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 الملخص التنفيذي 

 

 

وما نتج عنه من تداعيات  على قضايا الصحة اإلنجابية والصحية للنساء في قطاع غزة  2021مايو/  عدوانثر هدفت الدراسة الى التعرف على أ 
   برنامج األبحاث والدراسات.، وتأتى هذه الدراسة كأحد األنشطة الرئيسية الذى ينفذها مركز شؤون المرأة ضمن على وضع النساء

ة من قدمت الدراسةة بالحح  والتحلل  قضةايا الصةحة اإلنجابية والجنسةية للنسةاء في قطاع غزة وملا بمراإلعة اإلحصةاءات والتاارحر الصةحية الصةا ر 

ديد أهم الصةةعوتات التي واإل ت النسةةاء أءثناء العدوان على غزة في قضةةايا الصةةحة اإلنجابية والجنسةةية ، وتشةةلر الدراسةة  المراكز الصةةحية، وكذلا تح

إلى طبيعة العالقة بلن العنف المبنى على النوع االإلتماعي وقضةةةةايا الصةةةةحة اإلنجابية، ومدى تعاطى المؤسةةةةسةةةةات الصةةةةحية العامة وال ا ةةةةة مع 

ان، ووضةةةةةةحت أبري الماياات التي واإل ت المؤسةةةةةةسةةةةةةات الصةةةةةةحية العامة وال ا ةةةةةةة في ح  قضةةةةةةايا النسةةةةةةاء الصةةةةةةحية  احتياإلات النسةةةةةةاء في العدو 

النسةةةةاء التي فادت إلنلن ا أو حيات ا نتيجة   نسةةةةحةواالنجابية، ومدى توفلر احتياإلات النسةةةةاء في قضةةةةايا الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية، كذلا أ  رت 

أثر ضةةةةةعف التنسةةةةةلس بلن المؤسةةةةةسةةةةةات الم تصةةةةةة على قضةةةةةايا الصةةةةةحة اإلنجابية  ، ومدى ت  جنسةةةةةية فترة العدوانعدم توفلر احتياإلات ا اإلنجابية وال

 والجنسية.

وللحصةوا على   ؟2021ما مدى تأثر الصححة اإلنجابية والجنسحية بالودوان علغ غزة رحمر مايو وحاولت الدراسةة اإلإلابة على التسةا ا الرئيسةي  
قطاع غزة )محاف ة   فيإإلابة متكاملة للتسةا ا الرئيسةي والتسةا الت الفرعية التي تم مكرها في الدراسةة، تناولت وضةع النسةاء في ال ما المحاف ات 

 الشماا، محاف ة غزة، محاف ة الوسطى، محاف ة خانلونا، محاف ة رفح(.

 وكيفية وقد كانت كالتالي:واستخدمت الدراسة عدة أدوات بحثية كمية 

شةةةملت الدراسةةةة مجموعات بؤرحةي والتي تضةةةمنت ماابالت معماة ضةةةمن مجموعة تم اختيارها وفس معايلر محد ة كون ا    المجموعات المركزة:. 1   
كافة محاف ات غزة ( مجموعات بؤرحةي األولى مجموعة مركزة من 2أحد أسةةاللا الحح  الكيفي للحصةةوا على معلومات إلماية ونوعية  وتم عاد )

ال دمات الصةةحية للنسةةاء، وكان سةةبا االختيار  ومادمي  الصةةحيمن ك  محاف ة، والمجموعة الثانية شةةملت خما خبراء في المجاا    إمراه وشةةملت  
 ب ذه الصورة للحصوا على إإلابات  قياة لتسا الت الدراسة. 

ت من ك  محاف ة في قطاع غزةي وكانت العلنة لنسةةةةةةةةاء عانلن من إهماا ( ماابال  5ماابلة بمعدا )  )  25 (تم إإلراء . المقابالت الشحححححخصحححححية:2
 ةةةةةةةةةحى في ال ما محاف ات في قطاع غزة  ) محاف ة شةةةةةةةةةماا غزة، محاف ة غزة، محاف ة الوسةةةةةةةةةطى، محاف ة خانلونا، محاف ة رفح(، ومن 

ماا وعدم تاديم خدمات تفي باحتياإلات ن الصةةةةةةحية، وتم خالا الماابلة باإلضةةةةةةافة إلى إلمع المعلومات تم االسةةةةةةتماع لما واإل ته هذه النسةةةةةةاء من إه
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إإلراء الماابالت من خالا التوا   المحاشر مع عد  من ني ولكن هناك من تعذر التوا   مع ا بشك  وإلاهي نتيجة  روف خا ة ب ن أو بسبا 
 الكورونا، وقمنا بإإلراء الماابلة بطرق الكترونية أخرى.

 الخدمات: مقدميالمقابالت مع . 3

ال دمات الصةةةحية في قطاع غزة، ومن خالا الماابالت المعماة تم التعرف على األسةةةحاي الرئيسةةةية  مادمي( ماابالت مع 5قامت الدراسةةةة بإإلراء )
لى  لضةةةةعف او  ياي تاديم ال دمات الصةةةةحية اإلنجابية والجنسةةةةية للنسةةةةاء وكذلا أشةةةةكاا العنف المبنى على النوع  تجاه النسةةةةاء في فترة العدوان ع

 علل ا، ومدى التعاون بلن تلا المؤسسات في تاديم ال دمات للنساء. المترتحةواآلثار  2021قطاع غزة مايو/

 وقد توصلت الدراسة للوديد من النتائج كان أهمما كالتالي:

 .ت مباألمان في بلوت م وخا ة الحوام  وشعرت باألمان بشك  أكبر في المستشفى خصو ا من اقترتت وال لم تشعر النساء  -

 وعدم الشعور باألمان نساء فادت مولو ها وأإل ضت نتيجة ال وف -

بشةةةةك  سةةةةلبي مما أثر على  ةةةةحة المولو  وخصةةةةو ةةةةا حديثي الوال ة وا ةةةةفرارهم مما إلعل م يحتاإلوا لدخول م  المرضةةةةعات  تأثرت النسةةةةاء -

 .للمستشفى للحفاظ على حيات م

 يحا ة عد  الوال ات القيصرحة خالا العدوان وملا من أإل  أناا  حياة األم والجنلن.   -

 يحا ة العمليات القيصرحة خالا فترة العدوان بسبا التدخ  العاإل  مع بعض الحاالت من أإل  أنفام حياة األم والمولو .   -

فترة اللل  حل  أن اإلسةعافات مشةلولة بالجرحى والشة داء    وإل ت األسةر اللوم للنسةاء لرغبت ن بالذهاي للمسةتشةفى في    الاصةف خا ةة -

 ولم تتجاوي مع احتياإلات النساء. 

تعرضةةةةت النسةةةةاء ألنواع من العنف النفسةةةةي من مادمي ال دمات الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية ألن م اعتبروا ان خدمات الطوار  ال تشةةةةم   -

 .األسرة وعالج األمراض النسائية والجنسية ومتابعة الحم الكثلر من ال دمات التي تحتاإل ا النساء مث  وسائ  تن يم  

التي  االنجابية على ال دماتالنسةةةةةةةاء مللاة أو قد تضةةةةةةةررت من قصةةةةةةةف االحتالا فلم تحصةةةةةةة   كانت  أغلا المراكز التي تادم ال دمات    -

   تحتاإل ا.

محدو ة إلدا وقدمت ال دمات الء النسةةةةةةةةةةةاء ل ؤ المادمة  المسةةةةةةةةةةةاعدة  ال دمات الاليمة للنسةةةةةةةةةةةاء وقد كانت  فر المراكز والمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات  تو لم   -

 .واالستشارات عن بعد أو عبر ال ط ال اتف المجاني

مجموعات نسةائية، مسةاعدة الاانونية، وغلرها( تم ت صةيصة ا للنسةاء ،  ياي أو عدم وإلو  ال دمات أو إل ات الدعم مث  برامج اسةتشةارات -

 .فيات أو الايا اتإلنسية في المستشوالفتيات التي تحتاج خدمات  حة انجابية و 
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لم يتم توفلر خدمات  ةةةةةةةةةةحة انجابية وإلنسةةةةةةةةةةية وإلاةية في الرعاية األولية في الايا ات وقد تم توفلر بعض ال دمات عن بعد في وكالة   -

اللوث والحكومة ولكن اسةةتمرت تاديم ال دمات في المسةةتشةةفيات بشةةك  مضةةلوص نتيجة ناا الطواقم الطبية ويحا ة الطلا من النسةةاء ولم 

 م توفلر خدمات نفسية أو اإلتماعية او قانونية على الرغم من توافرها قب  العدوان.يت

وإلو  ناا في الطواقم الصةةةةةةحية التي عملت في الطوار  في المسةةةةةةتشةةةةةةفيات أو الايا ات الرعاية األولية التابعة لويارة الصةةةةةةحة أو وكالة  -

من الو ةةةةةةةةةوا نتيجة مكان سةةةةةةةةةكن م في محاف ة أخر  أو خطورة   اللوث أو الاطاع األهلي أو الاطاع ال اص وملا بسةةةةةةةةةبا عدم تمكن م

األماكن التي يقيموا فل ا وكذلا نوهت الي الناا الحا  في المسةةةةةةتلزمات الطبية المسةةةةةةت لكة وأ وات التعقيم سةةةةةةبا أرتاك للفرق الصةةةةةةحية  

 المادمة لل دمات الصحية ويا  من نسحة خطورة األمراض المعدية. 

الاطاعات الم تلفة عدم توفر مسةةةةةةةةةةؤوا/ة لمتابعة قضةةةةةةةةةةايا الصةةةةةةةةةةحة الجنسةةةةةةةةةةية واالنجابية قب  وخالا العدوان  أكدت إلميع العامالت في    -

 ن.النساء خالا الطوار  والعدوا ومعالجة االنت اكات التي تتعرض ل ا

وقد تم أغالق بلت الي بلت األمان التابع للحكومة أو مركز أمان  الحاالت حتم تحوح صةةةةةةحية و ان ت ا المؤسةةةةةةسةةةةةةات اليوإلد بلوت أمال  -

 األمان التابع لويارة الشؤون االإلتماعية خالا العدوان وتم تحوح  إلميع الحاالت الي مركز حياة.

ال دمات النفسةةةةةةةةةية واالإلتماعية مادمة من خالا مو فات مدرتات على تاديم ال دمات في حالة الحروي والعدوان للنسةةةةةةةةةاء والفتيات   كافة -

 التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية.

المركز غالق المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة أو تدملر إلى ا توقف مع م خدمات الصةةةةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةةةةية بسةةةةةةةبا عدم تمكن العامللن من الو ةةةةةةةوا أو   -

  .الصحي

تضةةةةةةررت الكثلر من ال دمات الصةةةةةةحية ال ا ةةةةةةة بمتابعة الحم  وتوفلر الفحو ةةةةةةات ومتابعة الحم  ال طر وتوفلر العالإلات الصةةةةةةحية   -

المطلوتة توقف نتيجة لحالة ال طر والاصةةةف وعدم إمكانية الكثلر من النسةةةاء من الو ةةةوا لل دمات الصةةةحية ألن ال دمات التي تمكنت 

 ا فاط خصصت لحاالت الطوار . من فتح أبواب 

على أهمية االسةتجابة الصةحية للعنف الاائم على النوع االإلتماعي في المسةتشةفيات والايا ات التي تادم خدمات  ةحة   م تصةاتأكدت ال -

توإله ل ا   انجابية وإلنسةية ولكن إلميع هذه ال دمات اختفت خالا العدوان وهذه ال دمات ما يالت ضةايفة في المسةتشةفيات الحكومية التي

 الكثلر من النساء خالا العدوان ولكن بعض من ا قدم عن بعد وتدأت ت  ر بعد انت اء العدوان. 

ضةةعف االسةةتجابة النفسةةية واالإلتماعية في الايا ات والمسةةتشةةفيات للعنف الاائم على النوع االإلتماعي النسةةاء التي تحتاج خدمات  ةةحية  -

 .انجابية وإلنسية خالا العدوان
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ونتج عن ملا ،  عدم توافر الك رتاء والمياه والسةةةةةةوالروملا نتيجة   الجنسةةةةةةية واالنجابيةي  الكثلر من ال دمات ال ا ةةةةةةة بالصةةةةةةحةتضةةةةةةررت   -

 .التي واإل ت ا النساء والفتيات خالا العدوان الصحية الكثلر من المشاك 

وكذلا ان فاض  ،في عمر االنجاي  19وحوام (  امرأة )من م ثالث    35  و ةةة  العد  إلىمومة خالا العدوان حل  يحا ة معدا وفيات األ -

وناا في حاالت تن يم األسةةةةرة لد  مادمي  ا ةةةةراتصةةةةحية وكذلا يحا ة في عد  الافي أعدا  النسةةةةاء الحوام  التي تابعت في المراكز ال

 وتية في قطاع غزة.في المحاف ة الجن 2020خدمات الصحة االنجابية والجنسية بالماارنة مع التارحر السنو  لويارة الصحة لعام 

 

 

 

   مقدمة: 

ية  عاشت النساء والرإلاا في قطاع غزة إحدى عشر يوم من العدوان اإلسرائللي، وقد أثر ملا علي ك  مناحي الحياة الصحية والنفسية واالإلتماع

امرأة، خالا حالة التصعلد.    41طفاًل و  66بلن م  فلسطلنًيا، من   260واالقتصا ية. ووفًاا لمفوضية األمم المتحدة السامية لحاوق اإلنسان، فاد قت   

فلسطلني بجروح خالا   2,200امرأة، قتلوا على يد الاوات اإلسرائللية. وأ لا نحو    41طفاًل و  63من هؤالء، بمن فل م    249ومن الواضح أن نحو  

وفي   .إعاقة طوحلة األمد تستدعي إعا ة التأهل  امرأة، وتعض م أ لا بجروح خطلرة وقد يعاني من 480طف  و 685العدوان، من بلن م أكثر من 

ش ا م جر المأوى والحماية في المدارس التابعة لوكالة األونروا أو لدى أسر الستضافت م. وال يزاا نحو    113,000مروة حالة التصعلد، التما  

ن  مرت منايل م أو لحات ب ا أضرار ما عا ت  موإلو ون في مدرستلن من مدارس األونروا، وخا ة من أولئا الذي  247م جر، من بلن م    8,400

وحدة سكنية أو لحات ب ا   1,770مع ا قابلة للسكن وال يملكون الموار  التي تيسر ل م استئجار مساكن، ووفًاا للسلطات المحلية، فاد  مر نحو  

ار منشآت المياه والصرف الصحي والبنية  وحدة سكنية لحات ب ا أضرار إلزئية، كما أ ابت األضر   25,620أضرار فا حة، فضاًل عما يادر بة

 .1منشأة  حية 33مدرسة حكومية و 179التحتية، و

 
1 bank-west-strip-gaza-https://www.ochaopt.org/ar/content/escalation 
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فاد تعرضت الى االست داف المحاشر والللر محاشر وتعمدت اللارات اإلسرائللية    يوقد تم است داف المؤسسات الصحية خالا العدوان بشك  ممن ج

رتاك عم  الطواقم  إعاقة فرق االسعاف من الو وا الى الجرحى واخالئ م الى المستشفيات، وقد تم ضري الطرق المؤ ية الل ا والتسبا في  إ من  

مراكز   6مستشفيات ,    5مؤسسة تتحع لويارة الصحة )    11مؤسسة  حية من بلن ا    24فاست داف    ي الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية

وحجع  طواقم ا الطبية تعم  في  روف  ،    مؤسسة  حية أهلية ليصلا المن ومة الصحية في بإعاقة كبلرة  في توفلر ال دمات  13 حية ( و

مة الرئيسي خالا العدوان لل دمات الصحية ومن ا الصحة اإلنجابية غلر آمنة وخطرة. وتعتبر هذه المؤسسات الصحية هي الفاع  والمادم ال د

مللون  والر لتمكلن تاديم الرعاية الصحية والت فيف من التداعيات   46.6وقد قدرت االحتياإلات الما ية بتوفلر الدعم المالي الطار  بقيمة    ،والجنسية

   .2الكارثية التي و لت الل ا المن ومة الصحية 

من ال دمات ال ا ة بالصحة اإلنجابية والجنسية بشك  محاشر خالا العدوان األخلر علي قطاع غزة وملا بسبا األضرار التي   تضررت الكثلر
تعرضت ل ا أو لعدم تمكن الفرق الصحية من الو وا الل ا وخا ة في خدمات الرعاية األولية والتي تادم ب ا الكثلر من ال دمات ال ا ة  

 . ألمراض الجنسية وتن يم األسرة وعالج العام ورعاية ما قب  الحم  وما بعد الوال ةبمتابعة الحم  وعالج ا

  

 
2 .http://www.moh.gov.ps/porta 
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 الفصل األول : 

 اإلطار المنمجغ للدراسة 
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 أهمية الدراسة :   1.1

 توود أهمية الدراسة إلغ أنما:  

 تتناوا موضوع يالما احتياإلات النساء الصحية واالنجابية بشك  هام وملا في فترة العدوان.   •

 للنساء.    معلومات وتحللالت من الواقع الصحيلما ستادمه من   لدراسة إضافة نوعية للحا  المعرفي النسو  والصحي تشك  هذه ا •

 من خالا توضيح ا لوضع النساء الصحي واإلنجابي فترة العدوان  الصحي الارار الفلسطلني  تفلد  انعي •

 .نسان وتاألخا المرأة والطف تشك  إضافة الى المؤسسات الفلسطلنية الحاوقية التي تطالا بتطبلس حاوق اال  •

  

 أهداف الدراسة:  1.2

 ء العدوان.  تسليط الضوء على قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية للوقوف على احتياإلات النساء ل ا أثنا •

 قياس العالقة ما بلن قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء والعنف الاائم على النوع االإلتماعي. •

 العم  على رسم سياسات  حية تساهم في تسرحع التدخالت الصحية اإلنجابية للنساء •

 المساهمة في وضع خطط من شان ا تساهم في تسرحع االستجابة لالحتياإلات بشك  سرحع.  •

 تاليم الماياات الصحية اإلنجابية التي واإل ت ا النساء في فترة العدوان.   •

 

 مشكلة الدراسة  1.3

التي تعرضت العدوان األخلر وفى  نصر فل ا.تعتبر الصحة اإلنجابية والجنسية إلزءًا ال يتجزأ من الرعاية الصحية األولية ف ي تلطي أكثر من ع

الكثلر من تعرضت ، وقد تم التلاضى عن احتياإلات الصحة الجنسية واالنجابية للنساء والفتياتما كان ي غالحا  2021/غزة خالا ش ر مايو له

وفيات  وكذلا اي يا  عد  العنف أشكاا م تلفة من العنف المبني على النوع االإلتماعي وهو ما أنتج عنه يحا ة معدالت إلىفتيات النساء وال

وهذا   ستلالا،واالحة األمراض للنساء واألطفاا وهو ما إلع  من ن أكثر عرضة للعنف الجنسي يحا ة نساألطفاا في مرحلة االنجايي و األم ات و 

 .يعتبر انت اك واضح في حاوق النساء الصحية واالنجابية

 الرئيسغ   الدراسة تساؤل 1.4
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وللحصوا   ؟،2021رمر مايو  علغ غزة لودوانما مدى تأثر الصحة اإلنجابية والجنسية باهذه الدراسة تحاوا اإلإلابة على التسا ا الرئيسي  

 وهى   من خالا عدة محاور  على إإلابة ل ذا التسا ا الرئيسي تحاوا الدراسة اإلإلابة 

 .الودوان علغ غزة في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسيةُأثناء واجمت النساء التي  صووباتالأهم  .1

 .وقضايا الصحة اإلنجابية يطبيوة الوالقة بين الونف المبنغ علغ النوع االجتماع .2

 .تواطغ المؤسسات الصحية الوامة والخاصة مع احتياجات النساء في الودوانمدى  .3

 أبرز المعيقات التي واجمت المؤسسات الصحية الوامة والخاصة في حل قضايا النساء الصحية واالنجابية  .4

 مدى توفير احتياجات النساء في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية .5

 الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء  أثير العدوان على  مدى ت .6
 النساء التي فقدت جنينما أو حياتما نتيجة عدم توفير احتياجاتما اإلنجابية والجنسية أثناء الودوان  .7

 أثر ضعف التنسيق بين المؤسسات المختصة علغ قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية   .8

 

 

 .تنفلذها من خالا است دام عدة طرق است دمت الدراسة عدة مناهج علمية، وتم  للتورف علغ هذه المحاورو 

 منمجية الدراسة  1.5

  -التالي  النتائج المطلوتة وهى على النحو  ىتم است دام من جيات علمية متعد ة من أإل  الو وا إل

   التحليلي:المنمج الوصفي  .1

قضةةةايا الصةةةحية اإلنجابية والجنسةةةية للنسةةةاء سةةةمية حوا ومن خالا هذا المن ج تم إلمع البيانات والمعلومات واالحصةةةائيات وفس األرقام والبيانات الر 
التاارحر التي تطرقت  إلابة على التسةةا الت المطروحة، وكذلا قامت بتحلل ، ومن خالل ا حاولت الدراسةةة اإل2021فترة عدوان مايو/خالا والفتيات 

ا األسةةةةةةاسةةةةةةية المتوفرة والتي تم أخذها من منابع وفس المعلومات  ، وحاولت الدراسةةةةةةة تلطية المشةةةةةةكلةأهم الجوانا التي ركزت علل ا، و ل ذه الاضةةةةةةية
 .للو وا للحاائس

 

 :منمج تحليل المضمون  .2
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أ اء المؤسةةةةسةةةةات الصةةةةحية العامة وال ا ةةةةة وكيفية تعاطل ا مع قضةةةةايا الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية  ومن خالا هذا المن ج حاولت الدراسةةةةة تحلل  
  للنسةاء والفتيات، إضةافة الى التاارحر واإلحصةاءات الصةا رة عن إل ات االختصةاص والموضةحة واقع الاضةايا الصةحية والجنسةية للنسةاء في عدوان

 . 2021مايو/

 

 أدوات الدراسة: 1.6

، واإلإلراءات والسةةةةياسةةةةيات  2021قضةةةةايا الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية للنسةةةةاء والفتيات في عدوان مايو/س بواقع  أسةةةةئلة محد ة تتعل  الدراسةةةةةطرحت  
لى  التمللزحة المت ذة ضةةةةةدهن، والتي شةةةةةأن ا تعرحض حيات ن لل طر والموت، وهو ما أنتج فادان بعضةةةةة ن لجنلن ا أو حيات ا نتيجة العنف المبنى ع

 .2021التي تعرضن له أثناء العدوان مايو/ النوع االإلتماعي

 :التالية يةدوات البحثاأل استخدام وتم

 السابقة األدبيات مراجوة 1.6.1

والعنف المبنى   2021الصةحة اإلنجابية والجنسةية ال ا ةة بالنسةاء في عدوان  فيما ي ا قضةايا    ةوالدراسةات الصةا ر  وراق والتاارحرمراإلعة األتمت  
لم  راسةةات المتوفرة  كافة الدأن  و  ،األ بيات التي تناولت هذه الاضةةية بشةةك  محاشةةر  قلةلى  على النوع االإلتماعي الموإله ضةةدهن، وتو ةةلت الدراسةةة إ

 سة.تتناوا هذه الاضية بشك  مركز وهو ما شك  عاء على إإلراء الدرا

 :  فردية مقابالت 1.6.2

محاف ات في ال ما نسةةةاء عانلن من إهماا  ةةةحى  وكانت العلنة ل  يت من ك  محاف ة في قطاع غزةماابال(   5ماابلة بمعدا )    )  25 (إإلراء تم
 إلمعضةةةافة إلى  الماابلة باإل(، ومن خالا  محاف ة رفح،  محاف ة خانلونا،  محاف ة الوسةةةطى، محاف ة غزة،  محاف ة شةةةماا غزة)  في قطاع غزة 
، وتم إإلراء الماابالت من خالا التوا ةةة   لما واإل ته هذه النسةةةاء من إهماا وعدم تاديم خدمات تفي باحتياإلات ن الصةةةحيةاالسةةةتماع  المعلومات تم  

اء الماابلة وقمنا بإإلر   روف خا ةةةةةة ب ن أو بسةةةةةبا الكورونا،نتيجة بشةةةةةك  وإلاهي مع ا  المحاشةةةةةر مع عد  من ني ولكن هناك من تعذر التوا ةةةةة   
 .بطرق الكترونية أخرى 

 وكانت الفئة العمرحة للنساء المشاركات كما يلى  

 سنة  19-15نساء من الفئة العمرحة من  6

 سنة  24-20نساء من الفئة العمرحة من  7

 سنة  40-25نساء من الفئة العمرحة من  8
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 سنة  40نساء من الفئة العمرحة من فوق  4

 

 :مقدمي الخدمات مع المقابالت 1.6.3

مادمي ال دمات الصةةةحية في قطاع غزة، ومن خالا الماابالت المعماة تم التعرف على األسةةةحاي الرئيسةةةية ( ماابالت مع 5بإإلراء )  الدراسةةةةقامت 
تجاه النسةةةةاء في فترة العدوان على  لضةةةةعف او  ياي تاديم ال دمات الصةةةةحية اإلنجابية والجنسةةةةية للنسةةةةاء وكذلا أشةةةةكاا العنف المبنى على النوع  

 واآلثار المترتحة علل ا، ومدى التعاون بلن تلا المؤسسات في تاديم ال دمات للنساء. 2021قطاع غزة مايو/
 

 :المجموعات المركزة " البؤرية" 1.6.4

 يمحد ة كون ا أحد أسةةةاللا الحح  الكيفمجموعات بؤرحةي والتي تضةةةمنت ماابالت معماة ضةةةمن مجموعة تم اختيارها وفس معايلر  الدراسةةةة  شةةةملت  
من كافة محاف ات غزة وشةةةةةةةةةةةةةةملت إمراه من ك  ت بؤرحةي األولى مجموعة مركزة  ( مجموعا2للحصةةةةةةةةةةةةةةوا على معلومات إلماية ونوعية  وتم عاد )

للحصةوا    ار ب ذه الصةورةاالختيسةبا وكان   خبراء في المجاا الصةحي ومادمي ال دمات الصةحية للنسةاء،والمجموعة الثانية شةملت خما    محاف ة،
 على إإلابات  قياة لتسا الت الدراسة.

 

 صووبات الدراسة:  1.7

قضةةايا الصةةحة اإلنجابية والجنسةةية للنسةةاء في عدوان قطاع غزة من أهم الصةةعوتات التي واإل ت تنفلذ الدراسةةة ندرة المراإلع والدراسةةات التي تناولت  
، و ةةةةةةعوتة الو ةةةةةةوا للنسةةةةةةاء اللواتى تعرضةةةةةةت حيات ن لل طر بسةةةةةةبا اإلهماا والتحاصء في تاديم ال دمات الصةةةةةةحية اإلنجابية  2021شةةةةةة ر مايو/

 ن ن من التعاون معنا إلنجاي الدراسة. المطلوتة وملا بسبا الدمار الذى خلفته آلة الحطش اإلسرائللية، بحل  لم يتمكن الحعض م

 مصطلحات الدراسة  1.8
تعرف من مة الصحة العالمية الصحة الجنسية على أن ا »حالة من الرفاه الجسد  والعالي واالإلتماعي متعلاة بالجنا، :  الصحة الجنسية .1

مكانية التمتع بتجاري إلنسية ممتعة وآمنة، وخالية  وتتطلا أسلوًتا إيجابًيا ومحترًما للنشاص الجنسي والعالقات الجنسية، وملا فضاًل عن إ
 .اإلكراه والتمللز والعنفمن 

على أن حاوق اإلنسان تشم  حس   1995ينا من اج العم  الصا ر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكلن لعام  الحقوق الجنسية: .2
 ة، و ون إكراه، أو عنف أو تمللز، بما في ملا  حت ا الجنسية واإلنجابية.المرأة في السيطرة وات ام الارارات المتعلاة بحيات ا الجنسية بحرح

تعرحف من مة الصحة العالمية للصحة على أن ا حالة من الرفاةية الجسدية والعالية واالإلتماعية الكاملة، وليا مجر  : الصحة اإلنجابية .3
 ياي المرض أو العجز، أو الصحة اإلنجابية، أو الصحة أو الن افة الجنسية. تعني الصحة اإلنجابية أن الناس قا رون على التمتع بحياة  

ي وأن لدي م الادرة على اإلنجاي وحرحة تارحر الوقت وعد  المرات. يعني أحد التفسلرات ل ذا األمر أنه يجا  إلنسية مسؤولة ومرضية وآمنة
  إعالم الرإلاا والنساء بوسائ  منع الحم  اآلمنة، والفعالة، والميسورة التكلفة، والمابولة والحصوا علل اي والحصوا على خدمات الرعاية 

إلنجابيي وأن تنفلذ برامج التثقيف الصحي للتأكلد على أهمية  حة األم خالا فترة الحم  والوال ة يمكن الصحية المناسحة للطا الجنسي وا



13 
 

أن يوفر لأليواج أفض  فر ة إلنجاي طف  سليم. يواإله األفرا  من ناحية أخرى عدم المساواة في خدمات الصحة اإلنجابية. ت تلف أوإله  
ة واالقتصا ية، ومستوى التعليم، والعمر، والعرق، والدين، والموار  المتاحة في بلئت م. من الممكن عدم المساواة بناًء على الحالة االإلتماعي

  على سبل  المثاا أن األفرا  مو  الدخ  المن فض يفتارون إلى الموار  الاليمة لل دمات الصحية المناسحة، والمعرفة إل راك ما هو مناسا
 للحفاظ على الصحة اإلنجابية.

هي حاوق وحرحات قانونية تتعلس باإلنجاي والصحة اإلنجابية. تءعر ِّف من مة الصحة العالمية الحاوق اإلنجابية على    نجابية:اإل الحقوق   .4
م النحو التالي  تستند الحاوق اإلنجابية إلى االعتراف بالحس األساسي لجميع األيواج واألفرا  في أن يارروا بحرحة ومسؤولية عد  أطفال 

الوال ات وتوقلت م، وفي الحصوا على المعلومات والوسائ  لتحالس ملا، والحس في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية والمحاعدة بلن  
 واإلنجابية. تشم  أيًضا حس الجميع في ات ام قرارات تتعلس باإلنجاي  ون تمللز أو إكراه أو عنف. 

وإللن على الو وا الى حم   حي، وعد يحارة البلا قب  الحم  م مة هي عملية الت طيط للحم  والذ  يساعد الز   رعاية ما قبل الحمل: .5
لك  سلدة ال سيما إما كانت أق  من عشرحن أو تجاويت الثالثلن من العمر، أو إما كانت تعاني أ  حاالت مرضية مزمنة، أو إ  م اوف 

 من متاعا  حية خا ة. 
يمكن ان تكون   قب . طط له في مع م الحاالت موقع الوال ة م طط له من  هي وال ة الطف  في مكان أو موقف غلر الم  الوالدة الطارئة:  .6

الوال ة في البلت أو المشفى أو في ا  مركز  حي أو مركز وال ة في مواقف اخرى يمكن ان تحص  الوال ة اثناء الطرحس إلى مكان 
 ة. ة من  ون تواإلد فرق طبيالوال ة، في اغلا االحيان تحدث الوال 

 هي خدمة تادم لألفرا  في فترة ما بعد الوال ة، للمساعدة في التعافي بعد الوال ة واالستعا ة لوالدة : رعاية ما بود ا .7
إلزء ال يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية المادمة للنساء يمكن أن يؤ   اإلإل اض الذ  يجرى في  روف  حية سلئة   اإلجماض اآلمن: .8

 .  م أحد األسحاي الرئيسية لوفيات األم ات في أنحاء العالمإلى مضاعفات مملتة. وتمث  هذه المضاعفات اللو 
تشم  الرعاية المادمة في مجاا تحسلن ال صوتة الوقاية من العام وتش يصه وعالإله، وهي رعاية ما يالت إتاحت ا   خدمات متولقة بالوقم: .9

لمن فضة الدخ  وتلا المتوسطة الدخ . ونا رًا ما  بطرحاة منصفة وعلى قدم المساواة تشك  تحديًا في مع م البلداني وخصو ًا البلدان ا
 الصحية الشاملة على الصعلد الوطني. حزم التلطيةتح ى تلا الرعاية باألولوحة في  

هي األمراض المناولة غالًحا عن طرحس ممارسة الجنا، عا ًة الجنا الم بلي، والفمو    :بالجنساكتشاف وموالجة األمراض المنقولة    .10
والشرإلي. مع م األمراض المناولة إلنسيا في البداية ال تسبا األعراض، مما يزحد من احتماا تمرحر هذه األمراض لآلخرحن. وقد تشم  
عالمات وأعراض المرض اإلفرايات الم بلية، إفرايات الاضلا، قرحات على أو حوا األعضاء التناسلية، وألم حوضي. قد تؤ   األمراض 

لمءكتسحة قب  أو خالا الوال ة إلى نتائج سلئة للطف . وقد تسبا بعض االمراض المناولة إلنسًيا إلى مشاك  في الادرة على  المناولة إلنسًيا ا
 الحم . 

هم المت صصات وال بلرات في قضايا الصحة الجنسية واالنجابية العامالت في مؤسسات وطنية و ولية ولدي م ال برة الم نية   المختصات: .11
 الاضايا.  والتعام  مع هذه 

 

 األ بيات الساباة    1.9
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صندوق  ن المرأة و والذي تم أعداده  من خالل مركز رؤ  2021تحديد احتياجات النساء والفتيات الملحة و الواجلة بود عدوان أرار تقرير  .1
النساء والفتيات من جميع الفئات  تسبب الودوان في سوء أوضاع النساء الصحية والجسدية وتراجوما، فقد عانت  إلي  األمم المتحدة لسكان  

يوانين    الومرية خالل فترةً  الودوان وتحديدا ذوات اإلعاقة ومريضات السرطان واألمراض المزمنة والحوامل والمرضوات وغيرهن من النساء اللواتي
عدم قدرتمن علغ الوصول للمشافي من مشاكل صحية نتيجة إلغالق غالبية العيادات والمراكز الصحية والمؤسسات التي تقدم خدمات صحية، و 

تزامن الودوان مع استمرار انتشار فيروس كورونا، وخاصة في ظل غياب إجراءات   - .لمتابوة حاالتمن والحصول علغ الوالج واألدوية الالزمة
لبيوت المستضيفة للنازحين ات، السالمة والوقاية وتزايد عدد األفراد في أماكن ضيقة كما هو الوضع في المدارس ومراكز اإليواء، وفي داخل ا

األمر الذي تسبب في خوف النساء علغ أنفسمن وعائالتمن من اإلصابة وإصابة عدد منمن. كما توطلت عمليات الفحص والتطعيم خالل فترة  
بية وكذلا علي بناء محاور وهذه النتائج من التارحر شكلت محور أساسي للحاحثة في  راسة التأثلر العدوان علي الصحة الجمسية واالنجا  الودوان
 األساسية.  الدراسة  

  ألي 2021ن المراة في يوللو  و عن ويارة شؤ   رةالصا  2021 ن االسرائلليأشارت  راسة تحديد  احتياإلات النساء في قطاع غزة بعد العدوا .2

 ال دمات الصحية التي تحتاإل ا المستجلحات بعد العدوان، حل  تبلن أن 

 %يحتجن  16.3مة، ي وحة والمساعدات الطبية االاأل %من المستجلحات يحتجن الى الحصوا على  38.8

   يحتجن الى خدمات  حية بعد العدوان. ال %  9.44الى الو وا إلى المراكز العالجية والمستشفيات ، بلنما 

مما   وأن خمس م لم يستطسعوا الو وا الي المراكز الصجيةة  المساعدات الطبيو  النساء لم تحص  علي الدواء    يهذه النتائج تعكا أن أكثر من ثلث
 يؤثر سلحأ علي حالة المراضة والوفيات ال ا ة بالصحة االنجابية والجنسية

الصا رة عن إلماية الثاافة والفكر الحر ومجموعة العنف المبني علي النوع األإلتماعي بقيا ة  ندوق  تشلر  راسة حماية في م ا الرحح .3
جابلةة كانةت أقة  ال دمةات التةي تةم تاديم ةا  االنأن خدمةات الرعايةة الصحلةة بمةا فل ةا الصحةة   2014المم المتحدة لسكان أكتوتر 

ةواء، مةا يةدا علةى غلةاي خدمةات الرعايةة اليمةن ال دمةات المتوفةرة بأمةان للفتلةات فةي مراكةز ا %فاةط( 6)للفتلةات، حلة  إلةاءت بنسةحة 
 ،  2014خالا عدوان سةرائللية ً الا العمللةة العسةكرحة االنجابلةة خا ةة عةن أإلنةدة مادمةي ال دمةات خةالالصحلةة عامةة، والصحةة ا

يمةات. ومةن المعةروف أن  النجابلةة بعلةن االعتبةار فةي ت طلةط وتنفلةذ لل دمةات أثناء ِّ االالصحةة اقضايا لم تأخذ  كما أشارت الدراسة الي أنه 
قتصا يةة والثاافلةة، ف ةيً  بتااللةد المجتمةع وعا اتةه ومعتاداتةه وقيمةه، كمةا تتأثةر الإلتماعلةة واالنجابلةة تؤثةر وتتأثةر بحالةة المجتمةع االالصحةة ا

نجابلةة بمكانةة المةرأة فةي المجتمةع، ففةي كثلةر مةن أنحةاء العالةم االقةات المتشةابكة بلةن أفرا هةا، تتأثةر سةلحا كمةا تتأثةر الصحةة السةرحة والعالبلئةة ابال
سةتارار والحةروي،ً  مةا فةي أوقةات عةدم اال  -خا ةة-الصحلةة نةاث للتمللةز فيمةا يتعلةس بتويحةع المةوار  العائللةة، والحصةوا علةى الرعايةة التتعةرض ا

 سةف أن ِّ ملةا تعمةس بشةك  كبلةر أثنةاء العةدوان، والكانةت الفتلةات تصمةت عةن احتياإلات ةا المتعلاةة بالصحةة ِّ 

%فاةط، وهةي نسةحة ضئللةة، لللايةة تعكةا 13ة سةحت أن الرعايةة الصحلةة كانةت متوفةرة بأمةان بنال نتيجةة الماابةوكذلا وضحت  الدراسة الي ان  
  نجابلةةالم ةات والحوامة  اللواتةي يحتجةن إلةى مزحةد مةن الرعايةة الصحلةة العامةة والصحةة ااألت ملةش احتياإلةات النسةاء، خا ةة 
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 م االلتزام بكافة األمور األخالقية في هذا الحح  والتي تشم    ت

 المعلومات التي إلمعت ا في إطار الدراسة العلمية فاط.تم است دام  -
 اللواتي تم الحصوا على المعلومات من ن. نساءالتم المحاف ة على سرحة وخصو ية  -
 .نبآرائ  نمشاركلن والمشاركات نتيجة إ الئ تجنا حدوث أ  أضرار لكافة ال -
 المشاركات.   منا  المعلومات مصداقية نأحيانا والكتابة أحيانا أخرى للحفاظ على  ياست دام التسجل  الصوت -
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   الثانيالفصل 

 تحليل نتائج األدوات البحثية 

. وقد  تشم  الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء عدة حاوق اي لع  من أهم ا الحس في عدم التعرض للتعذيا والحس في التعليم والصحة وعدم التمللز

االقتصا ية واالإلتماعية والثاافية واللجنة المعنية بالاضايا على التمللز ضد المرأة إلى أن حس المرأة في الصحة  وضحت اللجنة المعنية بالحاوق  

أة. وكذلا  يشم   حت ا اإلنجابية والجنسية، وهو ما يترتا عليه التزامات بضرورة احترام وحماية الحاوق المتعلاة بالصحة الجنسية واالنجابية للمر 

الحصوا على السلع وال دمات الصحية وحجا ان تكون أعدا ها تتواءم وتكفى لعد  النساء وس   الحصوا علل ا وكذلا تادم هذه  للمرأة الحس في  

 3ال دمات بالجو ة النوعية وتدون تمللز.

المتأثرة ببلئة مواتية للو وا  وهذا يجا أن يشم  ك  األش اص إضافة الى من يايشون في أإلواء للعم  االنسانى وكذلا يجا أن تتمتع الفئات  

نجابية الى المعلومات وخدمات الصحة الجنسية واالنجابية حتى يستطيعوا ات ام خيارات م تلفة ومتنوعة. وعلى أن تعتمد خدمات الصحة الجنسية واال

   4ان الدولية المعترف ب ا عالميا. على القيم الدينية واألخالقية وال لفيات الثاافية للمجتمعات مع ضرورة االلتزام بمعايلر حاوق االنس 

شاك   وتالعا ة يتم تجاه  احتياإلات الصحة الجنسية واالنجابية في الصراعات والكوارث الطحاية وحاالت الطوار  الصحية العامة مما ينتج عنه م

عاية التوللدية الطارئة. وقد تفاد النساء  الوال ة والر   متعد ة، وقد تتعرض الحوام  ل طر المضاعفات التي ت د  حيات ن  ون الحصوا على خدمات  

ت والفتيات إمكانية الحصوا على خدمات تن يم األسرة، مما يعرض ن للحم  غلر الماصو  في  روف محفوفة بالم اطر. كما تصحح النساء والفتيا

   5.   ابة بفلروس ناا المناعة الحشر أكثر عرضة للعنف الجنسي واالستلالا واإل 

 
3 https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights 
 (2018اإلنساني لوام )الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت الموني بالصحة اإلنجابية في بيئات الومل  4

 

5  https://arabstates.unfpa.org/ar/topics  

https://arabstates.unfpa.org/ar/topics
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توفلومن   واإلنجابيةالضرور   الجنسية  الصحة  اإلنساني  ر خدمات  العم   بلئات  الجنسية  ي حل   في  بالصحة  المرتحطة  المرض والوفيات  يعتبر 

عالمية م مة في مجاا الصحة العامة، وكثلرا ما يواإله العاملون في بلئات العم  اإلنساني م اطر متزايدة وحواإلز إضافية أمام    واإلنجابية قضية

الو وا إلى رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية يعد من ضمن الحاوق، ومن حس األش اص المتأثرحن و   الصحة الجنسية واإلنجابية.مات  توفلر خد

توفلر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في الوقت المناسا يمكن أن يمنع الوفاة والمرض  ، و لحصوا على الحماية والمساعدةبالنزاع أو الكوارث ا

، والعنف الجنسي وغلرها من أشكاا العنف الاائم على نوع الجنا، والعدوى بفلروس ال ة  غلر المست دف، ومضاعفات الو حط بالحموالعجز المرت

 .6ناا المناعة الحشرحة، باإلضافة إلى مجموعة من االضطرابات التي تصلا األإل زة التناسلية

مدرك لتوفر وسائ  منع الحم  للنساء والمراهالن والرإلاا  تأكلد على ان المجتمع    الحم  معلومات واالستشارات المتعلاة بوسائ  منع  الوحعتبر توفلر  

وكذلا    واستشارات حوا خيارات الحم  واإلحالة إلل ا في الرعاية السرحرحة للناإللن من العنف الجنسي، ورعاية األم ات واألطفاا حديثي الوالدة،

رى، ال يستطيع العاملون في  لصحة الجنسية واإلنجابية الناإلحةي وتدون األ وحة والمستلزمات األخاإلمدا ات عنصرا حاسما في تاديم خدمات اتعتبر  

 ديم خدمات  حية مفلدة أو فعالة. الصحة تامجاا 

عيا ة    27عيا ة لصحة األم ،    49يتم تاديم خدمات رعاية الحوام  في قطاع غزة للسلدات الحوام  من خالا  ومن خالا البيانات المتاحة تبلن انه  

عيا ة تابعة لوكالة اللوث وتشلل  الالإلئلن، وقد بلغ عد  السلدات الحوام  الجد  التي تتر   على مراكز الرعاية الصحية   22تابعة لويارة الصحة و

الحوام ،    %من إإلمالي  7.1سنة    16رة الصحة، وكان نسحة الحوام   ون سن  اي سلدة مسجلة بو   14,248غزة، من م    سلدة باطاع  48,029األولية

يحارة لك  سلدة حام  ، كما بلغ عد  السلدات الحوام  الجد  التي تتر   على   9.5وقد بلغ متوسط الزحارات في مراكز الرعاية التابعة لويارة الصحة  

 .يحارة لك  سلدة حام  6 ت الحام  ي وكالة اللوثسلدة، وكان متوسط الزحارات للسلدا33,781مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للوكالة  

من مجموع الحوام    (32يتم متابعة حاالت الحم  ال طر في كافة عيا ات  حة األم والطف ، وتشك  نسحة السلدات الحوام  من هذه الفئة( %

بوكالة غوث وتشلل    %من المجموع الكلي للحوام  الجد .( حسا المعايلر ال ا ة   26الجد  ي ويارة الصحة، أما بوكالة اللوث فاد بللت النسحة  

حالة، وشكلت نسحة السلدات اللواتي أإلرحت ل ن عمليات إلراحية ساباة    525,4بلغ عد  حاالت الحم  ال طر بمراكز ويارة الصحة   ) الالإلئلن

 .% تمزق األغشية الجلللة المحكر 4.0، %وأق  نسحة كانت 5.15أعلى نسحة حل  بللت 

 
 (2018)الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت الموني بالصحة اإلنجابية في بيئات الومل اإلنساني لوام  6
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%من مجموع سةكان قطاع غزة الحالغ    24.3سةلدة، ما نسةبته    504,021(  عام  49-  15 ) ي قطاع غزةبلغ عد  السةلدات في عمر اإلنجاي فوقد  

بلغ عد  المسةةةتفلدات الجد  من خدمات وسةةةائ  تن يم األسةةةرة في ، وقد  . %من مجموع اإلناث في قطاع غزة49,2( نسةةةمة، وتمث   2,077,357)

لة اللوث )ارتفعت نسحة است دام الحبوي حل  أ ححت الوسللة األكثر است داما وكا10,  464ويارة  حة،       4,073لدة(سس14,537قطاع غزة 

%من مجموع وسةائ  تن يم األسةرة، ببنما ان فضةت نسةحة  37,1في قطاع غزة بمراكز ويارة الصةحة ووكالة غوث وتشةلل  الالإلئلن وشةك  ما نسةبته 

 .%من مجموع وسةائ  تن يم األسةرة المسةت دمة في قطاع غزة  0,3نسةبته  %كما تعتبر التحامل  النسةحة األق  حل  شةكلت ما31,8اللولا لتصة   

 من قب  المسةةةتفلدات وقد كانت الحبوي الوسةةةللة األكثر اسةةةت داما من قب  المسةةةتفلدات الجد  في قطاع غزة بايا ات ويارة الصةةةحة حل  شةةةكلت ما

   %.37,4بنسحة ،% كما شك  الواقي الذكر  النسحة األعلى في عيا ات الوكالة 55,8نسبته  

  2019ماارنة مع عام    2020%من مجموع الوالدات في عام    23و8ان فضت العمليات القيصرحة في مستشفيات ويارة الصحة حل  بللت  وقد  

الوالدات في قطاع غزة  24,9حل  بللت     بمراكز الرعاية  42,733تلغ عد  السلدات اللواتي تلالن خدمة رعاية ما بعد الوال ة  و   .%من مجموع 

%تلالن ال دمة عبر مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية وتللت الزحارات    21,7الصحية األولية الحكومية ووكالة غوث وتشلل  الالإلئلن، من م  

،  2020حالة وفاة أمومة في قطاع غزة خالا العام    13تم تسجل   وقد     وث.%في عيا ات وكالة الل,599%وتللت رعاية ما بعد الوالدة    13المنزلية

 .2019%عن العام  23,5من المواللد األحياء ونسحة ان فاض 24/ 100,000بمعدا 

أقسام الطوار  والعمليات أن  بقطاع غزة    أشار تارحر المركز الفلسطلني لحاوق االنسان حوا تضرر ال دمات الصحية خالا العدوان األخلر علي و

ا شكِّ  عبئًا علل ا بعد استقحاا مئات الجرحى والمرضى خالا فترة العدوان الحرتي،  ممن ناا األ وحة والم مات الطبية، معانت  وأقسام الجراحة  

ناا  عاًما، واستمرار أيمة    15ما يا  من تفاقم األوضاع الصحية المتدهورة قب  العدوان بفع  الحصار اإلسرائللي المستمر على قطاع غزة منذ  

الم تلفة. الطبية  الطبية والموا   فل ا  خوا األإل زة  قلو ًا تمنع  الطبية، بسبا فرض سلطات االحتالا اإلسرائل   التارحر   الدواء والم مات  ور د 

لى تاديم منشأة طبية وإلحاق أضرار م تلفة ب ا، وإ ابة عد  من أفرا  الطواقم الطبية أثناء ممارست م لعمل م، وهو ما انعكا ع  24است داف  

اغالق االحتالا للمعابر الحدو ية على األوضاع الصحية، ومنع االحتالا تورحد كافة االحتياإلات    أثروقد    الطبية األساسية لسكان الاطاع.    ال دمات

 7اإلنسانية خالا العدوان الحرتي، بما فل ا األ وحة والمستلزمات الصحية واألإل زة الطبية.

 

7 news.com/news.php?extend.20419.14-http://www.pn 
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بما في ملا ان يار الشحكات االإلتماعية واإلعالمية، وفص  األسر، وناا العايا الذكر ، ويحا ة العنف    هناك عوام  كثلرةوقات األيمات،  في أو 

تجع  األفرا  عرضة بشك  خاص لإل ابة باألمراض المناولة إلنسيا، بما في ملا الت اي الكبد الوتائي وكذلا  -الجنسي والسلوك الشديد ال طورة 

ححدث العنف الجنسي في إلميع أنواع البلئات اإلنسانية، وخا ة في حاالت  و   المنتشر خالا فترة العدوان.  19ة مث  فلروس كوفلد  األمراض الوتائي

ألمراض المناولة تواإله النساء ت ديدات أخرى أيضا. وحمكن أن يؤ    ياي ال دمات واإلمدا ات الصحية إلى يحا ة م اطر اإل ابة باو الصراع.  

وفي حاالت النزاعات وال جرة الاسرحة والكوارث، من المعروف أن العنف الجنسي يتصاعد مع توقف أن مة الحماية المجتماية. ، سيباالتصاا الجن

 لمناسا.وتاإلضافة إلى ملا، فإن عاء الرعاية التي تتحمل ا المرأة لألطفاا وغلرهم يمكن أن يجع  من الصعا علل ا أن تعتني بنفس ا على النحو ا

  محاوروالتي تم تاسيم ا إلى عدة  يللدراسة كانت االستنتاإلات التالية يام من جية وأ وات بحثية تم مكرها في اإلطار المن جوتاست د

 المحور األول: استنتاجات مرتبطة بالنساء 

 والجنسيةالودوان علغ غزة في قضايا الصحة اإلنجابية  ُأثناء واجمت النساء التي  صووباتالأهم أوال:  

ت  لم تشعر النساء أبدآ باألمان في بلوت م وخا ة الحوام  وشعرت باألمان بشك  أكبر في المستشفى خصو ا من اقترتت وال ت م ومن م من توإل 

في الن ار خوفا من تشعر بالم اض ومن م من شعرت بآالم وال ة محكرة ونزحف ومن م من أإل ضت نتيجة ال وف وعدم    مركز طبىالي أقري  

  لشعور باألمان وأشارت النساء المرضعات بتأثر الرضاعة بشك  سلبي مما أثر على  حة المولو  وخصو ا حديثي الوال ة وا فرارهم مما إلعل م ا

 ة  . يحايحتاإلوا لدخول م للمستشفى للحفاظ على حيات م وكذلا يحا ة عد  الوال ات القيصرحة خالا العدوان وملا من أإل  أناا  حياة األم والجنلن

نوهت النساء أن شعورهم بعدم أإل  أنفام حياة األم والمولو .    العمليات القيصرحة خالا فترة العدوان بسبا التدخ  العاإل  مع بعض الحاالت من

  األمان نتيجة أن ك  مكان في قطاع غزة كان مست دف من طائرات االحتالا خا ة النساء التي تسكن في مناطس حدو ية وتركت منايل م ولجأت

 الي مدارس الوكالة. 

وقد توإل ت النسةةةةاء لطلا خدمات الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية، ولكن ا وإلدت أغلا المراكز التي تادم ال دمات مللاة أو قد تضةةةةررت من قصةةةةف  

إلدا وقدمت االحتالا فلم تحصةةةةةةةة  على ال دمات التي تحتاإل ا. وتوفلر المراكز والمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التي تادم المسةةةةةةةةاعدة ل ؤالء النسةةةةةةةةاء كانت محدو ة  

 ال دمات واالستشارات عن بعد أو عبر ال ط ال اتف المجاني.

 وقضايا الصحة اإلنجابية يالونف المبنغ علغ النوع االجتماعطبيوة الوالقة بين ثانيا : 
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باللل  ألن اإلسةةعافات أشةةارت النسةةاء أن أسةةرهم ومجتمعات م وإل وا ل م باللوم وعدم الضةةرورة الي الذهاي الي المسةةتشةةفى في    الاصةةف وخا ةةة  

ء مشةةلولة بالجرحى والشةة داء ومن الم اطرة تحرك أ  سةةيارة في اللل  فذكرت سةةلدة أن حمات ا توسةةلت ل ا أال تنجا خالا العدوان. تعرضةةت النسةةا

لر من ال دمات التي ألنواع من العنف النفسةةةةةةي من مادمي ال دمات الصةةةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةةةية ألن م اعتبروا ان خدمات الطوار  ال تشةةةةةةم  الكث

ذكرت النساء  نهاء لأتت ال  اهل  ااهاءب  كذلك .  تحتاإل ا النسةةاء مث  وسةةائ  تن يم األسةةرة وعالج األمراض النسةةائية والجنسةةية ومتابعة الحم 

ء في مف  الع للمساااء في ح   ءع ضهر ااااف للهنق مف ملفم  البفمءت نونمء هضلم نههااااا نهاء ضضااااالم مع مراكد مأدمهو  ضلف   فمءت مسااا 

 افيل  لاء ح  ك  الظراف لا يدا محءسب  مرضكب  الهنق افلء ههه مبرب نحءل  الطضابئ االدضضر االهغط.

 

مجموعات نسةةةةةةائية، مسةةةةةةاعدة الاانونية، وغلرها( تم ، كذلا أكدن النسةةةةةةاء الي  ياي أو عدم وإلو  ال دمات أو إل ات الدعم مث  برامج اسةةةةةةتشةةةةةةارات

 والفتيات التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية في المستشفيات أو الايا ات.ت صيص ا للنساء 

 الخدمة  الثاني: استنتاجات مرتبطة بمقدمي المحور

 تواطغ المؤسسات الصحية الوامة والخاصة مع احتياجات النساء في الودوانمدى أوال: 

نجابية وإلنسية وإلاةية في الرعاية األولية في الايا ات وقد تم توفلر بعض أشارت العامالت في الاطاع الصحي بأنه لم يتم توفلر خدمات  حة ا

لا ال دمات عن بعد في وكالة اللوث والحكومة ولكن استمرت تاديم ال دمات في المستشفيات بشك  مضلوص نتيجة ناا الطواقم الطبية ويحا ة الط

على الرغم من توافرها قب  العدوان. وقد أشارت الطبلحة في قسم الوال ة الي وإلو   من النساء ولم يتم توفلر خدمات نفسية أو اإلتماعية او قانونية  

لاطاع  ناا في الطواقم الصحية التي عملت في الطوار  في المستشفيات أو الايا ات الرعاية األولية التابعة لويارة الصحة أو وكالة اللوث أو ا

وكذلا  ،و وا نتيجة مكان سكن م في محاف ة أخر  أو خطورة األماكن التي يقيموا فل ااألهلي أو الاطاع ال اص وملا بسبا عدم تمكن م من ال

  من نسحة خطورة نوهت الي الناا الحا  في المستلزمات الطبية المست لكة وأ وات التعقيم سبا أرتاك للفرق الصحية المادمة لل دمات الصحية ويا

 .األمراض المعدية

 أبرز المعيقات التي واجمت المؤسسات الصحية الوامة والخاصة في حل قضايا النساء الصحية واالنجابيةثانيا: 

توقف مع م خدمات الصةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةية بسةةةةبا عدم تمكن العامللن من الو ةةةةوا أو التي واإل ت المؤسةةةةسةةةةات الصةةةةحية  من أهم التحديات 

وكذلا عدم توافر المسةةتلزمات   ،مركز  ةةحي تابع لم تلف مادمي ال دمات الصةةحية  24تضةةرر   تدملر المركز الصةةحي حل أغالق المؤسةةسةةة أو 
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وال ة والتي تشةم  الشةاو والشةراشةف والفوص الصةحة. وأيضةا شةك  عدم توفر أ وحة أسةاسةية وضةرورحة لعملية الوال ة مث  الدكلوفلن  الطبية األسةاسةية لل

المستشفى   إلىضار السلدة للوال ة من منزل ا  حإأثر بشك  سلبي فمثال قد حجم الضلط الكبلر علي اإلسعافات . وكذلا أو البوتوسن خالا العدوان  

ة لكي يتم  ا الي منزل ا وهذا يجعل ا تنت ر سةةةاعات طوحلعا ة السةةةلدة وإلنلنإ سةةةعاف لكي يتم  اال يتوفر ارة اإلسةةةعاف ولكن بعد الوال ة من خالا سةةةي

العملية إكماا  ى عند اإلراء عملية قيصةرحة و سةبا اناطاع التيار عن المسةتشةفوقد وكذلا ناا السةوالر في المسةتشةفيات  ،تأملن موا ةلة خا ةة ل ا

% من مجموع اإلإل اضةةةات ما قب  العدوان  40شةةةاف الك رتائي لمدة نصةةةف سةةةاعة. وأيضةةةا اي يا  حاالت االإل اض بنسةةةحة قد تصةةة  إلى  على الك

 ساعات. 5-4حاالت اإل اض خالا  7فنوهت الطبلحة أنه تم عم  

الجنسةةةةةةةية واالنجابية قب  وخالا العدوان ومعالجة أكدت إلميع العامالت في الاطاعات الم تلفة عدم توفر مسةةةةةةةؤوا/ة لمتابعة قضةةةةةةةايا الصةةةةةةةحة  وقد  

في تدرححات ت ا تاديم    نبمشةةةةةةةةةاركت  نتم ماابلت   لواتىنوهت إلميع العامالت الو   االنت اكات التي تتعرض ل ا النسةةةةةةةةةاء خالا الطوار  والعدوانات.

نةه ال يوإلةد أمكرت العةامالت و  ات محةدو ة إلةدا.ولكن نتيجةة ال وف وعةدم الشةةةةةةةةةةةةةةعور بةاألمةان تم توفلر خةدمة  يال ةدمةات عن بعةد قبة  حةدوث العةدوان

وقد تم أغالق بلت األمان التابع   ،لي بلت األمان التابع للحكومة أو مركز أمانإي يعملوا فل ا وأنه يتم تحوحل ا  بلوت أمان ت ا المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات الت

 مركز حياة. إلىعدوان وتم تحوح  إلميع الحاالت لويارة الشؤون االإلتماعية خالا ال

 بالشأن الصحي اإلنجابياستنتاجات مرتبطة بالمختصات   ثالثا:

 مدى توفير احتياجات النساء في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسيةأوال: 

أمن وسةالمة النسةاء والفتيات التي تحتاج خدمات الصةحة واالنجابية قد تأثرت بشةك   أشةارت الم تصةات في قضةايا الصةحة اإلنجابية والجنسةية بأن  

منع الكثلر من م من الو ةةوا إلي المرافس الصةةحية للحصةةوا على ال دمات وقد توقفت أو تضةةررت الكثلر من ال دمات الصةةحية ال ا ةةة بمتابعة 

الصةةةحية المطلوتة توقف نتيجة لحالة ال طر والاصةةةف وعدم إمكانية الكثلر من الحم  وتوفلر الفحو ةةةات ومتابعة الحم  ال طر وتوفلر العالإلات 

النسةةةةاء من الو ةةةةوا لل دمات الصةةةةحية ألن ال دمات التي تمكنت من فتح أبواب ا فاط خصةةةةصةةةةت لحاالت الطوار .  وقد أكدت الم تصةةةةات على  

والايا ات التي تادم خدمات  ةةحة انجابية وإلنسةةية ولكن إلميع هذه   أهمية االسةةتجابة الصةةحية للعنف الاائم على النوع االإلتماعي في المسةةتشةةفيات

 ال دمات اختفت خالا العدوان وهذه ال دمات ما يالت ضةةةةةةايفة في المسةةةةةةتشةةةةةةفيات الحكومية التي توإله ل ا الكثلر من النسةةةةةةاء خالا العدوان ولكن

 بعض من ا قدم عن بعد وتدأت ت  ر بعد انت اء العدوان. 

 لعدوان على الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء ثانيا: مدى تأثير ا
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على ضعف االستجابة النفسية واالإلتماعية في الايا ات والمستشفيات للعنف الاائم على النوع االإلتماعي للنساء التي تحتاج الم تصات لاد نوهت 

 أن الاطاع  خدمات  حية انجابية وإلنسية خالا العدوان. وكذلا أوضحت الم تصات بأنه من أهم التحديات

ومن ا عدم توافر الك رتاء والمياه والسوالر حل  تضررت الكثلر من ال دمات   ،كان وما ياا يعاني من  روف إنسانية في غاية التعالد والصعوتة

ت ا النساء والفتيات واإل  ال ا ة بالصحة الجنسية واالنجابية بشك  سلبي ونتج عن ملا الكثلر من المشاك  ال ا ة بالصحة الجنسية واالنجابية التي

 خالا العدوان . 

 اإلنجابية والجنسية فترة الودوان  النساء التي فقدت جنينما أو حياتما نتيجة عدم توفير احتياجاتما ثالثا: 

والجنسية. وقد أشارت  ابية  تركلز لجنة الطوار  علي توفلر خدمات أنفام الحياة في المستشفيات كأولوحة وعدم وضع أولوحة ل دمات الصحة اإلنج

في عمر االنجاي، وكذلا ان فاض في    19و    امرأة )من م ثالث حوام (  35إلى يحا ة معدا وفيات األمومة خالا العدوان حل  بلغ  م تصات  ال

مي خدمات الصحة  أعدا  النساء الحوام  التي تابعت في المراكز الصحية، وكذلا يحا ة في عد  الاا رات وناا في حاالت تن يم األسرة لد  ماد

 في قطاع غزة في المحاف ة الجنوتية 2020االنجابية والجنسية بالماارنة مع التارحر السنو  لويارة الصحة لعام 

 علغ قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية  ضعف التنسيق بين المؤسسات المختصة  أثررابوا: 

خرحطة خدمات واضحة خا ة بتوفلر وإلو   وكذلا ضحابية    ،واضحة  ةحال إلتنسلس أ   الي عدم وإلو  مسارات  اد تم التأكلد على أن ضعف ا ل

اللوث والمؤسسات األهلية   الحكومية ووكالة  الاطاعات  ال دمات في م تلف  الصحة اإلنجابية والجنسية ومعلن عن ا من ضمن مادمي  خدمات 

 .  والاطاع ال اص
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 الفصل الثالث 

   توصيات لحل قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء

تو ةيات مركزة إليجا  حلوا لاضةايا الصةحة اإلنجابية والجنسةية للنسةاء، وهذه التو ةيات مادمة لذو  االختصةاص وأل ةحاي نادم   فصة في هذا ال
 الارار 

بناًء على النتائج  ا النسةةةةةاء والفتيات، وإلاءت هذه التو ةةةةةيات وحأتي ملا ألن قضةةةةةايا الصةةةةةحة اإلنجابية والجنسةةةةةية من أهم الاضةةةةةايا التي تعاني من
 ، والتو يات كالتالي األساسية التي تو لت ل ا الدراسة من خالا األ وات الححثية المست دمة

من أإل  توفلر خدمات فعالة ومنساة بلن مادمي جنسية  خطة طوار  يشارك ب ا إلميع مادمي خدمات الصحة اإلنجابية والضرورة وضع  .1

 . تي تحتاج خدمات الصحة واالنجابيةأمن وسالمة النساء والفتيات ال علىال دمات وملا من أإل  الحفاظ  

االستجابة الصحية للعنف الاائم على النوع االإلتماعي في المستشفيات  ما بلن كافة المؤسسات الصحية الم تصة لتس ل   التنسلس  ضرورة   .2

    .والايا ات التي تادم خدمات  حة انجابية وإلنسية

تاوحة االستجابة النفسية واالإلتماعية في الايا ات والمستشفيات للعنف الاائم على النوع االإلتماعي النساء التي تحتاج خدمات  حية   .3

العدوان وإلنسية خالا  الحوام     انجابية  للنساء  واالإلتماعي  النفسي  الدعم  توفلر  من خالا  اإلإل اضوملا  من  عانت  وكذلاوالتي   ي 

لي الحاالت التي تعرضت ألحداث إعاني من األمراض المناولة إلنسيا  المرضعات والنساء في فترة النفاس وتعد الوال ة أو السلدات التي ت

 .  ا مة للوقاية والعالج من االكتئاي والالس

مطالحة المجتمع الدولي بالضلط على سلطات االحتالا االسرائللية من أإل  تجنلا المؤسسات الطبية االست داف، وكذلا الضلط على   .4

لسكان  االحتالا للوفاء بالتزاماته الاانونية تجاه قطاع غزة بو فه قوة احتالا، حل  تاع عليه المسؤولية األولى في توفلر اإلمدا ات الطبية  

 .غزةقطاع 

التنسلس بلن مادمي ال دمات في المن مات الدولية والمحلية والحكومية وملا من خالا قطاع الحماية مع الاطاع الفرعي للعنف ضرورة   .5

 . المبني على النوع االإلتماعي حل  تشك   حة النساء أولوحة تر د ل ا المشارحع واألمواا

لمست لكات الطبية والمعدات األساسية وتاديم ا لالستجابة لالحتياإلات الراهنة، حشد الموار  الما ية قب  الطوار  لتورحد بعض األ وحة وا .6

  . على إلانا خدمات توفلر اإلمدا ات
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ة  توفلر األ وحة األساسية ال ا ة بالصحة الجنسية واالنجابية وكذلا الموا  الطبية المست لكة التي تحتاإل ا الايا ات والمستشفيات ال ا  .7

   .ابيةبالصحة الجنسية واالنج

خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية الي مادمي ال دمات وملا من أإل  توفلر إمكانية الحصوا على الرعاية الصحية    إلىتأملن الو وا   .8

ومنع مضاعفات  حية وملا في خدمات الرعاية األساسية الطارئة في    ،لألم ات أثناء األيمات للحد من وفيات األم ات وحديثي الوال ة

  ة وحديثي الوال ة. حاالت الوال

 ارة أيمة يشم  ك  مادمي ال دمات من أإل  تصميم االستجابة وفاا ل روف العدوان. وملا من خالا عيا ات  حية متنالة  إتشكل  فرحس   .9

 أو و فة طبية إلكترونية أو تاديم إرشا ات ونصائح طبية عن بعد عبر خطوص مجانية يعلن عن ا وقت األيمة.

 منة والرعاية الصحة ال ا ة بالصحة اإلنجابية والجنسية من من ور تدخالت إنسانية وقت الطوار .لى الوال ة اآلتدرحا مادمي ال دمات ع .10

حماية النساء واأليوح من الحم  الللر مرغوي فيه من أإل  الوقاية من اإلإل اض الللر أمن وملا من خالا توفلر وسائ  تن يم األسرة  .11

المنايا ألن وسائ  منع الحم  المأمونة والفعالة تحمي حياة النساء وتمكن األيواج المتضررحن    إلىل   االيمة وتأملن ا من خالا خدمات تو 

 من األيمات من ات ام خيارات م ال ا ة وممارسة حاوق م وإ ارة الموار  األسرحة الشحيحة على نحو أكثر فعالية.

يشم  على الواقي الذكر  وموا  تعقيم وملا من أإل   عم الوقاية  توفلر خدمات  حية إلنسية وانجابية عن بعد وكذلا توفلر طر   حي   .12

 من األمراض المناولة إلنسيآ ومعالجت ا من خالا توفلر العايا الذكر  والعااقلر وغلرها من اللوايم.   

ملا أين وكيف يمكن توفلر أ وات ت ا احتياإلات النساء األساسية مصحوتة بمعلومات عن خدمات العنف الجنساني المتاحة، بما في   .13

الحصوا على تلا ال دمات. وتشم  حالحة الكرامة مث  الصابون، ولوايم الن افة المناسحة ثاافيا الحيض، والمالبا األساسية، والتي هي  

ف ضرورحة للحفاظ على الكرامة الش صية والتنا . وقد تشم  مجموعات أ وات الكرامة أيضا موا  قد تساعد في الت فيف من خطر العن

 . الاائم على النوع االإلتماعي

لتي تعاني توفلر المساعدات النادية من أإل  توفلر االحتياإلات اللذائية والللر غذائية التي تحتاإل ا النساء الحوام  والنفاس والمرضعات وا .14

 نجابية. إمن مشاك   حية إلنسية و 

 . ية من الكثلر كمن المشاك  الصحيةالوقاتوفلر مساحات أمنة للنساء والفتيات في مراكز األيواء من أإل  التثقيف و  .15

 اإلعالن عبر التوا   االإلتماعي وسائ  نصية والرا يو عن خرحطة ال دمات المتوفرة حسا المناطس. .16

 : مراجعال
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1. https://www.moh.gov.ps 

2. ww.pn-news.com/news.php?extend.20419.14 

 ( 2018الموفاه  المشدرك نوف الضكءالت المهن  نءلصح  اإلهأءنو  ح  نوئءت الهم  اإلهسءه  لهء   )الفلو   .3

4. https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3984 

5. (https://www.ochaopt.org/ar/content/escalation-gaza-strip-west-bank) 

6. https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights) 

7. https://arabstates.unfpa.org/ar/topics 

8. https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files WHA57/A57_13 / 

انفاق اهما المدحفي لسكءن ,  الصءدب  ف    2021ضلرير ضحفيف ا دوءجءت النسء  االفدوءت الملح  ا الهءجل  نهف  فاان   .9

 مركد شؤان المرني ,

 2021ة عن  ويارة شؤةن المراة في يوللو ر الصا  2021 راسة تحديد  احتياإلات النساء في قطاع غزة بعد العدوان  .10

الصادرة عن جمعية    )اوضاع وحقوق النساء ةالفتيات النازحات أثناء الودوان االسرائيلي علي قطاع غزة     دراسة حماية في ممب الريح .11

 2014أكتوبر  الثقافة والفكر الحر ومجموعة الونف المبني علي النوع األجتماعي بقيادة صندوق المم المتحدة لسكان

 

 مجموعة مركزة لقياس  
 أثر الودوان علي الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء في قطاع غزة 

 
 ميسر ة المجموعة المركزة: 

 مدون ة المالحظات: 

 المنطقة الجغرافية: 

 الموقع: 

 التاريخ: 

 عدد المشاركين ات: اناث )  (       

 سنة 14-19 ▪
 سنة 20-24 ▪
 سنة   25-40 ▪
 سنة  40فوق  ▪

 الفئة الومرية للمشاركين ات:

 

https://www.moh.gov.ps/
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3984
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights
https://arabstates.unfpa.org/ar/topics
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 نؤكد علي أن جميع المولومات سرية  .. أوال نشكركم علغ مشاركتكم في المقابلة  
 األسئلة:

 نود أن نسألكم ن ماذا حدث موكم وما هو روورهم بود الودوان؟  
 القسم األول:

 والفتيات التي تحتاج خدمات صحة انجابية وجنسية باألمان والسالمة بود الودوان:نود أن نسألكم ن بوض األسئلة حول روور النساء 
 ه  تشعر/ين باألمان أثناء التواإلد في منزلا أو مجتمعا أو المستشفى بعد العدوان؟  .1
 في حاا  ياي الشعور باألمان .. ما هي األسحاي؟  .2
 تعانيالتي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية من العنف ضدهن في بلدتا؟   0من وإل ة ن رك، ه   .3
 
 تتعرض ل ا النساء و الفتيات لتي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية في بلدتا )غلر عنف االحتالا( ؟ والم اطر التي  ما هي أنواع العنف  .4

 عنف نفسي )الرإلاء ضري امثلة( •
 ري أمثلة(عنف إلسد  )الرإلاء ض •
 عنف إلنسي )الرإلاء ضري أمثلة( •

 رة والنفاس وما بعد الوال ة؟ من هم مرتكبو هذا العنف ضد النساء والفتيات النساء المعنفات الحوام  والمرضعات والمنجحات والمج ضات والتي تست دم وسائ  تن يم األس .5
 مساعدة؟ه  تتوإله النساء التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية للحصوا على ال  .6
ألسرة والنفاس وما بعد  ه  هناك مراكز أو مؤسسات في بلدتا تادم المساعدة ل ؤالء النساء الحوام  والمرضعات والمنجحات والمج ضات والتي تست دم وسائ  تن يم ا .7

 الوال ة؟ 
  ن للعنف؟لمن تتوإله أو تلجأ النساء التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية للحصوا على المساعدة في حاا تعرض .8
 ما الذ  يحدث لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات؟ وكيف تتم معاقبت م؟    .9

 القسم الثاني: نود أن نسألكم ن بوض األسئلة حول الخدمات والدعم المتوفر للنساء والفتيات منذ الودوان:
الاانونية، وغلرها( تم ت صيص ا للنساءالتي تحتاج خدمات  حة انجابية  ه  هناك أ  خدمات أو إل ات  عم أخرى )برامج استشارات، محموعات نسائية، مساعدة  .1

 وإلنسية ضحايا العنف في المستشفيات أو الايا ات التي تادم خدمات  حة انجابية ونفسية؟ 
 بلدتكم؟برأيكم/ن، ما هي االإلراءات والتدابلر الاليمة لضمان ويحا ة األمان للنساء التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية في  .2

 اختتم ي النقاش بالخطوات التالية:
 اشكر/  المشاركلن/ات على وقت م/ن ومشاركت م/ن ▪
 مكر/  المشاركلن/ات بأن هدف هذا النااو هو ف م احتياإلات وم اوف النساء والفتيات أثناء وتعد األيمات  ▪
 مكر/  المشاركلن/ات بموافات م/ن على سرحة المعلومات  ▪
 مكر/  المشاركلن/ات بعدم مشاركة األسماء أل  احد من خارج هذه المجموعة ▪
 اسأا/  المشاركلن/ات اما كانت لدي م/ن اسئلة أخرى  ▪
 إما كان أ  من المشاركلن/ات يرغا في التحدث معا على انفرا ، أإلحه بأنا ستتحدث معه/ا بعد انت اء النااو  ▪

 قوانين وضوابط المجموعة المركز  
 يسر ة النقاش وتوضيح أهداف المجموعة المركزة:التوريف بم

 عرِّف/  عن مؤسست ا  ▪
 التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية من العدوان   ال دف من هذه المجموعة المركزة هو ت وفات واحتياإلات النساء والفتيات ا النساء المعنفات  ▪
 المشاركة في هذه المجموعة المركزة طوعية   ▪
 ابة عن أ  سؤاا ال يشعر أو تشعر بالر حة في االإلابة عنه ال أحد مجبر/ة على االإل ▪
 يمكن للمشاركلن/ات الملا رة وترك المكان في أ  وقت  ▪
 ال أحد مجبر/ة على التصرحح بأسماء أو الحدي  عن تجاري ش صية ان لم يكن لديه/ا ر حة في ملا  ▪
 احترم/  اآلخرحن عندما يتحدثون  ▪
 للتأكد من أن للجميع فر ة للتحدث وعدم سيطرة ش ا واحد على النااو يمكن للميسر/ة مااطعة النااو  ▪

 التوافق علغ سرية النقاش:
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 حافظ/  على سرحة إلميع المعلومات الوار ة خالا النااو في المجموعة المركزة. ▪
 المشاركلن/ات أو غلرهم/ن.ال تتحدث/  عن تفا ل  ما إلرى خالا المجموعة المركزة والمعلومات الوار ة فل ا الحًاا، سواء مع  ▪
 في حاا سؤالا من غلر المشاركلن/ات عن طبيعة النااو ق  إنكم تناقشون المشاك  الصحية للنساء والفتيات  ▪

 اطلب ي اإلذن لتدوين المالحظات:
 ال تسج /  هوحة او اسم أ  ش ا من المشاركلن/ات  ▪
 ال دف من تسجل  المالح ات هو التأكد من  قة المعلومات  ▪
 :مالح ة

 . سوف تست دم هذه األ اة في تيسلر المجموعات المركزة مع التأكلد على ضمان سرحة إلميع المعلومات الوار ة خالا النااو بلن المشاركلن/ات   
ر األخالقية قب  البدء بالنااو  وفي حاا تدوحن المالح ات يجا توثلس ر و  المشةةاركلن/ات  ون تحديد أية أسةةماء ن رًا لحسةةاسةةية بعض األسةةئلة كما يجا مراعاة إلميع المعايل 

 وطلا الحفاظ على السرحة من إلميع المشاركلن/ات وعدم التصرحح بما سمعوه خالا النااو بعد انت اء المجموعة المركزة. 
ألكثر من سحاعة واحدة الغ   يسةتمر النااو  مث  الاا ة المجتمعللن، النسةاء، الشةحاي.. ال . وحجا أال–وحنحلي تنفلذ المجموعة المركزة مع مجموعة متجانسةة من المشةاركلن/ات   

 مشارك/ة كحد أقصى.   12إلغ   10وأن تتكون المجموعة من   ساعة ونصف
 ال ا ة بالصحة اإلنجابية والجنسية  الخدمات مسح أداة 

  )مالح ة  تست دم هذه األ اة خالا الماابالت مع مادمي ال دمات(
 ____________ التارح   __________________ الجلرافي  الموقع ________________ الفرحس 

 القسم األول: مولومات عامة:
 ____________________________________المن مة/المؤسسة   .1

 غزة.............؟ ما هي طبيعة ال دمات التي تادم ا مؤسستكم لنساء والفتيات من خدمات  حة انجابية وإلنسية خالا العدوان علي 
   الرعاية الصحية 
  / إ ارة الحالة الدعم النفسي واالإلتماعي 
   المساعدة الاانونية 
  المأوى(/األمن    الحماية( 
   التوعية/الوقاية 
  أخرى 
 ه  كانت من متكم/مؤسستكم تادم خدمات  حة انجابية وإلنسية لنساء المتضررات قب  وقوع العدوان؟  .2

   ال    نوم  
 لصحية المادمة للناإللن من العنف الاائم على النوع االإلتماعي ضمن من متكم/مؤسستكم؟  طبيعة ال دمات ا .3
   الرعاية الصحية 
  / إ ارة الحالة الدعم النفسي واالإلتماعي 
   المساعدة الاانونية 
  المأوى(/األمن    الحماية( 
   التوعية/الوقاية 
  أخرى 

 القسم الثاني: الصحة:
 _____________________________________________ الموقع الجغرافي:

للتعام  مع النساء و التي تم تصنيف ا أن ا من الناإليات من العنف الاائم على النوع   خدمات  حة انجابية وإلنسيةه  يوإلد في المؤسسة طاقم  حي لتاديم  .4
 كانت االإلابة ال الرإلاء االنتااا الاسم الثال  االإلتماعي؟ اما كانت االإلابة نعم يرإلى االإلابة على االسئلة التالية. اما 

 ما هي طبيعة عم  وعد  الطاقم الطبي في من متكم/مؤسستكم؟   .5
 _____                  الممرضات/الممرضلن  كم عد  )مكور واناث(؟   ▪
 األطحاء/الطبلحات  كم عد  )مكور واناث(؟                                                 _____  ▪
   أخصائي/ات العالج الطبيعي  كم عد  )مكور واناث(؟                                  _____                                         ▪
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                              واناث(؟                                        _____           أخصائي العالج الو يفي كم عد  )مكور  ▪
 _____                              طبلا نسائي/طبلحة نسائية  كم عد  )مكور واناث(؟  ▪
 _____                   طبلا إلراحة/ طبلحة إلراحة  كم عد )مكور واناث(؟   ▪

   ال   نومالطاقم الطبي في مؤسستكم/من متكم على تدرححات مت صصة لتاديم خدمات  حة انجابية وإلنسية عن بعد ؟    ه  سبس وأن حص  .6
   ال    نوم      ؟Post-rape kitsه  يتواإلد لديكم مجموعة كاملة ومتاحة لمعدات ما بعد االغتصاي/  .7

 كانت االجابة نوم، فما هي المودات األدوات المتوفرة لديكم في المؤسسة:   اذا
  /معدات للحماية الش صيةPPE   
   وسائ  منع الحم  الطارئة 
  لالمراض المناولة إلنسيا /  أ وحةSTI   
  التطايم ضد الت اي الكبدB   
   تطايم الكزاي 

 القسم الثالث: الدعم النفسي واالجتماعي:
 _____________________________________________     :الموقع الجغرافي

 ه  تادم مؤسستكم خدمات  عم نفا اإلتماعي كجزء من خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية؟ 
 نعم                      ال 

 أما كانت اإلإلابة نعم 
 . ما هي طبيعة ال دمات التي تادمون ا في مجاا الدعم النفسي واالإلتماعي؟   11

 الدعم العاطفي االساسي  ▪
 إ ارة الحالة / الدعم النفسي واالإلتماعي  ▪
 نشاطات إلماعية/إللسات استشارحة إلماعية )اسرة، شحاي، ال (    ▪
 ؟ يرإلى التحديد  ______  أخرى  ▪

 نوم     ال   ه  يتواإلد في مؤسستكم/من متكم مسؤوا/ة لمتابعة قضايا الصحة الجنسية واالنجابية؟  .12
   نومجنسية؟   . ه  هناك مساحة آمنة وسرحة لمو فيكم االخصائللن االإلتماعللن الستقحاا الناإللن/ات من العنف الجنسي كأحد محاور الصحة اإلنجابية وال13
 ال  

 مأوى آمن الستقحاا الناإللن/ات من العنف الجنسي؟   ه  يتواإلد لديكم منزا/  .13
 ال      نوم  

 . ضمن النشاطات المادمة من قب  مؤسستكم/من متكم ما هي الفئات العمرحة المست دفة لديكم؟  15
   األطفاا 
  ( 14-10المراهالن  ) 
  ( 18-15المراهالن األكبر سنا  ) 
  ( 18النساء الحاللات  )+ 

  :النفسية واالإلتماعية مادمة من خالا. ه  ال دمات  16
    المتطوعلن المدرتلن/المؤهللن 
   )الشركاء الوطنللن )مؤسسة غلر حكومية، من مات المجتمع المحلي، وغلرها 
   مو في/ات ضمن مؤسستكم/من متكم 

 لدي م ؟ .  إما كنت/  تعم /ين مع المن مات الللر الحكومية او من مات المجتمع المحلي، من هي هذه المن مات وما هي عد  المو فلن/ات العامللن 17
الحوام  والمرضعات وخالا مرحلة    . ه  قامت مؤسستكم بتدرحا االخصائللن االإلتماعللن والمتطوعلن علي تاديم ال دمات في حالة الحروي والعدوانات للنساء والفتيات18 

 ___________________________________________________النفاس واست دم وسائ  تن يم األسرة ؟ اما كانت االإلابة نعم، فما طبيعة هذه التدرححات؟  
  لقسم الرابع: الحماية واألمن  

 _____________________________________________     :الموقع الجغرافي
 ه  تادم مؤسستكم خدمات الحماية واألمن لنساء ضحايا العنف الجنسي الجرححات والناإليات من العنف المبني علي النوع االإلتماعي؟ 
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 نعم                       ال  
 اما كامت اإلإلابة ال   •

 ......................................................اين يتم تحوح  للحاالت التي تحتاج الي حماية ....................................
 اما كانت اإلإلابة نعم يمكن استكماا باقي األسئلة  •

 .  ما هي طبيعة ال دمات التي تادمون ا في مجاا الحماية واألمن؟  19
   ت طيط الحماية واألمن للناإللن/ات 
   البلوت اآلمنة 
   حراس االمن 
  ؟ يرإلى التحديد أخرى ______________________________________________________ 

 . ما هي الفئات العمرحة المست دفة لل دمات المادمة لديكم في مجاا الحماية واألمن؟  20
   األطفاا 
  ( 14-10المراهالن  ) 
  ( 18-15المراهالن األكبر سنا  ) 
  ( 18النساء الحاللات  )+ 

  القسم الخامس: الصووبات  التحديات:
 أكبر التحديات التي تواإل  ا المؤسسة/المن مة عند تاديم ال دمات الصحة الجنسية واالنجابية خالا العدوان ؟    ما هي . 21
   . ه  قامت المؤسسة/المن مة باستحعا  نساء وفتيات )أو رفضت قبوا النساء والفتيات( بسبا قلة الموار  المتاحة؟  22
   ال                                                 نوم 

 تعلياات أخرى  
  ____________________________________________________ الش ا المسؤوا/ة عن المن مة

  ______________________________________________________ االسم
  _______________________________ال اتف

 _______________________________  :البرحد اإللكتروني
 المومقة  المقابالت الفردية 

 ألثر الودوان علي الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء في قطاع غزة   
  أمن وسالمة النساء والفتياتلقسم األول:    
  ات أو المنزا؟   ما هي أهم الم اوف المتعلاة بالسالمة واألمن التي واإل ت النساء عند طلب ا ل دمات الصحة الجنسية واالنجابية في المستشفيات أو الايا .  1

 )اختر/  ك  ما ينطبس(
   سوء المعاملة 
   العنف األسر 
  التحرو الجنسي 
  خطر التعرض ل جوم عند التنا  خارج مركز االيواء 
 ر على الزواج من قب  أسرهن  االإلحا 
    عدم المادرة على الو وا إلى ال دمات والموار 
   ال أعرف 
   أخرى، الرإلاء التحديد__________________________  

   ؟  . ه  هناك يحا ة في الم اوف المتعلاة بالسالمة على النساء عند حاإلت ا ل دمات الصحة الجنسية واالنجابية خالا وقوع العدوان/الطوار 2 
 نوم )  (      ال  )   (

 . ما هي أنواع العنف المبلغ عن ا من قب  النساء عندما طلبوا الحصوا على ال دمات خالا العدوان؟3
 تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية اللواتي تعرضن للعنف خالا العدوان،   النساء التي . ما هي أنواع العنف المبلغ عن ا من قب  4
 . لمن تلجأ النساء والفتيات التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية لطلا المساعدة في حاا تعرضن لشك  من أشكاا العنف خالا العدوان؟  5



31 
 

   أفرا  األسرة 
  قيا   في المجتمع 
   الشرطة 
   المن مات غلر الحكومية 
  المؤسسات النسوحة 
   مو في الصحة / العامللن في المجاا الطبي 
   وكالة األمم المتحدة 
   ديس/ة  
   ش ا مسن من األقاري 
   الجلران 
   ال أعرف 
   أخرى، الرإلاء التحديد___________________________ 

من أشكاا  المساعدة في حاا تعرضن لشك   الحوام  والمرضعات والمنجحات والمج ضات والتي تست دم  وسائ  تن يم األسرة والنفاس وما بعد الوال ة  . لمن تلجأ لطلا6
 العنف خالا العدوان؟   

   أفرا  األسرة 
   قيا   في المجتمع 
   الشرطة 
   من مة غلر حكومية تعم  مع النساء 
  أ  عاملة في مجاا المساعدة االنسانية 
   وكالة األمم المتحدة 
   ديس/ة  
  معلم /ة 
   ال أعرف 
   أخرى، الرإلاء التحديد___________________________ 

 االستجابة الصحية للونف القائم علغ النوع االجتماعي في المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات صحة انجابية وجنسية:القسم الثاني: 

ال         نوم )  (  التي تادم خدمات  حة انجابية ونفسية  خدمات إ ارة حالة  للنساء التي تحتاج خدمات  حة انجابية وإلنسية ؟ المستشفيات والعيادات . ه  يتوفر في  21
)   ( 

 نوم )  ( ال  )  ( بأ  وقت؟   المستشفيات والعيادات . اما كانت االإلابة نعم، ه  تستطيع النساء الحصوا على ال دمات المستجلحة متعد  الاطاعات   في 22
 نوم )  (      ال  )   (   . ه  هناك مدراء حالة /أو أخصائيات نفسية أو اإلتماعية في المرافس الصحية التي تادم خدمات عنف مبني علي النوع االإلتماعي؟23
  من الحصول علغ الخدمات الصحية فيما هي بوض أسباب عدم تمّكن النساء التي تحتاج خدمات صحية انجابية وجنسية ضحايا الونف القائم علغ النوع االجتماعي . 24

 المستشفيات والعيادات  
 ___________________________ال وف من الكشف عن هوحت م كناإليات من العنف 

  الحءعد عن أماكن تاديم مث  هذه ال دمات___________________________ 
  عدم وإلو  اناث في طاقم الدعم النفسي واالإلتماعي___________________________ 
  عدم وإلو  كا ر مؤه  ومدري___________________________ 
  ال أعرف___________________________ 
   أخرى، الرإلاء التحديد___________________________ 

 التي تحتاج خدمات صحية انجابية وجنسية  القسم الثالث : االستجابة النفسية واالجتماعية في العيادات والمستشفيات  للونف القائم علغ النوع االجتماعي النساء
 نوم )  (      ال  )   (. ه  هناك أن مة للدعم النفسي و/أو االإلتماعي للنساء الناإليات من العنف؟ 25
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 نوم )  (  ال    (ه  هناك أن مة لتاديم الدعم النفسي و/أو االإلتماعي للفتيات الجرححات الناإليات من حاالت العنف؟  . 26
ديم خدمات الدعم  ه  هناك ن ام تحوح  فاع  يعتمده مادمي ال دمات الصحية لتحوح  حاالت العنف الاائم على النوع االإلتماعي الى المؤسسات المت صصة في تا . 27
 نوم )  (               ال )  ( نفسي واالإلتماعي؟ال

ضحايا العنف المبني على النوع االإلتماعي من الحصوا على    . ما هي بعض أسحاي عدم تمكِّن النساء والفتيات المراهاات التي تحتاج خدمات  حية انجابية وإلنسية28
 خدمات الدعم النفسي واالإلتماعي؟

  ال وف من الكشف عن هوحت م___________________________ 
  الحءعد عن أماكن تاديم مث  هذه ال دمات___________________________ 
  عدم وإلو  اناث في طاقم الدعم النفسي واالإلتماعي___________________________ 
  ال وف من و مة العار___________________________ 
   عدم توفر خدمات الدعم السر___________________________ 
  عدم وإلو  كا ر مؤه  ومدري___________________________ 
  ال أعرف___________________________ 
   أخرى، الرإلاء التحديد___________________________ 

 

 


