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 مقدمة:

 ففي، القوة  وديناميات   التقليدتة  الجنسثين  أدوار في  تحوالا اإلنسثانية   الطوارئ  حاالت   تسثب    أن  تمكن
 الوحيد  والحامي العائل  والفتيات المراهقات   النسثثثثثثثثاء  تصثثثثثثثثب   اإلنسثثثثثثثثانية، الطوارئ  حاالت   من  كثير

 وقد  األسثثثثثثثرة، إعالة في  دورهم التقليدي  أداء  عن الرجال تعجز قد   أخرى   أحيان ألسثثثثثثثرهن ألن  وفي
  عن  الناجم  اإلحباط يؤدي أن  األذى، ويمكن  من  أسثرهم  حماتة  على قدرتهم لعد   بالمهانة  تشثعرون 

  الدخل،  مصثثثثثثثثدر وفقدان الحماتة، وشثثثثثثثثبكات   االجتماعية الشثثثثثثثثبكات   والتوتر وتفكُّك ، واإلجهاد ذلك
القثائم على النوع   عنفالنسثثثثثثثثثثثثثثاء لل تعرُّ   زيادة إلىالخثدمات    على  الحصثثثثثثثثثثثثثثول  إمكثانيثة  وانخفثا  
  .االجتماعي

 أحد  بالفعل  كان المنزلي  العنف أن  المرأة   وتمكين  الجنسثثين  بين للمسثثاواة  المتحدة  األمم  هيئة وتقول
  من  الماليين باإلضثثثثثثثثثافة إلى أن مئات  "  19-كوفيد   اإلنسثثثثثثثثثان خالل جائحة  حقوق   انتهاكات  أكبر

وقال   .19-كوفيد   جائحة  اندالع منذ  حدت  اشثثثثثتدت   والذي والفتيات، النسثثثثثاء ضثثثثثد  العنف  ضثثثثثحاتا
 التهديد   تصثثثب   والفتيات، النسثثثاء  من  للعديد   غوتيريس بالنسثثثبة  أنطونيو المتحدة لألمم العا   األمين
 المنازل  حبيسثات   تجدن أنفسثهن وأن النسثاء...    منازلهم في  أماناا  أكثر تكونوا أن  بينما تج   أكبر
 ." مسيئين شركاء مع

وتعتبر حاالت الطوارئ اإلنسانية مزيجاا معقداا من األحداث التي قد تكون ناتجة عن قوى الطبيعة  
  القانون   غيات   تسثثثثثهم كما ،لالعتداء  النسثثثثثاء والفتيات  تعر    من يزيد   مماأو من صثثثثثنع االنسثثثثثان  

 العنف  معثالجثة  ، بثاإلضثثثثثثثثثثثثثثافثة إلى أناالعتثداء  هثذا  حثدوث   في  االجتمثاعيثة الحمثاتثة  وقواعثد  والنظثا 
تج  دراسثتها وتشثخيص الواقع   معقدة  عملية  هي  الطوارئ   حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  القائم

والخروج بنتائج تمكن البناء عليها في وضثثثع  السثثثتخالص العبر والدرول المسثثثتفادة، بها  الخاص 
، تضثثثثثثثثمن تقدتم خدمات لمعالجة العنف القائم على االجتماعي أوقات الطوارئ   خطط اسثثثثثثثثتراتيجية

 االستجابة بالشكل السريع.
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على اختالف قطاعاتها للتعاطي مع حاالت الطوارئ، التي فرضثثثثتها    يةاسثثثثتجابم المنظمات األهل
سثثثتجي   للتعامل مع الجائحة وفق إمكاناتها وقدراتها، بما تؤسثثثسثثثة جائحة "كورونا"، واتجهم كل م

 للحد من آثارها السلبية.

الحماتة، المسثثثثثاعدات االغاثية الطارئة، واالسثثثثثتشثثثثثارات الدعم النفسثثثثثي واالجتماعي،  خدمات  تقدتم  
 القانونية، وتوفير األدوية واألدوات المساعدات 

 

 

وكشثثثثثثثثثثثثثثف التعثثاطي، من قلبثثل المنظمثثات األهليثثة العثثاملثثة في قطثثاع غزة، مع الجثثائحثثة، تبثثاينثثاا في 
ى االسثثثتجابة لألزمة والتحدتات، التي فرضثثثتها الجائحة، األمر الذي تطل  قدرات أكبر قدراتها عل

المحدودة، وتعقيدات المناخ السثثثثثثثثثياسثثثثثثثثثي    إلمكاناتهابكثير مما يتوافر لدى مختلف األطراف، نظراا  
واالجتماعي بما في ذلك القيود التي فرضثثثم جراء االنقسثثثا  السثثثياسثثثي إضثثثافة إلى تراجع التمويل 

 .1راطات، التي تضعها المانحون واالشت

بمراجعة ُبناها الداخلية )التركيبة الداخلية ؤسثثثثثثثثسثثثثثثثثات لى قيا  الكثير من المإ  وأدت الجائحة أتضثثثثثثثثاا 
 زمات.بقدرتها على االسثثثثتجابة للكوارث واأل  للمنظمة(، وتعزيز قدرتها اإلدارية واللوجسثثثثتية ارتباطاا 

المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة في مواجهة سثثثثثثثثثثثثاهمم الخبرات السثثثثثثثثثثثثابقة المتراكمة لدى 
األزمات والكوارث، التي اكتسثثثثثثثثثبتها جراء التعامل مع اعتداءات االحتالل اإلسثثثثثثثثثرائيلي، في قدرتها 
على تجاوز المفاجأة سثثثريعاا، من خالل مرونة أبدتها في مواءمة برامجها وأنشثثثطتها، بما تسثثثتجي   

مها العاملة بالكفاءة والحيوية والمرونة الكافية في التعاطي  وأطق  ؤسثسثات اتسثمم الم  للتحدي القائم.
مع األزمة، على رغم ما تعاني  من هشثثثاشثثثة بفعل جملة سثثثياسثثثات تحد من قدرات تلك المنظمات 
على التطور، سثثثثثثثثثثثثثواء المرتبطة بتراجع التمويل، أو اإلجراءات القانونية المعقدة، في ضثثثثثثثثثثثثثوء بيئة  

سثثثسثثثات لم تسثثثتطع توفير كافة خدمات االسثثثتجابة للعنف المبني  ، إال أن  اتضثثث  بأن المؤ االنقسثثثا 
على النوع االجتمثاعي، وققيثم تثدخالتهثا محثدودة مقثارنثةا بمثدى االزدتثاد على طلث  الخثدمثات، مع 

 
،  سبل تطوير البنى الداخلية للمنظمات األهلية وبناء قدراتها في مواجهة األزمات ورقة حقائقشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية،  1

2020 
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ذلك واجهم المؤسثثسثثات عدد كبير من التحدتات التي حجمم من تقدتم هذخ الخدمات، لذا تتناول  
 تحدتات التي واجهم تلك المؤسسات.الورقة دراسة ما هي أهم الخدمات وال

 :ورقةمشكلة ال

عداد النسثثثثاء اللواتي تعرضثثثثن للعنف المنزلي أثناء الحجر الصثثثثحي بسثثثثب  أل  بعد العر  السثثثثابق
تعر    من يزيد  ، وأثر حاالت الطوارئ اإلنسثثثثانية التي تعتبر مزيجاا معقداا مما19-جائحة كوفيد 
وأثر ذلك على النسثاء وعلى تقدتم خدمات   بكافة أشثكال  وأنواع ،لالعتداء والعنف   النسثاء والفتيات 
 يمكن صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:و االستجابة لهن، 

معالجة ما هي خدمات االسثثتجابة التي اسثثتطاعم المؤسثثسثثات والجهات الرسثثمية تقدتمها ل •
  19  -انتشثثثار جائحة كوفيد جراء  الطوارئ  ة  حالخالل العنف القائم على النوع االجتماعي  

  منع  تجاخ  وأدوارها المحددة  الجهات ضثثثثثثثثمن مسثثثثثثثثؤولياتهاهذخ هل عملم  و في قطاع غزة؟  
 ؟ومواجهت  العنف

وهي    مهمة أنها  ورقةال ترى  التي  األسللل لة من عدد على اإلجابة أيضلللا    سللل تم  سللل   عما فضللل   
 :التالي النحو  على

القطثاعثات التي تم تقثدتمهثا    المتعثددة  التثدخالت   في واالسثثثثثثثثثثثثثثتجثابثة  الوقثاتثةمثا هي خثدمثات   -1
  وكم أعداد النساء المستفيدات من هذخ الخدمات؟  للنساء؟

 تقدتمها؟  ات ليأو المقدمة جودة الخدمات على ما مدى رضى النساء المستفيدات  -2
 جهود  في المشثثثثثثثاركة  الفاعلة  والجهات   ،ما هو شثثثثثثثكل التنسثثثثثثثيق الذي جمع بين القطاعات  -3

 ؟ إن وجد للعنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة الوقاتة
هل اإلمكانيات التي تمتلكها المؤسثثسثثات والجهات الرسثثمية قادرة على االسثثتجابة لحاجات  -4

 النساء والفتيات أوقات الطوارئ؟
للعنف تقثدتم خثدمثات االسثثثثثثثثثثثثثثتجثابثة  خالل مثا هي التحثدتثات التي واجهثم الجهثات المختلفثة   -5

 القائم على النوع االجتماعي؟
مثثثثا هي اإلجراءات المقترحثثثثة لتطوير عمثثثثل الجهثثثثات التي تعمثثثثل على تقثثثثدتم خثثثثدمثثثثات  -6

 ؟االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
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  :ورقةالأهداف 

  اسثثتطاعم  التي  االسثثتجابة على خدمات  التعرف إلى  تسثثعى أن  في  عا ال  ورقةال  هدف  بلورة  تمكن
 حالة خالل  االجتماعي النوع  على  القائم العنف لمعالجة  تقدتمها الرسثثثثثثثمية والجهات   المؤسثثثثثثثسثثثثثثثات 

 .غزة قطاع في 19 -كوفيد  جائحة انتشار جراء  الطوارئ 

 األهداف الخاصة:

تقدتم خدمات االسثثثتجابة  أثناء  الجهات الفاعلة  المؤسثثثسثثثات و التحدتات التي واجهم رصثثثد   -
 االجتماعي أوقات الطوارئ.للعنف القائم على النوع 

 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي أوقات الطوارئ.كيفية  -
 : ورقةأهمية ال -
 لى األسباب التالية:ورقة إتعود أهمية ال -
تعتبر جائحة كورونا التجرقة األولى للمؤسثثثثثثثسثثثثثثثات التي تقد  خدمات االسثثثثثثثتجابة    األول:  -

للعنف القائم على النوع االجتماعي من ناحية االغالق الكامل، وتقدتم كافة الخدمات عن  
اإلمكانيات والتحدتات التي واجهم   تسثثثثثثثثثليط الضثثثثثثثثثوء علىعلى   ورقةسثثثثثثثثثتعمل ال، لذا  ُبعد 

 ارئ.المؤسسات خالل عملها أوقات الطو 
 الدرول المستفادة لتطوير العمل وفق خطط طوارئ سريعة االستجابة.  الثالث: -

 :ورقةمنهجية ال

حول وتشثخيص الواقع تعني جمع معلومات   ذيوال  ،على المنهج الوصثفي التحليليورقة ال ت عتمد ا 
والخروج بنتائج تمكن البناء عليها في وضثثثثثثثثثثثثع خطط   ،من الميدان وتحليلها  موضثثثثثثثثثثثثوع الدراسثثثثثثثثثثثثة

لتقدتم خدمات االسثثثثثثثتجابة السثثثثثثثريعة خالل الطوارئ للحد من العنف القائم على النوع    اسثثثثثثثتراتيجية
 االجتماعي.

 ة: ورقأدوات ال
 
 المركزة كأدوات رئيسية لجمع المعلومات. ات المقابلة والمجموعأداة  ورقةال م ستخدما
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 : ورقةع نة ال
المحافظات الخمس في قطاع  من ( نسثثثثثثثاء   9مركزة تتكون كل مجموعة من )ة  ( مجموع 2عدد )
برنامج الجندر   ، ومسثثثثثثثثثثؤولةت مع مقدمي خدمات رسثثثثثثثثثثمية ومجتمع مدني( مقابال5إجراء )، و غزة

 لدى صندوق األمم المتحدة للسكان في قطاع غزة
 المبحث األول: خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي •

إلى   2019تشثثثثثثير الجهاز المركزي لاحصثثثثثثاء الفلسثثثثثثطيني في آخر إحصثثثثثثاءات  للعنف في العا   
، ولكنها ما 2011انخفا  معدالت العنف في فلسثثثثثثثثطين، مقارنة باإلحصثثثثثثثثاء السثثثثثثثثابق في العا  

زالم "مرتفعة بشثكل مقلق وخطير" وخاصثة في قطاع غزة."   فوفق إحصثاء العنف األخير، بل م 
سثثثنة( وتعرضثثثن على األقل 64-18وجات حالياا أو اللواتي سثثثبق لهن الزواج )نسثثثبة النسثثثاء المتز 

% من النسثثثثثثثثثثثثاء في قطاع غزة،  37,5مرة واحدة ألحد أنواع العنف من قبل الزوج في قطاع غزة،  
% تعرضثثثثن  10,6% تعرضثثثثن للعنف الجسثثثثدي، 26,4% تعرضثثثثن للعنف النفسثثثثي،  63,5منهن  

جود نسثثثثثبة كبيرة ال تعرفن بوجود آليات للحماتة  للعنف الجنسثثثثثي.  كما تشثثثثثير اإلحصثثثثثاءات إلى و 
واالنتصثثثثاف من العنف أو تفضثثثثلن السثثثثكوت، حيث بل م نسثثثثبة الالتي ال تعرفن بوجود مراكز أو 

%،  66,9%، ونسبة الالتي فضلن السكوت وعد  إبالغ أي أحد  76مؤسسات للحامية من العنف  
 % فقط.   1.8اجتماعية أو نفسية  ونسبة الالتي توجهن لطل  المساعدة من مراكز قانونية أو

وكذلك سثثثجل الجهاز المركزي نسثثث  مرتفعة من العنف تعرضثثثم ل  النسثثثاء في قطاع غزة الالتي 
سنة( وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة، حيث بل م نسبة    64-18لم تسبق لهن الزواج )

%.  كما 0,6سثثي %، والعنف الجن13,9%، والعنف الجسثثدي  39,3من تعرضثثن للعنف النفسثثي  
سثثثجلم نسثثثبة مرتفعة من النسثثثاء الالتي فضثثثلن السثثثكوت أو االكتفاء باللجوء ألحد األقار ، حيث 

%، وقل م نسثثثثبة  46,2( الالتي فضثثثثلن السثثثثكون وعد  الشثثثثكوى 29  -18بل م نسثثثثبة الشثثثثابات )
 .2%55,2الالتي قررن التحدث مع الوالد أو األخوة أو أحد األقار  

وفي هذخ الفترة يواج  قطاع غزة تداعيات انتشثثثثثثثثثثثثار جائحة كورونا، والتي ُتعتبر العنف القائم على  
النوع االجتماعي احداها، حيث رصثثثثثثدت المؤسثثثثثثسثثثثثثات النسثثثثثثوية أعداداا كبيرة من النسثثثثثثاء والفتيات  

 
( 2019،  )2019النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،  2

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf  
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يتعرضثثثثثثثثن ل  من عنف داخل األسثثثثثثثثرة، نتيجة  جراء ما   يلجئن لطل  المسثثثثثثثثاعدة والمشثثثثثثثثورةالالتي 
 4عد اكتشثاف  ب  24/8/2020ظر الصثحي الذي فر  من قلبل الحكومة ب زة بتاري   نتشثار الاالح

 .حاالت من عائلة واحدة

 :على النوع االجتماعيم ني للعنف الستجابة التي تم تقديمها ل  الخدمات

عملها بما تخص الخدمات الصثثثحية في التدخل وزارة الصثثثحة ركزت    :الخدمات الصللحية -1
 خدمات  بالدرجة األولى، وعملم على توقيفوأماكن الحجر مع حاالت مصثثثثثثثثثثثثابي كورنا  

اليو  منذ  مراكز الرعاتة األولية في المؤسثثسثثات الصثثحية الحكومية، والمؤسثثسثثات األهلية،  
دون أتة ترتيبات مع هذخ المؤسثسثات وأو خطط بديلة لتقدتم   حالة الطوارئ،  األول إلعالن

كبار السثثثثثثثثن أصثثثثثثثثحا  األمرا  المزمنة، واألطفال    أثر تأثيراا مباشثثثثثثثثراا على مماالخدمة، 
 ووالدة ومتابعة ما بعد الوالدة ،حملمن    خدمات الصثثثحة اإلنجابيةبسثثثب  توقف   ،النسثثثاءو 

، وذوات وعد  توفر األدوية انمريضثثثثات السثثثثرطباإلضثثثثافة إلى تأثر    والصثثثثحة الجنسثثثثية،
انتشثار الايادات اقتصثر العمل على تقدتم االسثتشثارات الصثحية عبر الهاتف، و و ،  اإلعاقة

المتنقلة لبعض المؤسثثثثثسثثثثثات الصثثثثثحية منها اتحاد لجان العمل الصثثثثثحي، اإلغاثة الطبية،  
رصثثثثثثثثثد بعد   تم اسثثثثثثثثثتئنافحيث ،  وذوي االعاقة لجرحىالخيرية لرعاتة اجماية السثثثثثثثثثالمة  
، وصثثعوقة تقدتم الخدمات التي عانم منها الايادات المتنقلة في  ل الكثير من الشثثكاوئ 

تم العودة  مطالبات من قطاع الصثثثثثحة،الرئيسثثثثثية للمحافظات، وقعد عدة    اغالق الشثثثثثوارع
عملم المؤسثثثثسثثثثات  حقائ  الكرامةتخص  وفيما . 3  9/9/2020السثثثثتئناف العمل بتاري   

نسثاء سثواء في الحجر المنزلي أو في مراكز للمن الحقائ   أكبر عدد ممكن  على توصثيل  
 .4 في كافة محافظات قطاع غزة لحجر الصحيا

كانم خدمات الدعم النفسثثثثثثثثي واالجتماعي من أهم  :  الدعم النفسلللللي واالجتماعيخدمات  -2
الخدمات، والتي ُقدمم بشكل سريع للنساء والعائالت استجابة لالتصاالت التي كانم ترد 
على أرقا  التواصثثثثل المنشثثثثورة عبر صثثثثفحات المؤسثثثثسثثثثات وفي وسثثثثائل االعال  ووسثثثثائل  

باإلضثثافة إلى الخط السثثاخن الذي أعلنم عن  عدد من المؤسثثسثثات تواصثثل االجتماعي،  ال
 

 .  11/2020/ 22قطاع غزة، مقابلة شخصية   –مريم شقورة، مديرة برامج المرأة في جمعية الهالل األحمر  3

  
 .  9/11/2020، مقابلة شخصية، مسئولة برنامج الجندر في صندوق األمم المتحدة في قطاع غزة  مهنا،  أميرة 4
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بهدف الحد من العنف قبل وقوع ، والتخفيف من حدة الضثثثثثثث وطات النفسثثثثثثثية والمشثثثثثثثاكل 
، حيثثث كثثانثثم تتلقى  قثثد تنجم عن حثثالثثة االغالق الكثثامثثل وتبعثثات ذلثثك  االجتمثثاعيثثة التي

، كما عملم عدد من المؤسثثسثثات 5االتصثثاالت في اليو  الواحد المؤسثثسثثة الواحدة عشثثرات  
  Google meetعلى التواصثثثثثثثثثثثثثثل مع فئثاتهثا المسثثثثثثثثثثثثثثتفيثدة من خالل برامج مثثل الزوو ، 

 واإلرشاد عبر الهاتف. واالستشارات  أ ، وتنفيذ جلسات التدخل ومجموعات الواتس
وذلك بسثب   فقط،   اسثتمرت المؤسثسثات في تقدتم خدمة المشثورة القانونية  :الدعم القانوني -3

تثا التي كثانثم  ممثا تسثثثثثثثثثثثثثثبث  في تثأجيثل القضثثثثثثثثثثثثثثااغالق المحثاكم منثذ بثدء اعالن الطوارئ،  
مرفوعة أما  القضثثثثثثثثثاء، وتوقيف تنفيذ األحكا  وخاصثثثثثثثثثة قضثثثثثثثثثاتا النفقة والمشثثثثثثثثثاهدة التي 

 من األمهات من مشثثثثثاهدة أطفالهن،  اتضثثثثثحم تداعيات  خالل الطوارئ من حرمان الكثير  
 ومن ثم بشكل كلي.  27/9/2020بتاري   تأنف العمل بشكل جزئياسُ و 

يوجثثد في قطثثاع غزة اثنين من بيوت الحمثثاتثثة واحثثد منهثثا يتبع الحكومثثة   :خلدملات المل وى  -4
وهو بيم األمان لرعاتة ومركز حياة لحماتة وتمكنين النسثثثثثثاء والعائالت التابع لمؤسثثثثثثسثثثثثثة 

مركز األبحاث واالسثثثتشثثثارات القانونية والحماتة للمرأة، تعطلم الخدمة في بيم  أهلية وهو  
األمثثان منثثذ اعالن حثثالثثة الطوارئ، ممن اسثثثثثثثثثثثثثثتثثدعى إلى افراغ المركز من النزيالت فيثث ، 
باإلضافة إلى ذلك تم استبدال اإلدارة في  دون اخبار أي جهة أو مؤسسة، أما مركز حياة  

مأوى وفق إجراءات احترازية تم عرضثثثها على المؤسثثثسثثثات فقد حافظ على تقدتم خدمات ال
منذ بدء الجائحة في الشثثثثهور األولى من العا ، وققي تسثثثثتقبل النسثثثثاء المعنفات المهددات  
بالخطر التي يتم تحويلهن من الجهات الرسمية، والمؤسسات النسوية وفق شروط السالمة 

 .6ءواتما  عملية فحص الحاالت قبل الدخول إلى قسم االيوا
عملم العديد من المؤسثثثثسثثثثات النسثثثثوء واألهلية على تقدتم   :المسللاعدات االثاةية الطارئة -5

المسثثثثثثثثثاعدات ال ذائية، كما عملم بعض المسثثثثثثثثثاعدات االغاثية بشثثثثثثثثثكل كبير عبر توزيع  
  عاجلة،  إلى تقدتم مسثثاعدة ماليةلديها  التمكين االقتصثثادي  برامج  المؤسثثسثثات على تحويل  

 ُيدرن مشاريع ص يرة، تأثرت بسب  الجائحة. اللواتي وذلك لتلبية احتياجات النساء 

 
 مرجع سابق.  مهنا،  أميرة 5

  
 رجع سابق. م مهنا،  أميرة 6
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نشثرت المؤسثسثات العديد من الفيديوهات التوعوية التي تم رصثدها عبر  :  خدمات التوعية -6
صثثفحات التواصثثل االجتماعي، بهدف توعية النسثثاء واألطفال بكيفية الوقاتة من فايرول 

عملية التثقيف التي شثثثملم كيفية التعامل مع األطفال في الحجر كورونا، باإلضثثثافة إلى 
المنزلي، والمسثثثاعدة في حل اإلشثثثكاليات الناجمة عن الضثثث وط النفسثثثية التي يتعر  لها 
االنسثثثثثثان جراء الحجر، كما تم نشثثثثثثر مئات التصثثثثثثاميم التي تدعو إلى المسثثثثثثؤولية األبوية  

 ومساهمة الرجل في تحمل أعباء المنزل.

على وضثثثثثع خطط طوارئ، لتكون على  ولى من بداتة العا  ؤسثثثثثسثثثثثات خالل األشثثثثثهر األالمركزت  
وما سثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثكل  من خطورة على ارتفاع  الجائحة في قطاع غزة،    رفي حال انتشثثثثثثثثثا  عالية  جهوزية

وما تعكسثث   ،معدالت العنف األسثثري والعنف المبني على النوع االجتماعي بسثثب  الحجر المنزلي
يوجد إنما هناك دليل خاص بالطوارئ تجمع المؤسثثثسثثثات، و ولكن لم تكن  ، من أزمات على األسثثثر

مؤسثثثثثسثثثثثة التحالف من أجل التضثثثثثامن  من قلبل  إطالق عن ُبعد تم    ات دليل إرشثثثثثادي لتقدتم الخدم
يتضثثثثثثثثثثثثثمن معايير تقدتم الخدمات عن ُبعد في أوقات الطوارئ بشثثثثثثثثثثثثثكل تحتر    APSاإلسثثثثثثثثثثثثثبانية  

وليس بديالا عن دليل االجراءات الموحدة، وعلي   خصثثثثثثثثثثثثثوصثثثثثثثثثثثثثية المتلقي، ولكن  لم تفي بال ر   
تطوير دليل يراعي  إلى بحاجة  ما زلنا    مالحظات كبيرة تم رصدها من خالل ُمقدمي الخدمات، لذا

وتسثثثثثثتند المؤسثثثثثثسثثثثثثات في تقدتم  .  االسثثثثثثتجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي أوقات الطوارئ 
أو   كورونثا فيرول(  )االجتمثاعي وقثم الطوارئ    النوع  ىدليثل خثدمثات العنف المبني علخثدمثاتهثا لث

الذي تضثم عدد من مقدمي الخدمات ونوع الخدمة والمنطقة  ما تسثمى أتضثاا بثثثثثثثثثثثثثثث مسثارات اإلحالة  
 هي كالتالي:و  7الج رافية التي يتم فيها تقدتم الخدمة اضافةا إلى تحديد أرقا  وأشخاص التواصل 

 

 

 

 

 
 مهنا، مرجع سابق. أميرة  7
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 الصحية : اتالخدم 

 مدينة ثزةمنطقة شمال ثزة  و 
 ساعات تقديم الخدمة نوع الخدمة  الهاتف نقطة االتصال  المؤسسة

الثثهثثالل   جثثمثثاثثيثثثثثثثة 
لثثقثثطثثثثثثثاع   االحثثمثثر 

 غزة

 –تنظيم االسثثثثثثثثثثثثثثرة   –صثثثثثثثثثثثثثثحثة انجثابيثة )حوامثل  0592756536 .داليا شمل  د
ما يتعلق بالعمر   –اسثثثثتشثثثثارات صثثثثحية نسثثثثائية  

 االنجابي (
 

  هراا   3 -صباحا 8

 مساءا  7 – هراا   1:30 وأطفالاستشارات صحية عامة  0599924370 د. أكر  صال 
 ان ونس الوسطي و خالمنطقة 

جمايثثة الثقثثافثثة و  
الثثثحثثثر    –الثثثفثثثكثثثر 

صثثثثثثثثثثثثثثحثثثثثثثة   مثركثز 
 المرأة البريج  

  هراا   3 -صباحا 8 استشارات خاصة بتنظيم األسرة وسرطان الثدي 0597240809 د. سمية البسول
  هراا   3 -صباحا 8 استشارات صحية عامة 0567495685   د.أنعا  المصري 
صثثثثثثحة   –اسثثثثثثتشثثثثثثارات صثثثثثثحية انجابية) حوامل   0592525550 د.مروخ البلبيسي

 نسائية(  
  هراا   3 -صباحا 8

  هراا   3 -صباحا 8 استشارات ت ذت  لمريضات السرطان 0592162753 هدى المدلل
 مدينه رفح

اتحاد لجان العمل  
مركز  –الصثثثحي  
 العودة

 –تنظيم االسثثثثثثثثثثثثثثرة   –صثثثثثثثثثثثثثثحثة انجثابيثة )حوامثل  0594215604 رادا ماضي د.
ما يتعلق بالعمر   –اسثثثثتشثثثثارات صثثثثحية نسثثثثائية  

 االنجابي (

 3  –صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا    7:30
  هراا 

 الدعم النفسي االجتماعي : اتخدم

 منطقة شمال ثزة  و مدينة ثزة
تقللديم  سلللللللللللاعللات   نوع الخدمة  الهاتف نقطة االتصال  المؤسسة

 الخدمة
الهالل  جميعثثثثثثثة 
لقطثثثثثثاع   االحمر 

 غزة 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 استشارات نفسية  لألطفال والبال ين 0599832580 فردول الكتري 
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 استشارات نفسية للنساء والفتيات 0598257713 سها موسي
  هراا 

شثثثثثثثثثثثثثثؤون  مثركثز 
 المرأة 
 

خدمة الدعم النفسثثثثي االجتماعي واالسثثثثتشثثثثارات   0598141408 سلمي السويركي 
 النفسية للنساء والفتيات 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8
  هراا 

جماية عاتشثثثثثثثثثة 
المرأة  لحمثثثثثثثاتثثثثثثثة 

 والطفل

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 استشارات عالج اسري  9593500041 أيات ابو جياب
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 خدمات الدعم النفسي 592100280 نور شبير
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 العالج النفسي االتكلينيكي 593500046 احالم صالح
  هراا 
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 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 نقطة اتصال لخدمات الايادة النفسية 593500049 فداء الدي 
  هراا 

مصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثطثثثثثثثفثثثثثثثى   د. 
 المصري 

 12  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثاا 8 خدمات الط  النفسي 599453366
 مساء  

 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 خدمات الدعم االجتماعي 593056004 منى موسى
 مساءا 

 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 عالج نفسي 592540340 اسماء غرا 
 مساءا 

الثثمثثرأة  جثثمثثاثثيثثثثثثثة 
الثثثثثثثثثثعثثثثثثثثثثامثثثثثثثثثثلثثثثثثثثثثة  
الثفثلسثثثثثثثثثثثثثثطثيثنثيثثثثثثثة 

 للتنمية

هددايدة البندا )مدديندة  
 غزة(

و   0595676335 ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد ولكافة  

 شرائح المجتمع
 3  –صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثاا    9

 مساءا 
ابدددددو  زيدددددنددددداد 
نصددير)الشددمال بيد 

 حانون(

و   0597831827 ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد ولكافة  

 شرائح المجتمع
 1  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  9

  هراا 
اسددددالم المصددددر   
بدديددد  )الشددددددمددال 

 حانون(

و   0594136432 ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
الفتياد ولكافة  ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و  

 شرائح المجتمع

 مساءً  5 –ا ظهراً 

ديداندا فوي) )مدديندة  
 غزة(

و   0599655073 ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد ولكافة  

 شرائح المجتمع

  مساءً  5 –ا ظهراً 

 لمنطقة الوسطي و خان ونسا
جمايثثثثة الثقثثثثافثثثة  
الثثحثثر   الثثفثثكثثر  و 

مركز صثثثثثحة   –
 المرأة البريج  

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 خدمة ادارة الحالة و الدعم النفسي 0592114807 هويدة الدريملي
  هراا 

خدمة الدعم النفسثثثثي االجتماعي واالسثثثثتشثثثثارات   0597095373 محمود جحجوح
 النفسية للنساء والفتيات

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8
  هراا 

خدمة الدعم النفسثثثثي االجتماعي واالسثثثثتشثثثثارات   0599615686 نجالء مطر
 النفسية للنساء والفتيات

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8
   هراا 

خدمة الدعم النفسثثثثي االجتماعي واالسثثثثتشثثثثارات   0598216811 نايمة ابو شمال 
 النفسية للنساء والفتيات

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8
   هراا 

جماية عاتشثثثثثثثثثة 
المرأة  لحمثثثثثثثاتثثثثثثثة 

 والطفل

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 استشارات عالج اسري  9593500041 أيات ابو جياب
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 خدمات الدعم النفسي 592100280 نور شبير
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 العالج النفسي االتكلينيكي 593500046 احالم صالح
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 نقطة اتصال لخدمات الايادة النفسية 593500049 فداء الديب
  هراا 

مصطططططططططططفطططى .  د

 المصري
 12  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثاا 8 خدمات الط  النفسي 599453366

 مساء  
 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 خدمات الدعم االجتماعي 593056004 منى موسى

 مساءا 
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 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 عالج نفسي 592540340 اسماء غراب
 مساءا 

الثثمثثرأة  جثثمثثاثثيثثثثثثثة 
الثثثثثثثثثثعثثثثثثثثثثامثثثثثثثثثثلثثثثثثثثثثة  
الثفثلسثثثثثثثثثثثثثثطثيثنثيثثثثثثثة 

 للتنمية

و  خدددمدداد   0592891164 )البريج( ا ء فيسى ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم 
ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد ولكافة  

 شرائح المجتمع

 ظهرا 1-صباحا9

بددريددكددة ابددو   مددنددى 
 )خانيونس(

و   0597318278 ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد ولكافة  

 شرائح المجتمع

 مساء 5-ظهرا1

  محافظة رف
لثثثجثثثثثثثان  اتثثثحثثثثثثثاد 
العمل الصثثثثثثحي  

 مركز العودة –

 0592165492 هيلينا مصل 
 

 استشارات نفسية 
 تقدتم إرشادات توعوية تثقيفية

  - صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا7:30
  هراا   2:30

 0599273468 منى موسي

 

 استشارات نفسية 
 تقدتم إرشادات توعوية تثقيفية

  - صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا7:30
  هراا   2:30

جماية عاتشثثثثثثثثثة 
المرأة  لحمثثثثثثثاتثثثثثثثة 

 والطفل

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 استشارات عالج اسري  9593500041 أيات ابو جياب
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 خدمات الدعم النفسي 592100280 نور شبير
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 العالج النفسي االتكلينيكي 593500046 احالم صالح
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثا  8 نقطة اتصال لخدمات الايادة النفسية 593500049 فداء الديب
  هراا 

مصطططططططططططفطططى .  د

 المصري
 12  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثثاحثثثاا 8 خدمات الط  النفسي 599453366

 مساء  
 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 خدمات الدعم االجتماعي 593056004 منى موسى

 مساءا 
 12 –عصثثثثثثثثثثثثثثراا  3 عالج نفسي 592540340 اسماء غراب

 مساءا 
وفثثثثثثثاق   جمايثثثثثثثة 
الثمثرأة   لثرعثثثثثثثاتثثثثثثثة 

 والطفل

 امنة جمعة
 

0594100853 

 الخط المجاني

1800280281 

خدمة الدعم النفسثثثثثثي  وتقدتم ارشثثثثثثادات توعوية  
 نفسية وتحويل حس  الدليل الوطني 

 ساعة  24

الثثمثثرأة  جثثمثثاثثيثثثثثثثة 
الثثثثثثثثثثعثثثثثثثثثثامثثثثثثثثثثلثثثثثثثثثثة  
الثفثلسثثثثثثثثثثثثثثطثيثنثيثثثثثثثة 

 للتنمية

و   0598780128 رو  ضهير ا جدتدمددافدي  الدندفسدددددي  الدددفدم  خدددمدداد 
ولكافة  ا سددتشدداراد النفسددية للنسدداء و الفتياد 

 شرائح المجتمع

 ظهرا 1-صباحا9

  خدمات الدعم القانوني

 مدينة ثزة و الشمال
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سللللللللللاعللات تقللديم   نوع الخدمة  الهاتف نقطة االتصال  المؤسسة
 الخدمة

جميعثثثة الهالل االحمر 
 لقطاع غزة 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 استشارات قانونية عامة / قضاتا نظامية 0599841640 منيرة الفيومي  
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 استشارات قانونية عامة / قضاتا شرعية 0595564994 تهاني عزيز
  هراا 

تقدتم الخدمات القانونية )اسثثثثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثثثثارات(   0598223142 هنادى عكيلة مركز شؤون المرأة 
 قضاتا شرعية 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8
  هراا 

تقدتم الخدمات القانونية )اسثثثثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثثثثارات(   0598223142 سهير البابا
 قضاتا شرعية 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8
  هراا 

و  االبثثثثثجثثثثثثثاث  مثثثثثركثثثثثز 
االسثثثثثثتشثثثثثثارات القانونية  

 للمرأة 

 6 -صثثثثثثثثثثثثثباحا 9   قانونية استشاراد 0598887055 غادة الصوص 
 مساء

 -0599843466 امتياز حس  هللا 
056784366 

 استشارات قانونية /قضاتا شرعية
 قضاتا نظامية 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8
  هراا 

جماية عاتشثثثثثثة لحماتة 
 المرأة والطفل 

 مها العجلة 
 
 

593500047 
 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 تقدتم خدمات قانونية واستشارات 
  هراا 

 اتمان فطيمة 
 

592993881 
 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 تقدتم خدمات قانونية واستشارات
  هراا 

 12 –عصثثثثثثثثثثراا  3 خدمات قانونية واستشاراتتقدتم   594102252 هناء عبد العال
 مساءا 

     
 ان ونسالوسطي و خلمنطقة ا

جمايثة الثقثافثة و الفكر 
مركز صثثثثثثثثثثحة   –الحر  

 المرأة البريج  

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 استشارات قانونية عامة / قضاتا نظامية 0598181538 أنيسة أبو رال 
  هراا 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 قانونية عامة / قضاتا شرعيةاستشارات  0598181631 نفين المصري 
  هراا 

تقدتم الخدمات القانونية )اسثثثثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثثثثارات(   0597326828 اسراء ابو حصيرة
 قضاتا شرعية 

 3  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8
  هراا 

 محافظة رفح
العمثثثثثثل  لجثثثثثثان  اتحثثثثثثاد 

مثثركثثز    –الصثثثثثثثثثثثثثثثثحثثي  
 العودة

 2  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 استشارات قانونية عامة 0592165471 نجوي عو  هللا
  هراا 

جمايثثثثة وفثثثثاق لرعثثثثاتثثثثة  
 المرأة والطفل

 رندة الزقزوق 
 

1800280281 
 

 ساعة   24 استشارات قانونية

 ساعة   24 استشارات قانونية 0597773303 نزرية تاسين
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 و الدعم النفسي  خدمات الم وى 

 تغطي الخمس محافظات 
سللللللاعات تقديم   نوع الخدمة  الهاتف نقطة االتصال  المؤسسة

 الخدمة
مركز حيثثاة لحمثثاتثثة و تمكين  

 النساء و العائالت
  -صثثثثثثثثثثثثثثبثثاحثثا  8 استشارات نفسية واجتماعية 0592291090 عبير المشهراوي 

 مساءا   12
  3  - ثثهثثرا  12 استشارات نفسية واجتماعية 0593201925 سناء عودة

 مساء
  6 -مسثثثثثثثثثثثثثثاء 3 استشارات اجتماعية 0593201928 وفاء عيد

 مساء
  5 -صثثثثثثباحا 9 نفسية استشاراد 0594788948  قشطة منى

 مساء
  10 -مسثثثثثثاء 6 استشارات اجتماعية 0593201925 ليندا ابو مرسة

 مساء
 

وفق خطثة الطوارئ التي عمثل من خاللهثا على االسثثثثثثثثثثثثثثتجثابثة لحثاالت  أطلق مركز شثثثثثثثثثثثثثثؤون المرأة 
  االسثثثثثتشثثثثثارات القانونية واالجتماعية، والرد على  العنف، وتقدتم خدمات اإلسثثثثثعاف النفسثثثثثي األولي

فت   من خاللها تم    اسثثثثثثثتشثثثثثثثارة (،  2400حيث تم اسثثثثثثثتقبال عدد )    هذخ الفترة،في الخط السثثثثثثثاخن  
األول إلى ملف يتم  االتصثثثثثثال  تحولم االسثثثثثثتشثثثثثثارة و وقالتالي    ،لمتابعتها  لكثير من الحاالت ملفات ل

وتلبية   ،فعالية تقدتم الخدمات كافة، وذلك تعود لمتابعت  من أخصائيات لتقدتم خدمات إدارة الحالة 
عدد جلسثثثثات فردتة تتراوح بين  حيث حصثثثثلم غالبية النسثثثثاء على  ، النسثثثثاء المتصثثثثالت   احتياجات 
المسثاعدات اإلغاثية المادتة كانم أكثر االتصثاالت تأتي لطل  ولكن ،  جلسثات   ثالثةإلى جلسثتين  

توفير العالج للمرضثثثثى وألصثثثثحا  األمرا  و ،  ممواد التنظيف والتعقيتوفير المأكل، سثثثثواء كانم 
،  ذوات الدخل المحدود حيث تم رصثثثثثثثثثثثد أن عدد كبير من المتصثثثثثثثثثثثلين هن النسثثثثثثثثثثثاء من  ،المزمنة

وذلك بسثثثثثثب  انقطاع    -عمال المياومة  -وخاصثثثثثثة األسثثثثثثر التي تعمل ر  العائلة فيها عمل يومي
كاألذى النفسثثثثثي،    لتعرضثثثثثهن للعنفتصثثثثثال نتيجة  ، فلجأت النسثثثثثاء لالسثثثثثاسثثثثثيهم األمصثثثثثدر دخل

والضثثثثثر ، بمعني أن  كان يتم اسثثثثثقاط الضثثثثث ط النفسثثثثثي الذي يتعر  ل  ر  العائلة بسثثثثثب  عد   
في بعض قدرت  على توفير االحتياجات األسثثثثثاسثثثثثية لألسثثثثثرة على النسثثثثثاء بأشثثثثثكال عنف مختلفة،  

ى ذلثك أدى توقف ، إضثثثثثثثثثثثثثثافثة إلفي بيوت الحمثاتثة يواءطلث  خثدمثة الحمثاتثة " اإلأدت إلى األحيثان  
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واشثثثتكم عدد كبير   عمل المحاكم إلى زيادة معاناة النسثثثاء في قضثثثاتا النفقة والحضثثثانة خصثثثوصثثثاا 
النسثثاء من عد  اسثثتطاعتهن مشثثاهدة أطفالهن خالل الحجر المنزلي، نتيجة اإلجراءات االحترازية  

واصثثثثثثثثثل المفروضثثثثثثثثثة على كافات محافظات القطاع، لذا عمل المركز على اسثثثثثثثثثتخدا  وسثثثثثثثثثائل الت
االجتماعي لبث فيديوهات لمعالجة الضثثث وطات النفسثثثية الناتجة عن كل هذخ المشثثثاكل من خالل 

  .8"نصائ  وارشادات 

مركز األبحاث واالسثثثتشثثثارات القانونية والحماتة للمرأة أتضثثثاا ضثثثمن خطة للطوارئ، ليسثثثتمر  عمل  
في تقدتم كافة الخدمات القانونية، النفسثثثثثثثثثثثية، االجتماعية، والحماتة، للنسثثثثثثثثثثثاء المعنفات من خالل 

على مدار وتقدتم جلسثثثثات الدعم النفسثثثثي  نشثثثثر أرقا  للتواصثثثثل تعمل على اسثثثثتقبال االسثثثثتشثثثثارات  
( جلسثثثثثثثثة فردتة 790( وتنفيذ عدد )   446بلغ عدد النسثثثثثثثثاء التي تم التدخل معهن ) حيث   اليو ،
إجراءات المركز ووضثثثثثثع اسثثثثثثتشثثثثثثارة وجلسثثثثثثة وسثثثثثثاطة (، هذا   400باإلضثثثثثثافة لتقدتم عدد ) لهن، 

خاصثثثثثة في مشثثثثثروع مركز حياة لحماتة وتمكين النسثثثثثاء والعائالت التابع ل ، وهي تأمين إجراءات 
السالمة من خالل إبقاء طاقم العمل الخاص بقسم االيواء وعد  م ادرت  للمحافظة على استمرارية  

ها سثثثثثثثثثثثثثواء وتقدتم خدمة االيواء وفق بروتوكول تعتمد على فحص أي حالة جديدة يتم تحويلالعمل 
وتوفير من الجهات الرسثثمية أو المؤسثثسثثات أو حتى بشثثكل فردي وذلك لالطمئنان على سثثالمتها،  

غرفة للعزل، وتأمين احتياجات القسثثثثثثثثثم بكل ما يلز ، باإلضثثثثثثثثثافة للتنسثثثثثثثثثيق مع الجهات الرسثثثثثثثثثمية 
للحصثثثثثثول على تصثثثثثثري  مرور لسثثثثثثيارة واحدة تقل عدد محدد من األخصثثثثثثائيات لمتابعة اسثثثثثثتقبال  

، وقد بلغ عدد الحاالت الجديدة التي اسثثثثثثثثثثثثثتقبلها قسثثثثثثثثثثثثثم ت الجديدة التي تطل  خدمة االيواءالحاال
وعن ألية التواصثثل مع المنتفعات    االت سثثابقة(ح  4  باإلضثثافة إلى وجود ) حاالت (  10االيواء ) 

لتنظيم مجموعات لتنفيذ برامج الدعم النفسثي منها الرعاتة  التواصثل االجتماعي  تم اسثتخدا  وسثائل 
لذاتية، جلسثثثثات التفريغ النفسثثثثي الفردتة، األنشثثثثطة الترفيهية، باإلضثثثثافة إلى عمل لقاءات توعوية  ا

إلى ، باإلضثثثثثثثثثثافة  يرول وكيفية الوقاتة من اعرا  الفأ شثثثثثثثثثثرح من خالل التثقيف الصثثثثثثثثثثحي حول 
عبر اسثثتخدا  وسثثائل التواصثثل تفعيل قسثثم الملتقى األسثثري  اسثثتمرارية خدمات المشثثاهدة من خالل 

 
 . 2020-10-10سلمي السويركي، مديرة الحالة في مركز شؤون المرأة، مقابلة شخصية بتاريخ  8
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االجتماعي الواتس أ ، وتنفيذ المشثثثثثثثثثثثاهدات عبر جمع الطفل/ة مع الطرف المشثثثثثثثثثثثاهد عبر تقنية  
 .9امشاهدة أطفالهأسرة (  19عدد ) لسير الجلسة، مما سهل على متابعة األخصائية الفيديو و 

من خالل كافة مراكزها خدمات متنوعة متمثلة بالدعم النفسثثثثثثثثثثثي   الثقافة والفكر الحرقدمم جماية  
، توفير األدوية لمريضثات السثرطان، أدوات مسثاعدات لحاالت ةالقانونياالسثتشثارات  جتماعي،  واال

لحثثاالت تتثثابعهثثا الجمايثثة، وحثثاالت جثثديثثدة تواصثثثثثثثثثثثثثثلثثم عبر أرقثثا  طرود غثثذائيثثة  ذوي اإلعثثاقثثة،  
وكانم الخدمات تقد  عبر وسثثثثائل التواصثثثثل االجتماعي، واالتصثثثثاالت الهاتفية، وأكثر التواصثثثثل،  
التي كثانثم بحثاجتهثا النسثثثثثثثثثثثثثثاء هي المسثثثثثثثثثثثثثثاعثدات ال ثذائيثة، واألدويثة، حيثث أ هرت االحتيثاجثات 

االتصثثثاالت تأثير وتداعيات الجائحة على األسثثثر التي تعتاا على العمل اليومي، باإلضثثثافة إلى 
أن هناك نسثثثثثثثبة كبيرة من النسثثثثثثثاء التي كانم تعمل أتضثثثثثثثاا بالعمل اليومي وأصثثثثثثثحا  المشثثثثثثثاريع 

يلتفم أحد لمسثثثثاعدتهن، فبقيم النسثثثثاء تبحث من خالل المؤسثثثثسثثثثات  الصثثثث يرة فقدن عملهن، ولم
 .10النسوية عن مساعدات وعن معين لهن

 :الحجر المنزليعلى النساء في االحتياجات األساسية  تداعيات نقص 

النسثثثثثثاء خالل فترة الحجر المنزلي، حيث واضثثثثثثحة على    آثاراا كان لنقص االحتياجات األسثثثثثثاسثثثثثثية  
النسثثثثثاء اللواتي وجدن في أسثثثثثر مصثثثثثابة، أو مخالطة   أكثر الفئات تضثثثثثرراا، خاصثثثثثةا   النسثثثثثاء كانم 

 تعرضن للعنف: من ترصد هذخ الورقة بعض مما جاء على لسان 

انحجرنا كلنا في العمارة، واحنا مسثاحة شثقتنا   مسثتور،المايشثي  ووضثعي كنم مخالطة   " -
أطفال، وكنا نتصثثثثثثثل على الديلفري ليوفر احتياجاتنا، ويسثثثثثثثتلمها من     5متر، ولدي    120

الشثثرطي ويوصثثلها لنا، زاد الضثث ط النفسثثي لدي ولدى أسثثرتي، فأصثثب  زوجي تف  غل   
ة لجان  غالبي، و أي نوع من المسثثثثثثثثثثثاعدات   نتلقىلم  في، وضثثثثثثثثثثثرقني مرتين بشثثثثثثثثثثثكل مبرح، 

االسثتفادة تقتصثر   ، أيكانم تقد  خدماتها بناءا على اعتبارات حزقيةفي المنطقة الطوارئ  
أفراد الحز  الواحد ب ض النظر عن الوضثثثثثع المايشثثثثثي لألسثثثثثرة أو أحقيتها في أخذ على  

 
مشروع مركز حياة، مقابلة شخصية بتاريخ   -سناء فودة، مديرة الحالة في مركز األبحاث وا ستشاراد القانونية والحماية للمرأة 9

12-10-2020 . 
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، اتصثثثلم على احدى األخصثثثائيات التي وجدت رقمها عبر الفيس بوك، هذخ المسثثثاعدات 
 . 11نفسي، وحدا تسمعني ويدلني على تحمل كل هذخ األعباء " ألنني كنم بحاجة لدعم

متحدثة أخرى تقول: " أنا أصثثثثثثثبم بفايرول كورونا و هرت علي أعراضثثثثثثث  من سثثثثثثثخونة   -
وصثثداع شثثديد، انحجرنا مدة أسثثبوعين في البيم، نفذ ما كان من مأكل لم نسثثتطع م ادرة 

بان ومعلبات، رغم أن الجسثثثثثثثثثثثثثثم  المنزل ألن المنطقة كلها موقؤة، كنا نأكل ما تبقى من أج
كان بحاجة للخضثثثثثار والفواك  لتقوية المناعة، ولكننا لم نسثثثثثتطع أكلها خالل فترة الحجر، 
تلقينثثثا مرة واحثثثدة كوقونثثثة من احثثثدى الجهثثثات كثثثانثثثم تحتوي على خبز وأجبثثثان وقعض 

 المعكرونة واألرز ".
 كن يتعرضثثثثثثثثثثثثثثن للعنفخالل الحجر المنزلي  أجمعثم عثدد من النسثثثثثثثثثثثثثثاء على أنهن فيمثا  -

ألسثثثثثثثثثثثثثبا  قد تكون غريبة عند البعض، ولكن عندهن كانم أثارها جسثثثثثثثثثثثثثيمة وتركم أثراا  
عندما أخبرت  بأن  ال يوجد قهوة في   ألبك ضثثثثثثثثثثثثرقنيفقالم احداهن:" زوجي  وجرحاا أليماا  

 . ن سبباا في ضرقي "البيم "، وأخرى قالم " عد  توفر الدخان كا
وعن قضثثثاتا المشثثثاهدة واالسثثثتضثثثافة قالم امرأة أخرى " لم أرى أطفالي منذ أرقعة أشثثثهر،  -

فقد قرر طليقي معاقبتي من خالل حرماني من مشثثاهدة أطفالي، ورفعم قضثثية مشثثاهدة، 
ولم تصثثثدر قرار المشثثثاهدة بعد، وجاءت جائحة كورونا وتوقف عمل المحاكم، وطلبم أن 

فيما لم تسثتطع احداهن التعبير عن مدى احتياج    ي أو أن أتصثل بهم فرفض "،أرى أطفال
بناتها لتوفير وسثثثثثثيلة الحماتة الخاصثثثثثثة بالدورة الشثثثثثثهرية، والذي أتضثثثثثثاا اعتبرخ زوجها بأن   
عبئ وأن  ال تسثثثثثتطيع تأمين ، مما أوصثثثثثلهم إلى مشثثثثثاجرة حادة أشثثثثثعرتها بعد  القدرة على  

أخريثثات البتزاز الكتروني من قبثثل أخرين من داخثثل والخثثذالن، فيمثثا تعرضثثثثثثثثثثثثثثن    التحمثثل
 .12، عبر وسائل التواصل االجتماعي " فيس بوك "العائلة وخارجها

لعائالت محدودة  خاصثثثثثثة في ا ت مشثثثثثثكال  اا أتضثثثثثثاا في احداث سثثثثثثببكان  التعليم االلكتروني   -
لى الع ء الذي تقع على  إ، باإلضثثثثثافة  اأضثثثثثاف ع ء مادي جديد عليهكما أن      ،الدخل

فالتعليم االلكتروني ومتابعة األطفال أضثاف للنسثاء مهمة جديدة في المنزل  ،كاهل النسثاء
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وقإمكانيات محدودة    ،إضثثثثثثثثثثثثثثافة لألعمال المنزلية األخرى من طب  وتنظيف البيم وغيرها
  ،للعثائلثة فبعض العثائالت ال تمتلثك األجهزة الحثديثثة التي تتطلبهثا عمليثة التعليم االلكتروني 

 .13 لى عنف وصراعات مع الزوجإلها ض ط نفسي يتحول وهو ما تسب  

 :من خ ل المجموعة المركزةاحتياجات النساء التي تم رصدها 

طرود غذائية، حقائ  صثثحية، توفير األدوية، أدوات مسثثاعدة خاصثثة    مسلاعدات اثاةية: -
 بذوي االعاقة

 جلسات تفريغ نفسي، أنشطة، دعم أسري تستهدف العائلة كاملةا. دعم نفسي: -
تتضثثثمن البرامج التوعية بطرق الحماتة من الفايرول، وقرامج حول كيفية  :  برامج توعوية -

 جر في تنفيذ أشياء مفيدة.التعامل مع األطفال، كيفية قضاء وقم الح
 .14استشارات قانونية -

 

 

 

تعرضت النساء ألشكال عنف مختلفة خالل فترة الطوارئ والحجر المنزلي منذ بدء الجائحة  

 في قطاع غزة ومن هذه األشكال التي تم رصدها: 

 
 سلمى السويركي، مرجع سابق.  13
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مسافداد اغاثية 
وطرود غذائية

جلساد  دفم نفسي و
لة أسر  يستهدف العائ

كاملةً 

استشاراد قانونيةبرامج توفوية 

100%100%100%

79%

احتياجات النساء التي تم رصدها خالل فترة الطوارئ
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اإلساءة، ا ذ ل، التنمر، الوصمة، اإلهمال، حرمان النساء المطلقاد من   العنف النفسي:  -

 مشاهدة أطفالهن. 

 الضرب، الركل، شد الشعر. : العنف الجسدي  -

اسددتلالل الصددور الشددخصددية، البياناد والمعلوماد، فن طريق اخترا  :  االبتزاز االلكتروني  -

 .15 الحساب الشخصي

 

 

رضاهن فن الخدماد المختلفة التي تم قدمتها المؤسساد النسوية  فبرن النساء فن مستوى 

    فكاند النتائج كالتالي: 
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االبتزاز االلكترونيالعنف الجسديالعنف النفسي 

100%
84%

47%

أشكال العنف التي تم رصدها خالل فترة الطوارئ
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 الجهات الرسمية ودورها في استقبال شكاوى النساء المعنفات:

في الشثثثرطة في عملية االسثثثتجابة لخدمات  ولةتدخلم الجهات الرسثثثمية ممثلةا بقسثثثم األسثثثرة والطف
للعنف القائم على النوع االجتماعي، حيث تلقى القسثثثثثثثثثثم مئات الشثثثثثثثثثثكاوى التي تقدمم بها نسثثثثثثثثثثاء  

واالبتزاز االلكتروني خالل فترة الطوارئ، عبر االتصال  الجسدي "الضر  المفرط" تعرضن للعنف 
والتي تم التعامل معها بشثثثثكل سثثثثريع المباشثثثثر بالقسثثثثم أو من خالل وسثثثثائل التواصثثثثل االجتماعي،  

بشثكل مباشثر من طرفهم، ومن خالل المؤسثسثات النسثوية عبر نظا  اإلحالة المتبع بينهما، " كان  
هناك زيادة في نسبة الشكاوى خالل فترة الجائحة بشكل كبير لم نكن نتوقع  بسب  الحجر وضيق  

للحماتة في مركز حياة يتطل   البيوت والوضثثثثثثثثثثع االقتصثثثثثثثثثثادي، كان تحويل الحاالت التي بحاجة  
بعض الشثثثثثروط ومنها فحص الحالة والتأكد من سثثثثثالمتها وعد  اصثثثثثابتها بالفايرول، لذا كنا نبقي  
هذخ الحاالت في أقر  مركز شثثرطة إلى حين إتما  كافة اإلجراءات ومن ثم تحويلها لقسثثم االيواء 

التي تم تحويلهثثثا    د الحثثثاالت ومع ازدتثثثافي مركز حيثثثاة، الثثثذي لم ت لق منثثثذ بثثثدء حثثثالثثثة الطوارئ،  
الثثذي أغلق لفترة منثثذ بثثداتثثة  إعثثادة فت  بيثثم األمثثان  االجتمثثاعيثثة  طلبنثثا من وزارة التنميثثة  للمركز  
  ." وتم إعادة تش يل الجائحة 

 

 

ممتازة 
68%

جيدة جدا  
16%

جيدة
16%

مستوى الرضا عن الخدمات التي قدمتها المؤسسات 
النسوية وآلية تقديمها 
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 التحديات التي واجهت القسم خ ل تقديم خدماته للنساء المعنفات هي: 

حكومية الخاصثثثثة باسثثثثتقبال النسثثثثاء واألطفال الذين بحاجة لحماتة  إغالق المؤسثثثثسثثثثات ال  -
وقالتالي شكل هذا   ،لأليتا  معهد األملو لرعاتة النساء المعنفات،  بيم األمان  ورعاتة مثل  
عمل بشثثثثثثثثثثثثثكل فردي مبني على العالقات الوتطل    ى القسثثثثثثثثثثثثثم،عل  اا إضثثثثثثثثثثثثثافي  األمر ع ءا 

عا  األطفال الذين تم اخراجهم  السثثثتيمع جهات محددة   ةجهود مضثثثاعفقذل و   شثثثخصثثثيةال
 ، فيما تم افراغ بيم األمان من الحاالت.من المعهد 

 الكثيرة. الشكاوى لمتابعة أعداد  ،قسمالمل في االع عد كفاتة الطاقم  -
 عمل الطاقم على  ولهذا    بسثثثثثثثب  حالة الطوارئ، التنسثثثثثثثيق مع العمليات المركزيةصثثثثثثثعوقة   -

واجز النقاط والح  لتسثثثثثثثثثثهيل عملية مرور العامالت عبر،  الشثثثثثثثثثثرطةارتداء الزي الرسثثثثثثثثثثمي 
 .المعنفات  نساءتواجد الوقيوت لوصول ألماكن ل

سثيارات الشثرطة بسثب  انشث ال  ،  خاصثة لنقل العامالت   وسثائل مواصثالت نهائياا توفر عد    -
 .16 الطوارئ عملية في 

 :والتش يك في االستجابة لخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي التنس  

كورونا عن عدة إشكاليات وقعم فيها الحكومة ب زة، وهي إدارة األزمة بشكل منفرد جائحة  كشفم 
مهامها تقتصثثثثر على    اللجنة العليا لمواجهة جائحة من قلبل الجسثثثثم الذي تم تشثثثثكيلة تحم مسثثثثمى

دون اشثثثثثثثثثراك المجتمع المدني، ودون النظر إلى معالجة ، الصثثثثثثثثثحيالتدخالت الصثثثثثثثثثحية والحجر 
التي كانم وخاصثثثثثثثة على الفئات الهشثثثثثثثة من النسثثثثثثثاء واألطفال وذوي اإلعاقة، و تداعيات الجائحة  

 .17تج  أن ُتعالج ضمن خطة وطنية تشترك في صياغتها الجميع

 

 

 
   2020-10-10مريم النافو ، مسؤولة وقسم األسرة والطفولة في الشرطة، مقابلة شخصية، بتاريخ  16

  
المركز الفلسدطيني ألبحاث السدياسداد والدراسداد نحو اسدتراتيجية صدحية موحدة لمواجهة جائحة كورونا بالضدفة والقطاع،  17

 .2020، أحمد الكومي،  مساراد –ا ستراتيجية  
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 على مستوى التنس   والتش يك مع المؤسسات الحكومية:-1

بالرغم من ت يي  المنظمات األهلية من قلبل الجهات الحكومية في وضثثثثثثثثع ورسثثثثثثثثم خطة الطوارئ 
لمواجهثة جثائحثة "كورنثا"، عن التخطيط واتخثاذ القرارات، إال أنث  تم اللجوء إليهثا واالسثثثثثثثثثثثثثثتفثادة من  
خدماتها من قلبل بعض الجهات الحكومية، والمشثثثثثاركة في تكلفة وتجهيز مراكز الحجر الصثثثثثحي، 

، وقثدمثم في هثذا اإلطثار مثا تمكن تقثدتمث  من  18على طلث  من الجهثات الحكوميثة نفسثثثثثثثثثثثثثثهثا  بنثاء
كثاألغطيثة، الطرود ال ثذائيثة، وحقثائث  الكرامثة مواد  خثدمثات لوجسثثثثثثثثثثثثثثتيثة لوزارة التنميثة االجتمثاعيثة

التنظيف ومن هذخ المؤسثثثثسثثثثات النسثثثثوية مركز شثثثثؤون المرأة، جماية الثقافة والفكر الحر، جماية  
ولكن فيما تخص مسثثثثثثثثثثثثثثتوى  " ،  تة المرأة والطفل، جماية وفاق لرعاتة المرأة والطفلعاتشثثثثثثثثثثثثثثة لحما

التنسثثثيق مع الجهات الرسثثثمية في عملية االسثثثتجابة لخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي  
لم ُتطلع الوزارات أتاا من   GBVاتضثثثثثثثث  أن هناك ضثثثثثثثثعفاا في الجهاز الحكومي فيما يتعلق بملف  

عمثثل في مجثثال منثثاهضثثثثثثثثثثثثثثثة العنف على النوع االجتمثثاعي على أجنثثدتهثثا، وققيثم  القثثائمين على ال
تي ال  GBVالتدخالت تقتصثثثثثثثر على المعرفة الشثثثثثثثخصثثثثثثثية في عملية اإلحالة كما حدث مع غرفة 

باإلضثثافة إلى أن وزارة الصثثحة ركزت عملها على تقدتم الخدمات   ء الطبي،الشثثفاجمع تعمل في م
 .19الصحية فقط "

 ب ن المؤسسات النسوية: مستوى التنس  على   -2

تم تحديثها بشثثثثثكل سثثثثثنوي بالشثثثثثراكة  ، يعلى اعداد خطة للطوارئ منذ سثثثثثنوات عملم المؤسثثثثثسثثثثثات 
بين  تنسثثثثثثثثثيق  الب  ،تقدتم رزمة من الخدمات متعددة القطاعات بهدف   GBVمجموعة العمل الفرعية  

لم تشمل هذخ لكن  والتنمية االجتماعية، و والجهات الرسمية المتمثلة في وزارتي الصحة   المؤسسات 
وشثثثهدت فترة    ،في الحسثثثبانذلك تكن  إذ لم وهو انتشثثثار الوقاء، طبيعة الطارئ الذي حدث الخطة 

وتفادتاا لعد  التداخل في العمل   ،بين المؤسثثثثثثثثثسثثثثثثثثثات في عملية التنسثثثثثثثثثيق    اا ضثثثثثثثثثعفاالغالق الكامل 
ولكن هناك  ، وتوضثثثثثثثثي  التدخالت   ،األدوارتوزيع  منهجية    GBVاعتمدت مجموعة  المؤسثثثثثثثثسثثثثثثثثات  

تم تركيز عملها في حدود هناك مؤسثثثثثثثسثثثثثثثات لو  المؤسثثثثثثثسثثثثثثثات، فمثالا  هرت لدى بعض مشثثثثثثثكلة  

 
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، مرجع سابق.  18

 
 أميرة مهنا، مرجع سابق.  19
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وقشثثثثثثثثثثثثثثكل أكثر   عالية، ت ذات جودةاخدمسثثثثثثثثثثثثثثتطاعم تقدتم  ها الب  تواجد الج رافية التي تمنطقة  ال
نوعيثة  ينطبق على  وهثذا  وقثالتثالي تشثثثثثثثثثثثثثثتيثم جهودهثا،   ،فعثاليثة من تقثدتمهثا على مسثثثثثثثثثثثثثثتوى القطثاع

 .20أتضاا "  ات الخدم

لعنف اخدمات لاالسللللتجابة  في  التي واجهت المؤسللللسللللات المبحث الثاني: التحديات والمعيقات  
 القائم على النوع االجتماعي

فرضثثثثثثم الجائحة جملة من التدابير التي شثثثثثثكلم بشثثثثثثكل أو باخر عائقاا أما  مواصثثثثثثلة المنظمات 
األهلية في قطاع غزة من القيا  بأدوارها المعتادة، ووضثثثثثثثثثثثعها أما  اختبار مدى جهوزيتها وقدرتها  

  االسثثثثثثثتجابةالفورية لهذخ التدابير، حيث ال تمكن الحديث عن مسثثثثثثثتوى موحد من    االسثثثثثثثتجابةعلى  
جهوزية لدى المنظمات األهلية كافة في مواجهة األزمات، وهذا عائد إلى جملة من األسثثثثثثثثثثثثثبا   وال

 :21المرتبطة بقدرات المنظمة وأطقمها العاملة، وطبيعة الفئة المستهدفة، وحجم التمويل

في الخطثثة الحكوميثثة التي تتبعهثثا اللجنثثة العليثثا لمواجهثثة لمجتمع المثثدني  عثثد  اشثثثثثثثثثثثثثثراك ا -1
 .22، واستبعاد النساء من عمليات االستجابة وإدارة األزمةغزةجائحة كورونا في 

سثثسثثات النسثثوية على  والمؤ   GBVعليها مجموعة  التي عملم خطط الطوارئ  عد  مالئمة   -2
 .23إذ أنها ال تشمل على هذا النوع من األزمات وهو انتشار الوقاء، سابقاا 

 . 24فلسطينعد  وجود مأسسة لنظا  تقدتم الخدمات عن ُبعد في  -3
في المؤسثثثثثسثثثثثات، مما زاد من الضثثثثث وطات النفسثثثثثية لدى التنفيذتة  الطواقم  محدودتة أعداد  -4

 .25مقدمي الخدمات المباشرين من األخصائيات النفسيات واالجتماعيات 
ضثثعف الخبرات اإللكترونية االفتراضثثية لدى المنظمات األهلية وعد  توفر البدائل الفعالة  -5

لديها، خصثثثثوصثثثثاا في ضثثثثوء ما تعاني  قطاع غزة من فجوة رقمية متصثثثثلة بمشثثثثاكل عدة، 
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مثثثثل الكهرقثثثاء، والحصثثثثثثثثثثثثثثول على جودة الخثثثدمثثثة في تكنولوجيثثثا المعلومثثثات وتكنولوجيثثثا  
 .26االتصاالت واالنترنم 

مراكز الرعاتة األولية في المؤسثثثثثسثثثثثات الصثثثثثحية الحكومية، والمؤسثثثثثسثثثثثات   خدمات تعطل   -6
 .27األهلية، مما زاد من معاناة النساء الحوامل، ومريضات السرطان، وذوات اإلعاقة

 
 التي خلصت لها الورقة النتائج •
أ هرت جائحة كورونا مدى تأثر النسثثثاء باألزمات والكوارث سثثثواء بشثثثكل مباشثثثر أو غير   -7

ل نقص الخدمات واالحتياجات األسثثثثثاسثثثثثية، واعتبار ذلك سثثثثثبباا لممارسثثثثثة من خال  مباشثثثثثر
 .العنف ضد المرأة 

، مما زاد من آثار وتداعيات الجائحة  واالقتصثثادتة  ،السثثياسثثية،  ضثثعف النظم االجتماعية  -8
 على الفئات الهشة.

مراكز الرعاتة األولية في المؤسثثثثثسثثثثثات الصثثثثثحية الحكومية، والمؤسثثثثثسثثثثثات   خدمات تعطل   -9
 األهلية، مما زاد من معاناة النساء الحوامل، ومريضات السرطان، وذوات اإلعاقة.

وقدراتها في   ،عملم الجائحة على قيال حجم تدخالت المؤسثثثثثثثثثثسثثثثثثثثثثات النسثثثثثثثثثثوية -10
لطوارئ، وزيادة أعداد يتطل  تطوير الخطط االسثثثثثتراتيجية وخطط امما الوصثثثثثول للفئات، 
 في المؤسسات. الطواقم التنفيذتة

تحمل طواقم المؤسثثثثثثثسثثثثثثثات العاملة في مجال خدمات االسثثثثثثثتجابة للعنف المبني    -11
وحاالت عنف    على العنف القائم على النوع االجتماعي ألعباء وضثثث وطات نفسثثثية عالية

ناجمة عن العمل عن   واجهم مقدمي الخدمات " األخصثثائيات النفسثثيات واالجتماعيات "
 ُبعد، ما تستدعي تنفيذ برامج رعاتة ذاتية سريعة للطواقم. 

من خالل اقتصثثثثثارها  إدارة األزمة،   ةتوجهات الحكومة في عملي  ت الجائحةرصثثثثثد  -12
على جهات محددة في الوزارات واألجسثا  األخرى، وأن المجتمع المدني ما هو إال مسثاند 

 ، مما تعزز حالة التشرذ  القائم.من  ذلكيتم االستعانة ب  حين تطل  الحكومة 
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التوصللليات بشللل ر تطوير العمم في عملية االسلللتجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي خ ل 
 واألزمات:الطوارئ  

 توصيات للجهات الرسمية:

منهجية  واتباع  تحييد عملية االسثثثثثثثثثثثثثتجابة للطوارئ من االنقسثثثثثثثثثثثثثا  الداخلي الفلسثثثثثثثثثثثثثطيني،   -1
على مؤسثثثثسثثثثات المجتمع   التنسثثثثيق بين المؤسثثثثسثثثثات وتوزيع األدواراالشثثثثراف على عملية  

 ضثثثثمن خطط معدة مسثثثثبقاا تتناسثثثث  مع أوضثثثثاع الطوارئ،  المدني والمؤسثثثثسثثثثات النسثثثثوية
 ة المناطق.في كاف بجودة عالية تقدتم الخدمات لضمان 

اشثثثثثثثثراك المجتمع المدني في خطط االسثثثثثثثثتجابة للكوارث واألزمات، والعمل ضثثثثثثثثمن خطة  -2
لضثثثثثثثثمان تقدتم الخدمات بجودة عالية  ، وطنية موحدة تقو  على مشثثثثثثثثاركة كافة القطاعات 

 للمستفيدين/ات.
زيادة تمثيل النسثثثثثثثثثثثاء في عملية وضثثثثثثثثثثثع الخطط واالسثثثثثثثثثثثتراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة   -3

 .زمات األ

 : توصيات للمؤسسات

االسثتراتيجية، والعمل على تطبيقها  ط  سثياسثات داعمة لتطبيق الخط  ؤسثسثات تبني إدارة الم -1
، مع األخذ بعين  خالل األزمات في شكل يتسم بالمرونة والشمولية في كل مجاالت عملها

، بهدف توفير االحتياجات الالزمة للنسثثثثثثاء االعتبار تخصثثثثثثيص ميزانية خاصثثثثثثة بالطوارئ 
 أوقات الطوارئ بشكل سريع.

إنشثثثثثثثثثثثاء وحدة )دائرة االسثثثثثثثثثثثتجابة للطوارئ( تضثثثثثثثثثثثم في عضثثثثثثثثثثثويتها ممثلين عن مختلف   -2
تكون دورها الرئيس التعامل مع تحدتات وتداعيات الكوارث  ات داخل المؤسثثثسثثثة،المسثثثتوي

 .28فعالية أكبر ونجاعة أعلى في التعاطي مع األزمات ؤسسة واألزمات، بما تمن  الم
ت األزمثثثثات اوقثثثثأعلى العمثثثثل    ات /التنفيثثثثذتثثثثة والمتطوعين  طواقموال  ات /تثثثثدريثثثث  العثثثثاملين -3

 والكوارث، وإعدادهم في شكل مهني للتعامل معها.
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ذات القطاع الواحد، وقين المؤسثثثثسثثثثات   ؤسثثثثسثثثثات التنسثثثثيق والتشثثثثبيك بين المتوى  رفع مسثثثث -4
 .29 تقدتم الخدمات بشكل تكامليهل عملية مما ُتس النسوية والجهات الرسمية،

، تعمل على تخفيف الض وط النفسية خالل الطوارئ واألزمات، تنفيذ برامج توعوية هادفة -5
سثثثثثاعد في الكشثثثثثف عن حاالت العنف مما ت ،المختلفةوصثثثثثول لكل الفئات  العمل على الو 

 مما ُتسهم في عملية االستجابة السريعة لهذخ الحاالت. ،المبني على النوع االجتماعي
  قائمالنسثثثثاء ضثثثثحاتا العنف ال  الحتياجات خاص بالطوارئ لالسثثثثتجابة  عمل دليل إجراءات  -6

 .30اآلمنشكل الخدمات بالتقدتم  تضمن، على النوع االجتماعي
بين مؤسثثسثثات المجتمع المدني والجهات الرسثثمية لتنسثثيق العمل   تجمع  خط سثثاخن  إنشثثاء -7

 . 31، لمواجهة تداعيات األزمات والكوارث بشكل تكامليوالتشبيك وتظافر الجهود 
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