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 الدراسة: ملخص 
واالقتصادية والنفسية، وتأثرت النساء جائحة أثارا سلبية على جميع مفاصل الحياة االجتماعية  كان لفرض حالة الطوارئ خالل  

الثانية من الجائحة، عدا عن   بشكل مباشر بجائحة فيروس كورونا وما تبعه من فرض الحجر المنزلي اإلجباري في المرحلة 
الحجر الصحي، حيث واجهت النساء ضغوطًا مضاعفة تمثلت في زيادة منسوب العنف التي تعرضت له سواء في الحيز العام  

ز الخاص فقد كشفت الدراسة البحثية عن أثر جائحة فيروس كورونا على العنف التي تتعرض له النساء والفتيات في  أو الحي
الباحثتين على المنهج الكمي والكيفي معًا وقد تبين أن هناك زيادة في العنف التي تتعرض له   قطاع غزة التي اعتمدت فيها 

بشكل وجاهي وعبر   استبانه  384منهج الكمي باستخدام االستبانة حيث تم تعبئة  وزاوجت الباحثتان بين ال.النساء بعد الجائحة
الخمس  االلكتروني،   القطاع  الكيفيشملت جميع محافظات  على    والمنهج  اشتملت  ثالثة مجموعات مركزة  تنظيم  حيث جرى 

اجتماعيات ونفسيات ومديرات حالة ومحاميات ومتخصصات في قضايا العنف عدا عن اجراء عشرة مقابالت مع   أخصائيات
والصحي   المنزلي  الحجر  داخل  للعنف  تعرضن  المنهج   نساء  وهو  معمق  بشكل  االجتماعية  العالقات  تحليل  يتضمن  الذي 

 األكثر استخداما للدراسات االجتماعية.

 ن النتائج أهمها: خلصت الدراسة إلى جملة م

  قبل الجائحة الى   %49.5من  نسبة العنف  ارتفعت    حيث  معدالت العنف التي تتعرض لها النساء بشكل عام    ارتفاع .1
 . خالل الجائحة  %84إلى 

اللفظي، الجسدي، النفسي، الجنسي،  الجائحة ) العنف ضدهن قبل وخالل    أشكالجميع    إلىتعرضت النساء والفتيات   .2
 االقتصادي(.

 %.74التي ساهمت في ارتفاع العنف ضد المرأة والفتيات بنسبة  قائمة األسبابتصدر زل ال في المنامكوث الرج .3
 احتلت محافظة شمال قطاع غزة أعلى معدالت العنف خالل الجائحة تليها محافظة الوسطى.  .4
 مقارنة بوضعهن قبل الجائحة.األكثر تضررا بالعنف خالل الجائحة كانت النساء ذوات التعليم الجامعي  .5
العمرية   .6 الفئة  من  والفتيات  قبل   30-15النساء  بوضعهن  مقارنة  الجائحة  خالل  للعنف  تعرضًا  األكثر  هن  سنة 

 الجائحة. 
 النساء والفتيات العازبات هن األكثر تعرضًا للعنف خالل الجائحة مقارنة بوضعهن قبل الجائحة.  .7
 . خالل الجائحة% 85إلى    قبل الجائحة  %53.5عامالت من ارتفعت نسبة العنف لدى النساء غير ال .8
فقد   .9 العنف  الطوارئ حيال قضايا  المجتمع في حاالت  قبل  إتباعها من  الواجب  العائلي  تصدر  حول اآلليات  التدخل 

 % اللجوء للمؤسسات.37% و47% يليه التبليغ عن حاالت العنف بنسبة 62المركز األول بنسبة 
تحت .10 التي  المهارات  األزمات  أكثر  وإدارة  الصعبة  المواقف  مع  التعامل  مهارة  هي  الجائحة  خالل  النساء  ه  بنسباجها 

 % يليها إدارة الضغوط النفسية. 67
الطوارئ   .11 حاالت  في  األساسية  االحتياجات  لنحو  تأمين  الهام  المطلب  من 82كانت  البحث    %  أكثر  و عينة  هي 

 لتوعية وتثقيف حول آلية التعامل مع حاالت الطوارئ. يليها حاجتهنلنساء خالل الجائحة، الخدمات التي تحتاجها ا
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ل 12 نمط  كان  الحجرالتغير  داخل  النفسي    حياة  الوضع  على  سلبًا  أثر  والفالصحي  من  للنساء  عانين  حيث  تيات 
 .ضغوطات نفسية

واللواتي    – 13 المحجورات  والفتيات  النساء  العام    لى إبالفيروس    أصبن تعرضت  الحيز  في  وتنمر  عنف مضاعف 
 والخاص 

النفقة والمشاهدة  حقوق النساء  تتأثر  14 تعطل تقديم أية قضايا جديدة سواء  بشكل مباشر نتيجة    الشرعية كقضايا 
 بسبب الجائحة. قضائية أو تنفيذية

عالية للنساء داخل الحجر الصحي    خصوصيةمن شأنه أن يعطى  ملحة    الطوارئ ضرورةوجود نساء في لجان   15
 . وأخذ االحتياجات الخاصة للنساء بعين االعتبار، وتقديم الخدمات بشكل مريح وسريع وسّري 
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 الفصل األول 
 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 مقدمة: 
ال تزال معدالت العنف التي ترتكب بحق النساء والفتيات آخذة في االرتفاع رغم الجهود المؤسساتية التي تبذل بهذا الشأن، وتزداد   

لزيادة  بيئة خصبة  تخلق  واقتصادية وصحية،  اجتماعية  تأثيرات  من  يرافقها  وما  واألزمات،  الطوارئ  حاالت  في  العنف  معدالت 
 والفتيات، معدالت العنف بحق النساء 

بيانات   الفلسطيني  العنف    مسحتشير  المركزي لإلحصاء  الجهاز  تعاني من   2019الصادر عن  امرأة من ثالث نساء  أن هناك 
 .1% عنف جنسي 9% عنف نفسي، و76.6% عنف جسدي،  17.8العنف على يد الزوج بواقع 

المتردي أصال،    عفة على النساء، وتفاقم من وضعهناجتاحت كل دول العالم، لتلق بأعباء مضا  تيجاءت جائحة فيروس كورونا ال
النساء األكثر  النساء، وأمراض وأوبئة تكون  الزمن، ونسبة فقر عالية تحصد معظمها  الناجم عن حصار مطبق طيلة عقود من 

 عرضة وتأثرا من هذه األوبئة.

الماضي وفرضت ع آذار  في  الجائحة  لحرية إثلى  بدأت  إجراءات وتقييد  تبعها من  فلسطين، ما  في  الطوارئ ألول مرة  رها حالة 
األفراد والتنقل، وإغالق المؤسسات التعليمية والمحالت التجارية، أثرت على الواقع االقتصادي واالجتماعي، لجميع شرائح المجتمع، 

الجائحة،   انتشار  لمنع  اتخذت  التي  اإلجراءات  األمور، و ورغم  الجائحة   لكن والسيطرة على زمام  أخرى من  الجميع بموجة  فوجئ 
اشتدت حدتها في أغسطس، لتفرض واقعًا شديد الصعوبة، بعد أن تفشى الوباء وسجلت اآلالف من اإلصابات، نصفها تقريبا من 

مة في قطاع غزة، من إجراءاتها على ، على اثر ذلك شددت الحكو 2النساء، وفق المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية
حرية الحركة والتنقل، تم فصل المحافظات الخمس عن بعضها، وإغالق معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بعد فرض 

، وفرض الحجر المنزلي على نحو اثني مليون فلسطيني في قطاع غزة، وما ونيف    حظر التجوال الذي امتد على مدار شهر كامل
ك من تبعات اقتصادية ومعيشية صعبة بعد توقف سبل العيش، وضعف المقومات التي تكفل استمرار دوران عجلة الحياة، تبع ذل

والمعيشية  االقتصادية  الضغوطات  نتيجة  آمنة  غير  أجواء  خلق  ما  لفترات طويلة  البيت  في  المكوث  والفتيات  النساء  واضطرت 
هذه التبعات والمسؤوليات الجديدة، لتخلق حالة من عدم االستقرار النفسي وتسهم في والنفسية حيث تحملت النساء الجزء األكبر في  

الحكومية   المؤسسات  الصادرة عن  التقارير  الباحثتان من خالل  النساء، وهذا ما الحظته  لها  تتعرض  التي  العنف  زيادة معدالت 
 منزلي، أو العنف داخل مراكز الحجر الصحي. واألهلية، ومن خالل المالحظة المباشرة ورصد العديد من حاالت العنف ال

لقد كان لتفشي جائحة فيروس كورونا تأثيرا على الحياة االجتماعية األسرية، بشكل عام وتأثرت النساء وأدوارهن نتيجة هذا الفيروس 
زلي اإللزامي على وفرض حالة الطوارئ مرة أخرى وما تبعها من تطبيق الحجر المن  2020خاصة بعد الرابع والعشرين من أغسطس  

 
"، للمزيد يمكنك زيارة:  2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 1

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf 
2OCHA " ،يمكنك زيارة الرابط التالي:   "، لمزيد من اإلطالع: تقرير الحالة الخامس19-حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد

5-report-situation-emergency-19-https://www.ochaopt.org/ar/content/covid 
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إصابة، نصفهم   10000تجاوز عدد المصابين/ات أكثر من  بعد  جميع المواطنين/ات في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، خاصة  
 .3من النساءتقريبًا 

فومزيليو  للمرأة،  المتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذية  المتحدة والمديرة  لألمم  العام  األمين  الممارس نكوكا-موالمبووصفت مستشارة  العنَف   ،
ضّد النساء والفتيات. بالجائحة المستترة فبعد أسابيع من بدء الحجر المنزلي واإلغالق الذي تعمل به أكثر من مائة دولة حول العالم 

ة تفّشي فيروس كورونا الجديد، تم تسّجيل تصاعد في أعداد النساء والفتيات اللواتي يتعّرضَن للعنف األسري. ولم يقتصر على خلفيّ 
 ذلك على دول ومجتمعات بعينها، بل شمل كّل المجتمعات وكّل الطبقات وإن تفاوتت النسب. 

ات له عن تعرض النساء والفتيات للعنف المبنى على النوع فيما يعد أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في تصريح
االجتماعي إثر تفشي الفيروس ونتيجة الحجر المنزلي مطالبا بتوفير الحماية للنساء من العنف الواقع عليهن، كونهن الفئة األكثر 

 هشاشة في المجتمعات كافة.

)تيدرو  العام  مديرها  لسان  على  العالمية  الصحة  منظمة  تداعت  "العنف كما  للحد من  إجراءات  اتخاذ  سأدهانومغبريسوس( بضرورة 
 (. 19األسري" نتيجة البقاء في المنازل، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

لجائحة  وفي العالم العربي، توّقع تقرير صدر عن )اإلسكوا( ووكاالت األمم المتحدة الشريكة أن تتحّمل المرأة الوزر األكبر لما توّلده ا
 .4من مخاطر صحية وعنف في العالم العربي 

 مشكلة الدراسة:

إيجاد عالج    الدراسة إعداد فترة    إلىالحكومات    ( ولم تستطع19يروس كورونا )كوفيد  األخيرة انتشر فيروس جديد يسمى ففي اآلونة  
إلى إعالن الذي أدى  الفيروس، األمر  لهذا  الف  مناسب  العالمة أن هذا  الصحة  إلى  منظمة  الذي أدى   إتباع يروس جائحة، األمر 

الحكومات   إلى جانب فرض  العالم تدابير وقائية  أنحاء  المواطنين قضاء وقت أطول في الناس في مختلف  إجراءات تحكم على 
في قطاع غزة، حيث فرضت الحكومة على المواطنين البقاء في بيوتهم قدر المستطاع للحد من انتشار    البيت، وهذا أيضًا ما حدث

الفيروس بين الناس، مما أدى إلى زيادة فرص لقاء أفراد األسر ببعضهم البعض األمر الذي قد يساهم في رفع نسب العنف ضد 
الت  وفق ما    النساء والفتيات في قطاع غزة له عدد من  الرأي  قارير  أشارت  التي أجريت واستطالعات  القليلة  الدراسات   ،وبعض 

ضد النساء والفتيات في قطاع غزة،   تحديدا  أثر فيروس كورونا على العنف الممارس  البحث عنتتحدد مشكلة الدراسة في  وبذلك  
وانتقاله إلى مرحلة الجائحة، وفرض جملة من القيود على حرية التنقل والتجمع وفرض اإلغالق العام   19كوفيد    بعد انتشار فيروس

 
 المصدر السابق 3
"، للمزيد طالع:  الجائحة المستترة... عنف أسري متزايد ضّد النساء في زمن كوروناموقع العربي بريطانيا، " 4

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 
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على المؤسسات المختلفة التعليمية واالقتصادية والثقافية وغيرها من المؤسسات سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أم  
 مؤسسات العمل الخاص. 

 فرضية الدراسة: 

جائحةتفترض   - أن  "  الدراسة  كورونا  النساء "19كوفيد  فيروس  تجاه  االنخفاض  أو  الزيادة  حيث  من  العنف  مستويات  على  أثرت 
 . وتسعى هذه الدراسة إلى تأكيد أو تفنيد هذه الفرضية والفتيات في قطاع غزة

 الدراسة:  أسئلة

 السؤال الرئيس:

 ؟19كوفيد العنف الممارس ضد النساء والفتيات في قطاع غزة في ظل انتشارجائحة معدالت أو انخفاض ما مدى ارتفاع -

 األسئلة الفرعية:

 كيف أثرت جائحة فيروس كورونا على حياة النساء والفتيات من حيث تعرضهن للعنف؟ -
 في حال تعرضهن للعنف قبل ظهور الجائحة؟ والفتيات إليها النساء  أين كانت تتوجه  -
 ظهور الجائحة؟  خاللماهي الجهات التي تتوجه إليها النساء في حال تعرضهن للعنف  -
 ما اآلليات التي اتبعتها النساء و الفتيات في حالة تعرضّن للعنف قبل الجائحة وخالل الجائحة؟  -
 ؟ اآلليات الواجب إتباعها من قبل المجتمع للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات خالل الجائحة ما -
 ما هي أهم المهارات الواجب على النساء والفتيات إتباعها للتعامل مع الجائحة؟  -
 ؟ ومستوى الرضا لهذه الخدمات  ما هي أهم الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات خالل المرحلة لمواجهة العنف -

 نطاق الدراسة: 

  : قطاع غزة. النطاق الجغرافي -
 2020أغسطس يوليو إلى : من النطاق الزمني -

 أهمية الدراسة: 

تأتي هذه الدراسة في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا في كل أنحاء العالم ، وفي ظل التأثيرات الخطيرة والمميتة التي تركها انتشار 
حالة  خلق  ما   ، واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الحياة  مجاالت  جميع  وفي  والفئات  األعمار  كل  على  عالميُا  الهلع  الجائحة    من 

والخوف والشعور بالعجز أمام عدو غير مرئي ، لم يستطع أحد حتى اللحظة القضاء عليه وحماية البشرية من آثاره القاتلة التي طالت 
ال تقل دمارًا على اإلنسان، نساء ورجااًل، شيوخا وشبابا   اجتماعية أرواح البشر، وفي الجانب اآلخر عانت البشرية جمعاء من آثار أخرى 

هن األكثر تأثرًا بتبعات انتشار الجائحة ، وهن األكثر تعرضًا للعنف  الذي ازداد انتشارًا  -كما هي العادة دائماً  -أطفااًل، وكانت النساء و 
أثبتت أن األوضاع االقتصادية واالجتماعية   الجائحة، خاصة وأّن هناك دراسات عديدة  تشكل إطارا حاضنا الصعبة    وعمقًا في ظل 

العالم ككل،  الصحي واالجتماعيو كورونا غياب األمن االقتصادي  جائحة  أزمة  د جسدت  قللعنف. و    نعكس ا األمر الذي    على مستوى 
 الضغوط وترجمتها إلى جرائم عنف ضد النساء.هذه إلى تحويل والذي قاد في النهاية العالقات األسرية، طبيعة وبنية على سلبًا 
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المهم والضروري معرفة   الجائحة ومدى انتشاره في  لذلك كان من  انتشار  أثناء  النساء والفتيات  له  الذي تعرضت  العنف  حجم ونوعية 
في ظل أوضاع غير طبيعية وشديدة القسوة نتيجة الحصار وانتشار الفقر والبطالة    ،المجتمع الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة

 وانعدام سبل العيش اآلمن.

 أهداف الدراسة:

 الهدف الرئيسي:
 في قطاع غزة    النساء والفتياتضد العنف انخفاض(  /)زيادة/ كورونا على مستويات 19رفة مدى تأثير انتشار فيروس كوفيد مع

 األهداف الفرعية:
رصد ومعرفة مستويات العنف وأشكاله التي تعرضت لها النساء والفتيات قبل وخالل جائحة فيروس كوررنا-  

 الجهات التي كانت تتوجه إليها النساء في حال تعرضهن للعنف قبل ظهور الجائحة التعرف على   -1
 ظهور الجائحة  خاللتحديد الجهات التي تتوجه إليها النساء في حال تعرضهن للعنف  -2
 اآلليات الواجب إتباعها من قبل المجتمع للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات خالل الجائحة  معرفة  -3
 تحديد أهم المهارات الواجب على النساء والفتيات إتباعها للتعامل مع الجائحة  -4
 الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات خالل المرحلة لمواجهة العنف   أهمالتعرف على  -5
 . عن الجائحة بتوصيات ومقترحات لمعالجة اآلثار الناجمة  الخروج -6

 الدراسة:  منهجية
الدراسة على التحليلي، إضافة إلى  اعتمدت  المنهج الوصفي  الميدانية التي تعتمد على استقاء   استخدام  الدراسات  المتبعة في  المنهجية 

 المعلومات من مصادرها المباشرة من خالل أدوات جمع المعلومات المتبعة في هذا اإلطار وهي:  

صة على  مراجعة أدبيات الدراسة من دراسات وأبحاث وتقارير دولية ومحلية واستطالعات للرأي وبيانات صادرة عن الجهات المخت-1
 المستويين الدولي والوطني  

استمارة   384(،حيث شملت عينة الدراسة  Online Surveyاالستمارة: واعتمدت الباحثتان على استمارة وزعت ميدانيا وإليكترونا/ )-2
 استمارة الكترونيا، فيما تم تعبئة باقي االستمارات مباشرة من الفئة المستهدفة.   100موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس، تم تعبئة 

 . المجموعات المركزة حيث تم تنفيذ ثالث مجموعات مع محاميات ونساء محجورات ومديرات حالة-3

 .تين من منظور النوع االجتماعيتحليل البيانات الناتجة عن هاتين األدا-5

 .على المستوى المؤسساتي الخروج بمقترحات وتوصيات يتم االستفادة منها في تدخالت مستقبلية-6
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 مراجعة مصادر المعلومات الثانوية: 

الباحثتان المتوفرة، وذلك بهدف تقديم نظرة شاملة عن    قامت  الثانوية  الدراسة على مصادر المعلومات   تأثير بالتركيز في هذه 
النساء والفتيات  العنف  جائحة كورونا على   البيانات األساسية التي تم جمعهافي قطاع غزة،  ضد  وكذلك    ،وذلك بغية تعزيز 

 لنهائي. خالل مرحلتي استخالص المعلومات وكتابة التقرير ا
 

 مجتمع الدراسة: 

والنساء من سن   الفتيات  للدراسة من جميع  المجتمع األصلي  سنة، والقاطنات في محافظات قطاع غزة    65إلى    15يتكون 
 المختلفة.

بلغ إجمالي الفتيات والنساء في الفئة المحددة    حيثويشمل ذلك كل الفتيات والنساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة.  
 .5امرأة وفتاة، وهو ما يمثل المجتمع اإلحصائي لعينة الدراسة  561745م حوالي 2017( مع نهاية عام 15-65)
الجدول  و  التمثيل    التالي يعطي  العمرية من  صورة تفصيلية عن  الفئة  في  الزواج(  )آنسات، سبق لهن  للفتيات والنساء  النسبي 

 عامًا في قطاع غزة حسب توزيعهّن الجغرافي لمحافظات غزة الخمس:  15-65
 المجموع سبق لهن الزواج آنسات المحافظة 

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 
% 30.7 33161 الشمال  74793 69.3 %  107954 19.2 %  
% 32.2 61968 غزة  130377 67.8 %  192345 34.2 %  
الوسطي   29925 35.6 %  54070 64.4 %  83995 15.0 %  

% 32.0 34561 خان يونس   73488 68.0 %  108049 19.2 %  
رفح   23089 33.3 %  46313 66.7 %  69402 12.4 %  

%32.5 182704 المجموع  379041 67.5%  561745 100 %  
 

 عينة الدراسة: 
ثقة   مستوي  عند  اإلحصائية  المعادالت  استخدام  خالل  من  الدراسة  عينة  حجم  حساب  ثقة(:  95تم  )فترة  هامشي  وخطأ   %

0.05،العينة العشوائية الطبقية، حيث تؤخذ هذه العينة حسب الوزن  وقد تم اختيار  سيدة     384حجم العينة المقدر هو:  وكان
 لدراسة وفقًا للمتغيرات الرئيسة في الدراسة.النسبي لطبقات مجتمع ا

التمثيل النسبي )حجم العينة التفصيلي( للفتيات والنساء في قطاع غزة وتوزيعهم حسب متغيري الحالة    التالي يوضح الجدول  و 
 االجتماعية والمحافظة: 

 
 

 
 . 2018فبراير، -، شباط"مسح األفراد، " لسطينيالف المركزي لإلحصاء  الجهاز5
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 المجموع  سبق لهن الزواج  آنسات  المحافظة 
 74 51 23 الشمال  
 131 89 42 غزة 

 58 37 21 الوسطي 
 74 50 24 خان يونس  

 47 32 15 رفح
 384 259 125 المجموع 

 

اوي على محافظات قطاع غزة  بالتس  مجموعات بؤرية فتم توزيع المشاركات فيها  3أما عينة المجموعات البؤرية والبالغ عددها  
 .وفتاة سيدة37الخمسة، حيث بلغ إجمالي الحضور في الثالث مجموعات 

 األدوات المستخدمة في الدراسة: 
 وقد مرت عملية إعداد بطاقة المقابلة عبر أربعة مراحل:للمركز   اإلحصائيأداة قام بتطويرها المستشار  الباحثتان تاعتمد

 تصميم مسودة أولية ألسئلة التقييم/ الدراسة بمشاركة باحثين من المركز.  .1
 . مع الجهات المختصة مراجعة المسودة األولية .2
 . واردةأخذ االقتراحات المناسبة والتعديالت ال .3
 تصميم النسخة النهائية من أسئلة المقابلة.  .4

د معلومات ونسب واردة أما عملية تصميم أسئلة المجموعات البؤرية فقد تمت بهدف الحصول على بيانات أكثر عمقًا أو لتأكي
 .من النساء

 جمع البيانات: 
البيانات    تم   النساءالمقاب  من  جمع  مع  والصحي    الت  المنزلي  الحجر  البؤريةداخل  المجموعات  فيها   ،  شاركت  التي 

في    لباحثاتل  مع النساءتم تسليم النسخة المعدلة من بطاقة المقابلة  والمشاهدات المباشرة، حيث  متخصصات في قضايا العنف  
استمرت مرحلة المحتملة على شكل نسخ ورقية، وقد  المعلومات  قائمة بمصادر  نفسه مع  الم  الوقت  إجراء  قابالت مع علمية 

بتحديد مصادر المعلومات واستخدموا بطاقة المقابلة كأساس لتسجيل البيانات، وعندما كان    ، وقد قام الباحثتانأيام  10النساء
  تجمع البيانات عبر المقابلة غير آمن في بعض األحيان، تم استخدام دفاتر المالحظات لتدوين المعلومات والبيانات، ثم قام

إلى    ثتانباحال جمعها  تم  التي  المقابالت  من  النهائية  النسخ  باإلحصائيالمحلل  بإرسال  الفريق  قام  ذلك  وبعد  من  ،  عدد  عقد 
البؤرية والفتياتبغ  المجموعات  النساء  بها  أدلت  التي  المعلومات  التحقق من  التي    رض  الغامضة  النقاط  واإلجابة عن بعض 

 ظهرت الحاجة لالستفهام عنها.
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 آلية مقاطعة المعلومات بطريقة المثلث: 

 أجراه الباحثون بهدف: المستوى األول:
 الحصول على البيانات .1
 التأكد من مستوى موثوقية هذه البيانات  .2
 
 
 

 تم إجراؤه خالل عملية مراجعة البيانات مع الباحثين بهدف: المستوى الثاني:
 الحصول على البيانات .1
 التأكد من مستوى موثوقية هذه البيانات   .2

 
 
 
 

 : مراجعة القيم الشاذة مع الباحثات  عملية 

 الخطوات التالية:  إتباعتم  اإلحصائيالمحلل نماذج المقابالت المعبئة إلى  بعد أن أرسلت الباحثتان
 مقارنة المقابالت مع مصادر المعلومات الثانوية.  •
 (.أمكنمهاتفتهن إنمن خالل مقابلتهم أو  على تفاصيل إضافية من النساءالتحقق من مصادر المعلومات )الحصول   •
 التحقق من األسئلة باستخدام تضارب المعلومات.  •
 الباحثين عند الحاجة إلى توضيحات إضافية.إعادة تقييم الوضع على األرض من قبل  •

 إدارة وتحليل البيانات: 

، ومن ثم قام المحلل اإلحصائي  SPSSقام فريق اإلدخال بإدخال البيانات التي تم جمعها من المقابالت الفردية على برنامج  
ة وبعض القيم المفقودة أيضًا، ثم قام  باستخدام البرنامج الستكشاف القيم المفقودة والقيم الشاذة. وقد ظهرت بعض القيم الشاذ

بمراجعة المقابالت التي تضمنت قيم شاذة أو مفقودة مع الباحثين وتم تصحيح هذه القيم واستغرقت هذه المرحلة خمسة أيام،  
البيانية باستخدام برنامجي   التقاطع واألشكال  والتي    SPSSو  EXCELبعد ذلك قام المحلل اإلحصائي بمرحلة إعداد جداول 

 تشكل جزءًا مهمًا في تحليل نتائج التقييم.

 : الصعوبات 
 مراجع مهمة خاصة بموضوع الدراسة.  قلة ، وبالتالي عدم  جّدة الموضوع على المستوى البحثي-1
كوفيدال  قلة-2 بين  تربط  الدراسة  بموضوع  خاصة  تحليلية  النساء   19دراسات  ضد  االجتماعي  النوع  على  المبني  والعنف 

 والفتيات.
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 خاصة بالجائحة.اءات مبنية على النوع االجتماعي ضعف توفر إحص-3
 . رير رسمية، على المستوى الوطني، خاصة بالجائحة ومدى انتشارهاوتقابيانات  قلة توفر-4
المفروضة على  صعوبة التعاطي مع موضوع الدراسة من قبل الفئة المستهدفة نتيجة اعتبارات متعددة أهمها الخوف والقيود  -5

 الحركة. 
 
 

 مراحل إعداد الدراسة 
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 مفاهيم الدراسة:

 :فيروسات كورونا

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من االعتالالت في البشر، تتراوح ما بين 
 .6الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من األمراض الحيوانية نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية 

 : 19فيروس كوفيد 

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس  19-مرض كوفيد
اآلن إلى جائحة تؤثر   19-. وقد تحّول كوفيد2019الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر  

 .7لم على العديد من بلدان العا

 العنف:

أو   األشخاص  من  مجموعة  أو  آخر  أو ضد شخص  الذات  ضد  باستعمالها  التهديد  أو  متعمد  بشكل  السلطة  أو  القوة  استخدام  »هو 
 .8من شانه أن يلحق إصابة أو موتا أو أذى معنويا أو عاهة في النمو أو عجزا«  مجتمع،

 العنف ضد المرأة: 

فعل عنيف قائم   )أي بأنه:    (9) 1993يعرف العنف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي وقعته األمم المتحدة سنة  
بما في ذلك    للمرأة،والذي ينجم عنه أو يخّيل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية    المرأة،على أساس الجنس ضد  

من   التعسفي  الحرمان  أو  اإلكراه  أو  الفعل  هذا  مثل  باقتراف  أو    الحرية، التهديد  العامة  الحياة  في  ذلك  أوقع   .الخاصة(سواء 
 :  جتماعيالنوع اال

المبنّية اجتماعّيا للنساء والرجال، مثل األعراف   “الخصائص بأّنه:   (Gender) تعّرف منظمة الصّحة العالمية النوع االجتماعي/الجندر
 ”10واألدوار والعالقات بين الذكر واألنثى. كما تختلف من مجتمع إلى آخر ويمكن تغييرها

 منظور النوع االجتماعي:

 
 /https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar: موقع منظمة الصحة العالمية:   6
 : موقع منظمة الصحة العالمية7

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
8 :alnf-https://sites.google.com/site/violenceschild/home/tryf 
 1993: اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، األمم المتحدة سنة   9

10  :topics/gender-https://www.who.int/health 

https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
https://sites.google.com/site/violenceschild/home/tryf-alnf
https://www.who.int/health-topics/gender
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منظور   هو  االجتماعي  النوع  منظور  فتعميم  المتحدة"،  األمم  "منظمة  تعريف  لتشجيع  وإستراتيجيةحسب  عالميا  النوع  معتمدة  مساواة 

أو محاولة لتحقيق هدف مساواة النوع االجتماعي وليس نتيجة أو هدف    ستراتيجيةإ، ومنظور تعميم النوع االجتماعي يعتبر  االجتماعي
 11.في حد ذاته

 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري للدراسة
 مقدمة: 

شمل هذا الفصل الخلفية النظرية التي تحدثت عن الموضوع مشكلة البحث، حيث ناقش هذا الفصل الوضع القائم في قطاع  
، كما تطرق ألوضاع النساء والفتيات خالل الجائحة، وإلى العنف الواقع على النساء والفتيات 19لمدى تفشي جائحة كوفيد غزة 

، وأخيرا 19تطرقه الحتمالية ارتفاع حاالت العنف خالل جائحة فيروس كورونا "كوفيد "ومدى تأثره بظهور األوبئة، إضافًة إلى  
 تم عرض ما توصلت إليه الدراسات السابقة في المشكلة موضوع الدراسة. 

 نظرة عامة على واقع جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها 
فلسطيني آخر بفيروس كورونا، مما يرفع العدد   10,000، أثبتت الفحوصات إصابة أكثر من  تغطيها الدراسةخالل الفترة التي  

بالمائة، وذلك    14حالة. وزاد عدد الحاالت النشطة حالًيا بنحو    46,600التراكمي للحاالت المصابة منذ بداية األزمة إلى نحو  
العدد التراكمي ، مما يرفع  سبتمبر  22ما قبل  شخًصا آخر خالل الفترة    99مصاًبا. وتوفي    12,700مصاًبا إلى    11,100من  

إلى   بالفيروس  اإلصابة  عن  الناجمة  الوفاة  بينها    314لحاالت  من  القدس   297حالة،  فيها  بما  الغربية،  الضفة  في  حالة 
مريًضا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة ثمانية منهم ربطهم بأجهزة   34حالة في قطاع غزة. ويوجد    17الشرقية، و

  .التنفس الصناعي

التي   الفترة  خالل  متضاربة  اتجاهات  لوحظت  قبل    الدراسة  تغطيهاوقد  المحافظات.    (2020سبتمبر    22)ما  مختلف  في 
بالمائة من الحاالت النشطة. وقد يعزى ذلك، في    46فسّجلت محافظة الخليل، التي تشكل بؤرة تفشي الوباء، انخفاًضا نسبته  

حوصات التي ُتجرى في تلك المنطقة، بسبب انعدام االتساق في سياسة الفحص  جانب منه، إلى التراجع الذي طرأ على عدد الف
المتزايد، وخاصة في أوساط األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض اإلصابة   التي تنفذها وزارة الصحة، إلى جانب االتجاه 

بالعدوى   المرتبطة  االجتماعية  الوصمة  بسبب  الفحوصات  إجراء  عن  العزوف  نحو  عدد  بالفيروس،  المقابل، وصل  وفي  به. 
  .بالمائة 50الحاالت النشطة في القدس الشرقية ومحافظة نابلس إلى الضعف، بينما زاد عددها في رام هللا بنحو 

، وأصيبت جميع هذه  2020سبتمبر    22ما قبل  بالمائة خالل الفترة    50وفي قطاع غزة أيًضا، زاد عدد الحاالت النشطة عن  
النظام   منها  يعاني  التي  الهشاشة  إزاء  القلق  يثير  مما  المحلي،  المجتمع  أوساط  في  العدوى  انتقال  استمرار  بسبب  الحاالت 

 
 https://genderiyya.xyz/wikموقع ويكي جندر : 11

https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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اإلغالق الذي ُفرض خالل األسبوع األخير من شهر آب/أغسطس بعد اكتشاف    الصحي في غزة منذ أمد بعيد. وجرى تخفيف
أولى الحاالت المصابة خارج مراكز الحجر على أساس انتقائي في المناطق األقل تضرًرا، وسط فرض التدابير االحترازية على  

  (12).نحو صارم، كالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات

 قطاع غزة 

 سبتمبر  22ما قبل  حالة وفاة خالل الفترة    11حالة، و  500حالة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي    1,200سجلت إصابة نحو  
بالمائة من    85حالة. وتستحوذ محافظتا غزة وشمال غزة على نحو    1,780في قطاع غزة. وبذلك، بلغ عدد الحاالت النشطة  

  .ريًبا إلى سريان العدوى في أوساط المجتمع المحليالحاالت النشطة، التي ُتعزى إصابتها كلها تق

وفي سياق اإلغالق المفروض منذ أواخر شهر آب/أغسطس، ال يزال التنقل بين المحافظات محظوًرا إلى حد كبير، وال تزال  
لمصنفة ضمن  المدارس ومعظم المنشآت العامة مغلقة. ومع ذلك، ُيسمح بالتنقل في المناطق األقل تضرًرا داخل المحافظات ا 

الساعة   بين  و»الصفراء«،  »الخضراء«  و  7:00الفئات  في    8:00صباًحا  مفروًضا  التام  اإلغالق  زال  ما  حين  في  مساًء، 
المناطق »الحمراء« )التي تضم أجزاء من مدينة غزة ومحافظة شمال غزة بكاملها(. وفضاًل عن ذلك، أعادت مراكز التسوق في  

تح أبوابها، ويسمح لمعظم المحالت التجارية بمزاولة أعمالها لمدة ثالثة أيام في األسبوع، المناطق »الصفراء« و»الخضراء« ف
  .شريطة االلتزام بتدابير السالمة المطلوبة

أيلول/سبتمبر، أعلنت السلطات الصحية في غزة معايير جديدة لخروج المرضى الذين ال تظهر عليهم أعراض   12وفي يوم  
كما جرى تقليص فترة   ، دون اشتراط خضوعهم لالختبارفيه الكفاية من مراكز العزل )حسب كل حالة(اإلصابة لفترة طويلة بما  

  21إلى غزة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية أو المصرية من    ات/العائدين  ات/الحجر التي ُتفرض على الفلسطينيين
وُيشترط على العاملين في المجال اإلنساني ممن يدخلون غزة الخضوع للحجر    وقلصت إلى أسبوع واحد  يوًما.  14يوًما إلى  

ترة الثماني واألربعين ساعة التي لمدة خمسة أيام فقط، شريطة أن يتمكنوا من إثبات أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية خالل ف
ثاٍن يثبت سالمتهم من  أيام ويخضعوا لفحص  لمدة خمسة  للحجر  الخضوع  إلى غزة، وبعد أن يستوفوا شرط  سبقت وصولهم 

  13.المرض

 : أوضاع النساء والفتيات في ظل كورونا

إناثا  اكوروناعلى  آثار جائحة    متفاقت القائمة من قبل،   تهذه الجائحة عّمقفلنساء والفتيات لمجرد كونهن  أوجه عدم المساواة 
جميع    توكشف في  الجائحة  آثار  من  بدورها  تزيد  ضعف  مواطن  من  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  النظم  يشوب  ما 

 .الحماية االجتماعيةو   األمن باإلضافة إلى، ية االقتصادو ة يالمجاالتالصح

 

12OCHA ،( 2020أيلول/سبتمبر  22-9( | تقرير الحالة الثامن عشر )19-حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا )كوفيد 
 نفس المرجع السابق 13
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بسبب  " االجتماعية  العزلة  تدابير  وفرض  التجول  بتقييد  المقترن  واالجتماعي  االقتصادي  الضغط  تزايد  أصبح  الومع  جائحة، 
الجنس بيوتهن  العنف  يلزمن  أن  العامعلى  اإلغالق  بسبب  ُيجبرن  كثيرات  نساء  وثمة  تصاعدي.  بشكل  يتزايد  من    معي 

خاصة وأّنالجائحة العالمية قد  .  عطلة أو بات الوصول إليها متعذرا، في وقٍت أصبحت فيه خدمات دعم الضحايا مدون يضطه
أدت إلى زيادة كبيرة في القيود المفروضة على حرية تنقل األشخاص في جميع أنحاء العالم، وإلى ورود تقارير مثيرة للقلق عن  

وأدى القانون،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  تقويض  في  لإلمعان  الطوارئ  تدابير  استخدام  أث  إساءة  إلى  سلبياذلك  قدرة   ةر  على 
وألقت األزمة بظاللها أكثر على النساء، حيث إن    14" .المجتمعات واألفراد على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير

 .15التي تم تسريح العمالة منها تشغلها نساء على مستوى العالم و % من الوظائف 60أكثر من 

أّنا الجنسين  لفجواتكما  ل  عالميًا وعربيًاأدت  القائمة، بين  السلبية  النساءجائحة  إلى زيادة اآلثار  . وهناك والفتيات  كورونا على 
 .مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة عدم المساواة بين الجنسين أثناء هذه الجائحة وبعدها

من ارتفاع نسبة العنف  في أنحاء العالم  ئية،  حّذرت الجمعيات النسا،  مع جلوس مئات الماليين من سّكان العالم في منازلهمو 
المخاوف والهموم من فقدان الوظائف وقلة  بفيه  يشعرونبعدما أرغم الناس على البقاء في منازلهم في وقت  ،  المنزلّي ضد النساء

أّن  و   ،المال الطبيعي  من  النساء  لذلك  الرجال  تخسر  من  الوباءأكثر  مهام    والضغوطنتيجة  ستلقى  كما  والمالية،  االجتماعية 
 .على عاتق النساء بشكل شبه تامّ  ين في المنازل بعد إقفال المدارسالعناية باألطفال الجالس

  صحة   كما تواجه النساء الحوامل مجموعة مختلفة تماما من التحديات، خاصة ضغوط عدم معرفة كيفية تأثير الفيروس على
 أطفالهن بالضبط.

 2020 امي عمليونوظيفةعلىاألقلف  1.7 أنيخسرالعالمالعربي" اإلسكوا" االقتصادية، تتوقعمن الناحية 
%،  20 ألّنمشاركةالنساءفيالقوىالعاملةفي العالمالعربيتبلغمايقارب، و نتيجةجائحةكورونا،بينهامايقاربسبعمئةألفوظيفةتشغلهاالنساء

 الكالم هنا مشبك   .16ضعف نسبة خسائر الرجال تصلنسبةخسائرهنللوظائفس فإن

 : العنف الواقع على النساء والفتياتأثر ظهور األوبئة على 

المعاملة وفي أوقات  الجنسين، مما يزيد من مخاطر إساءة  القائمة بين  المساواة ونقاط الضعف  إلى تفاقم عدم  تؤدي األوبئة 
والفتيات أكثر عرضة لخطر، على سبيل المثال، عنف الشريك الحميم وأشكال  األزمات مثل تفشي األمراض، قد تكون النساء  

 أخرى من العنف المنزلي بسبب زيادة التوترات في األسرة. 
 

coronavirus-https://www.un.org/ar/un-" طالع:   ( على النساء والفتيات 19-)كوفيد   2019موجز للسياسات: أثر مرض فيروس كورونا لعام    األمم المتحدة، " 14

19-covid-recover-efforts-centre-girls-and-women-team/put-communications 

 
  (The Institute for Women's Policy Research): معهد أبحاث سياسة المرأة 15

 
موقع قناة الحرة، "أرقام صادمة"، للمزيد يرجي زيارة:  16

https://www.alhurra.com/business/2020/03/19/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/arabic_brief_on_covid_and_women.pdf
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19
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كما أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة من أشكال أخرى من العنف بما في ذلك االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي  
في غرب أفريقيا    2016  –  2013سبيل المثال عرضت اآلثار االقتصادية النتشار فايروس إيبوال  في مثل هذه الحاالت، على  

 النساء والفتيات لخطر أكبر من االستغالل والعنف بأنواعه.

لضحايا   الداعم  االكلينيكي  العالج  )مثل  العنف  من  الناجيات  ودعم  للحياة  المنقذة  الرعاية  قطع  يتم  قد  ذلك،  إلى  إضافًة 
النفسي االجتماعي( في توفير الرعاية الصحية عندما يكون مقدمو الرعاية الصحية  االغتصا ب ودعم الصحة النفسية والدعم 

مثقلون باألعباء ومشغولون بالتعامل مع حاالت فايروس كورونا المستجد. ويجب أن تتأكد األنظمة امتالك العاملين في مجال  
لتعامل مع المعلومات الحساسة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وأن  الصحة للمهارات المطلوبة والموارد الالزمة ل

يتم مقابلة أي كشف عن عنف نوعي باالحترام والمواساة والسرية وأن تقدم الخدمات بنهج يركز على الناجيات، ومن المهم جدًا  
اية المتاحة وإبالغ المجموعات األساسية ومقدمي تحديث مسارات إحالة حاالت العنف لتعكس التغييرات الحادثة بمنشآت الرع

 ( 17) الرعاية بهذه المسارات المحدثة.

 :19احتمالية ارتفاع حاالت العنف خالل جائحة فيروس كورونا "كوفيد "

نظرًا 
نظراأدىبدورهإلىإلزامجميعأفراداألسرةبالبق  ً لحالةالطوارئالمفروضةومنعخروججميعالمواطنينوالمقيمينمنبيوتهمتطبيقاللحجرااللزامي،والذي

فيحاالتالعنفالمبنيعلىالنوعاالجتماعي .  اءفيالمنزل،تشيرالمعلوماتالمتوفرةمنأماكنمختلفةمنالعالم، 
بأنهيترتبعلىذلكازدياداتخاذجميع   ً وفيهذهالحالة،يقععلىعاتقالحكومة

( يرخطتواصلمباشروسريع)أكثرمنخطواحدالتدابيرالخاصةلتوفيرالحمايةللنساءوالفتيات،وقديكونذلكمنخاللتوف
لتتمكنالنساءمناإلبالغفيحالتعرضهنللعنف،وعلىالحكومةأنتقدماالستجابةالسريعةلجميعحاالتالعنفالمبنيعلىالنوعاالجتماعي،معضمانمسا 

. ءلةومحاسبةمرتكبيها،وتقديمالدعمالنفسيواالجتماعيوالقانونيللنساءوالفتياتمنخاللفريقمهنيومدرب
 . اضطرارفعلىالحكومةالوصوإللىالحاالتالمعنفةوتقديمالدعمالالزملهن،وتوفيرمراكزمناسبةوآمنةلعالجهنوايوائهنعندالحاجةوحينيكونهنالك

ومعخصوصيةالوضعالحاليوماقديترتبعليهمنمخاوفمناستقبالوافداتجديداتمنضحاياالعنفالمنزلي 
وس،يكونعلىالحكومةواجبامنخالاللقيامبفحصالوافداتالجديداتوفيحالإلىمراكزااليواء،قديكنمصاباتأوحامالتللفير  ً فيأخذاالحتياطاتالالزمة،

ةثبوتإصابة،يجبتوفيربدائآلمنةمنمراكزايواءومساحاتآمنة،وضمانتوفيركالالحتياجاتوالرعايةالصحيةالالزمة،وضمانتقديمالدعمالنفسيواال 
 .18جتماعيالذييمكنالوصوإلليهعنبعدمنخالاللخطوطالساخنةوغيرهامنالطرقوالوسائالآلمنة

 : الدراسات السابقة الخاصة بجائحة كورونا
 

1719 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific. Gender Based Violence AOR Protection Cluster Asia -The COVID

and Pacific; Gender in Humanitarian Action Asia and Pacific, 2020https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-
03/GiHA%20WG%20advocacy%20%20brief%20final%5B4%5D.pdf 

18UNWOMEN, “Guidance Note on Women’s Rights during the COVID-19 Emergency”, march, 2020, Palestine, p1. 
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عن   الحديث  الصعب  معمقةمن  اآلثار    دراسات  وحول  حوله  الرؤية  اكتمال  وعدم  المرض،  جّده  نتيجة  كورونا،  جائحة  عن 
الواسعة والمركبة التي تركها على حياة البشر في كل أنحاء العالم، على الرغم من وجود محاوالت متعددة وجادة لسبر أغوار  

ن وبيت من هذا العالم وعلى جميع األصعدة بال هذا الفيروس / الجائحة ومعرفة اآلثار السلبية العميقة التي تركها في كل رك
كتقارير واستطالعات رأي وتقدير موقف وإجراءات وإرشادات كثيرة انتشرت في محاولة   جادة،استثناء. كما قلنا هناك محاوالت  

 ات./خاصة من الفقراء والمهمشين المختلفة،لمواجهة انتشار الفيروس وتحجيم آثاره السلبية على الفئات المجتمعية 

 ويمكن هنا ذكر بعض الجهود البحثية على المستوى الدولي والوطني التي   تناولت جائحة كورونا في جوانب بعينها وهي:

 أواًل على المستوى العربي والدولي:
 :19والعنف األسري في األردن/ نتائج ومؤشرات كورونا -1

النتائج أهمها: أدى حظر التجول إلى مشاحنات أو خالفات أو  وهو استطالع رأي نفذته الحكومة األردنية خلص إلى جملة من  
%(،  17%(، وأبرز أشكاله هي العنف اللفظي ) 34) األردنيين عنف داخل األسر خالل فترة حظر التجول عند أكثر من ثلث

  %( حصلت 19%( منهم، و)75( عند )3-1%(. وقد حصلت حاالت العنف هذه من )6%(، واإلهمال )9والعنف النفسي )
وكانت األطراف الرئيسية في هذه   مرات خالل فترة حظر التجول.  6عندهم حاالت العنف أو الخالفات أو المشاحنات أكثر من 

%(، األخوة الذكور بين بعضهم  11%(، األخوة واألخوات )13حد اإلخوة الذكور ) أ%(، األب و 34الخالفات الزوج والزوجة ) 
(10 .)% 

القائمة على النوع االجتماعي والعنف ضد   19-تقييم سريع حول تأثير جائحة كوفيد ”-2 على األعراف االجتماعية 

 :"20المرأة

دراسة استقصائية عبر شبكة اإلنترنت ركزت عبارة عن    وهوالعربيةالمكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول    اه أجر 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.   النتائج إلى أن  على أدوار الجنسين والمواقف والممارسات  النتائجوخلصت 

كورونازادتمنعبءالر  . عايةغيرمدفوعةاألجروالعماللمنزليلكلمنالرجالوالنساءفيالمنطقةجائحة 
بينماتبدوالمهامالمنزليةمثاللتنظيفوالطهي،علىوجهالخصوص،بشكلشبهحصريمنمسؤولياتالمرأة،فيما  

  .تمتوزيعمسؤولياتالرعايةغيرالمدفوعةاألخرىبشكألكثرتوازًنا،السيمابيناألزواج
. العتناءالجسديباألطفال،والرجاألكثرعرضةلتقديمالدعمالتعليمي وكانتالنساءعادًةأكثرعرضةلتوليمسؤوليةا

 .باإلضافةإلىذلك،أفادالمشاركونالرجالبزيادةالوقتالذييقضونهفيرعايةأفراداألسرةمنكبارالسنأوذوياإلعاقةأوالمرضى

 
، قم بزيارة:  كورونا والعنف األسري في األردن/ نتائج ومؤشرات"  ، "األردني سلسلة استطالعات المؤشر19

http://jcss.org/ShowNewsAr.aspx?NewsId=830 . 
20UNWOMEN" ،قم بزيارة:  لعنف ضد المرأةعلى األعراف االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي وا 19-تقييم سريع حول تأثير جائحة كوفيد ،"

https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/brief-the-effects-of-covid-19-on-violence-against-women-

and-gendered-social-norms 

https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/brief-the-effects-of-covid-19-on-violence-against-women-and-gendered-social-norms
https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/brief-the-effects-of-covid-19-on-violence-against-women-and-gendered-social-norms
https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/brief-the-effects-of-covid-19-on-violence-against-women-and-gendered-social-norms
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 ثانيًا على المستوى الوطني:  
 :21(19-للرأي حول أداء الحكومة الفلسطينية تجاه فيروس كورونا )كوفيد استطالع-1

إجراءات  بأسره وخصوصا  والعالم  الفلسطيني  المجتمع  بها  يمر  التي  بالمرحلة  عالقة  ذات  قضايا  االستطالع حول  تمحور 
ت الفردي  التكيف  العالقة وآليات  الجهات ذات  الفلسطينية، وتقييم دور كافة  الوطنية  تم  السلطة  فيروس كورونا.  جاه جائحة 

( إلكترونية  منصة  خالل  من  باالستطالع  وتمت  Online Surveyالقيام  قبل    اإلجابة(،  من  فلسطيني   800عليه 
% بالتتالي. وقد خلص االستطالع إلى جملة من النتائج المهمة 43% و57وفلسطينيةووصلت مشاركة الرجال والنساء إلى 

أهمها: واألسرة  النساء  يخص  و40أّن    فيما  المجتمعي  العنف  في  ازديادا  يتوقعون  العنف  %35  في  ازديادا  يتوقعون   %
%  41% من الرجالو40% من النساء يصرحن بأن األعباء المنزلية الملقاة على عاتقهن قد زادت، مقارنة مع  58األسري.  

 % من الرجال. 32من النساء صّرحّن بأن واجبات العناية باألطفال قد زادت، مقارنة مع 

  :GBV22رأي حول معرفة أثر األزمة الصحيـة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على قضايا استطالع-2

والطفل  جمعيةعايشه-الكترونياً -نفـذته   المرأة  المستجد  لحماية  كورونا  فيروس  عن  الناجمة  الصحية  األزمة  أثر   لمعرفة 
(COVID-19   .الفلسـطيني المجتمـع  في  واالجتماعية  النفسية  وتبعاتها  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  قضايا  على 

جر المنزلي بلغت في ظل الح  المبني على النوع االجتماعي  وكانت أبرز نتائجه أّن هناك زيادة ملحوظة في معدالت العنف
وأن  36 نسبته  %69.9  ما  وأّن  االقتصادي،  للعنف  تعرضن  النساء  النفسي، 60.7% من  للعنف  تعرضن  النساء  % من 
 % تعرضن للعنف الجسدي. 22.9% تعرضن للعنف اللفظي، و28.9% تعرضن للعنف االجتماعي، و30.2و

 :23اع غزةحقائق حول تأثير فيروس كرورنا على الصحة النفسية في قط ورقة-3

النفسية من خالل شبكة المنظمات األهلية في يونيو الماضي من العام    والتي    2020نفذ هذه الورقة برنامج غزة للصحة 
أكدت أن هناك أثارا نفسية للفيروس على سكان قطاع غزة تمثلت هذه اآلثار الضغط النفسي والتوتر والقلق واالكتئاب وأن 

جتماعية المقدمة ومعرفة في أية مستويات يتم تقديم هذه التدخالت التي اعتمدته  هناك ضرورة لتقييم التدخالت النفسية واال
 . اللجنة الدولية

 :1924-حول أوضاع المرأة في ظل كوفيد للمرأة لهيئة األمم المتحدة دراسة-4

 
لع المزيد:  ، طا(19-للرأي حول أداء الحكومة الفلسطينية تجاه فيروس كورونا )كوفيد استطالع21

http://www.awrad.org/files/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%

D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86%20--%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%2019%20--

%2031.3.2020.pdf 
العنف المبني على النوع االجتماعي  رأي حول معرفة أثر األزمة الصحيـة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على قضايا استطالع22

 https://aisha.ps/ar/releases/12طالع المزيد: 
http://pngoportal.org/news/wp-طالع المزيد:   ،"حقائق حول تأثير فيروس كرورنا على الصحة النفسية في قطاع غزة ، " ورقةبرنامج غزة للصحة النفسية 23

content/uploads/2020/06/Mental-Health.pdf 
 https://news.un.org/ar/story/2020/07/1057572"، طالع المزيد: 19-كوفيدجائحة  أوضاع المرأة في ظل  للمرأة، " لهيئة األمم المتحدة 24
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االقتصادي    الوضع  وتفاقم  المنازل  في  المحجورات  النساء  والرعاية على  المنزلية  األعباء  تزايد  إلى  الدراسة  أشارت  حيث 
أفدن بأن هناك    ائهن% من الفئات المستطلعة أر 68والمعيشي لألسر، ما أدى إلى زيادة معدالت العنف الواقع عليهن، وأن  

ا أثناء  المنزلية  األعباء  حجم  في  أفادت  زيادة  المنزلي  األطفال 52لحجر  برعاية  تتعلق  األعباء  هذه  حجم  أن  منهن   %
على   -5 .ومتابعتهم واإلغالق  كورونا  جائحة  وباء  تفشي  أثر  حول  االجتماعية  والتنمية  للصحة  جذور  مؤسسة  دراسة 

أن   الدراسة  نتائج  بينت  حيث  حزيران  في  نفذت  التي  فلسطين  في  المنزلي  والعنف  األسرة  من  21حوالي  ديناميات   %
% يعتقدون أن العنف المنزلي 70.8وأن  .المشاركين/ات في الدراسة يعتقدون بأن هناك زيادة في معدالت العنف المجتمعي

سيزداد في حالة تمديد فترة اإلغالق كما أكدت الدراسة أن الزوجات أكثر تعرضا للعنف اللفظي والجسدي من قبل أزواجهم  
 .أطفالهم للعنف اللفظيفضال عن تعرض 

مؤسسة جذور للصحة والتنمية االجتماعية حول أثر تفشي وباء جائحة كورونا واإلغالق على ديناميات   دراسة-5

 25األسرة والعنف المنزلي في فلسطين 

ادة % من المشاركين/ات في الدراسة يعتقدون بأن هناك زي21التي نفذت في حزيران حيث بينت نتائج الدراسة أن حوالي  
 في معدالت العنف المجتمعي. 

% يعتقدون أن العنف المنزلي سيزداد في حالة تمديد فترة اإلغالق كما أكدت الدراسة أن الزوجات أكثر تعرضا  70.8وأن  
 للعنف اللفظي والجسدي من قبل أزواجهم فضال عن تعرض أطفالهم للعنف اللفظي. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث    

 
أثر تفشي وباء جائحة كورونا واإلغالق على ديناميات األسرة والعنف المنزلي في فلسطين"، طالع المزيد:   ، "االجتماعيةمؤسسة جذور للصحة والتنمية 25

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Impact%20of%20COVID19%20outbreak%20and%20lockdown%20on%20family%20dynamics%20and%20domestic%20vi

olence%20in%20Palestine.pdf 
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مدى هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة التي جمعتها الباحثتان، حيث ناقش خصائص عينة البحث، كما وناقش هذا  تضمن
  19أسباب زيادة العنف الممارس ضد النساء خالل جائحة كوفيد بشكل عام،  تأثر النساء والفتيات بالعنف مع ظهور جائحة كورونا

تبعًا لمتغير  مدى تأثر النساء والفتيات بالعنف مع ظهور جائحة كوروناًا ، وناقش أيض)كورونا( من وجهة نظر المبحوثات 
 )المحافظة، العمر، الحالة الزواجية، المستوى التعليمي، الحالة العملية، الحالة العملية للمعيل(. 

 أوالً: خصائص عينة البحث: 

 المحافظة:  .أ

 النسبة المحافظة 
 %22.7 شمال غزة
 %31.0 غزة

 %16.8 الوسطى
 %16.2 خانيونس 
 %13.3 رفح

 %100 المجموع
الجدول بلغت    السابق  يتضح من  في شمال غزة  الدراسة  عينة  والفتيات  النساء  نسبة  بلغت22.7أن  بينما  في    %، 

 % في رفح. 13.3% في محافظة خانيونس، وأخيرًا 16.2% في محافظة الوسطى،  16.8%، و31.0 محافظة غزة
 الفئة العمرية:  .ب

 النسبة الفئة العمرية 
15-  18  4.8% 
30-19من  43.0% 
31- 50  42.9% 
فأكثر -51  9.3% 

 %100 المجموع
 

الدراسة من   عينة  والفتيات  النساء  نسبة  أن  السابق  الجدول  )يتضح من  العمرية  بلغت  18-15الفئة  %،  4.8(سنة 
وأخيرًا   ،(50-31% فيما يخص الفئة العمرية )42.9%، و43.0( سنة 30-19بينما بلغت نسبة الفئة العمرية من )

 . سنة فأكثر 51للفئة العمرية % 9.3
 الحالة الزواجية: .ت

 النسبة % الحالة الزواجية

 %29.3 آنسات
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 %50.1 متزوجة 
 %8.8 مطلقة
 %7.6 أرملة 
 %4.2 معلقة
 %100 المجموع

بلغت   الدراسة  اآلنسات عينة  أن نسبة  السابق  الجدول  المتزوجات29.3يتضح من  بلغت نسبة  بينما   ،%50.1  ،%
 %. 4.2%، بينما كانت نسبة المعلقات تساوي 7.6نسبة األرامل تساوي  % فيما يخص المطلقات،وكانت8.8و

 :المستوى التعليمي .ث

 النسبة % المستوى التعليمي
 %3.6 غير متعلمة 
 %11.0 أقرأ وأكتب 
 %17.7 دون الثانوي 
 %36.4 ثانوي 
 %31.2 جامعي
 %100 المجموع

%، بينما بلغت نسبة النساء والفتيات اللواتي  3.6يتضح من الجدول السابق أن غير المتعلمات عينة الدراسة بلغت  
ويكتبن و 11.0يقرأن  المستوى  %17.7،  صاحبات  والفتيات  النساء  نسبة  الثانوية،وكانت  دون  التعليمي  مستواهم   %

 %. 31.2تساوي  %، بينما كانت نسبة الجامعيات36.4التعليمي الثانوي تساوي 
 الحالة العلمية: .ج

الحالة العملية 
لسيدة ل  

 النسبة %

 %17.9 تعمل
 %82.1 ال تعمل 
 %100 المجموع

 
%، بينما بلغت نسبة النساء والفتيات 17.9يتضح من الجدول السابق أن نسبة النساء والفتيات اللواتي يعملن بلغت  

 %. 82.1اللواتي ال يعملن
 الحالة العلمية: .ح

 النسبة %الحالة العملية 
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 للمعيل 
 %20.8 يعمل
 %79.2 ال يعمل 
 %100 المجموع

اللواتي يعمل معيلهن بلغت   النساء والفتيات  النساء 20.8يتضح من الجدول السابق أن نسبة  %، بينما بلغت نسبة 
 %. 79.2والفتيات اللواتي ال يعمل معيلهن

 ثانيًا: نتائج تحليل البيانات: 
 تأثر النساء والفتيات بالعنف مع ظهور جائحة كورونا: .  مدى 1

أن تعرضن إلى أحد أنواع العنف على األقل قبل بدء جائحة كورونا،    لهن% من عينة البحث سبق  49.5أظهرت النتائج أن  
% من عينة الدراسة  84.0هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ بعد انتشار جائحة كورونا داخل القطاع حيث أظهرت النتائج أن  
% لم يتعرضن  34.5نهن  أفدّن إنهن قد مورس عليهّن أو على أحد يعرفونه العنف بشكل أكبر مما سبق قبل جائحة كورونا، م

 للعنف قبل ظهور جائحة كورونا. 

جائحة كورونا، حيث أظهرت   خاللالجدول التالي يوضح مدى تأثر النساء والفتيات عينة الدراسة بالعنف قبل جائحة كورونا و 
الجائحة، وهذا يد العنف قد تضاعفت تقريبًا خالل  العنلالنتائج أن نسب  للجائحة على  الكبير  ضد    الممارس  فل على األثر 

 النساء والفتيات

 نوع العنف
مدددى تددأثر النسدداء والفتيددات 

قبددل ظهددور جائحددة  بددالعنف
 كورونا

مدى تأثر النساء والفتيات  
خددددددحل جائحددددددة  بددددددالعنف
 كورونا

الفدر  بدين مددى التددأثر 
بددددددالعنف بعددددددد ظهددددددور 
الجائحددددة وقبددددل ظهددددور 

 قبل( –الجائحة )بعد 

نسبة الزيادة في العندف 
ضددددد النسدددداء والفتيددددات 
مقارندددددة بالوضدددددع قبدددددل 
 –ظهور الجائحة ))بعد  

 قبل(/قبل( 
 %77.7 %22.0 %50.3 %28.3 العنف الجسدي 
 %77.9 %25.4 %58.0 %32.6 العنف اللفظي 

 %87.5 %28.1 %60.2 %32.1 النفسيالعنف 
 %110.0 %7.7 %14.7 %7.0 العنف جنسي

 %95.2 %27.5 %56.4 %28.9 العنف اقتصادي 
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%  53.3في حينظهور جائحة كورونا تعرضن للعنف وهن وحدهّن،    ء اللواتي أفدن بتعرضهن للعنف خالل% من النسا47.7

 ن للعنف أمام العائلة الممتدة أو أحد الجيران. ه% منهن تعرض39.7أفادت منهن تعرضن للعنف أمام أطفالهن، بينما 

 الجائحة. هن على األقل قد تعرض للتعنيف خاللأن أحد أفراد أسر  % من عينة الدراسة71.3كما أفادت 

جتماعية التي  االقتصادية واالات النفسية و الضغوطبعدد من  تسببت    19وقد أكدت نتائج المجموعات البؤرية أن جائحة كوفيد  
لألسرة،  والصحي لفترات طويلة وعدم قدرة األب أو األم على تلبية االحتياجات األساسية    الحجر المنزليارتفعت حدتها نتيجة  
، حيث أكدت نتائج المجموعات على أن  رأي المجموعات  والفتيات وفقزيادة أشكال العنف ضد النساء    األمر الذي ساهم في

( عاما    40الممارس ضد النساء قد تضاعف خالل الجائحة، فعلى سبيل المثال ال الحصر )منى(  ذات )جميع أنواع العنف  
وضع جديد   في مقابلة هاتفية " أن زوجها يمارس عليها أنواع متعددة من العنف وأهمها العنف اللفظي حيث قالت: " الحجر

ال يشارك   وزوجي  المنزل وتحملي األعباء المنزلية الكثيرةفي    زوجي الدائم  خالل وجود  وغريب لقد وجدت صعوبة في التأقلم
 .فقط أوامر" بشيء، نفسي أسمع كلمة حلوة منه، كلمة شكر أو يقول يعطيِك العافية،

( عام انها تعرضت للعنف الجسدي ولفظي خالل الحجر حيث قالت: " الوضع الي انا فيه 32في حين أفادت المواطنة سامية ) 
 جائحة تنتهي على أحر من الجمر، زوجي بيفرغ ضغوطاته فيا إذا حكيت أي شي يضربني او بيهيني". ال يطاق، بنتظر ال

تصدر العنف النفسي بعد العنف اللفظي وهذا ما أكدته نتائج المجموعات البؤرية والمقابالت الفردية، حيث أن كل أنواع العنف  
و  السابقة  الدراسات  مع  ينسجم  وهذا  النفسي  العنف  الى  ما  تؤدى  هذا  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  للجهاز  العنف  مسح 

هاتلقت مكالمة من أن  في وزارة الصحة  على الخط المجاني للطوارئ أو ما يعرف بالخط المساعد  26األخصائية النفسيةأوضحته  
ذا ما أقدمت على أن لديها أعراض الفيروس وأن زوجها يمنعها من عمل المسحة وهددها بطردها إأخبرتها فيها  إحدى النساء  

 
 15/8/2020مقابلة هاتفية مع األخصائية النفسية بشرى عودة بتاريخ 26



غـــزة –المــرأة مركز شـؤون     

  Women’s Affairs Center - Gaza 

26 
 

ذلك، وتضيف أنه سارع بأخذ الهاتف من يدها حتى ال تفضي بما تشعر به من أعراض، وهذا وضعها في واقع نفسي صعب 
 للغاية وخاصة وأن لديها مجموعة من األطفال".

اع العنف وأعاله اللفظي  عبر الهاتف المجاني أن النساء تتعرض لجميع انو التي أجرتها الباحثتان  المقابالت الفرديةغالبية  أكدت  
أن   شأنه  إلى  يفضيالذي من  النفسيإضافًة  العنف  أولويات   إلى  على حساب  األسرة  أولويات  الذي غّير  االقتصادي،  العنف 

 سابقة كالغذاء والدواء فكان شراء المنظفات ومستلزمات التعقيم أولى من تلبية الحاجات األساسية من الطعام والشراب والعالج.

الجائحة  خالل   في إطار الحياة الزوجة الذي أكدته نتائج تحليل المجموعات البؤرية  العنف الجنسي الواقع على النساء وقد ازداد
زيادة رغبة األزواج لممارسة العالقة الزوجية دون رغبة النساء وفي أي وقت، ما خلق ضغطا آخر على النساء، عدا عن    نتيجة

خوفهّن من انتقال العدوى عبر العالقة الجنسية اعتقادًا منهّن بأن التقارب الجسدي قد يؤدي إلى انتقال العدوى عدا عن الخوف  
حدوث وفسرت  من  فيه،  مرغوب  غير  المجموعاتالنساء    حمل  هذه    في  بكثرة  أسباب  داخل  الحالة؛  األزواج  ومكوث  الفراغ 

 في التفريغ عبر العالقة الزوجية حسب اعتقادهّن. تهمما زاد من رغب ،البيوت والضغوطات النفسية الواقعة عليهم

الملل غير المشاكل اليومية    صرت أشوف الدنيا عمى احسب اليوم بكل دقيقة من  في الحجر المنزلي "  عام(  30)أ.م( )تقول  
كنت اقضي ساعات وأنا ببكي مش عارفة وين بدي أروح   ،والضرب المبرح  والشك لو مسكت الجوال والسب والشتم   من زوجي،

محبوسين كتمت همي جوايا ما قدرت اشكي لحد لحين ما فتشت في الجوال على أرقام مجانية تقدم الدعم النفسي، وكلمت رقم  
 لوكالة ما قدرت أكمل الحكي من البكاء وسكرت الخط".رد على شاب من ا

االجتماعيات األخصائيات  إحدى  المنفذة  تقول  البؤرية  المجموعات  إحدى  الضغط  في  يولد  المنزلي  "الحجر  إن:  النفسي ، 
هو الضغط  عامل آخر  يضاف إلى ذلك  االجتماعي، الجميع يجلس في البيت، الغالبية ال تعمل وال تتعلم وال تخرج من البيت.  و 

فقد زادت  الفترة،  في هذه  األكبر ال يعمل  القسم  األمور. وألن  أين تذهب  إلى  المعرفة  الحجر وعدم  االقتصادي والخوف من 
في المجتمع في ظّل إجراءات الّطوارئ اّلتي اّتخذت للحّد    والفتياتالشكاوى بشكل كبير". ما أدى إلى تزايد العنف ضّد الّنساء  

اّتخاذ أية خطوة رسمية للحد من الظاهرة التي وصلت في  من انتشار فيروس كور  الحاالت إلى    بعضونا المستجّد، مع عدم 
النساء والفتيات  القتل الجائحة في ظل انشغال الجميع بمحاربة الجائحة، فيما بقي العنف ضد  حيث سجلت حاالت قتل خالل 

 .27يزداد حّدة وانتشاراً 

الحجر   والفتياتخالل فترة  النساء  ضدي مورسذالعنف الأشكال  أن جميع    البؤرية    المجموعاتوقد أجمعت المشاركات في لقاءات  
وغالبا ما يكون عنف الزوج عنفًا غير معروف )ال ترغبن باإلفصاح عنه( في معظم األحوال ،  من قبل الزوج،  كانت  المنزلي  

والخوف  توتر  القلق و النفسي و ال ضغط  ا عبء األلم والوتتكتم الزوجة عن اإلفصاح العتبارات اجتماعية وثقافية، وتتحمل وحده
ضعف القدرة  من ثم  و   ،من ناحية  وضعف الدخل والشعور الدائم بالحاجة   مع  قلة الموارد   ذلك كله   ترافقوينتيجة ذلك،واإلحباط  

متابعتها على مدار األساسية التي لها عالقة بالتعقيم والنظافة الشخصية، يضاف إلى كل ذلك   الصحية على شراء المستلزمات
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اليومية عبر تقنيات   النظافة والتعقيم واألبناء خاصة األطفال منهم، وأيضًا متابعة الدروس  البيت ومراقبة أمور  الساعة لحالة 
 التعليم عن البعد ، وهذا كله كان على حساب راحتها النفسية والجسدية.  

"جاءت الجائحة دون سابق انذار زوجي يعمل خياط   ات البؤرية()إحدى المشاركات في المجموع  تقول آيات ذات الثالثين عاما
فوجئنا بفرض منع التجوال على القطاع وخضوعنا للحجر المنزلي اإلجباري بعد وجود حالة اإلصابة داخل األسرة، لم نكن على  

تعرضنا له ورفض أي محل  استعداد لهذا الوضع فال يوجد مخزون من الطعام يكفي لألزمة، مرينا بظروف قاهرة والتنمر الذي  
من المحالت التعامل معنا، عدا عن نعتنا أثناء وقفونا على البلكونات لتغير جو شوي من شدة هدول عندهم كورونا "تضيف "  

 ". كثيرةاحتياجات هملخمسة أطفال   ياصة ولديوم الحجر فقدنا أعصابنا وقدرتنا على التكيف مع هذا الوضع خ 25

عادة ما تزيد حدة المشكالت االجتماعية والنفسية التي األخصائية النفسية سعاد بكر في مقابلة أجرتها الباحثة معها أنه "وأفادت 
الجهات التي    إلى وتجد النساء أنفسهن غير قادرات على التصرف، وااللتجاء    والطوارئ تتعرض لها النساء في حالة األزمات  
توازهن   إلعادةتقدم لها الخدمات المطلوبة    أولها النصائح    لتسدينف التي تتعرض له  من شانها أن تساندها في مواجهة الع

 .28" األزماتخالل  تواجها النساءالنفسي واالنفعالي والتخفيف من حجم الضغوطات التي 

 )كورونا( من وجهة نظر المبحوثات:  19  أسباب زيادة العنف الممارس ضد النساء خالل جائحة كوفيد.  2
يظهر الجدول أدناه أكثر أسباب زيادة العنف المبني على النوع االجتماعي الممارس ضد النساء والفتيات خالل جائحة كوفيد 

من وجهة نظرهن، فقد بينت النتائج أن مكوث الرجال داخل البيوت يشكل أكثر مسبب لحاالت العنف المبني على النوع   19
أقل تعطل  بوزن نسبي%، بعد ذلك يليه  73.1بوزن نسبي%، يليه فقد المعيل/ة لمصدر عمله/ها  74.0  بوزن نسبيالجتماعي  ا

%  65.8أقل  أوزان نسبية%، فيما حصل الحجر المنزلي والعادات والتقاليد على  71.3العام الدراسي ومكوث األبناء في المنزل  
ساء خالل جائحة كورونا.هذه النسب متقاربة نظرا لتشابك العوامل واألسباب % على التوالي كمسببات للعنف ضد الن64.2و

 واقع االقتصادي والمعيشي لألسر.فال يمكن الفصل بين فقد المعيل لعمله وما ترتب عليه من تردى ال 

 البند
 ← ال تنطبق 

تنطبق 
بدرجة  
 كبيرة

الوزن  
النسبي  
 5 4 3 2 1 0 للموافقة

 %65.8 %36.4 %15.2 %20.1 %7.2 %11.8 %9.4 الحجر المنزلي سبب في زيادة العنف  
عمله/ها  لمصدر  المعيل/ات  فقد 
العنف   من  زاد  كرونا  جائحة  بسبب 

 ؟ ضد النساء

7.2% 6.4% 8.3% 13.9% 20.1% 44.1% 73.1% 

األبناء  ومكوث  الدراسي  العام  تعطل 
 ؟في المنزل زاد من العنف ضد النساء

6.1% 7.8% 7.0% 21.1% 18.7% 39.3% 71.3% 
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من  زاد  البيت  داخل  الرجل  مكوث 
 ؟ العنف ضد النساء

6.1% 7.8% 6.1% 16.3% 17.4% 46.3% 74.0% 

العادات والتقاليد سبب في زيادة العنف  
 ضد النساء خالل جائحة كورونا؟ 

11.2% 11.0% 9.4% 17.1% 16.6% 34.8% 64.2% 

 

 
 العنف بجميع أشكاله ازداد بفعل جائحة كورونا ما ورد ذكره من نسب  على أنّ مع البؤرية  المجموعاتوتقاطعت  نتائج  تحليل 

خاصة الضغوطات االقتصادية الناجمة عن توقف المعيل عن العمل، وفقد مصدر _وحالة الطوارئالتي طالت كل تفاصيل الحياة
تصّدر هذا السبب قائمة  أسباب العنف ضد النساء في ظل الجائحة ، كما    لبيت حيثاألمر الذي أدى إلى مكوثه في ا  رزقه 

أّن هذا الوضع  أدى إلى بروز أولويات جديدة خلقتها ظروف انتشار الجائحة، كمكوث األبناء في المنزل لفترات طويلة وزيادة 
ء من مشكالت متعددة خاصة بالمياه منها الخوف استهالك األفراد للسلع والخدمات بجميع أنواعها، من جهة أخرى عانت النسا

 صرف صحي وحدوث طفح متكرر آلبار الصرف الصحي.  د من التلوث، خاصة في مناطق تعاني من عدم وجو 
إحدى النساء في العقد الخامس من عمرها وتعاني من أمراض مزمنة تقول " البيت  )  في المجموعات البؤرية  تقول إحدى النساء
البيت والوضع االقتصادي صعب جدا صرنا  أصبح كتلة نار   ما في حد متحمل حد الكل مضغوط برمى ما حد بشتغل في 

 طيب خاطري وال ضغطه على الثاني تخانقت مع ابني شاب وشتمنى أمام أبوه ولألسف زوجي ما عمل أي شي تجاهي وال
نهى ابنه عن الغلط، صرت أصرخ وأبكي وما شفت حالي إال لبست الكمامة ونزلت من الدور الرابع لألرضي وطلعت بالتوتوك  
وكنت صايمة ورحت عند ابني ما قدرت أتحمل تنهان كرامتي حتى لو كان في حجر اإلنسان كتلة دم ولحم ايش ضل في  

 ض تتبهدل آخر عمرها".كرامة لما ست في سني وعندها أمرا

وجود أبناء يدرسون الثانوية العامة وانقطاع الزيارات االجتماعية وتوقف إلى جانب من ناحية أخرى، لعب ضيق مساحة المنازل 
 انقطاع التيار  أماكن الترفيه عن العمل والزيارات العائلية دورًا في خلق أجواء غير صحية، وارتفاع حدة التوتر بين أفراد األسرة  

درجات   بعشر  السنوية  معدالتها  الحرارة  درجات  فيها  تجاوزت  حارة  أجواء  وسط  لساعات طويلة  هذه  الكهربائي  انعكست  وقد 
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-األعباءاألجواء بشكل سلبي على وضعية النساء وحالتهن النفسية وساهمت في زيادة العنف الممارس ضدهّن، عدا عن زيادة 
ضعف    على -متكررةالذكر عن  والناجمة  والضغط  النساء  الدخل  مصدر  فقدان  أدى  كما  األحيان.  معظم  في  الزوج  مشاركة 

النفسي والعصبية لألزواج على وجه التحديد، واضطراهم للمكوث داخل البيت، خاصة ممن يعملون باألجر اليومي، إلى رفع  
كل سلبي، ما ضاعف من سوء  وتيرة العنف ضد الزوجات واألبناء بدرجة كبيرة، كل ذلك أثر على األسرة  وسالمها الداخلي بش

األوضاع المعيشية واالجتماعية والحالة النفسية ألفراد األسرة وفي المقدمة منهم النساء والفتيات باعتبارهن أصاًل من يتحملّن 
تها  تبعات األعباء المنزلية واألسرية  في األوضاع الطبيعية ، وأي ضعف أو نقص فيها ، غالبًا ما يفسر بأسباب تعود للمرأة ذا

 م الجميع.وليس للظروف العامة التي تحك

 الناتج خحل الجائحة تبعًا لمتغير المكان الجغرافي العنف. 4

 المحافظة 

مدددى تددأثر النسدداء 
 والفتيدددددات بدددددالعنف
 قبل جائحة كورونا

مدددددى تددددأثر النسدددداء 
 والفتيدددددددات بدددددددالعنف
 خحل جائحة كورونا

الفر  بين مدى التأثر بالعنف بعدد 
ظهددددددور الجائحددددددة وقبددددددل ظهددددددور 

 قبل( –الجائحة )بعد 

نسددددبة الزيددددادة فددددي العنددددف ضددددد 
النسددداء والفتيدددات مقارندددة بالوضدددع 

قبدل(   –قبل ظهدور الجائحدة ))بعدد  
 قبل(/

 %132.7 %42.6 %74.7 %32.1 شمال غزة
 %54.1 %30.2 %86.0 %55.8 غزة

 %98.3 %40.1 %80.9 %40.8 الوسطى
 %20.0 %14.3 %85.7 %71.4 خانيونس 

 %53.0 %27.3 %78.8 %51.5 رفح
قد يعزى ذلك لبعض ،  ساء والفتيات هي محافظة شمال غزةيتضح من الجدول السابق أن أكثر المناطق تأثرًا بالعنف ضد الن

والتي قد تورث عادات تقضي بالتعامل مع    تنشئة االجتماعيةألسباب تعود لل  وأاالختالفات الثقافية للسكان في المناطق الشمالية
اجتماعياً  مقبولة  كعادة  محافظة ،  العنف  يليها 

بمقدار  العنف  نسبة  فيها  زادت  التي  الوسطى 
قبل   بالوضع  مقارنة  تقريبًا  ظهور الضعف 

فيها   زادت  التي  غزة  محافظة  ثم  ومن  الجائحة، 
مقارنة  تقريبًا  الضعف  لنصف  العنف  نسبة 
بالوضع قبل ظهور الجائحة، يليها محافظة رفح،  

خانيونس محافظة  تأثرًا  األقل  زاد   وأخيرًا  حيث 
 . الوضع قبل ظهور الجائحةفيها العنف مقارنة ب
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لبؤرية والمقابالت التي تؤكد أن النساء والفتيات سبق وأنهن تعرضن للعنف وأن  وهذا تقاطع بشكل كبير مع نتائج المجموعات ا
له، واختالف النسب جاءت حسب المناطق الجغرافية، وقد يعزى تفاوت النسب   تعرضناللواتيالجائحة ساهمت في زيادة العنف  

البيئة  طبيعة  إلى  وأخرى  محافظة  بين 
االجتماعية  والتنشئة  والثقافية  االجتماعية 
حيث  من  المحافظات  تلك  في  القائمة 
نهج التعامل مع النساء والفتيات والمساواة  
حيث   من  الجنسين  بين  األسرة  داخل 

وا  سكان    لواجباتالحقوق  وعدد 
 .المحافظات

أنواع  يوضح الرسم البياني المجاور
العنف ضد النساء والفتيات موزعة تبعًا 

 افظة.لمتغير المح

 

 العنف الجسدي: 
النساء  لها  تعرضت  الجسدي  للعنف  نسبة  أعلى  كانت 

محافظة  والفتيات   في  كورونا،  جائحة  ظل  في  الدراسة  في 
بنسبة   يونس  بنسبة  57.1خان  الوسطى  محافظة  يليها   ،%

ثم محافظة شمال    %،20.8بنسبة    رفح محافظة  ،  32.6%
 . %14.5بنسبة  وأخيرا محافظةغزة%، 20.4غزة بنسبة

 العنف اللفظي: 
مثلت محافظة الوسطى أعلى محافظات القطاع في تعرض  

بنسبة    هاوفتيات  نسائها اللفظي  يليها  43.5للعنف   ،%
بنسبة  شمال  محافظة   يليها  28.0غزة  بنسبة   رفح %، 

  %، وأخيرًا محافظة 20.7بنسبة    غزة%، ثم محافظة  24.5
 %. 19.0بنسبة   خانيونس

 العنف النفسي: 
النساء في    والفتيات  تعرضت  أعلى  بدرجة  النفسي  للعنف 

بنسبة   الوسطىيليها محافظة    %،60.4بنسبة    رفحمحافظة  
%  43.4%،  48.4بنسبة    شمال غزة %، ثم محافظة  50.6

 .% في محافظة خانيونس38.1في محافظة غزة، وأخيرًا 
 

 العنف الجنسي: 
كانت محافظة غزة األعلى في معدالت العنف الجنسي الذي  

  %، 41.4تعرضت له النساء في ظل جائحة كورونا بنسبة  
غزة شمال  محافظة  محافظة  34.4بنسبة    يليها  ثم   ،%

%،  22.4بنسبة    يليها محافظة الوسطى%،  24.5بنسبةرفح
 . %16.7بنسبة  خانيونسوأخيرًا 
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 العنف االقتصادي: 
كل   على  وإنما  فقط  النساء  على  ليس  كورونا  جائحة  أفرزتها  التي  التداعيات  وأبرز  أهم  أحد  االقتصادي  العنف  يشكل 

النساء    المجتمع، أن  والتي    المعيالتغير  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  بهذه  تأثرًا  األكثر  كّن  واألرامل  والفقيرات  لألسر 
و  الجائحة.  انتشار  بعد  وتأزما  هشاشة  محافظة  ازدادت  مثلت  الناحية  شمال  قد  من  تأثرًا  القطاع  محافظات  أكثر  غزة 

ظل   في  معدالت نتشار  ااالقتصادية  زيادة  نتيجة  الشمال  محافظة  على  فرض  الذي  التشديد  إلى  ذلك  يعود  قد  الجائحة، 
ال الزراعية خاصة وأن محافظة  للتحرك والعمل في حقولهم  المواطنين/ات  بالفيروس وعدم قدرة  شمال هي منطقة اإلصابة 

إذ بلغت نسبة النساء اللواتي تأثرن سلبًا من الناحية االقتصادية    قروية يعتمد أفرادها على الزراعة كمصدر رئيس للدخل،  
غزة مدينة  من    في  يقارب  غزة  49.5ما  ومحافظة  بلغت  %47.6،  رفح  وفي  محافظة  %45.3،  نسبة  كانت  فيما   %

 %27.9محافظة الوسطى   %، وأخيرًا بلغت النسبة في34.5خانيونس 
 

 العنف المرتبط بجائحة كورونا تبعًا لمتغير العمر: . 5

 الفئة العمرية 

مدى تدأثر النسداء 
 والفتيدددات بدددالعنف
قبددددددددددل جائحدددددددددددة 

 كورونا

مددددددى تدددددأثر النسددددداء 
 والفتيددددددددات بددددددددالعنف
 خحل جائحة كورونا

الفددددددر  بددددددين مدددددددى التددددددأثر 
بددالعنف بعددد ظهددور الجائحددة 
 –وقبدل ظهددور الجائحددة )بعددد 

 قبل(

نسدددبة الزيدددادة فدددي العندددف ضدددد 
النساء والفتيات مقارنة بالوضدع 
 –قبددددل ظهددددور الجائحددددة ))بعددددد 

 قبل(/قبل( 
(15  –  18  )

 %105.1 %27.0 %52.7 %25.7 سنة

(19  –  30  )
 %106.7 %41.3 %80.0 %38.7 سنة

(31  –  50  )
 %49.1 %28.6 %86.9 %58.3 سنة

 %56.2 %31.0 %86.2 %55.2 سنة فأكثر( 51)
العمريةيتضح   الفئات  أكثر  السابق أن  الجدول  فئات بين عمر  تأثرًا بالعنف ضد النساء والفتيات هي    من  سنة    30-15كل 

هذه الفئات في األوضاع الطبيعية اعتادت الذهاب للمدارس  ، قد يعزى ذلك إلى أن حيث تضاعفت نسبة العنف الممارس عليهن
والجامعات او العمل أو بمعنى اخر اعتادت على الخروج من المنزل ومع ظهور الجائحة تحتم عليها البقاء في البيت مما زاد 

سنة فأكثر حيث تضاعفت    31ليها الفئات العمرية  ي،  من فرص االلتحام بين افراد االسرة وبالتالي زيادة العنف الممارس عليهن
 . نسبة العنف إلى نصف الضعف
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 يوضح الرسم البياني التالي أنواع العنف ضد النساء والفتيات موزعة تبعًا لمتغير العمر:

 

 العنف الجسدي: 
والفتيات  لها النساء  نكانت أعلى نسبة للعنف الجسدي تعرض

كورونا،    في جائحة  ظل  في  )الدراسة  العمرية    –  31الفترة 
(  30  –  19الفترة العمرية )، يليها  %31.1( سنة بنسبة  50

العمرية  26.3سنة بنسبة   الفئة  سنة فأكثر   50%، ومن ثم 
بنسبة    ( سنة18-15وأخيرا الفترة العمرية )،  %20.9بنسبة  
18.2% . 

 العنف اللفظي: 
والفتيات لها النساء    نتعرض  لفظيكانت أعلى نسبة للعنف ال

كورونا،   جائحة  ظل  في  الدراسة  )في  العمرية    –  31الفترة 
بنسبة  50 سنة  يليها  28.3%(   ،( العمرية  (  18-15الفترة 

بنسبة   )27.3سنة  العمرية  الفئة  ثم  ومن   ،%19  –  30  )
بنسبة   العمرية  ،  % 26.3سنة  الفترة  فأكثر  50وأخيرا   سنة 

 . %18.6بنسبة 
 فسي: العنف الن

ال للعنف  نسبة  أعلى  في   نفسيكانت  النساء  لها  تعرضت 
(  50  –  31الفترة العمرية )الدراسة في ظل جائحة كورونا،  

( سنة  30  –  19الفترة العمرية )، يليها  %51.2سنة بنسبة  
سنة فأكثر بنسبة   50%، ومن ثم الفئة العمرية  45.3بنسبة  

 العنف الجنسي: 
الج للعنف  نسبة  أعلى  في    نسيكانت  النساء  لها  تعرضت 

(  50  –  31الفترة العمرية )الدراسة في ظل جائحة كورونا،  
يليها  %37.2سنةبنسبة    ،( العمرية  سنة  30  –  19الفترة   )

سنة فأكثر بنسبة   50%، ومن ثم الفئة العمرية  31.2بنسبة  
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39.5%  ،( العمرية  الفترة  سنة18-15وأخيرا  بنسبة   ( 
31.5% . 

25.8%  ،( العمرية  الفترة  سنة18-15وأخيرا  بنسبة   ( 
13.8% . 

 العنف االقتصادي:  
سنة فأكثر   51الفترة العمرية  تعرضت لها النساء في الدراسة في ظل جائحة كورونا،    قتصاديكانت أعلى نسبة للعنف اال

يليها  %48.8بنسبة   العمرية )،  الفئة العمرية )43.4( سنة بنسبة  50-31الفترة  فأكثر بنسبة  30-19%، ومن ثم  ( سنة 
افظات قطاع غزة الخمس في % وهي األقل على مستوى مح27.8بنسبة    ( سنة18-15وأخيرا الفترة العمرية )،  39.3%

 .القتصاديتعرض نساءها للعنف ا
 العنف المرتبط بجائحة كورونا تبعًا لمتغير الحالة الزواجية:.6

 الحالة الزواجية 

مدى تدأثر النسداء 
 والفتيدددات بدددالعنف
قبددددددددددل جائحدددددددددددة 

 كورونا

مددددددى تدددددأثر النسددددداء 
 والفتيددددددددات بددددددددالعنف
 خحل جائحة كورونا

الفددددددر  بددددددين مدددددددى التددددددأثر 
بددالعنف بعددد ظهددور الجائحددة 
 –وقبدل ظهددور الجائحددة )بعددد 

 قبل(

نسدددبة الزيدددادة فدددي العندددف ضدددد 
النساء والفتيات مقارنة بالوضدع 
 –قبددددل ظهددددور الجائحددددة ))بعددددد 

 قبل(/قبل( 
 %132.4 %45.8 % 80.4 % 34.6 عزباء 
 %60.6 %32.3 % 85.6 % 53.3 متزوجة 
 %26.2 %17.7 % 85.3 % 67.6 مطلقة
 %88.8 %38.1 % 81.0 % 42.9 ارملة 
 %5.4 %4.6 % 90.3 % 85.7 معلقة

يتضح من الجدول السابق أن األكثر تأثرًا بالعنف ضد النساء والفتيات هن العازبات، يليهن األرامل التي زادت فيها نسبة العنف 
، وأخيرًا أظهرت النتائج  يليهن فئة المطلقاتبمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالوضع قبل ظهور الجائحة، ومن ثم فئة المتزوجات،  

بالنظر لمدى تأثر النساء والفتيات بالعنف خالل الجائحة ظهرت جميع   فئة المعلقات، ومن الجدير ذكره أن أن األقل تأثرًا هن  
 النسب مرتفعة نسبيًا في جميع الفئات مع تفاوت في نسب الزيادة في العنف مقارنة بالوضع قبل ظهور الجائحة. 
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 وزعة تبعًا لمتغير الحالة الزواجية: يوضح الرسم البياني التالي أنواع العنف ضد النساء والفتيات م

 
 العنف الجسدي: 

في   النساء  لها  تعرضت  الجسدي  للعنف  نسبة  أعلى  كانت 
كورونا،   جائحة  ظل  في  وذلك  الدراسة  للمعلقات 

يليها  %38.1بنسبة بنسبة  ،  ثم  30.8المتزوجات  ومن   ،%
بنسبة   بنسبة  ،  %27.0األرامل  المطلقات  %،  22.5يليها 

بنسبة  وأخيرا   مستوى    %21.7اآلنسات  على  األقل  وهي 
للعنف   نساءها  تعرض  في  الخمس  غزة  قطاع  محافظات 

 .الجسدي

 العنف اللفظي: 
ال للعنف  نسبة  أعلى  في    لفظيكانت  النساء  لها  تعرضت 

كورونا، جائحة  ظل  في  وذلك للنساء    الدراسة  المعلقات 
يليها  %42.9بنسبة بنسبة  ،  ثم  27.8األرامل  ومن   ،%

%،  25.6يليها المتزوجات بنسبة  ،  %27.5المطلقات بنسبة  
بنسبة   اآلنسات  مستوى    %24.8وأخيرا  على  األقل  وهي 

للعنف  نساءها  تعرض  في  الخمس  غزة  قطاع  محافظات 
 . للفظيا
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 العنف النفسي: 
ال للعنف  نسبة  أعلى  في    نفسيكانت  النساء  لها  تعرضت 

كورونا، جائحة  ظل  في  وذلك    المعلقاتللنساء    الدراسة 
يليها  %57.1بنسبة بنسبة  ،  ثم  52.5المطلقات  ومن   ،%

%،  45.7يليها العزباوات بنسبة  ،  %47.9المتزوجات بنسبة  
بنسبة   األرامل  مستوى    %30.6وأخيرا  على  األقل  وهي 

للعنف   نساءها  تعرض  في  الخمس  غزة  قطاع  محافظات 
 .لنفسيا

 العنف الجنسي: 
الج للعنف  نسبة  أعلى  في    نسيكانت  النساء  لها  تعرضت 

كورونا،   جائحة  ظل  في  الالدراسة  وذلك   متزوجاتللنساء 
يليها  %33.3بنسبة   بنسبة  ،  ثم  32.5المطلقات  ومن   ،%

بنسبة   بنسبة  ،  % 25.0األرامل  العزباوات  %،  22.7يليها 
بنسبة   المعلقات  مستوى    %17.8وأخيرا  على  األقل  وهي 

ل نساءها  تعرض  في  الخمس  غزة  قطاع  لعنف محافظات 
 .لجنسيا

 العنف االقتصادي:  
،  %47.6للمعلقات وذلك بنسبةتعرضت لها النساء في الدراسة في ظل جائحة كورونا،    االقتصاديكانت أعلى نسبة للعنف  

بنسبة  يليها   بنسبة  45.8األرامل  المتزوجات  ثم  بنسبة  ،  %42.1%، ومن  المطلقات  بنسبة 37.5يليها  اآلنسات  وأخيرا   ،%
 .قتصاديوهي األقل على مستوى محافظات قطاع غزة الخمس في تعرض نساءها للعنف اال % 30.4

داخل   النساء  لها  تتعرض  التي  للمشكالت  المعلقات والمطلقات واألرامل راجع  فئة  بين  العنف وتقاربها  يفسر زيادة نسبة  وقد 
البؤري المجموعات  نتائج  في  ورد  ما  وفق  الشرائح  وهذه  انفصالها  بعد  غياب  األسر  نتيجة  للعنف  عرضة  أكثر  تكون  أنها  ة 

الحماية المجتمعية والحاضنة لهذه الشرائح وضعف القوانين المعمول بها في القطاع وطول أمد التقاضي في القضايا التي ترفع  
المعلقات  لشريحتي  خاصة  وتفريق  ومشاهدة  نفقة  من  الشرعية  الحقوق  قضايا  وأكثرها  الجائحة  في ظل  خاصة  المحاكم   في 

 والمطلقات.
 العنف المرتبط بجائحة كورونا تبعًا لمتغير المستوى التعليمي:.7

المستوى  
 التعليمي 

مدى تأثر النساء والفتيات  
 قبل جائحة كورونا  بالعنف

مدى تأثر النساء والفتيات  
خحل جائحة   بالعنف

 كورونا

الفر  بين مدى التأثر  
بالعنف بعد ظهور  
الجائحة وقبل ظهور  

 قبل(  –الجائحة )بعد 

نسبة الزيادة في العنف  
ضد النساء والفتيات  
مقارنة بالوضع قبل  
  –ظهور الجائحة ))بعد 

 قبل( /قبل( 
 %20.0 %15.4 % 92.3 % 76.9 غير متعلمة 
 %51.8 %28.8 % 84.4 % 55.6 تقرأ وتكتب

 %28.9 %20.0 % 89.1 % 69.1 الثانويةدون 
 %70.3 %36.0 % 87.2 % 51.2 ثانوية عامة
 %118.9 %42.7 % 78.6 % 35.9 تعليم جامعي 

أن ذوات  يتضح من الجدول السابق أن األكثر تأثرًا بالعنف ضد النساء والفتيات هن ذوات التعليم الجامعي، قد يعزى ذلك إلى  
، التعليم الجامعي أكثر رفضًا وفهما للعنف اذا مورس ضدهن وذلك الذي قد يولد نوعًا من الندية بينهم وبين الطرف المعنف

ن ثم فئة النساء والفتيات اللواتي يقرأن ويكتبن حيث زادت ضدهن نسبة العنف لنصف الضعف  يليهن ذوات التعليم الثانوي، وم
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تقريبًا مقارنة بالوضع قبل ظهور الجائحة، يليهن فئة ذوات التعليم دون الثانوي، وأخيرًا أظهرت النتائج أن األقل تأثرًا هن فئة 
نساء والفتيات بالعنف خالل الجائحة ظهرت جميع النسب مرتفعة  غير المتعلمات، ومن الجدير ذكره أن بالنظر لمدى تأثر ال

 نسبيًا في جميع الفئات مع تفاوت في نسب الزيادة في العنف مقارنة بالوضع قبل ظهور الجائحة. 

 
 يوضح الرسم البياني التالي أنواع العنف ضد النساء والفتيات موزعة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي:

 
بنسب   المتعلمات  وغير  الثانوي  التعليم  ذوات  النساء  على  أعلى  بدرجة  مورس  الجسدي  العنف  أن  البياني  الرسم  من  يالحظ 

% على التوالي،  هذا قد يعزى بأن النساء غير المتعلمات أكثر قبوال للثقافة المجتمعية التي تعزز من فكرة  %29.4،  30.4
عدا عن تكيف غير المتعلمات مع هذه الثقافة، في حين مورس العنف اللفظي  استخدام العنف ضدهن وتلق قبول مجتمعي،  

% على التوالي، أما فيما يخص 32.1%،  35.3بدرجة أكبر على النساء غير المتعلمات والنساء اللواتي يقرأن ويكتبن بنسب  
%  49.1%،  49.6%،  58.8نسب  العنف النفسي حصلت النساء غير المتعلمات والجامعيات والنساء اللواتي يقرأن ويكتبن ب
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على التوالي، في حين أظهرت النتائج أن النساء اللواتي يقرأن ويكتبن وذوات التعليم دون الثانوي أكثر الفئات تعرضن للعنف  
% على التوالي، أما فيما يخص العنف االقتصادي فقد أظهرت النتائج أن النساء ذوات التعليم 31.8%،  34.0الجنسي بنسبة  

بنسبة  الجامعي   تأثرًا  يل50.7األكثر  وتفسير%  ويكتب،  يقرأن  اللواتي  النساء  االقتصادي    يها  العنف  ذات  زيادة  النساء  تجاه 
يتعرضن لهذا العنف والحرمان من المصادر والتهديد   بالتالييمتلكن مصادر للدخل، ويعملن إلى أنهن قد يعزى  التعليم الجامعي

 واالستغالل.

 بجائحة كورونا تبعًا لمتغير الحالة العملية:العنف المرتبط .8

يعملن  32.9أفادت   اللواتي  النساء  عينة  من   %
جائحة  ظهور  قبل  للعنف  تعرضن  قد  أنهن 

تعرضت   حين  في  نفس  78.6كورونا،  من   %
وفي  كورونا،  جائحة  ظهور  بعد  للعنف  العينة 

أفادت   األخرى  النساء 53.5الجهة  عينة  من   %
ق أنهن  يعملن  ال  قبل  اللواتي  للعنف  تعرضن  د 

%  85.1ظهور جائحة كورونا، في حين تعرضت  
للعنف   العينة  نفس  جائحة خالل  من  ظهور 

  كورونا.

 يوضح الرسم البياني التالي أنواع العنف ضد النساء والفتيات موزعة تبعًا لمتغير الحالة العملية للسيدة/ للفتاة:

 
النتائج أن النساء  يبين الرسم أن النسب متقاربة في أغلب   النساء اللواتي يعملن واللواتي ال يعملن حيث أظهرت  األحيان بين 

% على الترتيب، وكذلك األمر 22.2%،  28.7اللواتي ال يعملن يتعرضن لعنف جسدي أكثر من النساء اللواتي يعملن بنسب  
نف لفظي أكثر من النساء اللواتي يعملن بنسب فيما يخص العنف اللفظي أظهرت النتائج أن النساء اللواتي ال يعملن يتعرض لع

  قد يعزى ذلك أن النساء المتعلمات يرفضن العنف ولديهن القدرة على مواجهة هذا العنف   % على الترتيب،%16.0،  28.8
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%،  29.8%، 30.9أما فيما يخص العنف الجنسي فقد كانت النسبة متقاربة مع فرق بسيط لصالح النساء اللواتي يعملن بنسب 
وفيما يخص العنف االقتصادي أظهرت النتائج أن النساء اللواتي يعملن يتعرضن لعنف اقتصادي أكثر من النساء اللواتي ال 

 على التوالي.  27.8%،  45.1يعملن بنسب 

 العنف المرتبط بجائحة كورونا تبعًا لمتغير الحالة العملية للمعيل:. 9

يعمل  41.4أفادت   اللواتي  النساء  عينة  % من 
ظهور معي قبل  للعنف  تعرضن  قد  أنهن  لهن 

% من  82.8جائحة كورونا، في حين تعرضت  
ظهور جائحة كورونا،   خاللنفس العينة للعنف  

أفادت   األخرى  الجهة  عينة  51.8وفي  من   %
النساء اللواتي ال يعمل معيلهن أنهن قد تعرضن  
حين  في  كورونا،  جائحة  ظهور  قبل  للعنف 

  خالل % من نفس العينة للعنف  84.2تعرضت  
كورونا. جائحة  ارتفاع   ظهور  على  يدلل  وهذا 

وتيرة العنف بما يقارب الضعف خالل الجائحة  
خالل  ق للعمل  المعيل  فقد  الى  ذلك  يعزي  د 

 الجائحة والمكوث داخل البيت.

 

 يوضح الرسم البياني التالي أنواع العنف ضد النساء والفتيات موزعة تبعًا لمتغير الحالة العملية للسيدة/ للفتاة:

 
يوضح الرسم البياني أن النساء اللواتي ال يعمل معيلهن يتعرضن لعنف جسدي أكثر من النساء اللواتي يعمل معيلهن بنسب  

% على التوالي، لم يختلف  25.3%،  31.5% على التوالي، كذلك األمر فيما يخص العنف اللفظي بنسبة  %22.8،  28.7
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ك حيث  الجنسي  والعنف  النفسي  العنف  يخص  فيما  النسب  األمر  النفسي،  43.5%،  47.6انت  للعنف  التوالي  على   %
اللواتي يعمل معيلهن %26.1،  31.0 النتائج ان النساء  التوالي للعنف الجنسي، وعلى النقيض من السابق أظهرت  % على 

 % على التوالي. 40.8%، 45.2يتعرضن لعنف اقتصادي أكثر من النساء اللواتي ال يعمل معيلهن بنسب 

 

 )كورونا(:  19حماية النساء والفتيات من العنف خحل جائحة كوفيد التدخحت متعددة القطاعات ل 
 أواًل: الجهات التي تتوجه اليها النساء والفتيات قبل ظهور جائحة كورونا في حالة تعرضهن للعنف:

النساء والفتيات عند تعرضهن ألي لها  تلجأ  التي  الجهات  التالي يوضح  البياني  المبني    الرسم  العنف  أنواع  نوع من 
جائحة   ظهور  قبل  االجتماعي  النوع  على 

أن  19كوفيد   النتائج  أظهرت  فقد  األهل  ، 
يمثلون جهة اللجوء األساسية عند    واألقرباء

بنسبة   والفتيات  النساء  %،  60.4غالبية 
بنسبة   معينة  جهة  ألي  التوجه  عدم  يليها 

أفادت  32.5 حين  في  من  %28.8،   %
يت أنهن  والجيران،  النساء  لألصدقاء  وجهن 

لمراكز  17.3و يتوجهن  النساء  من   %
وأخيرا   المؤسسات،  أو  الشرطة  أو  اإليواء 

% من النساء يتوجهن للوجهاء ورجال 9.3
 اإلصالح. 

 ثانيًا: الجهات التي تتوجه إليها النساء والفتيات خحل جائحة كورونا في حالة تعرضهن للعنف: 
الرسم البياني التالي يوضح الجهات التي تتوجهإليها النساء والفتيات عند تعرضهن ألي نوع من أنواع العنف خالل جائحة كوفيد  

النتائج أن  19   األهل واألقرباء ، فقد أظهرت 
غالبية   عند  األساسية  اللجوء  جهة  يمثلون 

بنسبة   والفتيات  عدم  56.0النساء  يليها   ،%
%، في  31.3نسبة  التوجه ألي جهة معينة ب

أفادت   أنهن 29.1حين  النساء  من   %
لألصدقاء والجيران، و % من  19.8يتوجهن 

النساء يتوجهن لمراكز اإليواء أو الشرطة أو  
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وهذا يدلل على أن النساء التي تتعرض للعنف تفضل  % من النساء يتوجهن للوجهاء ورجال اإلصالح.5.0المؤسسات، وأخيرا  
اضنة الرئيسة وهي األسرة واألقارب وهذا ينسجم مع الثقافة المجتمعية التي ما زالت تتقيد بها النساء  التوجه في بادىء األمر للح

 في المجتمع. 

 

 ثالثًا: اآلليات الواجب إتباعها من قبل المجتمع في حاالت الطوارئ للحد من العنف من وجهة نظر النساء والفتيات: 
يوضح   التالي  البياني  الواجب  اآلالرسم  ليات 

حاالت    إتباعها في  المجتمع  قبل   الطوارئ من 
، ظر النساء والفتياتللحد من العنف من وجهة ن
أن   النتائج  أظهرت  العائليحيث  مثل  ي   التدخل 

عند   المجتمع  قبل  من  إتباعها  الواجب  اآللية 
%، يليها التبليغ عن 62.8غالبية النساء بنسبة  

بنسبة  حاالت   واللجوء  47.4العنف   ،%
بنسبة   حصلت  37.2للمؤسسات  حين  في   ،%

 % على التوالي. 15.2% و20.4% و 21.4اللجوء للقضاء ولجان اإلصالح والتزام الصمت وعدم البوح أقل نسب وذلك بنسبة 

ساء والتوعية التي يقودها  هذا يفسر أنها هناك مستوى من الوعي بدور المؤسسات غير األهلية خاصة النسوية التي تلجأ لها الن
العشائر والوجهاء في ظل   لدور  العدالة، وهناك تراجع  لمؤسسات  النساء وتسهيل وصولهن  في تعزيز حقوق  المدني  المجتمع 

 توسع عمل المؤسسات في الجوانب القانونية والعمل على تعزيز سيادة القانون كنهج لحل النزاعات بجميع اشكالها. 

 الحياتية التي تحتاجها النساء والفتيات للتعامل مع جائحة كورونا من وجهة نظر النساء والفتيات: رابعًا: أهم المهارات 
المهارات  أهم  يوضح  التالي  البياني  الرسم 
الحياتية التي تحتاجها النساء والفتيات للتعامل 
النساء  نظر  وجهة  من  كورونا  جائحة  مع 

أن   النتائج  أظهرت  حيث  التعامل  والفتيات، 
واألزمات   الصعبة  المواقف  أهم مع  تمثل 

النساء  تحتاجها  التي  الحياتية  المهارات 
وذلك الجائحة  مع  %،  67.8بنسبة    للتعامل 

وطرق   والحياتية  النفسية  الضغوط  إدارة  يليها 
للعنف بنسبة   التعرض  النفسي بنسبة 60.7% و60.4حماية نفسها في حالة  التفريغ  التوالي، وأخيرًا مهارات وآليات  % على 

53.9   .% 



غـــزة –المــرأة مركز شـؤون     

  Women’s Affairs Center - Gaza 

41 
 

كورونا من وجهة نظر النساء  خامسًا: أهم الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات خحل المرحلة القادمة لمواجهة جائحة
 والفتيات: 

الرسم البياني التالي يوضح أهم الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات خالل المرحلة القادمة لمواجهة جائحة كورونا من وجهة  
النتائج أن   النساء والفتيات، حيث أظهرت  نساء خالل  تمثل أهم الخدمات الواجب توافرها لل  تأمين االحتياجات األساسية نظر 

بنسبة   وذلك  بنسبة 81.1الجائحة  المستقبل  في  الطوارئ  حاالت  مع  التعامل  كيفية  حول  النساء  وتثقيف  توعية  يليها   ،%
بنسبة  75.5 النفسي  الدعم  السبب مباشرة خدمات وبرامج  احتل خلف هذا  فيما  والفتيات %67.2،  %72.4،  النساء  % من 

% من النساء عينة الدراسة أنهن 49.2تراعي خصوصية النساء، وأخيرًا أفادت    أفدن  بأنهن بحاجة لتوفير أماكن حجر آمنة
 بحاجة لتزويدهن بدليل إرشادي خاص بالمؤسسات المقدمة للخدمات متعددة القطاعات.

 
لم تستطع الوصول بسهولة للخدمات بشكل جزئي ولم تكن   والفتيات  النساء  معظمأّن    في المجموعات البؤرية  المبحوثاتأفادت  

بعض الخدمات متوفرة بشكل   فقط، وكانتالمؤسسات جاهزة الستقبالهن بالدرجة الكافية وكان ذلك متاحًا ضمن مشاريع مؤقتة  
هذه   الرضا عن  االقتصادية وكان حجم  كالخدمات  الو   الخدمات محدوداً محدود  الحاالت من  تمكن  لعدم  اآلمن  وجزئيًا  صول 

 . ما أفادت المبحوثات خطورة التعرض للوباء حسبنتيجة 

 سادسًا: العنف داخل مرافق الحجر الصحي: 
لقد كان للحجر الصحي الذي ترافق مع إعالن حالة الطوارئ وتفشي الجائحة في كل المحافظات الذي أدى إلى فتح محاجر  

القطاع، بعد زيادة عدد   حاالت اإلصابة، لم تكن هذه المحاجر بالدرجة التي تتناسب مع صحية جديدة في معظم محافظات 
اال من  الكثير  الحكومي  القطاع  قبل  من  المقدمة  الخدمات  فشابت  الحجر  ومتطلبات  النساء،  في  احتياجات  والتمييز  نتقادات 

 .  حجرخاصة في المرحلة األولى من ال وعدم مراعاة الحجر للظروف الخاصة بالنساء والفتيات، بعض األحيان

مجموعات العمل المركزة والمقابالت الفردية مع عدد من المحجورات تعرضهن إلى التمييز في المعاملة، وفي توزيع    فقد كشفت
الجهات  قبل  من  وذلك  فندق،  إلى  مدرسة  ومن  أخرى،  إلى  محافظة  من  الصحي،  الحجر  مواقع  اختالف  حسب  الخدمات 
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المقّدمة "الخدمات  الحجر، أّن:  المريضات منهن،    المسؤولة عن  بالنساء وعلى وجه الخصوص  الخاصة  لم تف باالحتياجات 
 كما لم يراع عامل السن في وضع المحجورات خاصة المريضات، ومنهن مريضات سرطان".

المشاركات في   البؤريةتقول إحدى  المجموعات  الناس عام(  60)سوزان( )  إحدى  الحجر كانت سيئة جدًا ومعظم  : " ظروف 
رفضوا أخذ األكل، كانت نوعية الطعام غير صحية والفاكهة لم تصل إلى المحجورين/ات إال بعد الطلب من    المحجورين/ات

قبل األهل كما أّن الطعام الخاص للمرضى/ات، قلياًل ما يتم تلبيته من قبل الجهات المسؤولة. وكل ما كان يقدم لحوم وأرز،  
االتالمرضى ألّن معظم المحجورين/ات كن قد عدّن من رحلة عالج وهذا  ولم يراع التنوع في الطعام حسب األوضاع الصحية لح

 ".يستدعى نظامًا غذائيًا خاصاً 

بداية الحجر، خاصة المجموعات األولى التي تم حجرها في منتصف شهر آذار    االختالط فيبعدم    هناك تشديدفعليًا، لم يكن  
 دعى تمديد فترة الحجر مرة أخرى. الماضي ولكن بعد أسبوعين حدث اختالط بين المحجورات، ما است

شعر باالطمئنان الغرف ولم نخرج منها كما كان في بداية الحجر. ولم ن بقائنا في: " شعرنا بالندم على عدم كما وأضافت سوزان
 حتى تم أخذ عينات منا للفحص مرة أخرى بعد االختالط فيما بيننا وهذا األمر أثر على نفسيتنا بشدة ". 

 التمييز داخل الحجر كنوع من العنف:
التعامل من قبل المسئولين، وتوفير   ىمنهن من أثنى عل  داخل الحجر  تكان هناك نوع من التمييز في التعامل مع المحجورا

جميع المستلزمات، ومنهن من انتقد سلوك العديد من المسئولين عن الحجر، خاصة من يقوم بخدمة تقديم الطعام، حيث كان  
في    في-تمييزهناك   المحجورات  النساء  إحدى  العالقات،  حسب  وأحيانًا  للحجر،  الجغرافية  المواقع  الخدمة حسب  أحد  تقديم 
"ق  الفناد بقولها:  التعامل  على  الحجر  العاملين  أثنت  عن  المسؤولين  مع  نتواصل  زلنا  ما  اللحظة  وحتى  معنا،  تعاطفوا 

 “. والممرضين

على الجانب اآلخر كان عدم اإلفصاح عن نتائج العينات وطول أمد االنتظار جعل المحجورات في وضع نفسي سيء وقلق  
العينات، بين فترة وأخرى وعدم تبليغ الحاالت بشكل مباشر عن نتائج العينات ما وتوتر على مدار أيام، عدا عن اختالف نتائج 

أسبوعين   لمدة  ينتظر  كان  منهن من  النفسي، خاصة وأّن  والضغط  للتوتر  النفسية، وعرضهن  حالتهن  على  سلبي  بشكل  أثر 
مع   عندي  الدم  ضغط  ارتفع  قالت:"  النساء  إحدى  النتائج،  أعانيي  ننألظهور  الضغ  ال  العينة ط،  من  نتائج  انتظار  بسبب 

 ."والمماطلة في إصدار النتائج

أنه   إلى  البؤرية  المجموعات  نتائج  الشكلي  خلصت  االنبهار  فرغم  حااًل من غيرها،  أحسن  الفنادق  في  الحجر  أماكن  تكن  لم 
ن حيث المساحة والحفاظ  بشكل جيد الستقبال الحاالت م  مهيأةبأسماء الفنادق الكبيرة في غزة، إال أن أماكن الحجر لم تكن  

على التباعد االجتماعي، وتوفر وسائل الحماية والوقاية، والفرشات المالئمة لجميع الفئات العمرية، وعدم فصل النساء كبيرات  
المسنات واحتياجاتهن، عدا عن عدم توفر جميع  المزمنة عن األخريات، وعدم مراعاة خصوصية  السن وصاحبات األمراض 
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أدو  سوى  العمليات األدوية  عن  ناجمة  مشكالت  من  يعانين  اللواتي  النساء  واضطرت  العادية،  واألدوية  والسكر  الضغط  ية 
 الجراحية لشراء األدوية على نفقتها الشخصية خاصة المسكنات واسعة المفعول.

ة وأننا كنا في البدروم  نقلنا لمكان آخر داخل الفندق خاص  : “طلبناالمشاركات في المجموعة البؤرية  المسناتتقول إحدى النساء  
هناك   تكن  ولم  النظافة  وقلة  والبعوض  الحشرات  وجود  مع  خاصة  على صحتنا  أثرت  العالية  الرطوبة  وال شمس،  تهوية  بال 

 معقمات كافية، حتى قفازات األيدي لم تكن متوفرة، وحينما اعترضنا هددونا".

معظم النساء تعرضّن للتنمر من قبل العائلة والمحيطين وأصبح ينظر إليهّن نظرة غير مريحة وفيها شك   الحجر،بعد انتهاء  
نتيجة  اجتماعية  وصمة  من  يعانين  وأصبحّن  الحجر،  في  مصابين  خالطّن  أنهّن  معتقدين  بالفيروس،  إصابتهّن  من  وتخوف 

 الحجر. 

لم  نه  بأيحلف طالق  أن  يسلم عّلي وادعوا أني سلّمت على زوجي في الحجر واضطر  لم يقبل أحد أن  قالت: "    إحدى النساء
 . يسلم علي"

كما تعرضت مريضات السرطان بشكل خاص لعنف مضاعف لم يراع وضعهن الصحي الخاص حيث لم يتم عزل مريضات 
م أمراض  من  يعانين  اللواتي  المسنات  المريضات  من  األخريات  عن  المناعة  كالربوالسرطان ضعيفات  حيث  زمنة  اشتكت  ، 

والنفسية   الصحية  تراعى ظروفهن  لم  كما  الدواء،  توفير  في  نقص  لحاالتهن ووجود  متابعة  بعدم وجود  المريضات  الكثير من 
 بشكل خاص، وهذا ضاعف من آالمهن وشعورهن بعدم الراحة والتأزم النفسي.

 األدوار الخاصة بالرجال والنساء داخل األسرة خحل الجائحة:
أّن هناك بعض التغيرات الجديدة الطفيفة التي طرأت على األدوار الخاصة بالرجال    ادت المشاركات في المجموعات البؤريةأف

والنساء بعد انتشار فيروس كورونا والسبب في ذلك كان مكوث األزواج واألبناء الذكور بشكل دائم خالل فترة انتشار الجائحة  
لألعباء التي تتحملها النساء داخل األسرة لحمايتهم من التعرض للجائحة ودورها في تدبير  خاصة في البداية، ومالحظة الجميع  

 . في السابق بالشكل الكافي شؤون الطعام والشراب والنظافة في ظل الوضع االقتصادي الصعب، وهذا لم يكن مالحظاً 

لزوج داخل البيت جعله ينظر نظرة تقدير لعمل  يرى البعض أنه قد طرأ تغييرات طفيفة على أدوار الرجال داخل األسر فمكوث ا
زوجته داخل البيت، بعد مشاهدته اليومية وعلى مدار الساعة حجم األعمال واألعباء التي تقوم بها النساء، فمنهم من أصبح  

تي اختصرتها بتقدير عمل الزوجة وتغيير النظرة السابقة والاألعمال المنزلية ومنهم من بادر  مشاركا ولو بشكل بسيط في بعض  
 إيش اللي عملتيه طول النهار(. ي )أنتإحدى النساء بجملة واحدة  

كما أعادت الجائحة االعتبار للعالقات األسرية الحميمة بين اآلباء واألبناء واألمهات ففترة الحجر المنزلي الطويلة، قربت في  
كثير من األحيان العالقات الوالدية، وأصبح هناك متسع لآلباء واألمهات  للجلوس واالستماع ألبنائهم ومشاكلهم وشكواهم/ن 

لك أصبحت هناك مساحات آمنة لألطفال واللعب المشترك مع األبناء واألمهات أو سرد القصص  أكثر من قبل الجائحة ، وكذ
والحكاوي في بعض األحيان وتنظيم الوقت ما بين الدراسة عن بعد والمتابعة، ومشاهدة التلفاز واألفالم سوية وممارسة الرسم  
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ا  من  لكثير  االعتبار  إعادة  في  ساهم  كله  وهذا  األخرى،  بين  والهوايات  المتبادل  التقدير  من  وزاد  الحميمة  األسرية   لعالقات 
 األزواج على وجه الخصوص . 

يوم زوجي لقيته    21" أول مرة خالل الحجر المنزلي التي مكثنا فيه لمدة    المشاركات في المجموعة البؤرية  تقول إحدى النساء
 ون هذا على طول" انبسطت وقلت يا ريت يك إنيمرة محضر الفطار وصحاني افطر معه وهللا 

آخر جانب  االعتبارات من  وأخذ  االجتماعي  النوع  مراعاة  كيفية  في  مهمة  دروًسا  كورونا  جائحة  فيروس/  انتشار  وفر   ،
إذ تعرضن لمخاطر متعددة، أثناء الجائحة، ترتبط ارتباًطا وثيًقا بأدوارهن ر االجتماعية واالقتصادية للنساء والفتيات بعين االعتبا

 .سؤولياتهن كمقدمات للرعاية داخل المنزل واألسرةفي المجتمع وم

اإلغال أن  المنزليكما  والحجر  للمؤسسات  العام  األفق  ق  في  إذ الحت  الجنسين،  بين  المساواة  في تحقيق شيء من  أسهما   ،
األنظمة   هم/ن من المنازل. وهذهتتيح للموظفين/ات مزاولة أعمال  جديدة وبدائل اقتصادية/ اجتماعيةفرص تطبيق أنظمة عمل  

 ستسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة األسرية على المدى البعيد.-من المؤكد -

 :الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات داخل الحجر الصحي ومدى مراعاتها لخصوصيتهن

كشفت الجائحة المستحدثة على قطاع غزة، عدم جاهزية الجهات المختصة بشكل كبير للتعامل مع هذه الحالة، وهذا انعكس 
التقارير واستطالعات الرأي ومقابالت مع المحجورات ، لم  أنفسهنعلى مستوى الخدمات التي قدمت للمحجورين/ات والتي وفق 

وبقيت هناك احتياجات خارج نطاق الخدمة، ما انعكس بشكل مباشر وغير تلبى كل احتياجات النساء على وجه الخصوص،  
 المتاحة وحداثة التجربة.  اإلمكانياتمباشر على مدى تمتع ورضا المحجورات لهذه الخدمات، ولكنها بقيت في حدود 

مؤسسات، فقد قدمت هذه  بأّنه على مستوى التدخالت والخدمات التي قدمت من قبل  ال  شاركات في المجموعة البؤريةأفادت الم
الميدان رغم وجود   أن تتصدر  النساء واستطاعت  احتياجات  لّبت  التي   العاجلة والطارئة  الخدمات  المؤسسات  مجموعة من 
أخصائين/ات   قبل  من  وبإشراف  عمل  ووفق خطة  الجودة  عالي  وتنسيق  بتنظيم  احتياجاتهن  جميع  راعت  وقد  األزمة،  وتفاقم 

ة مؤسسات نسوية وأهلية في تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية  وحقائب الكرامة التي اشتملت ومهنيين/ات حيث تبارت عد
على جميع المستلزمات الصحية واألدوات الشخصية الخاصة بالنساء ومواد تعقيم، كما قدمت المؤسسات طرودًا غذائية بجودة 

 .عهنعالية استطاعت أن تلبي معظم احتياجات النساء اللواتي تواصلهن م

: " أنه لم تكن جميع الخدمات المقدمة بالمستوى المطلوب والذي يراعي خصوصية النساء 29وأكدت النساء في الحجر الصحي
الخضار   دون  اللحوم  على  يتم  التركيز  وكان  المسنات،  لدى  األمراض  ويراعي خصوصية  متنوعًا  يكن  لم  إذ  الطعام  خاصة 

 سانية". والفاكهة، وطريقة تقديم الطعام لم تكن إن

 :  خدمات الدعم النفسي

 
 مقابلة شخصية عبر الهاتف. 29
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النفسية والتي ال تقل أهمية عن الخدمات   النساء على وجه الخصوص داخل الحجر الصحي الى جملة من الخدمات  تحتاج 
العينية المقدمة، فهناك مشكالت وضغوطات نفسية، وتغير نمط حياة داخل الحجر، بعد عن األسرة والعالقات االجتماعية، كل  

عاجلة واستشارات  نفسية  تدخالت  إلى  يحتاج  المؤسسات،    ذلك  قبل  من  مختلفة  بطرق  للمحجورات  تلبيتها  من  بد  ال  كان 
اللواتي انهين فترة الحجر الى متابعة نفسية وتقديم استشارات لهن لمحاولة  النساء  باستخدام أدوات واليات متنوعة.كما تحتاج 

هاء فترة الحجر خاصة وأنه برزت العديد  إعادة تأهيلهن لالندماج في المجتمع واألسرة ومواجهة الصعوبات التي تقابلهن بعد انت
من المشكالت التي لها عالقة بالوصمة االجتماعية والتنمر على حاالت اإلصابة ورفض التعامل معهن، وتقييد حرية حركتهن  
من   عدد  مع  أجريت  التي  المقابالت  خالل  من  برز  وهذا  العام،  أو  الخاص  الحيز  مستوى  على  سواء  االجتماعي  وتفاعلن 

رات اللواتي أنهين فترة الحجر وأصبح التعامل معهن بنوع من الريبة والحذر وكأنهن مريضات " ايدز" وفق ما ورد على  المحجو 
 لسان إحدى الحاالت.

االستشارات التي   كاٍف بخالفرأت الكثير من المبحوثات أنه لم تقدم خدمة الدعم النفسي بعد خروج النساء من الحجر بشكل  
الحاال قبل  من  مدار  ازدادت  على  الساخن  والخط  الجائحة  خالل  المؤسسات  استحدثته  الذي  المجاني  الهاتف  خدمة  عبر  ت 

استشارات عبر    وقدمت لهنالساعة، وجرى متابعة جلسات الدعم النفسي للنساء اللواتي كانت تستفيد فقط من تلك المؤسسات،  
 مواقع التواصل االجتماعي، والرسائل االلكترونية.

التعامل مع جائحة كورونا من خالل تقديم خدمات   طارئة بهدفعمل    المؤسسات الكثيرمن األنشطةإلى برامجكما حّولت بعض  
الطوارئ عبر االتصال المجاني على الحاالت وتقديم اإلرشادات ورسائل اإلسعاف النفسي األولي عبر الهاتف ومتابعة الحاالت  

عبر تقنية الواتس أب أو التقنيات االليكترونية األخرى وتقديم أدوية   ها سواءبأنواعالواردة والمحتاجة للخدمة بما فيها اإلعاقات  
 وخدمات صحية آمنة للنساء في الحجر 

  المجانية، من خالل نشر أرقام الهواتف    االجتماعي،باإلضافة إلى وجود تفاعل كبير من ومع المؤسسات على شبكات التواصل  
. وترافق ذلك مع توزيع نشرات توعوية  مدار الساعةالخدمة مقّدمة على    من وكانتوآلتسهيل عملية التواصل بشكل سريع وفّعال  

واالجتماعي   النفسي  العمل  بطاقم  الخاصة  والهواتف  األرقام  جميع  تضمنت  لضمانخاصة  الخدمة    والقانوني،  تقديم  استمرار 
 ساعة.   24بحيث تكون متاحة للجميع على مدار 

ب يتم نشر فيها نشرات توعوية نفسية واجتماعية وقانونية وصحية وإصدار نشرات إلى جانب تشكيل مجموعات عمل واتس أ
 .خاصة قانونية ونفسية واجتماعية على مواقع التواصل االجتماعي وتنفيذ لقاءاتتوعوية نفسية واجتماعية 

 :الخدمات القانونية

فيروس   جائحة  لتجدد موجة  وتعطيل عمل    كوروناكان  الحركة،  المفروضة على  القيود  وتشديد  الماضي  أغسطس  أواخر  في 
المحاكم الشرعية، أثر بشكل كبير على حقوق النساء القانونية، حيث تأثرت الخدمات القانونية المقدمة للنساء إثر إعالن حالة  

المسؤول عن تنظيم عمل المحاكم الشرعية    الطوارئ في قطاع غزة من قبل الحكومة بما فيها المجلس األعلى للقضاء الشرعي
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في ظل   المحاكم  في  العمل  آلية  توضح  إدارية  تعميمات  بإصدار  تدريجي  بشكل  الطوارئ  حالة  أعلن عن  أيضا  بدوره  والذي 
اإلداري رقم   التعميم  الطوارئ بإصدار  القضائية      03/2020إعالن حالة  الدعاوى  تأجيل جميع  فيه عن  اإلعالن  تم  والذي 

فيذية المسجلة والمعروضة أمام المحاكم وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة وإيقاف استقبال كل ما يتعلق بالتنفيذ الجبري من والتن
 30وحتى إشعار آخر  2020/ 25/3تاريخ 

ومن ثم تأثرت القضايا المرفوعة والممثلة عن النساء من قبل العيادات القانونية في جميع المؤسسات المقدمة للخدمة المنظورة  
أو تنفيذية   أية قضايا جديدة سواء قضائية  المحاكم بتوقفها بشكل كامل وتعطل تقديم  بشكل سلبي على حقوق  وهذا أثر  أمام 

بعدم   للخصوم  فرصة  وأعطى  والمشاهدة النساء  المؤجل  والمهر  النفقة  مثل  المحاكم  من  الصادرة  األحكام  تنفيذ  في  االلتزام 
واالستضافة فضال عن تأجيل قضاياهن المرفوعة حتى إشعار آخر وعدم إمكانية رفع قضايا جديدة أو تنفيذ األحكام أو حتى  

 القيام بأوامر حبس بخصوص بعض القضايا التنفيذية.

وعدم تنفيذ  : " حرمت من أطفالي بسبب جائحة كورونا وتعليق عمل المحاكمواحدة من المقابالت الفرديةفي  تقول إحدى النساء 
 ".  األحكام بعد كورونا

وتعاظم حاالت  تفّشي كورونا  تبعات  القلق من  أصاًل.  الرسمّية معّلق  المحاكم والدوائر  فعمل  القانوني  بالدعم  يتعلق  فيما  أّما 
الضغط النفسي والضائقة المادّية على القضايا القانونية الخاصة بالنساء،ال يقتصر فقط على قدرة شبكات الدعم الحالّية على  

ب على مدى التزام السلطات المعنّية بقدرتها على المتابعة والمواكبة لهذه القضايا المتالحقة في ظل  التحّمل وحسب، إّنما ينسح
العنف  لحاالت  الجّدية  باالستجابة  األمنّية منها، واستمرارها  القوى  الرسمية، وتحديدًا  األجهزة  التي أصابت  العام  التعطل  حالة 

 التي ترُدها. 

تراجع مستوى التدّخل الرسمي ونوعّيته في المستقبل، خاصة في ظل تفّشي الوباء فصاًل    والحقيقة أّن هناك خوف مشروع من
جديدًا بعد ارتفاٍع مفاجئ أو حاد، وتوّقفت أعمال االستجابة، وتعّطل عمل المؤّسسات لفترة زمنّية طويلة وهنا لن يكون بمقدور 

 النساء المعّرضات للتهديد والخطر تحّملها.  

الحرص   احتياجاتهّن  لذا، يجب  الجّد وتلبية  النساء على محمل  تبليغات  أخذ  في  االستمرار  بأهمّية  األمنّية  القوى  تذكير  على 
أو   خاصة،  والفتيات  والنساء  عامة  العنف  ضحايا  بإهمال  كورونا  لبعبع  السماح  وعدم  الدقيقة،  المرحلة  هذه  في  األساسّية 

 نداء أو إنقاذ حياة. استغالل بعض العناصر له كحّجة للتقاعس عن تلبية أي

الحجر   إلى  باإلضافة  سيكابدن،  النساء  من  الكثير  أّن  ذلك  كافية،  تكون  لن  أهمّيتها،  الخدمات،على  هذه  الحاالت  كل  وفي 
الفيروس أو اإلصابة به، همَّ العيش في دائرة عنف مغلقة. وبالتالي، ستكون  المنزلي والحّد من الحركة والخوف المتجدد من 

بحاجة   والدعم  النساء  الُمعنِّف،  عن  بعيدًا  أطفالهّن،  مع  بديل،  مسكن  إيجاد  ليشمل ضمانة  والكالم  االّتصال  يتعّدى  ما  إلى 
الماّدي والصّحي الالزَمين للتمّكن من االستمرار في العيش والبقاء، واالستفادة من شبكات الدعم االجتماعّية والمحلّية الموازية  
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ما   متابعة  عن  فضاًل  الحكومة،  ذات لعمل  المؤسسات  في  أو  المحاكم  في  والعالقة  الطارئة  القضائّية  الملّفات  من  أمكن 
 .31العالقة 

 : أهمية وجود النساء في لجان الطوارئ 

عالية للنساء    تضمن خصوصيةملحة يمكن أن    الطوارئ كضرورةبشأن أهمية وجود نساء في لجان  البؤرية    توافقت المجموعات 
 داخل الحجر الصحي وأخذ االحتياجات الخاصة للنساء بعين االعتبار، وتقديم الخدمات بشكل مريح وسريع وسّري. 

كما أجمعت المشاركات في المجموعات كافة على ضرورة وجود مؤسسات نسوية في لجان الطوارئ كممثالت للنساء، ألنهن 
شرطة نسائية من شأنه أن يسهم في تقديم خدمة أكثر جودة وتراعي خصوصية    األقدر على تفهم حاجات النساء، وأن وجود

 النساء.

كذلك رأيّن ضرورة وجود أخصائيات نفسيات لتقديم خدمة الدعم النفسي والتوعية للمحجورات خاصة وأن النساء لم تكن على  
علق باستخدام األدوات داخل الحجر، ولم تقدم  تحديدًا فيما يت  بالجائحة، إطالع كامل بمجمل برامج التوعية والتثقيف الخاصة  

لهّن وهن في أثناء طريقهن إلى المعبر أية معلومات أو إرشادات شفوية توضح مخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، وأشرّن إلى  
 .  خالل المرحلة األولى من الجائحة ضرورة وجود عيادات صحية داخل مراكز الحجر الصحي
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 التوصيات: 
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تخفف من حدة العنف التي تتعرض له النساء والفتيات  

 خاصة في حاالت الطوارئ واألزمات، منها توصيات على المستوى العام والخاص أهمها:

 احتمالية زيادة العنف ضدهن وخاصة الفئات الهشة منهم.العمل على تصميم برامج حماية بالنساء والفتيات وتقلل من  .1
ة لتشيكل  يتعنى بمتابعة حاالت العنف ضد النساء والفتيات، والتنسيق مع الجهات المعن فتح خطوط هواتف مجانية   2

 دائرة حماية خاصة بهذه الحاالت.
الرجل والمرأ  3 المنوطة بكل من  الرجال بحمالت توعية حول األدوار  البيت وأهمية توزيع هذه  ضرورة استهداف  ة في 

 .األدوار بما يساهم في تقليل العنف الواقع على النساء والفتيات
من التدريبات التي تتعلق بالمهارات التي تحتاجها النساء خالل الجائحة، وأهمها مهارات التعامل مع    مجموعةتصميم   4

 . المواقف الصعبة وإدارة األزمات والضعوط النفسية
والفتيات   5 للنساء  األساسية  االحتياجات  توفير  على  العمل  الضغوطات    األمرضرورة  يخفف  أن  شأنه  من  الذي 

 االقتصادية والنفسية.
 . 19ضرورة عقد ورش توعية حول آلية التعامل مع حاالت الطوارئ مثل جائحة كوفيد  6
 خاصة للمصابات بالفيروس. تقديم جلسات دعم نفسي، وأنشطة لتفريغ الضغوطات النفسية 7
 ضرورة التعجيل في استئناف قضايا التنفيذ بما يحفظ حقوق النساء. 8
هذه القضايا أولوية أيضًا وعلى الحكومة التوعية    اعتبار   ت الطوارئ خاصة في حاالمتابعة الملفات القانونية للنساء   9

 .حول الموضوع وإعالن عدم التسامح مع حاالت العنف ضد النساء 
شأنه  أو أفراد من الشرطة النسائية األمر الذي من    ضرورة وجود مؤسسات نسوية في لجان الطوارئ كممثالت للنساء 10

 . خصوصية النساءل مراعاةأن يسهم في تقديم خدمة أكثر جودة و 
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إستراتيجيةوضع   11 المجتمع    وجود  مؤسسات  فيها  وتشارك  االجتماعي  النوع  منظور  تراعي  الطوارئ  لحاالت  وطنية 
 المدني والمؤسسات النسوية. 

 .مصنفة وفق المنظور الجندري وجود مراكز معلومات متخصصة خاصة في حاالت الطوارئ واألزمات  ضرورة 12
المدنية من خالل   المؤسساتت الحماية الشخصية المناسبة وإزالة العقبات التي تعيق عمل  إتاحة وصول أفضل لمعدا 13

 تعزيز ترتيبات العمل المرنة.
ل الحكومة لحماية الدخل، حتى ُيجنب األسر الوقوع في براثن الفقر. ويجب أن من قب  الوقائيةاتخاذ إجراءات الحماية   14

الرسمي،   غير  االقتصاد  ذلك  النساءيشمل  معظم  مظلته  تحت  تعمل  الحماية الذي  هذه  تدابير  توجيه  فيفضل   ،
 .االجتماعية إلى النساء بشكل خاص

مسؤولّياتها في كل المجاالت، للحد من المعاناة دعم النساء وتلبية احتياجاتهن وحث الجهات المسؤولة على تحّمل   15
 التي تواجهها النساء في البيوت وأماكن العمل.

 توفير بيئة عمل آمنة للنساء.  16
  تعزيز التضامن المجتمعي مع النساء، وتكثيف نشر أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة الخاّصة بتلّقي شكاوى العنف  17

 .بشكل أوسع
فًا وهشاشة لخدمتهم من خالل تأمين أغذية وأدوات نظافة شخصية لتخفيف الضغط الوصول إلى األسر األكثر ضع 18

 االقتصادي الذي تعيشه هذه األسر والذي يضع النساء والفتيات في خطر أكبر.
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 المححق  

 : هاالستبان

 " في قطاع غزةوالفتيات النساء تأثير جائحة كرونا على  " بحث حول
 

 للنساء والفتيات ستبانة  االأداة  
 ي المشاركة، ت عزيز

فايروس كورونا على  أثربعنوان " على دراسة ويعمل المركز حالياً مركز للمعرفة والمعلومات  هوغزة  –مركز شؤون المرأة 

 ".العنف ضد النساء والفتيات في قطاع غزة

كن لذا نرجو من   ،نرغب في طرح بعض األسئلة عليكاستجابتك للمشاركة في تعبئة االستبيان،وعلى  عزيزتي المشاركةكرك  نش

 ها، مع العلم أن هذه المعلومات ستكون سرية وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. يالتعاون معنا في اإلجابة عل

تحديد    نآراؤك في  تساعدنا  المعلومات  هذه  ألن  الينا  بالنسبة  تتعلمهمة  بسبب  قضايا  االجتماعي  النوع  علي  المبني  بالعنف  ق 

النساءجائحة كرونا وتمكننا من تحديد   احتياجات  لحمايت و  أولويات  النوع    نهالفتيات  على  المبنى  العنف  من االجتماعي، ومن 

 .توضيح للسؤال في حالة التباس فهمهطلب يمكنك و ،المهم جداً أن تكون إجاباتك صادقة قدر المستطاع

من المهم  تعبر عن رأيك فقط. ال نطلب في صحيفة االستبيان كتابة اسمك، لذلك    فاإلجابةت "صحيحة" أو "خاطئة"ما من إجابا

 بكل وضوح.أن تعطي رأيك الشخصي 

 2020تاريخ جمع البيانات: ....../ ....../  2020....../ ....../ 

 (A)  ةأوال: البيانات الشخصية للمبحوث

 A1   :رفح 5. خان يونس       4. الوسطى3. غزة             2. شمال غزة        1: المحافظة . 

 A2:                :فأكثر( 51.)4( 50 – 31.)3( 30 – 19.)2(  18 – 15.)1العمر 

 A3 :معلقة 5. أرملة      4. مطلقة     3. متزوجة      2. عزباء    1: الحالة الزواجية . 

 A4:جامعي5                 . ثانوي 4دوزن الثانوي            . 3كتب أقرأ و أ.  2ة           .غير متعلم1: المستوي التعليمي . 

 A5     :ال تعمل   2. تعمل           1: الحالة العملية. 

 A6يعمل .ال 2 يعمل. 1:  للمعيل : الحالة العملية 
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 (B:))كورونا( 19العنف الممارس ضدهن قبل وبعد جائحة كوفيد حول  ثانيًا: رأى المبحوثات

 البند  ترقيم اإلجابة رمز 

 B1                    ال   نعم                  هل تعرضت للعنف قبل جائحة كورونا 

 
B2 

 في حالة تعرضك للعنف ما هو شكل العنف التي تعرضت له )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(:  
 جسدي ) ضرب، كسر، دفع، جذب الشعر(   

 لفظي) سب وشتم، الفاظ نابية أو اساءة لفظية . 
 (نفسي ) هجر، اهمال، منع، اكراه   
 ( جنسي )عنف جنسي، تحرش، اعتداء من الشريك    
 )استيحء على مالك الخاص، اجبارك على االنفا  على البيت، حرمانك من المصادر( اقتصادي     

 B3    ال   نعم       حسب اعتقادك هل زاد العنف ضدك أو ضد شخص تعرفينه بعد جائحة كورونا 

 B4 
 شكل من اشكال العنف الذي ازداد وقوعه ضدك أو ضد شخص تعرفينه خحل الجائحة    ما هو اكثر
 اقتصادي      جنسي     نفسي    لفظي     جسدي    

 
B5 

 كنت أتعرض للعنف )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(  
 امام العائلة الممتدة أو الجيران    امام االبناء     وانا وحدي  

 B6       ال  نعم                  هل تعرض اشخاص اخرين للعنف داخل المنزل بسبب جائحة كرونا 
 (C:))كورونا( 19أسباب زيادة العنف الممارس ضد النساء خحل جائحة كوفيد : رأى المبحوثات حول ثالثاً 

 .بدرجة كبيرة جدا( تعني 5قل درجة وهكذا حتى )أ( تعني 1)( تعني ال ينطبق 0)ل لألكثر. أقيتم اختيار الرقم حسب الموافقة من اال
 5 4 3 2 1 0 البند  ترقيم اإلجابة رمز 

 C1   الحجر المنزلي سبب في زيادة العنف       

 C2  ؟كرونا زاد من العنف ضد النساءفقد المعيل/ات لمصدر عمله/ها بسبب جائحة       

 C3 ؟ تعطل العام الدراسي ومكوث األبناء في المنزل زاد من العنف ضد النساء       

 C4 ؟ مكوث الرجل داخل البيت زاد من العنف ضد النساء       

 C5 العادات والتقاليد سبب في زيادة العنف ضد النساء خحل جائحة كورونا؟       

 (D:))كورونا( 19حمايتهن من العنف ضد النساء خحل جائحة كوفيد التدخحت متعددة القطاعات ل: رأى المبحوثات حول راابعاً 
 البند  ترقيم اإلجابة رمز 

 
D1 

 تتوجهين اليها قبل الجائحة في حالة تعرضك للعنف )يمكنك اختيار اكثر من إجابة( ما هي الجهات التي  كنت 

 مراكز االيواء أو الشرطة أو المؤسسات الجيران االصدقاء و األهل أو األقرباء              
 لم أتوجه ألي جهة   الوجهاء ورجال اإلصحح           
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D2 

 في حالة تعرضك للعنف خحل الجائحة من الجهة التي لجأت اليها )يمكنك اختيار اكثر من إجابة(

 مراكز االيواء أو الشرطة أو المؤسسات الجيران االصدقاء و األهل أو األقرباء             
 لم أتوجه ألي جهة   الوجهاء ورجال اإلصحح           

 

D3 

اتباعها من قبل المجتمع في حاالت الطوارىء للحد من العنف من وجهة نظرك )يمكنك اختيار اكثر من  االليات الواجب 
 إجابة(

 

 اللجوء للمؤسسات      التدخل العائلي                     التبلغ عن حاالت العنف                
 وعدم البوح  التزام الصمتاللجوء للقضاء والمحاكم           اللجوء للجان االصحح                

 
D4 

 )يمكنك اختيار اكثر من إجابة(أهم المهارات الحياتية التي تحتاجها النساء والفتيات للتعامل مع جائحة كورونا؟
 ادارة الضغوط النفسية والحياتية   التعامل مع المواقف الصعبة واألزمات               
 طر  حماية نفسها في حالة تعرضها للعنف    اليات التفريغ النفسي                                

 

D5 

 )يمكنك اختيار اكثر من إجابة(اهم الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات خحل المرحلة القادمة لمواجهة جائحة كورونا؟ 

 تأمين االحتياجات األساسية     

 تنظيم برامج دعم نفسي 

 توعية وتثقيف حول كيفية التعامل مع حاالت الطواريء في المستقبل 
 ة للخدمات متعددة القطاعات دليل اشاردي بالمؤسسات المقدم 

 توفير اماكن حجر امنة تراعى خصوصية النساء 

 

 أسئلة المجموعات البؤرية والمقابحت الفردية: 

 ؟كيف أثرت جائحة فيروس كورونا على حياة النساء والفتيات داخل األسرة -
تفسرنأسباب - والفتيات   كيف  للنساء  اتبعتها  التي  اآلليات  وما  أشكاله  هي  وما  الجائحة  خالل  العنف  معدالت  زيادة 

 ؟ للتعامل مع العنف عليهن
 ؟ هل طرأت أية تغييرات على األدوار الخاصة بالرجال والنساء داخل األسرة خالل الجائحة ومقارنتها باألدوار السابقة  -
من وجهة نظركم/ن كيف تقيمون/ ن الخدمات التي قدمت للنساء من مقبل المؤسسات داخل الحجر الصحي وهل   -

 ؟راعت خصوصية النساء المحجورات وحقوقهن
وجود النساء في لجان الطوارئ من شأنه أن يحسن نوعية هذه الخدمات ويراعي خصوصية النساء والفتيات داخل   -

 ؟ الحجر
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هات التي لجأت إليها النساء اللواتي كن بحاجة لخدمات سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو  باعتقادكم/ن ما هي الج -
قانونية وهل استطاعت النساء أن تصل لهذه الجهات بسهولة ومدى تلبية هذه الجهات الحتياجات النساء من الدعم  

 ؟ المطلوب والتخفيف عنها من آثار العنف

 جدول المجموعات البؤرية:
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