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ؤشراتمهيالفلسطيني،المجتمعفيالعنفبمسحالخاصةالمؤشراتإن

أشكالهبالفلسطينيالمجتمعفياألفرادكافةبينالعنفواقعتطال

قواتقبلمنالعنفتقيسمؤشراتالىاضافةوالمختلفة،المتنوعة

خاصةاتبيانقاعدةبتوفيرالمسحسيساهمكماوالمستعمرين،االحتالل

صاديةاالقتللتكلفةونموذجالعالقة،ذاتالمستدامةالتنميةبمؤشرات

لسطينيالفالسياقفيازواجهمقبلمنالنساءلهتتعرضالذيللعنف

.االحتاللوواقع

ني في المجتمع الفلسطيخلفية تنفيذ مسح العنف 



أهداف المسح 

1

2

لها تحديد حجم مشكلة العنف النفسي، الجسدي، والجنسي التي تتعرض
فال الزوجة من قبل الزوج، والعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له األط

رة، ات وكبار السن من قبل أحد أفراد األس/ينغير المتزوجوالذكورواإلناث
ه الرجال والعنف الذي يتعرض لوالعنف الذي يتعرض له الزوج من قبل زوجته

.المتزوجين حاليًا أوسبق لهم الزواج

خصوصاً الفلسطينيالمجتمعفيالعنفحولوممثلةشاملةاحصائياتتوفير
اءوالنسالزواج،لهمسبقأوحالياً المتزوجينالرجالاآلتيه؛للفئات

غيرسنة(64-18)واألفرادالزواج،لهنسبقاللواتيأوحالياً المتزوجات
سنة65السنكبارالمتزوجين،غيرسنة(17-12)األطفالالمتزوجين،

.فأكثر



تابع أهداف المسح 

3

4

5

ان هذا الفرد واالقتصادية لألفراد المعنفين  سواء كالديموغرافيةتحديد الخصائص 
.الزوج أو احد أفراد األسرة

.قياس التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة من قبل الزوج

ستساهم مساعدة المخططين وصانعي السياسات في وضع استراتيجيات وسياسات
.في تخفيض هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني



تابع أهداف المسح 

6

7

8

الهدفمجتمعلكلااللكترونيالعنفقياس

هلتتعرضأنيمكنالعنفمنأخرىوأشكالأنواععلىالتعرف
.األسرةخارجأفرادمنواألطفالالنساء

قبلنمواألفرادالنساءلهتتعرضالذيالعنفحجمعلىالتعرف
.والمستوطنيناالحتاللقوات



تتكون استمارة المسح  

: القسم الثاني
خصائص المسكن 

كبار  :القسم السادس
فأكثر+ 65السن 

: القسم السادس
سنة17-12األطفال 

ات /غير المتزوجين

بيانات : القسم األول 
أفراد االسرة

البيانات التعريفية 
لالأسرة

: القسم الخامس
( 64-18)األفراد 

ق سنة  الذين لم يسب
لهم الزواج

الرجال : القسم االرابع
الذين سبق لهن 

الزواج والمتزوجين 
حاليًا 

النساء : القسم الثالث
اللواتي سبق لهن 
الزواج والمتزوجات 

حاليًا 

مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 



مؤشرات المسح

بق لهن العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي تتعرض له النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي س. 1
.الزواج من قبل أزواجهن

.من وجهة نظر األم(  سنة11-1)العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي يتعرض له األطفال . 2

.العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له األزواج من وجهة نظر الزوجات. 3

نف من العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي يتعرض له الرجال الذين سبق لهم الزواج من الع. 4
.االخرين

سنة غير ( 17-12)العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي يتعرض له األطفال في الفئة العمرية . 5
.المتزوجين

.غير متزوجين( سنة64-18)العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي يتعرض لها األفراد . 6

.سنة فأكثر65العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له كبار السن . 7



تابع مؤشرات المسح 

.مرينالعنف وأشكاله المتعددة الذي تتعرض له النساء واألفراد من قبل قوات االحتالل والمستع. 8

.  الخصائص الديموغرافية واالقتصادية لألفراد المعنفين. 9

.العنف النفسي والجسدي والجنسي من قبل أفراد آخرين. 10

.الجهات التي يتوجه لها األفراد المعنفين لمعالجة العنف. 11

.تلقي الخدمة المقدمة لألفراد المعنفين. 12

.العنف االلكتروني وأنواعه لكافة الفئات. 13

.مؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة. 14

.التكلفة االقتصادية للعنف الذي تتعرض له النساء من قبل ازواجهن. 15



منهجية تصميم عينة التجربة القبلية لمسح العنف 

مجتمع الهدف

65كبار السن 
سنة فأكثر

ذكور )الشباب 
غير ( وإناث

-18)المتزوجين 
(.سنة64

ذكور )األطفال 
من الفئة ( وإناث

17-12) العمرية 
غير (.سنة 

المتزوجين

االطفال من الفئة
11-1)العمرية 
(.سنة

الرجال المتزوجين 
حاليا أو سبق لهم 
الزواج حتى عمر 

سنة64

النساء المتزوجات
حاليا أو سبق لهن
الزواج حتى عمر 

.سنة64



منهجية تصميم عينة التجربة القبلية لمسح العنف 

: اطار المعاينة 

فيتحديدهاتمالتيالعدمناطقمنالمعاينةإطاريتكون

ومنطقة،2017والمنشآتوالمساكنللسكانالعامالتعداد

هافيتعيشالتيالمساكنمنمجموعةمنتتكونالعد

.أسرة150فيهااألسرعددمتوسطويبلغاألسر



تابع منهجية المسح 

المحافظة 

(محافظة16)
نوع التجمع  

(حضر، ريف، مخيم) 

طبقات العينة 



2018لجان مسح العنف للعام 

:اللجنة االستشارية
المنظماتمنوعددالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتمناستشاريةلجنةتشكيلتم•

.المدنيالمجتمعومؤسساتالدولية
المتعلقةاتوالمؤشر االستمارةتطويرعلىالعملمهمتهالعنفلمسحمستشارتعيين•

.بالمسح

:اللجنة الفنية لمسح العنف
فنيانفيذالتعلىلإلشرافالجهازداخلاالختصاصذويمنفنيةلجنةتشكيلتم•

داريا .وا 
عاممديرةفئمناالختصاصذويمنتوجيهيةلجنةتشكيلتم:التوجيهيةاللجنة•

داريافنياالتنفيذعلىلإلشرافالجهازداخل .وا 



شكرا لحسن متابعتكم


