725-29

34-303.68.60.229.230.330-34

39-353.52.40.924.527.035-39

44-400.310.32.021.423.940-44

49-453.29.16.619.125.745-49

64-500.13.97.29.716.650-64

 شهرًا الماضية حسب الخصائص 12ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 24    جدول 
2019الخلفية ونوع العنف، 

Table 24: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed (At Least Once) to One Type 

of Violence by a Household Member during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

العنف النفسيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف االقتصادي Background Characteristicsالخصائص الخلفية

Type of  Violence

نوع العنف
تعرضوا للعنف من أحد أفراد األسرة

Economic ViolencePhysical ViolenceSexual ViolencePsychological ViolenceExposed to Violence 

by Household Member
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Work Statusالحالة العملية

4.617.30.843.244.3Doesn't Workال يعمل

6.811.70.932.534.1Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

8.118.31.042.043.7Less than secondaryأقل من ثانوي

3.915.30.742.042.9Secondaryثانوي

 3.29.70.930.131.1Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

 شهرًا 12ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : (تابع) 24جدول 
2019الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 24 (Cont.): Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed (At Least Once) to 

One Type of Violence by a Household Member during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

Exposed to Violence 

by Household Member

العنف النفسيالعنف الجنسيالعنف الجسدي
Economic Violence

الخصائص الخلفية

نوع العنف
تعرضوا للعنف من أحد أفراد األسرة

Background Characteristics

Type of  Violence

Physical ViolenceSexual ViolencePsychological Violence

العنف االقتصادي
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نوع العنف من اآلخرين

14.019.03.524.3Palestineفلسطين

12.116.93.522.1West Bankالضفة الغربية

 17.622.93.528.2Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

13.918.73.424.0Urbanحضر

10.818.13.822.3Ruralريف

19.622.93.829.3Campsمخيم

Sexالجنس

20.525.63.832.0Maleذكر

4.29.13.212.6Femaleأنثى

Ageالعمر

19-1814.118.33.523.918-19

24-2016.621.24.227.520-24

29-2513.120.12.324.025-29

34-3010.114.15.018.030-34

39-355.314.63.015.335-39

44-409.619.70.025.540-44

49-452.63.11.66.245-49

54-506.09.53.513.150-54

59-552.65.41.25.455-59

64-601.70.70.01.760-64

Physical ViolencePsychological Violence

 شهرًا الماضية حسب12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 25جدول 
2019 الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 25: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed (At Least Once) to 

One Type of Violence by Others during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
Sexual ViolenceExposed to Violence by 

Others

تعرضوا للعنف من اآلخرين Type of Violence From Others
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نوع العنف من اآلخرين

Work Statusالحالة العملية

12.417.43.422.0Doesn't Workال يعمل

17.021.83.828.3Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

17.821.84.028.3Less than secondaryأقل من ثانوي

12.316.93.422.1Secondaryثانوي

 10.317.72.820.9Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More

Exposed to Violence by 

Others
Physical ViolencePsychological ViolenceSexual Violence

العنف الجنسي

 شهرًا الماضية حسب 12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : (تابع) 25  جدول 
2019الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Type of Violence From Others

 Table 25 (Cont.): Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed (At Least 

Once) to One Type of Violence by Others during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

تعرضوا للعنف من اآلخرين
العنف النفسيالعنف الجسدي
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

4.12.96.38.36.212.11.11.01.310.07.913.9Relativesاألقارب

األصدقاء، )غير األقارب 
(المعارف، الغرباء

6.34.59.610.99.613.21.21.11.513.311.716.4Non-relatives 

(Friends, 

Acquaintances, 

Strangers)

زمالء )زمالء العمل 
العمل، صاحب العمل، 

(مسؤول العمل

2.12.12.04.13.94.30.80.80.75.55.55.5Co-workers 

(Colleagues, 

Employer, 

Supervisor)

مقدمو خدمات صحية أو 
اجتماعية أو دينية

0.80.41.50.70.31.30.30.20.41.50.82.9Service Centers 

Providers (Health, 

Social, Religious)

 2.51.64.32.21.73.10.30.30.23.52.75.1Palestinian Securityرجل أمن فلسطيني

Force

3.95.41.04.46.50.40.50.80.05.98.41.2Othersآخرون

2019 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف، 12ألحد أنواع العنف من قبل اآلخرين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين وتعّرضوا  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 26جدول 
Table 26: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed (At Least Once) to One Type of 

Violence by Others during the Past 12 Months by Aggressor and Type of Violence, 2019

Aggressor  Physical Violenceالمعتدي

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
تعرضوا للعنف من اآلخرين The Type of Violence from Othersنوع العنف من اآلخرين

Psychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence by Others
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نوع العنف خارج المنزل

10.622.81.926.0Palestineفلسطين

9.520.82.124.6West Bankالضفة الغربية

 12.826.51.528.5Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

10.723.21.926.1Urbanحضر

8.919.51.523.8Ruralريف

12.625.02.728.1Campsمخيم

Sexالجنس

15.830.01.332.9Maleذكر

2.912.02.815.6Femaleأنثى

Ageالعمر

19-1811.123.63.126.418-19

24-2012.124.41.627.820-24

29-2510.224.91.127.725-29

34-309.918.72.722.830-34

39-359.88.33.015.635-39

44-400.024.50.024.540-44

49-450.03.65.18.745-49

54-501.24.70.05.950-54

59-552.614.70.015.955-59

64-600.00.00.00.060-64

 شهرًا الماضية حسب الخصائص 12في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أفراد آخرين في أماكن خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 27جدول 
2019الخلفية ونوع العنف، 

Table 27: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 year) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence 

by others  in Places Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics
العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

 Physical ViolencePsychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

Outside the Home

Type of Violence Outside the Homeتعرضوا للعنف خارج المنزل
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نوع العنف خارج المنزل

Work Statusالحالة العملية

9.321.41.923.9Doesn't Workال يعمل

13.025.31.929.7Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

14.124.91.828.6Less than secondaryأقل من ثانوي

8.722.12.324.8Secondaryثانوي

7.920.21.423.3دبلوم متوسط فأعلى
Intermediate Diploma and 

More

 شهرًا الماضية حسب 12في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أفراد آخرين في أماكن خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : (تابع) 27جدول 
2019الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 27 (Cont.): Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 year) in Palestine who were Exposed to One Type of 

Violence by others  in Places Outside the Home during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

 Physical ViolencePsychological ViolenceSexual ViolenceExposed to Violence 

Outside the Home

Type of Violence Outside the Homeتعرضوا للعنف خارج المنزل

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics
العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine
West 

Bank
Gaza Strip Palestine

West 

Bank
Gaza Strip Palestine

West 

Bank
Gaza Strip Palestine

West 

Bank
Gaza Strip 

The Street 5.74.67.615.112.619.80.70.50.916.113.520.9الشارع

داخل السوق  )أماكن التسوق 
(أو المحالت التجارية

1.81.13.25.24.07.50.40.40.36.15.08.1Shopping places 

(Market or shopping 

malls/stores)

2.43.60.35.17.80.10.20.30.06.09.00.4Israeli check pointsحواجز االحتالل

1.00.71.73.62.75.30.30.20.64.43.36.5Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، 
أو االجتماعية أو الثقافية

0.70.60.81.10.52.10.30.40.01.91.52.7Service centers 

(health, social, 

cultural)

1.00.81.42.42.42.50.30.30.32.92.83.2School/universityالجامعة/ المدرسة

1.81.81.74.95.04.60.20.30.05.25.54.6Work placeمكان العمل

  0.60.11.40.70.11.70.10.10.01.00.32.4Other Service placesمكان تلقي خدمات آخرى

 شهرًا الماضية حسب 12في فلسطين وتعّرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أفراد آخرين في أماكن خارج المنزل خالل  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 28جدول 
2019مكان التعرض للعنف ونوع العنف والمنطقة، 

Table 28: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed to One Type of Violence  by 

others  in Places Outside the Home during the Past 12 Months by the Place of Exposure to Violence, Type of Violence and Region, 2019

مكان التعرض للعنف
The Place of 

Exposure to Violence

العنف الجنسيالعنف النفسيالعنف الجسدي

 physical violencePsychological ViolenceSexual Violence
Exposed to Violence Outside 

the Home

The Type of Violence Outside the Home تعرضوا للعنف خارج المنزلنوع العنف خارج المنزل
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 سنة18التعرض للعنف الجنسي أو التحرش الجنسي قبل بلوغ سن 

2.7Palestineفلسطين

3.1West Bankالضفة الغربية

 2.0Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

2.4Urbanحضر

3.7Ruralريف

3.4Campsمخيم

Sexالجنس

3.2Maleذكر

1.8Femaleأنثى

Ageالعمر

19-182.018-19

24-203.320-24

29-252.825-29

34-301.830-34

39-352.735-39

44-402.140-44

49-452.245-49

54-500.050-54

59-550.055-59

64-600.060-64

Work Statusالحالة العملية

2.1Doesn't Workال يعمل

3.8Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

2.9Less than secondaryأقل من ثانوي

2.1Secondaryثانوي

3.3Intermediate Diploma and Moreدبلوم متوسط فأعلى

 سنة حسب 18في فلسطين وتعّرضوا للعنف الجنسي قبل بلوغ سن  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 29جدول 
2019الخصائص الخلفية، 

Table 29: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine 

Who Exposed to Sexual Violence before Reaching 18 years old by Background 

Characteristics, 2019

Exposure to Sexual Violence or Sexual 

Harassment before Reaching 18 years old

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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Type of  Violenceنوع العنف
العنف اإللكترونيالعنف من خالل االتصاالت

Telecommunication ViolenceCyber Violence

6.412.4Palestineفلسطين

7.412.6West Bankالضفة الغربية

 4.612.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

5.912.5Urbanحضر

8.111.4Ruralريف

7.613.6Campsمخيم

Sexالجنس

5.612.9Maleذكر

7.611.8Femaleأنثى

Ageالعمر

19-185.213.018-19

24-206.813.320-24

29-257.612.225-29

34-306.88.730-34

39-358.515.935-39

44-405.70.440-44

49-451.810.045-49

54-506.10.050-54

59-550.00.055-59

64-600.40.060-64

Work Statusالحالة العملية

6.612.7Doesn't Workال يعمل

6.112.0Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

5.211.0Less than secondaryأقل من ثانوي

7.013.0Secondaryثانوي

7.613.5Intermediate Diploma and Moreدبلوم متوسط فأعلى

في فلسطين وتعّرضوا للعنف من خالل االتصاالت وللعنف اإللكتروني  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 30جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية، 12خالل 

Table 30: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine 

who were Exposed to Telecommunication Violence and Cyber Violence during the Past 12 

Months by Background Characteristic, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف 
أو االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل 

*اآلخرين

exposed to harassment, 

threats, intimidation, 

blackmailing insulted or 

humiliated by others* 

Cyber 

Violence

8.41.40.75.312.4Palestineفلسطين

9.01.30.45.312.6West Bankالضفة الغربية

 7.41.71.45.412.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

8.51.30.65.412.5Urbanحضر

7.91.40.85.411.4Ruralريف

9.02.21.25.213.6Campsمخيم

Sexالجنس

8.51.71.15.812.9Maleذكر

8.41.00.14.611.8Femaleأنثى

Ageالعمر

19-1810.21.60.64.413.018-19

24-208.01.30.86.513.320-24

29-258.81.30.84.912.225-29

34-307.82.20.03.58.730-34

39-357.13.62.67.115.935-39

44-400.40.00.00.40.440-44

49-455.60.00.06.710.045-49

54-500.00.00.00.00.050-54

59-550.00.00.00.00.055-59

64-600.00.00.00.00.060-64

Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc)*(الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

العنف 
اإللكتروني االون )سرقة حساب بنكي  إلكتروني 

أو البريد اإللكتروني (الين

Form of Cyber Violence شكل العنف اإللكتروني

subjected to any sexual harassment or did 

anyone attempt to force or induce you by 

various means (money, other privileges) to 

make sexual movements*

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل العنف اإللكتروني، 12في فلسطين وتعّرضوا للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة64-18)نسبة األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج : 31جدول 
Table 31: Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed to Cyber Violence during the 

Past 12 Months by Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو 

*أي شيء آخر

blackmailed in 

different ways* 

electronic bank account 

(online) or email stolen 

(hacked)
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التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف 
أو االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل 

*اآلخرين

exposed to harassment, 

threats, intimidation, 

blackmailing insulted or 

humiliated by others* 

Cyber 

Violence

Work Statusالحالة العملية

8.91.81.05.012.7Doesn't Workال يعمل

7.70.80.15.912.0Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

7.01.30.85.211.0Less than secondaryأقل من ثانوي

9.21.80.55.313.0Secondaryثانوي

 9.21.00.95.713.5Intermediate Diploma andدبلوم متوسط فأعلى

More
*Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc)

Form of Cyber Violence 

subjected to any sexual harassment or did 

anyone attempt to force or induce you by 

various means (money, other privileges) to 

make sexual movements*

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو 

*أي شيء آخر

االون )سرقة حساب بنكي  إلكتروني 
أو البريد اإللكتروني (الين

electronic bank account 

(online) or email stolen 

(hacked)

blackmailed in 

different ways* 

(الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل العنف اإللكتروني، 12الذين لم يسبق لهم الزواج في فلسطين وتعّرضوا للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة64-18)نسبة األفراد : (تابع) 31 جدول 
Table 31 (Cont.): Percentage of Individuals who have Never been Married (18-64 years) in Palestine and were Exposed to Cyber Violence 

during the Past 12 Months by Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

العنف 
اإللكتروني

شكل العنف اإللكتروني
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Type of Abuse

اإلساءة النفسية
Psychological 

Abuse

1.727.81.228.1Palestineفلسطين

1.427.51.227.8West Bankالضفة الغربية

 2.228.41.228.6Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

1.326.51.226.9Urbanحضر

3.530.01.530.0Ruralريف

2.936.51.036.5Campsمخيم

Sexالجنس

1.424.21.424.7Maleذكر

1.930.81.131.0Femaleأنثى

Work Statusالحالة العملية

1.828.71.228.9Doesn't Workال يعمل

0.213.72.315.7Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

1.931.01.331.3Less than secondaryأقل من ثانوي

1.416.90.017.5Secondaryثانوي

1.019.11.619.1دبلوم متوسط فأعلى
Intermediate Diploma 

and More

Marital Statusالحالة الزواجية

2.641.30.841.3Never Marriedلم يتزوج أبدًا

1.623.21.323.6Marriedة/متزوج

0.835.13.135.1Divorced/Separatedة/مطلق، منفصل

1.834.80.935.0Widowedة/أرملة

التعرض لإلساءة من أحد أفراد 
األسرة

Physical 

Abuse

Economic AbuseExposed to Abuse 

by a Household 

Member

 شهرًا الماضية حسب 12في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساءة من قبل أحد أفراد األسرة خالل  ( سنة فأكثر65)نسبة كبار السن : 32جدول 
2019الخصائص الخلفية ونوع اإلساءة، 

Table 32: Percentage distribution of the elderly (65 years and above) in Palestine who were 

exposed to Abuse from a Household Member during the Past 12 Months by Background 

Characteristics and Type of Abuse, 2019

الخصائص الخلفية

نوع اإلساءة

Background 

Characteristics

اإلساءة االقتصاديةاإلساءة الجسدية
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Type of Abuseنوع اإلساءة 

2.48.2Palestineفلسطين

3.38.9West Bankالضفة الغربية

 0.65.8Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

2.08.7Urbanحضر

4.17.2Ruralريف

2.80.8Campsمخيم

Sexالجنس

3.09.0Maleذكر

1.87.2Femaleأنثى

Work Statusالحالة العملية

2.37.9Doesn't Workال يعمل

2.610.2Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

1.97.8Less than secondaryأقل من ثانوي

3.34.6Secondaryثانوي

3.910.5دبلوم متوسط فأعلى
Intermediate Diploma and 

More

Marital Statusالحالة الزواجية

1.58.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

2.78.9Marriedة/متزوج

2.30.0Divorced/Separatedة/مطلق، منفصل

1.86.5Widowedة/أرملة

 Telecommunication AbuseCyber Abuse

 شهرًا 12في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساءة من خالل االتصاالت أو اإلساءة اإللكترونية خالل  ( سنة فأكثر65)نسبة كبار السن : 33جدول 
2019، الماضية حسب الخصائص الخلفية

Table 33: Percentage of the Elderly (65 Years and above) in Palestine who were Exposed to 

Telecommunication Abuse or Cyber Abuse during the Past 12 Months by Background 

Characteristics, 2019

اإلساءة اإللكترونيةاإلساءة من خالل االتصاالت Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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شكل اإلساءة اإللكترونية
التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف أو 
*االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل اآلخرين

exposed to harassment, threats, 

intimidation, blackmailing 

insulted or humiliated by others* 

Cyber 

Abuse

2.91.22.53.78.2Palestineفلسطين

3.01.53.03.78.9West Bankالضفة الغربية

 2.40.00.03.85.8Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

3.31.42.43.98.7Urbanحضر

0.00.04.13.27.2Ruralريف

0.00.00.00.80.8Campsمخيم

Sexالجنس

2.31.64.43.49.0Maleذكر

3.50.80.04.17.2Femaleأنثى

Work Statusالحالة العملية

2.71.41.83.67.9Doesn't Workال يعمل

3.90.06.24.510.2Worksيعمل

Educational Attainmentالحالة التعليمية

2.51.61.73.47.8Less than secondaryأقل من ثانوي

2.70.00.02.34.6Secondaryثانوي

 3.51.44.74.910.5Intermediate Diplomaدبلوم متوسط فأعلى

and More

Marital Statusالحالة الزواجية

10.80.00.00.08.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

2.90.73.44.08.9Marriedة/متزوج

0.00.00.00.00.0Divorced/Separatedة/مطلق، منفصل

1.63.30.03.66.5Widowedة/أرملة

*Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc) (الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية وشكل اإلساءة اإللكترونية، 12في فلسطين الذين تعّرضوا لإلساءة اإللكترونية خالل  ( سنة فأكثر65)نسبة كبار السن : 34جدول 
Table 34: Percentage of the Elderly (65 Years and above) in Palestine who were Exposed to Cyber Abuse during the Past 12 Months by 

Background Characteristics and Form of Cyber Abuse, 2019

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو أي 

*شيء آخر

سرقة حساب بنكي  
أو  (االون الين)إلكتروني 

البريد اإللكتروني

electronic bank 

account (online) 

or email stolen 

(hacked)

Form of Cyber Abuse اإلساءة

اإللكترونية

Subjected to any Sexual Harassment or did 

Anyone Attempt to Force or Induce you by 

Various Means (Money, other Privileges) to 

make Sexual Movements*

blackmailed in 

different ways* 
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Palestineفلسطين

West Bankالضفة الغربية

 Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

Urbanحضر

Ruralريف

Campsمخيم

Sexالجنس

Maleذكر

Femaleأنثى

 شهرًا الماضية حسب 12في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف من أحد الوالدين خالل  ( سنة11-1)نسبة األطفال : 35جدول 
2019الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 35: Percentage of Children (1 - 11 Years) in Palestine who were Exposed to OneType of 

Violence by One of the Parents during the Past 12 Months by Background Characteristics and 

Type of Violence, 2019

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف من أحد الوالدين
Background 

Characteristics
العنف النفسيالعنف الجسدي

 Physical ViolencePsychological ViolenceExposed to Violence by 

One of the Parents

Type of Violence نوع العنف

77.7

74.3

82.5

77.4

80.1

77.1

79.4

76.0

64.9

75.8

76.0

77.2 67.8

73.3

75.3

72.1

79.6

75.1

61.8

59.8

71.8

64.2

63.4

68.9
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*Type of Violence by Others*نوع العنف من اآلخرين

العنف النفسيالعنف الجسدي
 Physical ViolencePsychological ViolenceExposed to 

Violence by Others*

27.039.742.9Palestineفلسطين

23.135.938.8West Bankالضفة الغربية

 32.545.048.6Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

27.339.742.8Urbanحضر

24.938.742.5Ruralريف

28.341.944.6Campsمخيم

Sexالجنس

31.042.245.8Maleذكر

23.037.239.9Femaleأنثى

Brothers/sisters or any other relative, acquaintance or stranger*أو المعارف أو / األخوات، أو أحد األقارب/أحد األخوة*

 شهرًا الماضية حسب 12خالل * في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف من اآلخرين ( سنة11-1)نسبة األطفال : 36جدول 
2019الخصائص الخلفية ونوع العنف، 

Table 36: Percentage of Children (1 - 11 Years) in Palestine who were Exposed to One Type 

of Violence by Others* during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type 

of Violence, 2019

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

التعرض للعنف من اآلخرين
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Type of Violence

تحرش جنسي من اآلخريناإلساءة الجنسية من اإلنترنت*عنف جسدي أو نفسي من مقدمي الرعاية
Physical or Psychological 

Violence from any Care 

Providers*

Sexual Abuse by 

Internet

Sexual Harassment 

by Others

8.99.11.1Palestineفلسطين

7.89.61.0West Bankالضفة الغربية

 10.48.31.3Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

8.38.41.1Urbanحضر

11.013.31.5Ruralريف

10.57.80.6Campsمخيم

Sexالجنس

10.310.81.2Maleذكر

7.57.31.1Femaleأنثى

 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية 12في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف خالل  ( سنة11-1)نسبة األطفال : 37جدول 
2019ونوع العنف، 

Table 37: Percentage of Children (1 - 11 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of 

Violence during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 

2019

الحضانة أو الروضة، أو معلمين ): مقدمي الرعاية يشمل*
(بالمدرسة، أو الممرضة، أو العامل االجتماعي

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

نوع العنف

*Care Providers Include: (kindergarten, preschool, teachers at 

schools, nurse, social worker) 
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التعرض للعنف 

من األب

التعرض للعنف من 

األم

التعرض للعنف من أحد 

الوالدين

التعرض للعنف من 

األب

التعرض للعنف من أحد التعرض للعنف من األم

الوالدين

Exposed to 

Violence by 

Father

Exposed to 

Violence by 

Mother

Exposed to 

Violence by One 

Parents

Exposed to 

Violence by 

Father

Exposed to 

Violence by 

Mother

Exposed to 

Violence by One 

Parents

25.224.534.460.961.870.661.362.570.9Palestineفلسطين

14.917.423.952.956.163.253.156.663.3West Bankالضفة الغربية

 40.134.649.672.369.981.373.171.181.8Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

26.324.835.361.062.671.161.563.371.3Urbanحضر

15.321.126.757.457.367.257.858.267.9Ruralريف

31.727.038.765.061.571.765.462.472.5Campsمخيم

Sexالجنس

32.323.438.163.956.368.564.157.368.8Maleذكر

17.925.630.657.867.572.858.568.173.2Femaleأنثى

 Educationalالحالة التعليمية

Attainment

 & 36.136.847.756.765.869.656.766.870.6Illiterate\Can readملم/ أمي

write

26.927.637.162.362.171.362.763.071.6Elementaryابتدائي

21.518.429.059.560.769.860.161.370.0Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12ألحد أنواع العنف من أحد الوالدين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين الذين تعّرضوا  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 38جدول 
Table 38: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to One Type of Violence by One of the Parents during 

the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف من نوع العنف من الوالدين
األب

التعرض للعنف من 
األم

التعرض للعنف من 
أحد الوالدين

Background 

Characteristics

العنف النفسيالعنف الجسدي
 physical violencePsychological Violence

Exposed to 

Violence by 

Father

Exposed to 

Violence by 

Mother

Exposed to 

Violence by 

One Parents 

Type of Violence From Parents

118



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2019 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، : PCBSأ

Type of Violenceنوع العنف
العنف الجسديالعنف النفسي

Psychological 

Violencee

 Physical Violence Exposed to Violence 

by a Household 

Member or a Relative

57.026.357.9Palestineفلسطين

50.318.151.0West Bankالضفة الغربية

 66.538.167.7Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

56.826.557.8Urbanحضر

56.020.856.6Ruralريف

59.433.160.7Campsمخيم

Sexالجنس

53.926.154.8Maleذكر

60.226.561.1Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

63.632.664.5Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

57.929.358.7Elementaryابتدائي

54.821.255.8Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف من أحد أفراد األسرة 
 Backgroundأو األقارب

Characteristics

Table 39: Percentage of children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed (At Least 

Once) to One of Types of Violence from a Household Member or a Relative Except for 

Parents during the Past 12 Months by Background Characteristics and Type of Violence, 

ألحد أنواع العنف من أحد أفراد األسرة أو  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين الذين تعّرضوا  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 39جدول 
2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12أحد األقارب من غير الوالدين خالل 
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العمة أو الخالةالعم أو الخالالجدةالجداألخواتاألخوة
BrothersSistersGrandfather Grandmother Uncle Aunt Exposed to Violence 

by a Household 

Member or a Relative

39.725.810.111.516.29.057.9Palestineفلسطين

34.024.09.311.312.59.051.0West Bankالضفة الغربية

 47.928.211.311.721.48.867.7Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

39.924.810.211.915.98.457.8Urbanحضر

37.327.712.211.516.411.456.6Ruralريف

42.131.36.87.818.010.360.7Campsمخيم

Sexالجنس

37.919.410.39.320.06.654.8Maleذكر

41.632.410.013.712.211.561.1Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

49.836.812.812.821.76.764.5Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

40.526.711.312.518.210.158.7Elementaryابتدائي

37.222.98.19.912.67.755.8Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

 شهرًا الماضية 12ألحد أنواع العنف من أحد أفراد األسرة أو أحد األقارب من غير الوالدين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين الذين تعّرضوا  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 40جدول 
2019حسب الخصائص الخلفية والمعتدي، 

Table 40: Percentage of children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to One of Types of Violence from a 

Household Member or a Relative Except for Parents during the Past 12 Months by Background Characteristics and Aggressor, 2019 

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف من أحد أفراد  Aggressor المعتدي 
 Backgroundاألسرة أو األقارب

Characteristics
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العمة أو الخالةالعم أو الخالالجدةالجداألخواتاألخوة
BrothersSistersGrandfather Grandmother Uncle Aunt Exposed to Psychological 

Violence by Household 

Member or a Relative

39.125.39.911.115.78.757.0Palestineفلسطين

33.724.09.210.912.18.850.3West Bankالضفة الغربية

 46.727.210.911.420.98.666.5Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

39.324.39.911.615.58.156.8Urbanحضر

36.727.612.210.916.011.156.0Ruralريف

40.130.56.77.017.610.359.4Campsمخيم

Sexالجنس

37.419.110.19.119.56.553.9Maleذكر

40.831.99.713.211.711.160.2Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

47.735.812.812.521.16.763.6Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

39.926.311.212.317.610.057.9Elementaryابتدائي

36.622.57.89.412.37.354.8Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

 شهرًا الماضية حسب 12للعنف النفسي من أحد أفراد األسرة أو أحد األقارب من غير الوالدين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين الذين تعّرضوا  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 41جدول 
2019الخصائص الخلفية والمعتدي، 

Table 41: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to Psychological Violence by a 

Household Member or a Relative Except for Parents during the Past 12 Months by Background Characteristics and Aggressor, 2019 

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف النفسي من أحد أفراد األسرة  Aggressor المعتدي 
أو األقارب

Background Characteristics
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العمة أو الخالةالعم أو الخالالجدةالجداألخواتاألخوة
BrothersSistersGrandfather Grandmother Uncle Aunt Exposed to Physical 

Violence by Household 

Member or a Relative

18.69.42.42.24.71.426.3Palestineفلسطين

12.26.31.31.71.90.818.1West Bankالضفة الغربية

 27.813.94.12.98.72.338.1Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

18.99.12.72.14.81.426.5Urbanحضر

14.37.61.12.73.01.420.8Ruralريف

22.515.02.12.26.41.833.1Campsمخيم

Sexالجنس

19.97.12.61.86.70.926.1Maleذكر

17.311.82.32.52.71.926.5Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

28.414.44.93.47.40.732.6Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

21.011.03.02.75.51.729.3Elementaryابتدائي

14.06.51.31.33.21.121.2Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

 شهرًا الماضية حسب 12للعنف الجسدي من أحد أفراد األسرة أو أحد األقارب من غير الوالدين خالل  (على األقل لمرة واحدة)في فلسطين الذين تعّرضوا  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 42جدول 
2019الخصائص الخلفية والمعتدي، 

Table 42: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed (At Least Once) to Physical Violence by a Household 

Member or a Relative Except for Parents during the Past 12 Months by Background Characteristics and Aggressor, 2019 

الخصائص الخلفية

التعرض للعنف الجسدي من أحد أفراد  Aggressor المعتدي 
 Backgroundاألسرة أو األقارب

Characteristics
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 *Type of Violence by Others*نوع العنف من اآلخرين

العنف الجسديالعنف النفسي
Psychological Violence physical violenceExposed to Violence by Others*

36.227.141.7Palestineفلسطين

30.920.435.5West Bankالضفة الغربية

 43.836.750.7Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

36.927.142.1Urbanحضر

33.323.338.9Ruralريف

35.232.442.4Campsمخيم

Sexالجنس

45.240.252.5Maleذكر

26.813.430.4Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

45.437.755.2Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

38.931.045.3Elementaryابتدائي

31.220.134.9Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

*individuals from outside a household members أفراد خارج األسرة* 

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12خالل * في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف من اآلخرين ( سنة17-12)نسبة األطفال : 43جدول 
Table 43: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence by Others* during the Past 12 

Months by Background Characteristics and Type of Violence, 2019 

الخصائص الخلفية

* التعرض للعنف من اآلخرين
Background Characteristics
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip PalestineWest BankGaza Strip 

3.92.65.78.25.612.09.66.514.0Adult neighboursأحد الجيران الكبار 

7.74.512.215.010.920.917.111.724.9Young neighboursأحد الجيران الصغار

9.47.711.915.713.718.618.516.421.5Friendsأحد أصحابك 

16.09.824.814.112.216.822.517.030.3Teacher/sات/أحد المعلمين

 1.51.90.91.11.80.32.02.81.0Israeli occupation forcesقوات االحتالل والمستعمرين 

and settlers

7.14.411.114.310.919.216.312.222.2Boys/girls at streetالبنات في الشارع/ األوالد

 11.88.716.218.716.521.922.018.826.5School pupils (males orطالب أو طالبات المدرسة

females)

0.10.20.10.40.20.70.50.40.8Other care providersمقدمي رعاية آخرين 

0.30.20.40.30.40.30.50.60.5Othersخرون آ

from outside Household Members *من خارج أفراد األسرة* 

2019 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة، 12خالل * في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف من اآلخرين ( سنة17-12)نسبة األطفال : 44جدول 
Table 44: Percentage of children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed to One of Types of Violence from Others* during the 

Past 12 Months by Aggressor, Type of Violence and Region, 2019 

المعتدي

نوع العنف 

Aggressor

العنف الجسدي
Physical violenceExposed to Violence by Others*

العنف النفسي
Psychological Violence

Type of violenceالتعرض للعنف من قبل اآلخرين
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المنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip 

46.136.559.9Exposed to Violence in Defferent Placesالتعرض للعنف في األماكن المختلفة

  35.326.148.5The Householdالمنزل

23.818.132.0The Streetالشارع

داخل السوق أو  )أماكن التسوق 
(المحالت التجارية

2.51.44.0Shopping places (Market or shopping 

malls/stores)

1.22.00.0Israeli check pointsحواجز االحتالل

1.41.02.1Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات الصحية، أو 
االجتماعية أو الثقافية

0.70.31.3Service centers (health, social, cultural)

24.218.133.0The schoolالمدرسة

0.60.70.5Workplaceمكان العمل

2.11.82.5Public Parksفي الحدائق العامة

0.40.20.7Other Public Facilitiesمرافق عامة آخرى

 شهرًا الماضية 12في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف في األماكن المختلفة خالل  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 45جدول 
2019حسب مكان التعرض للعنف والمنطقة، 

Table 45: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed to One 

Type of Violence In Different Places during the Past 12 Months by Place of Exposed to 

Violence and Region, 2019 

مكان التعرض للعنف

Region
 The Place of Exposed to Violence
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1.62.510.2Palestineفلسطين

1.63.310.6West Bankالضفة الغربية

 1.71.59.4Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

1.32.410.0Urbanحضر

3.43.911.7Ruralريف

1.81.69.6Campsمخيم

Sexالجنس

1.61.89.9Maleذكر

1.63.210.5Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

3.20.27.8Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

1.91.67.9Elementaryابتدائي

1.14.113.1Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف، 12في فلسطين الذين تعّرضوا ألحد أنواع العنف خالل  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 46جدول 
Table 46: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed to One Type of Violence during the Past 12 Months 

by Background Characteristics and Type of Violence, 2019

Type of Violenceنوع العنف

العنف اإللكترونيالعنف من خالل االتصاالت*العنف الجنسي
Telecommunication ViolenceCyber Violence

ت أو حاول أحدهم تقبيلك أو احتضانك أو لمسك أو كشف عن أي جزء من /تعرض*: 
.ين باالنزعاج وعدم االرتياح/ جعلك تشعر/ جسمك جعلك

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

Sexual Violence

*: You were exposed or someone attempted to kiss you, embrace you, 

touch you or reveal any part of your body, which made you uncomfortable.
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شكل العنف اإللكتروني

7.81.20.84.310.2Palestineفلسطين

8.21.10.53.910.6West Bankالضفة الغربية

 6.71.41.55.09.4Gaza Stripقطاع غزة

Locality Typeنوع التجمع

7.41.30.84.510.0Urbanحضر

9.40.91.13.611.7Ruralريف

8.70.90.73.89.6Campsمخيم

Sexالجنس

6.81.40.74.49.9Maleذكر

8.90.90.94.210.5Femaleأنثى

Educational Attainmentالحالة التعليمية

12.70.00.00.07.8Illiterate\Can read & writeملم/ أمي

6.21.10.43.27.9Elementaryابتدائي

9.11.31.36.013.1Preparatory/ Secondaryثانوي/ إعدادي

Cyber 

Violence

Through of social media sites (facebook, instagram, viber, whatsapp, skype … etc)*(الخ... فيسبوك، انستغرام، فايبر، واتس اب، سكايب)عبر وسائل التواصل االجتماعي *

2019 شهرًا الماضية حسب الخصائص الخلفية ونوع العنف اإللكتروني، 12في فلسطين الذين تعّرضوا للعنف اإللكتروني خالل  ( سنة17-12)نسبة األطفال : 47جدول 
Table 47: Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine who were Exposed to Cyber Violence during the Past 12 Months by 

Background Characteristics and Form of Cyber Violence, 2019

الخصائص الخلفية

Form of Cyber Violence

العنف 
اإللكتروني

Background 

Characteristics

التعرض لإلزعاج أو التهديد أو التخويف 
أو االبتزاز أو الشتم أو اإلهانة من قبل 

*اآلخرين

التعرض الي تحرش جنسي  أو االجبار  أو االغراء بوسائل 
للقيام بحركات جنسية او  (مال، إمتيازات أخرى )مختلفة 

*ايحاءات جنسية

االبتزاز بأساليب مختلفة 
مقابل مبلغ من المال أو أي 

*شيء آخر

سرقة البريد 
اإللكتروني

Exposed to harassment, 

threats, intimidation, 

blackmailing, insulted or 

humiliated by others* 

Subjected to any Sexual Harassment or 

did Anyone Attempt to Force or Induce 

you by Various Means (Money, other 

Privileges) to make Sexual Movements*

blackmailed in 

different ways* 

Email Stolen 

(hacked)
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Notice for Users 
 

 The survey’s data were collected in the West Bank during (19/03/2019- 

16/05/2019), and during (13/03/2019 - 20/05/2019) in Gaza Strip. 

 

 Economic violence applies to currently married or ever married women in the age 

group (15-64 years) who have practiced any economic activity or own money 

(such as bank account, inheritance, or properties) during the past 12 months to the 

day of the interview; that is, actions related to economic violence apply to them. 
 

 (0): Zero-value or less than 0.5. 
  

 (-): No existing observations. 

 

 The time reference for the data contained in this report is "during the past 12 months 

preceding the interview day for 2019".  
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Introduction 

 

The Violence Survey in the Palestinian Society 2019 is a specialized valuable survey, which 

was implemented in Palestine for the third time. The first survey was conducted in 2005 and 

the second followed in 2011. The survey is of great importance as it sheds light on the 

phenomenon of violence in the Palestinian society including all its forms such as violence 

occurring within households and communities or that imposed by the Israeli occupation. The 

current version provides an opportunity to compare its findings with those of the previous 

versions to observe the change in the size of this deep-rooted phenomenon in the Palestinian 

society, its abundance, changes in trends, and related developmental and humanitarian 

characteristics. The survey’s current version aims at providing a comprehensive and updated 

database on violence targeting women, children, the youth, the elderly, and persons with 

disabilities. Such a database may help decision-makers and policymakers to prepare plans and 

programs, and to design evidence-based interventions to uplift these marginalized social 

sectors, meet their needs, and provide them with much-needed services.  

 

The Violence Survey in the Palestinian Society 2019 was conducted in light of the increasing 

need to fill data gaps present within the two previous surveys. It also comes in response to 

international demands related to the Sustainable Development Agenda 2030 and in response to 

the need to provide these indices to realize national priorities. The survey also meets the needs 

of all partners including governmental and non-governmental organizations and civil society 

institutions, especially the National Committee to Combat Violence against Women, which is 

headed by the Ministry of Women’s Affairs, to help it to prepare the forthcoming National 

Strategy to Combat Violence against women. The survey also aims at developing a special 

department that provides data to be introduced to a model for measuring economic costs for the 

Ministry of Women’s Affairs. 

 

This report consists of four main chapters; the first chapter presents the terms, indicators, and 

classifications used in the survey, the second chapter covers the main findings, and the third 

chapter contains the methodology, which presents the objectives and the survey questionnaire, 

the sampling frame, and the sample, as well as the field operations and data processing. As for 

the fourth chapter, it addresses quality and evaluation of the survey data by presenting the 

mechanisms that ensure the accuracy of data. Hence, such process is carried out through dealing 

with the procedures that guarantee data accuracy and reduce possible sampling and non-

sampling errors and also deals with the response rates of the survey. 

 

We, at PCBS, hope that this survey has provided essential information to help decision takers 

make, follow up and evaluate policies related to violence in the Palestinian society and to enable 

policy experts to analyze the information to be able to follow up and evaluate programs and 

policies related to violence throughout Palestine. 
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                                                                                         President of PCBS 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications  

 
1.1 Terms and Indicators 

The following terms used in this report are defined by the glossary and guide on statistical 

indicators issued by PCBS, certified on the latest international recommendations in statistics, 

and consistent with international systems. 
 

Domestic violence: 

Violence is any act or failure to act of a household member against another member in the 

household for the purpose of causing physical, sexual or psychological abuse, or the threat of 

physical, sexual or psychological abuse, or generates fear. It also includes the deprivation of 

basic rights such as shelter, food, drink, clothing, education, freedom of movement and loss of 

self-determination and self-security.  
 

Violence Against women (VAW)1: 

Violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or 

suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, 

whether occurring in public or in private life. 
 

Intimate partner violence (Husband)2: 

Includes a range of sexually, psychologically and physically coercive acts used against adult 

and adolescent women by an intimate partner (Current or former spouse or fiancé), it is the 

most common form of violence experienced by women globally. 

 

Physical Violence: 

A behavior directed against the body. Physical violence is practiced through punching, hair-

pulling, arm-twisting, pinching, slapping, kicking, strangling, scorching, pulling, dragging, 

killing, and beating. It is used to express physical power. The victim of physical violence is 

usually the weaker person.   
 

Psychological Violence: 

It is a type of violence reflected in a psychological behavior or bad treatment, disdain, and 

despised of people. It is done through the use of cursing and insults by the person who practiced 

violence., breaking things that belong to the person, shouting and yelling at, name-calling, 

mocking using demeaning names, forcing to do specific acts, throwing out of the house, locking 

up in the house, terrorization, continuous threatening, and forcing. Psychological violence is 

used to cause anxiety fear, psychological damage, degrading, making one feel negative, weaken 

physical and mental capacities, harm other people and destroy capabilities, shaking self-

confidence, undermining self-respect, Psychological violence destroys self-confidence, causes 

body harm, loss of self-confidence 
 

Sexual Violence: 

An act of using various aggressive Actions for the purpose of sexual abuse and causing harm. 

Sexual violence is done through sexual harassment, rape, and husband's refusal to use 

contraceptives during sexual intercourse with his wife, using physical force to compel the wife 

to have sexual intercourse, threatening to use sharp tools and beating to force her to have sexual 

                                                 
1 CEDAW, General Recommendation No.19, para 6. 

 
2 UN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112. 
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intercourse, and using violent and harmful means. The purpose of this type of violence is to 

abuse the victim and use force to control the victim who is usually the woman; it occurs because 

there aren't any strict rules taken against the perpetrators.  

 

Economic violence against the wife: 

It is a type of violence, wife is exposed to violence from husband and takes several forms, 

including demand from the individual to know how to spend the money, dispose of property of 

others, prevention of work, dispose of inheritance without the consent of the person who 

received the inheritance, forced to resign. 
 

Cyber violence3: 

Is a form of violence against individuals, and may take many acts like trolling, hacking, 

spamming, and harassment4, blackmail and exploitation of victims / survivors for money, 

property or forcing them to undertake inappropriate or illegal actions on line or child 

pornography and ‘live’, online had sexual solicitation. 
 

A Child: 

Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, 

majority is attained earlier. Without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his 

or her parent's or legal guardian's race, color, sex, language, religion, political or other opinion, 

national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 
 

Elderly: 

Is a person who reached 65 years of age and above, and who can no longer carry out his / her 

family or work roles because of physical decline. Without discrimination and irrespective of 

elder’s age, gender, economic contribution, racial or ethnic background, disability or other 

status. 
 

Physical Abuse: 

It takes different forms including causing bodily harm, arm twisting or pulling, causing joints 

pain or bruises or scratches and little wounds caused by attacks, loss of consciousness resulting 

from head-beating, beating with a belt or stick and breaking a bone as a result of an attack. 
 

Economic Abuse: 

This is a type of abuse that takes different forms including: taking things belonging to the 

(money, property…etc) without the consent of the elderly, and breaking things that belong to 

the elderly. 
 

Aggressor/ranter: 

Any person who practices violence in all its forms. 
 

Sex: 

It is classified into male and female.  
 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine, which 

was occupied by Israel in 1948. It applies to their male children and grandchildren. 

1. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

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

against women and girls: A worldwide wakeup call” Sep 25, 2015. 
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2. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugees: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 
 

Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 

awarded a certificate from any formal education system. 
 

Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without completing 

any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write simple 

sentences. 
 

Employed: 

Persons aged 7 years and over who were work at least one hour during the reference period, or 

who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from which 

they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or any other 

reason).  The employed person is normally classified in one of two categories according to the 

number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and above. Also the 

absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason. 

 

1.2 Classification 

The statistical data collection and processing processes were based on approved classifications 

used by PCBS in accordance with international standards and which were suitable for 

Palestinian specificities as mentioned in the Palestinian Standard Classification Guide                 

(ISCO-08) 
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Chapter Two 
 

Main Findings 
 

This chapter presents the main findings of the Violence in the Palestinian Society Survey 2019. 

The findings shed light on the violence exposed by individuals in the Palestinian society, 

whether it is household or social violence; it offers a reading on the status, direction, and size 

of the violence phenomenon in Palestine. Taking into consideration that the time reference 

for the data is during the past 12 months preceding the interview day in 2019. 

 

2.1 Violence against Currently Married or Ever Married Women (15-64 Years) 

The phenomenon of violence against women (gender-based violence) is one of the most 

prominent and common human rights violations in the world. This violence has many direct 

and indirect effects, as it causes physical and psychological harm to women, including long-

term. It also leads to social and economic problems, which negatively affect social harmony 

and economic growth, and affect development and women's well-being. Violence also 

constitutes an obstacle to women's right to participate in the building of the society effectively. 

Its effects are not limited to women only, but extend to harm the family and society, and thus 

affect the country.  

 

2.1.1 Circumstances and Factors Causing Violence 

Spouses go through several circumstances that affect their behavior with each other and with 

the rest of their household members. Also, the husband may behave in a manner leading to 

having control over the life affairs of the household completely. The views and orientations of 

the wife about the husband’s behavior of beating her and her acceptance of such behavior as a 

justification for beating her, in addition to the woman’s lack of ownership, this increases the 

difficulty of the situation; all these conditions and factors, according to recent studies, are linked 

or expected to be linked and leads to the violence against women that is practiced by their 

husbands.  

 

2.1.1.1 Circumstances that Occurred in the Household According to the Wife’s Statement 

Currently married or ever married women (15-64 years) old reported that some circumstances 

have impacted them, their husbands, or their household as a whole 48.3% of married or ever 

married women (15-64 years) in Palestine stated that the increased burdens on the wife from 

taking care of the household, her parents, and her parents in law, have affected them the most. 

Also, 45.3% of the women stated that one of her first-degree household members experienced 

health conditions leading him/her to be admitted to the hospital. (See table 1) 

 

According to the classification of the circumstances that occurred with the husband, wife, or 

the household, the results of the survey indicate that 55.2% of currently married or ever married 

women in Palestine reported that their current or previous husbands went through at least one 

condition or event impacted their husbands. Results also showed that 69.5% of the women 

experienced at least one condition or event that affected them. Data showed that 72.3% of 

women in Palestine reported that one household member has experienced at least one condition 

or event that has affected them. (See table 2) 
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Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine 
Who Reported that Circumstances or Events Occurred with them, their Husbands, or 

their Households by Region, 2019 
 

 

 

2.1.1.2 Controlling Husband Behavior 

The results revealed that the husband’s behavior of jealousy towards his wife is the most 

prominent behavior that the husband practices against his wife, as 56.4% of currently married 

or ever married women (15-64 years) in Palestine reported that their husbands feel jealous to a 

large or medium extent when their wives talk to other men, followed by  women description of 

their husbands behavior  insisting on knowing with whom and where she is to a large or medium 

extent with a percentage of 33.7% of women. The behavior of the husband of preventing the 

wife from traveling outside the country comes the next, where 20.5% of the women stated that 

their husbands practiced this behavior against her to a large or medium extent. (See table 3) 
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had made their own decisions whether to participate or not in the elections, regardless of its 

type. In addition, 33.1% of women had the decision of managing gold or savings. (See table 4) 

 
Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine   

by Decision-making in Selected Issues, 2019 
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Percentage of Women Currently Married or Ever Married (15 - 64 years) in Palestine 
Who Own at Least One of the Types of Assets by Type of Ownership, 2019 
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Women in Refugee Camps are More Vulnerable to Husband Violence in all Forms 

Compared to Women in Urban and Rural  
 

163. % of currently or ever married women (15-64 years) in Palestine who reside in refugee 

camps were exposed to violence “at least once” by their husbands, regardless of its form, 

compared with 60.3% of women residing in the rural areas women, and 58.7% of women who 

live in urban areas. (See table 7) 

 
Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 years) in Palestine 

Who were Exposed (At Least Once) to One Type of Violence by their Husbands  
during the Past 12 Months by Type of Locality and Type of Violence, 2019 
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2.1.3 The Institution or Measures Used by Women (Victims of Violence) to Seek Help  

60.3% of currently married or ever married women (15-64 years) in Palestine who were 

exposed to violence “at least once” by their husbands preferred to remain silent about the abuse 

and did not inform anyone of the matter. 48.1% of the women resorted to talking with their 

husbands asking them to stop the abuse, while 47.9% of the women resorted to ignoring him 

and refusing talking to him for several days. (See table 8) 

 
Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15 - 64 Years) in Palestine 

Who were Exposed (At Least Once) to One Type of Violence by their Husbands during 
the Past 12 Months by selected Institution or Measures for Seeking Assistance, 2019 
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Percentage of Currently or Ever Married Women (15-64 Years) in Palestine Who were 
Exposed (At Least Once) to One Type of Violence by Others during the Past 12  

Months by Region and Type of Violence, 2019 
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Psychological Violence is the Most Common Violence Practiced Against Women 

Outside the Home 
 

8.2% of women in Palestine were exposed to psychological violence in places outside the home; 

8.7% in the West Bank and 7.4% in Gaza Strip. Whereas 1.6% of women were exposed to 

physical violence; 1.9% in the West Bank and 1.2% in Gaza Strip. Also, 1.1% of women in 

Palestine were exposed to sexual violence; 1.0% in the West Bank and 1.3% in Gaza Strip. (See 

table 11) 

 

Streets are the most common places Where Women are Most Exposed to Violence 

Outside the Home 

 

4.5% of women of those who were exposed to violence outside the home were exposed to it in 

the street. Also, 4.4% of women of those who were exposed to violence outside the home were 

exposed to it in the transportation, and 3.2% of women of those who were exposed to violence 

outside the home were exposed to violence in shopping places. (See table 12) 

 
Percentage of Currently or Ever Married Women (15-64 Years) in Palestine Who were 

Exposed to Violence outside the Home during the Past 12 Months by the Place of 
Exposure to Violence, 2019 

 
 

2 .1. 6 Cyber Violence and Violence Through Telecommunication 

9.6% of currently or ever married women (15-64 years) in Palestine were exposed to some 

forms of cyber violence through social media networks; 11.5% in the West Bank and 6.0% in 

Gaza Strip. In addition, 6.6% of women were exposed to harassment, threats, intimidation, 

blackmailing, insulting, or humiliation by others through social media networks. (See table 13-

14). 
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Percentage of Currently or Ever Married Women (15-64 Years) in Palestine Who were 
Exposed to a Form of Cyber Violence during the Past 12 Months by Form of Cyber 

Violence, 2019 

 
 

%7.6  of women were also exposed to violence through telecommunication (any threatening, 

blackmailing, or harassing different people or parties through calls or messages) in Palestine; 

10.4% in the West Bank, 3.3% in Gaza Strip. (See table 13) 3.4% of women in Palestine 

reported that their electronic bank account (online) or email (hacked) were stolen; 3.8% in the 

West Bank and 2.7% in Gaza Strip. (See table 14) 

 

2.1.7 Violence Against Women before Reaching 18 Years Old 
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19.4% in the West Bank and 29.3% in Gaza Strip. 3.1% of women in Palestine reported that 

they had been exposed to sexual harassment (verbal or physical) before reaching 18 years old, 

3.6% in the West Bank and 2.2% in Gaza Strip, during the past 12 months preceding the 

interview in 2019. (See table 15) 
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Type of Violence, 2019 

 

 
2.2 Violence Against Currently Married or Ever Married Men (18-64 Years) 
 

2.2.1 Violence Against Husbands (From the Wife’s Point of View) 

This violence is due to the argument, disputes and problems in  married life and what come 

along of anger, nervousness, and quarrel cases between spouses, and accordingly, there are 

behaviors that some wives may use with their husbands that lead to different forms of violence 

(psychological, physical, economic and sexual). 

0.5

1.5

3.4

6.6

0 2 4 6 8

Blackmailed in different ways

Exposed to any sexual harassment

Electronic bank account (online) or email stolen
(hacked)

Exposed to harassment, threats, intimidation,
blackmailing, insulted or humiliated by others

Percentage

F
o

rm
 o

f 
C

y
b

e
r 

V
io

le
n

c
e

23.2

3.1

19.4

3.6

29.3

2.2

0 10 20 30 40

Exposed to any kind of household violence

Exposed to any form of sexual harassment

Percentage

T
y
p

e
 o

f 
V

io
le

n
c

e

Gaza Strip West Bank Palestine



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2019 - Main Findings  

 

[32] 

Women in Gaza Strip Practice Violence Against their Husbands More than Women in 

the West Bank 
 

38.4% of currently or ever married women (15-64 years) in Palestine reported that they practice 

violent behaviors against their husbands; 35.9% in the West Bank and 42.4% in Gaza Strip. 

(See table 16) 

 
Percentage of Currently Married or Ever Married Women (15-64 years) in Palestine 
Who Reported that their Husbands were Exposed to Violence from them during the 

Past 12 Months by Region and Type of Violence, 2019 

 
 

The Psychological Violence is Most Practiced Type by Wives Against Husbands 

34.3% of women practiced psychological violence (at least once) against their husbands in 

Palestine, 32.2% in the West Bank compared to 37.5% in Gaza Strip. Whereas, 9.8% of wives 

have physically abused their husbands in Palestine; 7.2% in the West Bank compared to 14.1% 

in Gaza Strip. Also, 10.7% of women have practiced sexual violence in Palestine against their 

husbands; 10.0% in the West Bank compared to 11.9% in Gaza Strip. Moreover, 4.6% of 

women have practiced economic violence against their husbands in Palestine; 4.1% in the West 

Bank compared to 5.4% in Gaza Strip. (See table 16) 
 

2.2.2  Violence from Others 

Many men are exposed to various forms of violence (psychological, physical and sexual) and 

mistreatment throughout their lives by others (relatives, other acquaintances, or strangers). 
 

Violence by Others Against Men in Gaza Strip is Higher than in the West Bank 
 

25.1% of currently married or ever married men (18-64 years) in Palestine were exposed to 

violence “at least once” by others, regardless of its form; 21.1% in the West Bank and 31.7% 

in Gaza Strip. (See table 17) 
 

Psychological Violence is the Most Common Type Practiced Against Men by Others 

 

Results indicated that psychological violence is the most common type practiced against men 

by others among currently married or ever married men (18-64 years) in Palestine, where they 

were exposed to it “at least once” with a percentage of 21.9%. Physical violence is considered 

the second form that men are exposed to "at least once" by others, with a percentage of 13.4%. 

Regarding sexual violence, 3.1% of men in Palestine were exposed to it "at least once". (See 

table 17) 
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Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18 - 64 Years) in Palestine Who 
were Exposed to Violence by Others during the Past 12 Months by Region and Type of 

Violence, 2019 

 
 

2 .2. 3 Violence in Places outside the Home 
Places where men are exposed to various forms of violence (psychological, physical or sexual) 

and abuse vary, where such places include the household, the houses of relatives or friends, 
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other services centers, school/university, workplace... etc. 
 

Violence Outside the Home in Gaza Strip is Higher than in the West Bank 
 

26.6% of currently or ever married men (18-64 years old) in Palestine were exposed to violence 

in various places outside the home, regardless of its form; 21.9% in the West Bank and 34.1% 

in Gaza Strip. (See table 19) 
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Palestine were exposed to sexual violence, 1.3% in the West Bank and 0.7% in Gaza Strip. (See 

table 19) 
 

The Street is the Place Where Men are Most Exposed to Violence Outside the Home 
 

12.6% of men in Palestine who were exposed to violence in the streets, while 7.8% of men who 

were exposed to violence outside the home were exposed to it in the workplace. 7.3% of men 

who were exposed to violence outside the home were exposed to it in other places (Police 

Station, near Israeli settlements, Sharia' Courts). (See table 20) 

 
Percentage of Currently or Ever Married Men (18-64 Years) in Palestine Who were 
Exposed to Violence outside the Home during the Past 12 Months by the Place of 

Exposure to Violence, 2019 

 
 

2.2.4 Violence Against Men before Reaching 18 Years Old 
47.3% of currently or ever married men (18-64 years) in Palestine reported that they were 

exposed to any form of violence from the household before reaching 18 years old, 37.4% in the 

West Bank and 63.0% in Gaza Strip Gaza. Also, 3.9% of men in Palestine reported that they 

were exposed to sexual harassment (verbal or physical) before reaching 18 years old, 3.4% in 

the West Bank and 4.6% in Gaza Strip. (See table 21) 
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were Exposed to Violence before Reaching 18 Years Old by Region and Type of 
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Furthermore, data indicated that 4.7% of the men were exposed to the theft of their electronic 

bank account (online) or email (hacked). (See table 23)  

 
Percentage of Currently Married or Ever Married Men (18-64 Years) in Palestine Who 
were Exposed to One Form of Cyber Violence during the Past 12 Months, by Form of 

Cyber Violence, 2019 

 
 

6.5 % of men were exposed to violence through telecommunications (threatening, blackmailing, 

or harassing different people or parties through calls or messages) in Palestine; 7.0% in the 

West Bank and 5.8% in Gaza Strip. (See table 22) 
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Violence by a Household Member Against Individuals in Gaza Strip is Higher than in 
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40.7% of individuals (18-64 years) who have never been married in Palestine were exposed to 

violence “at least once” by a household member, regardless of its form; 33.6% in the West Bank 

and 53.5% in Gaza Strip. (See table 24) 
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with a percentage of 39.4%, followed by physical violence by 15.3%, 5.4% of individuals 
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violence. (See table 24) 
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Percentage of Individuals (18-64 years) Who Have Never been Married in Palestine and 
were Exposed to Violence by a Household Member during the Past 12 Months by 

Region and Type of Violence, 2019 

 
 

Data showed that male individuals are more exposed to violence than females from a household 

member, where 40.9% of males (18-64 years) in Palestine who have never been married were 

exposed to violence “at least once” by a family member, compared to 40.4% of females. (See 

table 24) 

 
Percentage of Individuals Who Have Never been Married (18-64 years) in Palestine and 
were Exposed to Violence by a Household Member during the Past 12 Months by Sex 

and Type of Violence, 2019 
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are the most vulnerable to violence in all forms.  They were exposed to it “at least once” by a 
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residing in urban areas. However, this percentage decreased to 34.0% for individuals residing 

in rural areas. (See table 24) 
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Percentage of Individuals Who Have Never been Married (18-64 years) in Palestine and 
were Exposed to Violence by a Household Member during the Past 12 Months by 

Locality Type and Type of Violence, 2019 

 
 

2.3.2 Violence From Others 

Many individuals are exposed to various forms of violence (psychological, physical, sexual) 

and mistreatment throughout their lives by others (relatives, other acquaintances, or strangers). 
 

Violence by Others Against Individuals in Gaza Strip is Higher than in the 

West Bank 
 

24.3% of individuals (18-64 years) who have never been married in Palestine were exposed to 

violence “at least once” by others, regardless of its form; 22.1% in the West Bank and 28.2% 

in Gaza Strip, during the past 12 months preceding the interview in 2019. (See table 25) 
 

Violence by Others Against Male Individuals is Higher than Among Females  
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Palestine, with a percentage of 32.0%, compared to 12.6% of females. (See table 25) 
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once.(See Table 25) 
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Percentage of Individuals Who Have Never been Married (18-64 years) in Palestine and 
were Exposed to Violence by Others during the Past 12 Months by Region and Type of 

Violence, 2019 

 
 

2.3.3 Violence in Places Outside the Home 
Different places outside the home are one of the places, where individuals are exposed to 

various forms of violence (psychological, physical and sexual) and ill-treatment. Such places 

include the street, shopping places, Israeli checkpoints, transportation, health, social, cultural 

services centers, school\university, workplace... etc. 
 

Violence Outside the Home in Gaza Strip is Higher than in the West Bank 
 

26.0% of individuals (18-64 years) who have never been married in Palestine were exposed to 

violence in various places outside the household, regardless of its form; 24.6% in the West 

Bank and 28.5% in Gaza Strip. (See table 27)  
 

Violence Outside the Home Against Male Individuals is Higher than Among Females  

 

Results indicated that male individuals are the most exposed to violence from others outside 

the home in Palestine, regardless of its form, where 32.9% of males were exposed to violence, 

compared to 15.6% of females. (See table 27) 
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22.8% of individuals in Palestine were exposed to psychological violence in various places 
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were exposed to physical violence; 9.5% in the West Bank and 12.8% in Gaza Strip. Whereas, 

1.9% of individuals in Palestine were exposed to sexual violence;  2.1% in the West Bank and 

1.5% in Gaza Strip, during the past 12 months preceding the interview in 2019. (See table 27) 
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Percentage of Individuals Who Have Never been Married (18-64 years) in Palestine and 
were Exposed to Violence outside the Home during the Past 12 Months by Region and 

Type of Violence, 2019  

 
 

The Street is the Place Where People are Most Exposed to Violence Outside the Home 
 

16.1% of individuals who were exposed to violence outside the home in Palestine were exposed 

to it in the street, while 6.1% of individuals were exposed to violence outside the home in 

shopping places, and 6.0% of individuals were exposed to violence outside the home at the 

Israeli checkpoints. (See table 28) 
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In addition, 6.4% of individuals were exposed to violence through telecommunications 

(threatening, blackmailing, or harassing people or different parties through calls or messages) 

in Palestine; 7.4% in the West Bank and 4.6% in Gaza Strip. (See table 30) 
 

5.3% of individuals were exposed to the theft of an electronic bank account (online) or email; 

5.3% in the West Bank and 5.4% in Gaza Strip. This percentage reached 5.8%, among males 

and 4.6% among females.(See table 31) 

 

2.4 Abuse against the Elderly People (65 Years and above) 

The elderly people in our society receive appreciation and respect, but unfortunately, sometimes 

they are exposed to abuse, neglect, and confiscation of their right to make decisions related to 

their lives by a resident or non-resident household member. 

 

2.4.1 Abuse by a Household Member 
 

Elderly Women are More Likely to be Abused than Men 

 

28.1% of the elderly (65 years and above) in Palestine were exposed to at least one type of 

abuse by a household member, regardless of its form; 27.8% in the West Bank and 28.6% in 

Gaza Strip. Data showed that elderly women are more likely to be abused, as the percentage 

reached 31.0%, compared to 24.7% of elderly men. (See table 32) 

 

Psychological Abuse is the Most Common Type of Abuse Experienced by the Elderly 

 

Psychological abuse is the most practiced by a household member on the elderly (65 years and 

above) in Palestine, as 27.8% of the elderly were exposed to it, while 1.7% were exposed to 

physical abuse practiced against the elderly by a household member, and 1.2% of the elderly 

were exposed to economic abuse. (See table 32) 
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Type of Abuse, 2019 

 

 

Abuse against the Elderly living in Refugee Camps is Higher than in Rural and Urban 

Areas  
 

26.9% of the elderly (65 years and above) in Palestine who live in urban areas were exposed to 

at least one form of abuse by a household member, and 30.0% of the elderly living in rural areas 

28.1

1.7

27.8

1.2

27.8

1.4

27.5

1.2

28.6

2.2

28.4

1.2

0

5

10

15

20

25

30

35

Exposed to Abuse by a
Household Member

Physical Abuse Psychological Abuse Economic Abuse

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 

Type of Abuse

Palestine

West Bank

Gaza Strip



PCBS: Violence Survey in the Palestinian Society, 2019 - Main Findings  

 

[41] 

were exposed to at least one form of abuse, while 36.5% of the elderly residing in camps were 

exposed to at least one type of abuse by a household member. (See table 32) 

 

2.4.2 Cyber Abuse and Abuse through Telecommunications 
8.2% of the elderly (65 years and above) in Palestine were exposed to some form of cyber 

abuse; 8.9% in the West Bank and 5.8% in Gaza Strip, during the past 12 months preceding the 

interview in 2019. (See table 33) 

 

In addition, 2.4% of the elderly (65 years and above) were exposed to abuse through 

telecommunications (threatening, blackmailing, or harassing people or different parties through 

calls or messages) in Palestine; 3.3% in the West Bank and 0.6% in Gaza Strip. (See table 33) 

 

2.5 Violence against children (1-17 years) 

Violence against children includes all forms of violence against individuals under the age of 

18, whether directed by parents or other caregivers, brothers, sisters, relatives, acquaintances, 

or strangers outside the family, where adults use certain methods to discipline children and 

teach them appropriate behavior or to address a behavioral problem they have. 

 

2.5.1 Violence Against Children (1-11 Years) 
 

2.5.1.1 Violence Against Children (1-11 Years) by a Parent 

 

Parental Violence Against Children in Gaza Strip is Higher than in the  

West Bank 
 

77.7% of children (1-11 years) in Palestine were exposed to one type of violence by a parent, 

regardless of its type; 74.3% in the West Bank and 82.5% in Gaza Strip, as reported by their 

caregivers. (See table 35) 
 

Psychological Violence is the Most Common Type Practiced by a Parent Against 

Children 
 

Psychological violence is the most common type of violence practiced by a parent against 

children aged (1-11 years) in Palestine, where they were exposed to it with a percentage of 

75.3%, and physical violence is the second type that children were exposed to by a parent with 

a percentage of 64.9%, according to what was reported by their caregivers. (See table 35) 
 

Male Children are Most Vulnerable to Violence in All of Its Forms by A Parent 

 

79.4% of male children (1-11 years) in Palestine were exposed to any type of violence by one 

of their parents compared to 76.0% of females, where 77.2% of male children were exposed to 

psychological violence compared to 73.3% of females, and 67.8% of male children were 

exposed to physical violence compared to 61.8% of females, according to the statement of their 

caregivers. (See table 35) 
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Percentage of Children (1- 11 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence by 
One of their Parents during the Past 12 Months by Sex and Type of Violence, 2019 

 
 

2.5.1.2 Violence Against Children (1-11 Years Old) by Others 
 

Violence by Others is More Prevalent in Gaza Strip than in the West Bank 

 

42.9% of children (1-11 years) in Palestine were exposed to violence from others                                      

(a brother/sister, a relative/acquaintance, or strangers), regardless of its form; 38.8% in the West 

Bank and 48.6% in Gaza Strip, as reported by their caregivers. (See table 36) 
 

Psychological Violence is the Most Practiced type of Violence Against Children by 

Others  
 

Psychological violence is the most common and practiced type by others among children                     

(1-11 years) in Palestine, where they were exposed to it by 39.7%, and 27.0% of children in the 

same age group were exposed to physical violence by others, according to the statements of 

their caregivers. (See table 36) 
 

Male Children are the Most Vulnerable to Violence in all Types Practiced by Others 

 

According to the statements of their caregivers, 45.8% of male children (1-11 years) in Palestine 

were exposed to some type of violence by others, regardless of its type; compared to 39.9% of 

females. Also, 42.2% of male children were exposed to psychological violence compared to 

37.2% of females. Whereas 31.0% of male children were exposed to physical violence 

compared to 23.0% of females. (See table 36) 
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Percentage of Children (1 - 11 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence by 
Others* during the Past 12 Months by Sex and Type of Violence, 2019 

 
   *Brothers\sisters or any other relative, acquaintance, or stranger  

 

2.5.1.3 Violence Against Children (1-11 Years) by Care Providers 

According to the statements of caregivers, 8.9% of children (1-11 years) in Palestine were 

exposed to violence (physical punishment or psychological abuse) by care providers (nursery 

or kindergarten, school teachers, nurse, or social worker); 7.8% in the West Bank and 10.4% in 

Gaza Strip. (See table 37) 

 

2.5.1.4 Online Sexual Abuse Against Children (1-11 years) 

According to the statements of caregivers, 9.1% of children (1-11 years) in Palestine were 

exposed to sexual abuse via the Internet (the child is exposed to watching pictures of a sexual 

nature or watching violent movies/images on the Internet); 9.6% in the West Bank and 8.3% in 

Gaza Strip. (See table 37) 

 

2.5.1.5 Sexual Harassment by Others Against Children (1-11 Years) 

According to the statements of caregivers, 1.1% of children (1-11 years) in Palestine were 

exposed to sexual harassment by others (knowledge or hearing of a child being exposed to a 

situation of sexual harassment by others); 1.0% in the West Bank and 1.3% in Gaza Strip. (See 

table 37). 

 

2.5.2 Violence Against Children (12-17 years) 
 

2.5.2.1 Violence Against Children (12-17 years) by a Parent 
 

Parental Violence is More Common in Gaza Strip than in the West Bank 

 

70.9% of children aged (12-17 years) in Palestine were exposed (at least once) to one type of 

violence from a parent, regardless of its form within the household; 63.3% in the West Bank 

and 81.8% in Gaza Strip. (See table 38) 
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(56.6% in the West Bank and 71.1% in Gaza Strip) compared to 61.3% from the father (53.1% 

in the West Bank and 73.1% in Gaza Strip) during the past 12 months preceding the interview 

in 2019. (See Table 38) 
 

Psychological Violence is the Most Practiced Type by One of the Parents 
 

Results showed that psychological violence is the most common type by one of the parents 

towards children aged (12-17 years) in Palestine, where 70.6% of children were exposed to it 

(at least once): 60.9% from the father and 61.8% from the mother. Whereas the physical 

violence practiced by one of the parents, which was exposed (at least once) by 34.4% of the 

children (25.2% from the father and 24.5% from the mother). (See Table 38) 

 

Females are More Likely to be Exposed to Violence from One of the Parents than 

Males 
 

73.2% of the female children who were exposed (at least once) to any form of violence from 

one of their parents, 58.5% from the father and 68.1% from the mother. While the percentage 

of male children who were exposed (at least once) to one type of violence by one of the parents 

was 68.8%; 64.1% from the father and 57.3% from the mother. (See Table 38) 

 
Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence 
from their Parents during the Past 12 Months by Sex and Type of Violence, 2019 

 
 

2.5.2.2 Violence Against Children (12-17 Years) by a Household Member or a Relative 
 

Violence by a Household Member or a Relative is Higher in Gaza Strip than in the  
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57.9% of children aged (12-17 years old) in Palestine were exposed (at least once) to one type 

of violence from a household member or a relative, regardless of its form; 51.0% in the West 

Bank and 67.7% in Gaza Strip. (See Table 39) 
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psychological violence from a household member or a relative, as the percentage reached 

60.2%, compared to 53.9% for males. (See table 39) 

 

26.3% of children were exposed to physical violence (at least once); 18.1% in the West Bank 

and 38.1% in Gaza Strip, and 26.1% of males were exposed to it (at least once), compared to 

26.5% of females. (See table 39) 

 
Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence 

from a Household Member or a Relative during the Past 12 Months by Sex and Type of 
Violence, 2019 

 

 

Brothers are the Most Child Abusers, then Sisters 

 

Data showed that violence practiced by brothers is the most violent, as the percentage of 

children who were exposed (at least once) to one type of violence from brothers reached 39.7% 

(34.0% in the West Bank and 47.9% in Gaza Strip). While the percentage of children who were 

exposed (at least once) to one type of violence from their sisters reached 25.8% (24.0% in the 

West Bank and 28.2% in Gaza Strip). (See table 40) 
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percentage of 52.5% compared to 30.4% among females. (See table 43) 
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psychological violence by others, with a percentage of 45.2%, compared to 26.8% among 

females. (See table 43) 

 

Psychological violence is the second common type of violence that children aged (12-17 years 

old) are exposed to in Palestine by others with a percentage of 27.1%; 20.4% in the West Bank 

and 36.7% in Gaza Strip. Data also indicate a significant increase in the percentage of male 

children who were exposed to it with a percentage of to 40.2%, compared to 13.4% among 

females. (See table 43) 

 
Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence by 

Others* during the Past 12 Months by Sex and Type of Violence, 2019 

 
*individuals from outside household members. 
 

2.5.2.4 Violence Against Children (12-17 years) in Different Places 

Different places outside the household are one of the places where children are exposed to 

various forms of violence and abuse. Such places include the home, the street, shopping places, 

Israeli checkpoints, transportation, health, social, and cultural service centers, school, 

workplace, public parks… etc. 
 

Violence in Different Places in Gaza Strip is Higher than in the West Bank 

 

46.1% of children aged (12-17 years) in Palestine were exposed to violence in different places, 

regardless of its type; 36.5% in the West Bank and 59.9% in Gaza Strip. (See table 45) 
 

The Home is the Place Where Children are Most Exposed to One Type of Violence 
 

35.3% of the children aged (12-17 years) in Palestine, who were exposed to one type of 

violence, were exposed to violence at home, while 24.2% of them were exposed to one type of 

violence at school, and 23.8% of them were exposed to one type of violence in the street. (See 

table 45) 
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Percentage of Children (12 - 17 Years) in Palestine Who were Exposed to Violence in 
Different Places during the Past 12 Months by Place of Exposure to Violence, 2019 

 

 

.5.22 .5 Violence/Sexual Harassment by Others Against Children aged (12-17 years) 

1.6% of children (12-17 years) in Palestine were subjected to violence\sexual harassment by 

others (trying to kiss you, hug you, touch you, or expose any part of your body that may make 

you feel uncomfortable) ;1.6% in the West Bank and 1.7% in Gaza Strip. (See table 46) 

 

.5.22 .6 Cyber Violence and Violence Through Telecommunications 

2.10 % of children aged (12-17 years) in Palestine were exposed to one type of cyber violence; 

10.6% in the West Bank and 9.4% in Gaza Strip. (See table 46) 

 

In addition, 2.5% of children were exposed to violence through telecommunications 

(threatening, blackmailing, or harassing different people or parties through calls or messages) 

in Palestine; 3.3% in the West Bank, and 1.5% in Gaza Strip. (See table 46) 

 

4.3% of children were exposed to the theft of their email (hacked), 3.9% in the West Bank, and 

5.0% in Gaza Strip. (See table 47) 
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Chapter Three 

 

Methodology 
 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 

the Violence Survey in the Palestinian Society, 2019, which was implemented during the 

second quarter of 2019. It includes the design of basic surveying tools and methods to collect, 

process, and analyze the data of the survey. 

 

3.1 Survey Objectives 

To provide comprehensive and representative statistics on violence in the Palestinian society, 

especially among the following groups: married or ever married women aged (15-64) years, 

married or who have been married men aged (18-64) years, male and female individuals aged 

(18-64) years who have never been married, children aged (12-17) years, and elderly persons 

aged 65 years and above.  

 

In more details, the survey aims at providing the following data: 

 Psychological, physical, sexual, and economic violence experienced by women who are 

currently married or ever married by their husbands. 

 Psychological, physical, sexual, and economic violence experienced by husbands from the 

point of view of their wives.  

 Psychological, physical, and sexual violence experienced by men who have been married 

in the past by other individuals. 

 Psychological, physical, and sexual violence experienced by children aged (0-11) years 

from the perspective of their caregivers. 

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

 Psychological, physical, and economic abuse and medical negligence experienced by the 

elderly (65 years and above). 

 Psychological, physical, sexual, and economic violence experienced by individuals who 

have never been married aged (18-64) years. 

 The demographic and economic characteristics of individuals experiencing violence. 

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

 Services are received by individuals who have experienced violence. 

 Cyber violence and its types that are experienced by all groups.  

 Violence against persons with disabilities. 

 Related Sustainable Development indicators (SDGs). 

 

3.2 Survey Questionnaire 
International recommendations and standards in the area of violence statistics were viewed 

during the first stages of developing the questionnaire. The experiences of other countries in 

conducting such surveys were also reviewed while taking into consideration special Palestinian 

specificities while applying this survey. The questionnaire was designed with reliance on PCBS 

second experience in conducting a violence survey during 2011. 

 

The questionnaire for the Violence Survey, 2019 was developed in cooperation with our 

partners in the National Advisory Committee for the Violence Survey and with the help of 

several experts. Many observations provided by experienced persons were applied reflecting a 

purely Palestinian experience. The importance of the survey was also stemmed from the urgent 

need of the local community for the indicators it provides. 
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The questionnaire consists of eight main sections as follows:  

 Identification data and Quality Control: It was asked to any member of a household aged 

18 years or more. This section covered all household members in the sample without 

exception.  

 Housing Conditions: It was asked to any member of the household aged 18 years or more 

to identify the conditions of the household's, financial conditions, income, financial 

needs, and spending capabilities. 

 Currently married or ever married women aged (14-64 years): This section was asked to 

any woman who is currently married (at the time of the interview) or has been married in 

the past by selecting one woman from the household (should there be several women) by 

using the Kish Selection Method. If there was more than one disabled woman in the 

households, women with disability have completed separate questionnaires and were 

registered separately. 

 Currently married or ever married men aged (18-64 years): This section was asked to any 

man who is currently married (at the time of the interview) or has been married in the past 

by selecting one man from the households (should there be several men) by using the Kish 

Selection Method. If there was more than one man with a disability in the households 

belonging to this group, men with disability have completed separate questionnaires and 

were registered separately. 

 Individuals aged (18-64 years) who have never been married: This section targets any 

individual who had never been married, male or female, by selecting him or her from the 

households. If there was more than one individual belonging to this group, the Kish 

Selection Method was used to select the sample as in the above-mentioned method. If there 

was more than one individual (male or female) with a disability, each has completed a 

separate questionnaire, and they were all registered. 

 Children aged (0-11 years): A male or female child was selected from households. 

Questions concerning this age group were answered by women who are currently married 

or have been married in the past and who are the mothers or caregivers of those children. 

This section included children with disability.  

 Children aged (12-17 years): This section targets children directly whether they were males 

or females. If there was more than one child of this age group in the households, the Kish 

Selection Method was used to select a child by using the same above-mentioned 

methodology to select the sample. If there was more than one child with a disability 

(whether male or female), each was provided with a separate questionnaire and they were 

all registered. 

 Elderly persons aged (65 years and above): This section was assigned especially to the 

elderly, whether males or females. If there was more than one elderly person in the 

households aged (65 years and above), all of them were interviewed. 

 

3.3  Sampling and Frame 
 

3.3.1 Target Population 

The target population (groups) for Violence Survey in the Palestinian Society, 2019 are: 

1. Currently married or ever married women aged (14-64 years). 

2. Children (male and female) aged (0-11 years). 

3. Currently married or ever married men aged (14-64 years). 

4. Individuals (male and female) aged (18-64 years) who have never been married. 

5. Children (male and female) aged (12-17 years). 

6. Elderly persons aged (65 years and above). 
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3.3.2 Sampling Framework 

The sampling frame consists of the list of enumeration areas of the Population, Housing and 

Establishments Census, 2017. They are geographical areas of similar size for the most part (with 

an average of about 150 households), and these enumeration areas are used as primary sampling 

units (PSUs) in the first sampling selection stage.  

 

3.3.3 Sample Size 

12,942 households were reached at the national level; of which 11,545 households responded, 

7,913 households in the West Bank and 3,632 households in Gaza Strip.  

 

3.3.4 Sample Design 
Three-stage stratified cluster systematic random sample: 

 

Stage I: Selection of a stratified cluster systematic random sample proportional to the size of 

each household enumeration area (PPS), consisting of (310) enumeration areas. 

 

Stage II: Selection (40) households from each enumeration area in the first stage in a stratified 

cluster systematic random. (Lists of the heads of households)  

 

Stage III: Selection of one individual of the selected household in the second stage if it has 

more than one individual from each of the targeted groups in the survey, using Kish 

(multivariate) table to ensure randomness in the selection process. 

 

 In Jerusalem (J1) area, a survey sample of 40 households is selected from each enumeration 

area in the first stage. 

 

Target groups according to the household serial number in the enumeration area and 

the method of selection: 

Household Serial Number in the Enumeration Area Sample 

Odd Number (Targeted by Male Researcher) Even Number (Targeted by Female Researcher) 

- Children males and females (0-11 years), one 

individual selected 

Male children (12-17 years), one individual selected Female children (12-17 years), one individual selected 

Unmarried male individuals (18-64 years) one 

individual selected 

Unmarried female individuals (18-64 years) one 

individual selected 

Currently or ever married men (14-64 years), one 

individual selected 

Currently or ever married women (14-64 years) one 

individual selected 

Elderly persons aged 65 years and above, males and 

females (comprehensive count) 

Elderly persons 65 years and above, males and females 

(comprehensive count) 
(-): There is no odd number (Targeted by Researcher) in the survey sample for the children aged (0-11) years 
 

Special Note for Individuals with Disabilities: 

All individuals with disabilities in the selected households were counted as follows: 

 The household whose serial number in the enumeration area sample is odd, all individuals 

with disabilities from the target groups were counted in households whose number is odd 

according to the previous table. 

 The household whose serial number in the enumeration area sample is even, then, all 

individuals with disabilities from the target groups were counted in households whose 

number is even according to the previous table. 
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3.3.5 Sample Strata 

The population was divided into the following strata: 

1. Governorate (16 Governorates in the West Bank including those parts of Jerusalem, which 

were annexed by Israeli occupation in 1967 (J1) as a separated stratum, and Gaza Strip). 

2.  Locality type (urban, rural, camp). 

 

3.3.6 Dissemination Domains 

1. National level: State of Palestine. 

2. Region level: (West Bank and Gaza Strip). 

3. Region: (North of the West Bank, Middle of the West Bank and South of the West Bank). 

4. Governorate (16 Governorates in the West Bank including those parts of Jerusalem, which 

were annexed by the Israeli occupation in 1967, and Gaza Strip) according to the accuracy 

of the indicators. 

5. Locality type (urban, rural, camp). 

 

3.3.7 Weighting  

The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability, where the sample of the survey is a three-stage stratified 

cluster systematic random sample. In the first stage, we calculated the weight of enumeration 

areas based on the probability of each enumeration area. In the second stage, we calculated the 

weight of households in each enumeration area. Initial household weights resulted from the 

product of the weight of the first stage and the weight of the second stage. Then we adjusted 

the initial weight by producing the initial weight and the attrition factor (attrition from the 

sample). The final household weights were obtained after adjusting the initial weights with the 

household estimates for mid 2019 according to design strata (governorate, locality type).    

 

The weights of the household members’ files are calculated in the survey by giving each 

individual his household’s final weight, which is the individual’s initial weight. The initial 

individuals’ weights are adjusted according to the region, the sex of the individual, and the five-

year age groups (17 categories) in which the individual falls according to the estimates of mid 

June , 2019. The final weight of the individual of his/her category and then we combine these 

weights for the files of individuals according to each target category. The relative weight of 

each sampling unit was calculated by dividing the weight by the average weights. 

 

3.4 Field Operations 

Field operations are the actual survey work conducted to collect data required from primary 

sources. Careful attention must be paid to details in this stage to provide all technical and 

administrative needs including recruitment and training, and provision of material needs for the 

best performance possible of work. 

 

.3 4.1 Training and Appointment  

The training course for the Violence Survey in the Palestinian Society commenced in Gaza 

Strip on Sunday 17/02/2019 and continued for 8 days ending on Tuesday 26/02/2019. In the 

West Bank, it commenced on Sunday 03/03/2019 and continued for 9 days until 13/03/2019. 

The total number of trainees in Gaza Strip was 74 and it was 173 in the West Bank.  

 

The fieldwork team (supervisors and fieldworkers) was appointed based on the highest marks 

in the results of the daily exams, the final exam, and the commitment to attend at the end of the 

training course. 
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.3 4.2 Data collection 

The personal interview technique was used to collect the survey's data for households and 

individuals. Tablets were used to collect data in both the West Bank and Gaza Strip, except for 

Jerusalem J1. The applications were designed to match the questionnaire of the survey and were 

supported with logical checks and warning messages for logical data and consistency of the 

data. While the data were collected in Jerusalem J1 through the traditional paper questionnaire, 

data were entered into computers at PCBS. The same application was used for the tablets. 

 

The data collection process in the West Bank was initiated on 19/03/2019 and was finished on 

16/05/2019. In Gaza Strip, the process was initiated on 13/03/2019 and was finished on 

20/05/2019. 
 

3.4.3 Field Editing and Supervising 

 Various levels of supervision and monitoring took place according to the following 

hierarchy: 

 Fieldworker: He\She collects the data directly from households and individuals, through 

personal interviews. 

 Fieldwork Supervisor: He\She carries out an administrative and technical follow-up on 

the fieldworkers. 

 Fieldwork Coordinator: He\She carries out an administrative and technical follow-up on 

the supervisors in addition to checking the workflow data collection as planned.  

 The follow-up and data extraction programs are designed through the web, where the 

project management can enter and view the various reports according to the powers given 

to them. 

 Due to the use of tablets in the collection of data, automated database direct editing was 

adopted during data collection in all stages to minimize errors since the system sends 

warning messages and error messages to fieldworkers requesting either amendment or 

verification of data. 

 Because of the particular situation of the Jerusalem Governorate, especially area J1, those 

parts of Jerusalem, which were annexed by the Israeli occupation in 1967, a different 

methodology for data collection was adopted, where the paper questionnaire was used, and 

the editors edited the questionnaire formally and technically according to the pre-prepared 

edit rules. 

 A program for field visits was prepared for on-site follow-up of fieldwork and to assess the 

key problems to solve them. The visits also reviewed how data were entered on the 

applications and teams’ compliance with the instructions they received during the training 

to ensure good progress. 

 

3.4.4 Office Editing and Coding 

The office editing was only checked for the Jerusalem Governorate (J1) questionnaire due to 

the use of paper questionnaire, and for coding special screens that were designed for this 

purpose, to cover the codification questions in the questionnaire together with other questions 

about the characteristics of individuals to assist in coding. The coding questions in the survey 

questionnaire that are encoded are the occupation according to the Palestinian Standard 

Classification Guide (ISCO-08) 

 

3.5 Data Processing 

Data processing was done in different ways including: 
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3.5.1 Programming Consistency Checks 

1. Tablet applications were developed in accordance with the questionnaire's design to 

facilitate the collection of data in the field. The application interfaces were made user-

friendly to enable field workers to collect data quickly with minimal errors. Proper data 

entry tools were also used to concord with the question including drop-down menus/lists.  

2. Develop automated data editing mechanism consistent with the use of technology in the 

survey and upload the tools for users to clean the data entered into the database and ensure 

they are logical and error-free as much as possible. The tool also accelerated the 

conclusion of preliminary results before the finalization of results. 

3. In order to work in parallel with Jerusalem (J1) in which the data was collected in the 

paper, the same application that was designed on the tablets was used to enter their data 

as the software was downloaded on the devices after the completion of editing of the 

questionnaires. 

4. The coding screens for coding occupations were programmed, as coding was done 

through this screen. 

 

3.5.2 Data Cleaning 

1. Concurrently with the data collection process, a weekly check of the data entered was 

carried out centrally and returned to the field for modification during the data collection 

phase and follow-up. The work was carried out at a thoroughly examination of the 

questions and variables to ensure that all required items are included, and the check of 

shifts, stops, and the range was done, too. 

2. Data processing was conducted after the fieldwork stage, where it was limited to 

conducting the final inspection and cleaning of the survey databases. Data cleaning and 

editing stage focused on: 

 Editing skips and values allowed. 

 Checking the consistency between different the questions of questionnaire based on 

logical relationships. 

 Checking on the basis of relations between certain questions so that a list of non-

identical cases was extracted, and reviewed toward identifying the source of the error 

case by case, where such errors were immediately modified and corrected based on the 

source of the error after confirming and returning to the field in cases where it is 

needed. 

 The SPSS program was used to extract and modify errors and discrepancies, and to 

prepare clean and accurate data ready for scheduling and publishing. 

 

3.5.4 Tabulation 

After finishing checking and cleaning any errors of data, tabulation was prepared for this 

purpose and extracted accordingly. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 

This chapter deals with and assesses quality of the data of the survey. This process is carried 

out by dealing with the procedures that guarantee data accuracy and reduce possible 

sampling and non-sampling errors. 

 

4.1 Accuracy 

Data accuracy-test includes multiple aspects of the survey, the most notably is sampling errors 

and non-sampling errors which refers to the staff and survey tools, as well as survey response 

rates and their most important impact on estimates. This section includes the following: 

 

4.1.1 Sampling Errors 

Data of this survey were affected by sampling errors, which resulted from a partial (sample) 

study of the society as opposed to all units of the society. Whereas the Violence Survey in the 

Palestinian Society, 2019 was conducted on a sample, sampling errors were inevitable. To 

reduce sampling errors, a probability sample suitably designed to calculate errors had to be used 

continuously. This implied that each unit in society had an opportunity to be selected in the 

sample. Variance and the effect of the sample design were calculated for the main indices at the 

level of Palestine, the West Bank, and Gaza Strip. 

 
Summary of Variance Calculation for the Main Survey Indicators 

The Percentages of Currently Married or Ever Married Women Aged (15-64 Years) Who 
were Exposed to Violence by their Husbands during the Past 12 Months by Type of 

Violence in Palestine 

Violence Type 
Subjected to 

Violence 
Estimate 

% 
Standard 
Error % 

95% Confidence 
Interval Coefficient 

of Variation 
% 

Un- 
weighted 

Count  
Lower 

% 
Upper  

% 

Physical 
Not exposed 81.5 1.0 79.5 83.3 1.2 3,941 

Was exposed 18.5 1.0 16.7 20.5 5.1 803 

Psychological 
Not exposed 42.8 1.4 40.0 45.7 3.4 2,147 

Was exposed 57.2 1.4 54.3 60.0 2.5 2,597 

Sexual 
Not exposed 90.6 0.6 89.4 91.8 0.7 4,327 

Was exposed 9.4 0.6 8.2 10.6 6.6 417 

Economic 
Not exposed 79.5 1.1 77.3 81.5 1.4 3,814 

Was exposed 20.5 1.1 18.5 22.7 5.2 930 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

Non-Sampling errors are possible at all stages of the project, during data collection or 

processing. These are referred to as non-response errors, response errors, interviewing errors, 

and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were made to 

train the fieldworkers intensively. They were trained on how to carry out the interview, what to 

discuss, and what to avoid, as well as practical and theoretical training during the training 

course. Non-sampling errors in the survey resulted from the private data collected and some 
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households and were considered as interference in the very details of their private life, where 

they refused to cooperate with data. Several methods were used to convince households to 

provide answers and minimize non-response.  

 

4.1.2 Response Rates 
942,12  representative households were reached. The number of responded households (11,545) 

including (7,913) in the West Bank and (3,632) in Gaza Strip. Weights were adjusted with the 

design strata to compensate for the rate of refusal and non-response. 

 
Household Responses and Non-Responses 

Responses and Non-Responses Cases Number of Cases 

Completed households 11,530 

Partially completed 15 

Households traveling 118 

Refused  354 

No information was available 72 

Uninhabited residence unit 392 

The Residence unit does not exist 23 

No one at the residence 424 

Other 14 

Total (total size of sample) 12,942 

 

Response and Non-Response Rates Formulae: 

 

Percentage of Over 

Coverage Errors 

= Total cases of over coverage  x %100  = 3.2% 

Number of cases in original 

sample 

Non-Response Rate = Total cases of Non-responses   x %100  = 7.8% 

Net sample 

Net sample = (over coverage cases) –  Original sample = 12,527 

Response Rate = Non-Response Rate  -  %100  = 92.2% 

 

4.2 Data Comparison and Examination 

This standard is linked to the statistical product since statistics must have a comparative 

advantage with other sources and with other time periods. Many analyses are based on the 

comparison. The data of the survey of 2019 were compared to the previous surveys' data 

wherever possible. Moreover, inconsistency between questions and the inconsistency of the 

data were examined as part of the review of logic and completion of the data. 


