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صفحة رقم I

تمهيد
كلمة وزارة شؤون المرأة
كانــت األشــهر الماضيــة مــن أصعــب األشــهر قســاوة علــى الشــعب الفلســطيني فــي تاريــخ فلســطين بشــكل عــام  ..بــل
وأكاد أجــزم أنهــا أكثــر قســاوة وصعوبــة مــن نكبــة عــام ( .)1948فمنــذ النكبــة وحتــى اآلن أجبــر الفلســطينيون علــى
العيــش فــي ظــروف قاســية ،ومأســاوية ال حــد لهــا ،ولقــد مــروا بالكثيــر مــن األيــام العصيبــة ،فالشــعب الفلســطيني ذاق
صنوفــا مــن العــذاب والحرمــان والقتــل المتعمــد للبشــر والشــجر والحجــر ،وحــرم مــن أبســط حقوقــه ،وهــو العيــش بأمــن
وأمــان وســام ..ولقــد صــبَّ العــدوان جــام غضبــه ونيرانــه وحممــه بشــكل واضــح علــى النســاء واألطفــال بصفــة خاصــة،
ضاربــا بعــرض الحائــط ،ومتجاهــا القوانيــن الدوليــة التــي تحمــى المــرأه ،وتضمــن ســامتها خــال النزاعــات المســلحة،
فقــد نــص قانــون األمــم المتحــدة رقــم ( )1325لعــام ( ،)2000علــى حمايــة النســاء أثنــاء الحــروب.
هــذا وتواجــه النســاء والفتيــات الفلســطينيات علــى وجــه الخصــوص االعتــداءات ،والجرائــم واالنتهــاكات متواصلــة والتــي
تمتــد لعشــرات الســنين ،والتــي ذهــب ضحيتهــا مئــات النســاء واألطفــال والمواطنيــن الفلســطينيين بوجــه عــام؛ ممــا يتطلــب
توفيــر قــدر كا ٍ
ف مــن الحمايــة للنســاء الفلســطينيات ضــد العنــف الممــارس عليهــن ،واالنتهــاكات المتواصلــة لحقوقهــن،
ســواء القاطنــات فــي الضفــة الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة أو خارجهــا  ..فقــد استشــهد خــال ســبعة أســابيع مــن العــدوان
علــى قطــاع غــزة مــن يــوم ( )2014/7/7إلــى يــوم ( )2014/8/26حوالــي ( )582طف ـاً و( )302امــرأة ،باإلضافــة
إلــى حوالــي ( )10870جريــح منهــم حوالــي ( )3303طفــل و( )2120امــرأة بينمــا ثلــث األطفــال الجرحــى ســيعانون
مــن إعاقــة دائمــة ،واضطــر أكثــر مــن ( )450ألــف مواطــن للنــزوح مــن بيوتهــم ،وتــرك ممتلكاتهــم واللجــوء إ ّمــا إلــى
مراكــز اإليــواء «المــدارس الحكوميــة والمــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة» وهــي أماكــن غيــر مهيــأة إلســتقبال
المواطنيــن والعيــش فيهــا بــأي حــال مــن األحــوال؛ ممــا جعــل العيــش فــي هــذه األماكــن أشــبه بالجحيــم الــذي ال يطــاق
واصبــح كابوســا يطــارد كل مــن لجــأ إليهــا ،أو اللجــوء إلــى بيــوت المواطنيــن طلبــا لألمــان ،أو إلــى أماكــن إيــواء مختلفــة
كالمســاجد ودور العبــادة ،والمؤسســات الخاصــة ،مــن هنــا ،جــاءت هــذه الدراســة التــي تبحــث واقــع الحيــاة فــي هــذه
األماكــن ،ومــدى مالءمتهــا للعيــش فيهــا ،وأبــرزت أهــم المشــاكل التــي واجهــت الآلجئيــن إليهــا ..ووضــع تصــور لتحســين
اإليــواء واألداء مســتقبال..
فــي نهايــة كلمتــي ،أود أن أشــكر القائميــن علــى الدراســة ،ومــا بذلــوه مــن جهــد ووقــت ،يقــدر ويثمــن ويشــكرون عليــه..
ونتمنــى أن تلحــق هــذه الدراســة دراســات أخــرى ،تأخــذ منحــى آخــر ،وتعالــج مشــكلة أخــرى مــن المشــاكل التــي تواجــه
النســاء الفلســطينيات اللواتــي يســتحقون منــا كل التقديــر والمســاندة والعــون.

وفقنا هللا وإياكم لخدمة أبناء شعبنا العظيم،،،

الدكتورة /هيفاء فهمي األغا
وزير شؤون املرأة
غزة يف 2014/10/16

صفحة رقم II

كلمة جمعية الثقافة والفكر الحر
عاشــت وتعيــش النســاء والفتيــات فــي قطــاع غــزة أوضاع ـا ً صعبــة صاغــت معالمهــا العــدوان المتكــرر علــى القطــاع
ورســخها الحصــار المســتمر منــذ أكثــر مــن ثمانيــة ســنوات ومــا نتــج عنــه مــن آثــار مدمــرة انعكســت علــى التدهــور
الصحــي واالقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة الضغوطــات النفســية واالجتماعيــة التــي اجتمعــت كلهــا لتزيــد
أوضــاع النســاء والفتيــات بؤس ـاً.
إن العــدوان اإلســرائيلي فــي صيــف العــام  2014ومــا نتــج عنــه مــن نــزوح لمــا يقــرب مــن  500,000ألــف نســمة أي
 %28مــن مجمــل ســكان قطــاع غــزة معظمهــم مــن النســاء واألطفــال ،ومــا نجــم عــن هــذا العــدوان البشــع مــن شــهداء
يزيــدون علــى األلفيــن وخمســة أمثــال هــذا العــدد مــن الجرحــى والمصابيــن ،قــد ضاعــف المعانــاة التــي يعيشــها قطــاع
غــزة وأوجــد الكثيــر مــن المشــاكل والظواهــر التــي بحاجــة إلــى معالجــة بشــكل عاجــل وســريع لحلهــا والحــد مــن تأثيرهــا.
لعــل مــن أبــرز هــذه المشــاكل والتدميــر ،األوضــاع الســيئة التــي عاشــتها النســاء والفتيــات الالتــي نزحــن مــن بيوتهــن
قهــراً وخوفـا ً مــن القصــف والقتــل إلــى مراكــز اإليــواء أو األســر المســتضيفة بحثـا ً عــن مــأوى خــال العــدوان .إن حجــم
النــزوح الكبيــر وحجــم الدمــار الهائــل الــذي طــال المنــازل والــذي منــع عــودة كثيــر مــن العائــات إلــى بيوتهــا قــد أظهــرا
وبشــكل قاطــع حجــم المأســاة التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات فــي نواحــي الحيــاة المختلفــة مــن تأميــن أماكــن اإليــواء
إلــى توفيــر الخصوصيــة والكرامــة لهــن خاصــة وأن البيــت يمثــل للمــرأة الحيــاة والحمايــة والكرامــة.
إن مكان ـا ً مهــدداً بكثيــر مــن الظــروف الصعبــة واالعتــداءات المتكــررة مثــل قطــاع غــزة لهــو جديــر بتأمــل التجــارب
الســابقة واالســتفادة منهــا لتخفيــف األضــرار الناتجــة عــن مثــل تلــك الظــروف إلــى أقــل درجــة ممكنــة والحــد مــن آثارهــا
الســلبية وتوفيــر االحتياجــات للفئــات المختلفــة وخصوص ـا ً الفئــات المهمشــة منهــا مثــل األطفــال والنســاء والفتيــات.
تأتــي هــذه الدراســة ضمــن جهــود جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان المســتمرة لحمايــة المــرأة
وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع وتمكينهــا لنيــل حقوقهــا التــي كفلتهــا لهــا التشــريعات والقوانيــن المختلفــة .إن الدراســة تســلط
الضــوء علــى أوضــاع النســاء والفتيــات ومعاناتهــن فــي مراكــز اإليــواء ولــدى األســر المســتضيفة وذلــك خــال فتــرة
العــدوان اإلســرائيلي.
إن تقييــم احتياجــات الحمايــة والكرامــة للنســاء الفلســطينيات فــي مراكــز اإليــواء واألســر المســتضيفة والخدمــات المتوفــرة
لهــن؛ هــو إجــراء مهــم لبنــاء تدخــات فاعلــة تســتجيب الحتياجــات النســاء والفتيــات الفعليــة وتراعــي النــوع االجتماعــي
عنــد التخطيــط والتنفيــذ .كمــا تعــد هــذه خطــوة أساســية فــي معرفــة حجــم الفجــوة فــي خدمــات الحمايــة المقدمــة للنســاء
والفتيــات فــي قطــاع غــزة ،كمــا أنهــا تســاهم فــي تحديــد األولويــات التــي يجــب أخذهــا فــي عيــن االعتبــار عنــد وضــع
خطــط التدخــل المســتقبلية لتحقيــق أوضــاع أفضــل للنســاء والفتيــات الفلســطينيات.

صفحة رقم III

شكر وتقدير
يود صندوق األمم المتحدة للسكان أن يُعرب عن شكره وتقديره لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية ممثلة بمعالي الوزير د.
هيفاء األغا على دعمها خالل تنفيذ التقييم.
كما يود الصندوق أن يعرب عن شكره وعميق تقديره للشركاء جمعية الثقافة والفكر الحر وطواقم جمع البيانات الذين
أظهروا مستوىً ال يضاهى من التفاني وااللتزام والمهنية في إجراء هذا التقييم المهم على درجة عالية من الجودة.
يشرفنا أيضا ً أن نقدم الشكر إلى مجموعة عمل مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي لمنظمات األمم المتحدة
بكافة أعضائها على التعاون والدعم المستمر التمام خروج التقرير بصورته النهائية.
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مقدمة الدراسة
تعــرض قطــاع غــزة فــي الســابع مــن تمــوز /يوليــو مــن عــام ( )2014إلــى عمليــة عســكرية ،أســماها الجيــش اإلســرائيلي
عملي��ة «الج��رف الصام��د» ،اس��تمرت لم��دة ( )51يومــا ً بشــكل متواصــل ،وشــهدت تصعيــ ًدا فــي العمليــات القتاليــة،
ً
مخلفــة وراءهــا دمــاراً شــامالً فــي أغلــب مناطــق
اســ ُتخدمت فيهــا أعتــى اآلالت الحربيــة مــن الجــو والبــر والبحــر،
القطــاع ،حيــث يعــد حجــم الدمــار والخــراب والتهجيــر الــذي خلفتــه العمليــة فــي ( )51يو ًمــا غيــر مســبوق ،ومُســحت
ـكل شــبه كامــل ،فيمــا تــم تحويــل العديــد مــن المنــازل والمنشــآت المدنيــة إلــى أكــوام مــن التــراب .وقــد راح
مناطــق بشـ ٍ
ضحيــة هــذه العمليــة العســكرية العديــد مــن المدنييــن العــزل مــن الفتيــات والنســاء واألطفــال والرجــال .إذ بلــغ عددهــم
( )2,133شــهيدا ،منهــم (  ) 257امــرأة ،و( )500طفــل ( 187فتــاة و 313فتــى) ،هــذا إلــي جانــب التدميــر الهائــل
للمنــازل والمســاجد والمصانــع والمؤسســات ،وتجريــف آالف الدونمــات مــن األراضــي الزراعيــة.1
كمــا اضطــرت آالف األســر الفلســطينية إلــى تــرك منازلهــا هاربــة إلى مالجئ غير رســمية ،كمنــازل األقــارب واألصدقاء،
والمبانــي غيــر المأهولــة ،والكنائــس ،والمســاجد ؛بحثـا ً عــن مــكان آمــن ،أو الجئيــن إلــى مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،والمــدارس الحكوميــة؛ بحث ـا ً عــن مــأوى ،وبســبب كبــر حجــم األزمــة ،وألن عــدد
المهجريــن داخل ًيــا فــاق العــدد المقــدر فــي خطــط الطــوارئ المعتمــدة علــى تجــارب ســابقة ،وكانــت المــدارس تفتقــر إلــى
أبســط مقومــات الحيــاة اإلنســانية؛ ليصبحــوا فريســة الجــوع والعطــش والحرمــان ،وليعيــدوا إلــي األذهــان تجربــة النــزوح
واللجــوء ،والتــي الزالــت ماثلـ ً
ـة فــي مخيلــة مــن عايشــوها ،أو ســمعوا بهــا ،أو قــرأوا عنهــا.
وقــد تزامنــت هــذه العمليــة العســكرية اإلســرائيلية مــع الحصــار القاســي الــذي يتعــرض لــه قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن
ثمانــي أعــوام؛ مــا أدى إلــى اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي ،ونقــص الوقــود واألدويــة والمعــدات الطبيــة ،واختفــاء
العديــد مــن المــواد الغذائيــة الضروريــة ،كمــا ترافقــت مــع حالــة الفقــر والبطالــة ومحدوديــة مصــادر الدخــل ،وهــذا مــا زاد
مــن التحديــات التــي واجهتهــا األســر والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية اإلســرائيلية وبعدهــا.
فــي هــذا الســياق ،تأتــي هــذه الدراســة مباشــرة فــي أعقــاب العمليــة العســكرية اإلســرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة،
والتــي تركــت كمــا هــو مبيــن أعــاه آثــاراً عميقــة علــى أوضــاع ك ٍّل مــن الفتيــات والنســاء وحقوقهــنَّ  ،بمــا فيهــا تزايــد
حــاالت العنــف ضدهــنّ أثنــاء انــدالع الحــرب فــي مراكــز اإليــواء ،وفــي العائــات المســتضيفة ،وأماكــن التجمعــات
األخــرى .بالتعــاون مــع مجموعــة العمــل الخاصــة بمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي لمنظمــات األمــم
المتحــدة بقيــادة صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وبالتعــاون مــع جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر تــم خــال هــذه الدراســة
رصــد واقــع العنــف ضــد الفتيــات والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية اإلســرائيلية ،وتقييــم احتياجــات الحمايــة الفعليــة
فــي مراكــز اإليــواء ،والعائــات المســتضيفة ،والخدمــات المتوفــرة والمقدمــة للفتيــات والنســاء؛ بهــدف الخــروج بنتائــج
وتوصيــات ،تمكننــا فــي المســتقبل القريــب مــن بنــاء تدخــات قائمــة علــى برامــج وأنشــطة محــددة ،تســتجيب لالحتياجــات
الفعليــة التــي تــم رصدهــا ،وتراعــي النــوع االجتماعــي عنــد التخطيــط والتنفيــذ للبرامــج والمشــاريع واألنشــطة ذات الصلــة
بموضــوع الدراســة ،وذلــك مــن خــال:
1.1رصــد واقــع الفتيــات والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالعنــف
ضدهــنّ .
2.2تقييــم الخدمــات المق ّدمــة لــكل مــن الفتيــات والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية اإلســرائيلية مــن قبــل المؤسســات
المحليــة والدوليــة.
3.3الوقــوف أمــام آليــات الحمايــة المتوفــرة للفتيــات والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية اإلســرائيلية ومــدى مالءمتهــا
الحتياجاتهــنّ .
وقــد جــاءت الدراســة فــي ثالثــة فصــول :تنــاول الفصــل األول اإلطــار المنهجــي للدراســة ،واشــتمل الفصــل الثانــي علــى
تحليــل نتائــج الدراســة ،وضــم الفصــل الثالــث النتائــج والتوصيــات ودراســات الحالــة ،ثــم المالحــق.
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وتعــرض المقدمــة لقضيــة المــرأة فــي الحــروب والنزاعــات المســلحة ،والنظــر فــي احتياجــات المــرأة وإعــداد البرامــج
المالئمــة فــي مجــال معالجــة آثــار الحــروب ،والنزاعــات المنعكســة عليهــا؛ وذلــك مــن أجــل حمايــة المــرأة وضمــان
حقوقهــا ،والحــد مــن العنــف الممــارس ضدهــا فــي أيــام الحــرب.
وتعــرض خلفيــة الدراســة الدواعــي التــي مــن أجلهــا أجريت هذه الدراســة ،والمنهجيــة المتبعــة وأدوات البحــث ،والمحددات
الزمانيــة ،وأهــداف الدراســة ،وأهميتهــا ،والمحــاور التي ســوف تعالجها.
فيمــا تنــاول المحــور األول مــن الدراســة خلفيــة عامــة حــول واقــع الفتيــات والنســاء خــال العمليــة العســكرية اإلســرائيلية،
وقــد ركــز محــور العنــف ضــد الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء والعائــات المســتضيفة علــى أشــكال العنــف ،التــي
تعرضــت لهــا كل مــن الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء ،وفــي العائــات المســتضيفة ،بينمــا تنــاول محــور احتياجــات
الفتيــات والنســاء خــال العمليــة العســكرية اإلســرائيلية مــن وجهــة نظــر المبحوثــات االحتياجــات كمــا عكســتها ظــروف
وأوضــاع كل مــن الفتيــات والنســاء.
وخرجــت الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج اســتندت إلــى مجموعــة مــن األدواتُ ،نفــذت مباشــرة بعــد انتهــاء العمليــة
العســكرية اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي آب  /أغســطس  ،2014وشــملت )18( :مجموعــة نقــاش مركــزةُ ،نفــذت
مــع ( )219ن��ازح/ة إلــى مراكــز اإليــواء والعائــات المســتضيفة ،و( )18مقابل��ة فرديــة معمقــة م��ع ممثل��ي/ات مؤسســات
محليــة ودوليــة ( 17امــرأة و 1رجــل) يعملــون فــي مجــال تقديــم الخدمــات اإلجتماعيــة والصحيــة للنســاء ،ومســح الخدمــات
الــذي شــاركت فيــه ( )22مؤسســة محليــة ودوليــة ومؤسســات األمــم المتحــدة ،وأداة تدقيــق الســامة والحمايــة فــي ()13
مركــز ايــواء تــم اســتهدافها فــي الدراســة ،وتمحــورت فــي التالــي:
1.1قصــور فــي خدمــات المســاندة اإلنســانية المراعيــة الحتياجــات الفتيــات والنســاء النازحــات إلــى مراكــز اإليــواء،
واألســر المســتضيفة؛ ممــا ضاعــف مــن معاناتهــن ،وجعلهــنّ ْ
ـن جهــدا إضافيـا ً فــي ظــل ظــروف غيــر مواتيــة
يبذلـ َ
للحصــول علــى هــذه االحتياجــات ،أو البحــث عــن بدائــل موازيــة.
2.2تحتــاج الفتيــات والنســاء النازحــات إلــى مراكــز اإليــواء إلــى الخصوصيــة؛ للمحافظــة علــى أمنهــنّ وكرامتهــنّ
وصحتهــنّ ونظافتهــنّ الشــخصية ،كمــا ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار احتياجاتهــنّ الخاصــة عنــد تصميــم البرامــج
وتنفيذهــا فــي هــذه المراكــز.
3.3هنــاك حاجــة للعمــل الجـ ّدي علــى ضــرورة حمايــة الســامة الجســدية ،والنفســية للفتيــات والنســاء ،وحفــظ كرامتهنّ
اإلنســانية فــي مراكــز اإليــواء أثنــاء الحــرب وبعدها.
4.4تحملــت النســاء فــي األســر المســتضيفة وفــي مراكــز اإليــواء أنماطــا ً معيشــية مخالفــة لبيئتهــا اضطــرت إلــى
التعايــش معهــا مكرهــة؛ بســبب ظــروف الحــرب والنــزوح ،مــا جعلهــا تتعــرض للضغــط النفســي والقلــق والخــوف.
5.5تعرضــت الفتيــات والنســاء ألشــكال متعــددة مــن العنــف ضدهــنّ  ،ســواء فــي مراكــز اإليواء أو األســر المســتضيفة
بنســب متفاوتــة واجهتهافــي كثيــر مــن األحــوال بالصمــت ،أو بممارســة العنــف ضداألبنــاء خاصــة الفتيات.
6.6تعرضــت الفتيــات والنســاء للتمييــز فــي تلقــي المســاعدات والخدمــات فــي مراكــز اإليــواء علــى وجــه الخصــوص
فــي غيــاب ضوابــط تحكــم عمليــة التوزيــع وآلياتهــا .
7.7تعرضــت بعــض النســاء النازحــات للطــرد مــن مركــز اإليــواء؛ بســبب االكتظــاظ ،إضافــة إلــى ســوء المعاملــة مــن
قبــل إدارة مراكــز اإليــواء والعامليــن فيــه.
8.8عــدم توفــر آليــات فاعلــة للحمايــة فــي مراكــز اإليــواء كالســواتر ،واألقفــال علــى األبــواب ،وســامة النوافــذ،
واإلضــاءة الكافيــة والمســتمرة؛ مــا ضاعــف مــن شــعور الفتيــات والنســاء بالقلــق والخــوف مــن إمكانيــة تعرضهــنّ
النتهــاكات.
9.9ســاهم عــدم وجــود رقابــة علــى أداء إدارة مراكــز اإليــواء فــي تعزيــز شــعور الفتيــات والنســاء بعــدم األمــان
والتمييــز.
1010هنــاك حاجــة إلجــراء بحــوث معمّقــة ،تــدرس الروابــط بيــن التوتــر ،والعنــف المنزلــي قبــل الحــرب وأوضــاع
الفتيــات والنســاء فــي حــال نشــبت الحــرب ومــا بعدهــا.

صفحة رقم 2

التوصيات
توصيات على المدى القصير
1.1تشــكيل لجنــة وطنيــة يتــم تمثيــل النســاء فيهــا بشــكل عــادل؛ لمعالجــة آثــار األزمــة خاصــة علــى الفتيــات والنســاء،
وتكــون علــى تواصــل دائــم وفاعــل بالمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة؛ لرفــع المطالــب النســوية فــي
عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة.
2.2توثيــق االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المــرأة أثنــاء الصــراع لكونهــا امــرأة ،وتعزيــز القــدرات المتاحــة لرصــد
انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني المتعلقــة بالنســاء.
3.3حمايــة الســامة البدنيــة والنفســية للنســاء ،وحفــظ كرامتهــنّ أثنــاء الحــروب مــن خــال التوســع فــي توفيــر بيــوت
آمنــة بإشــراف حكومــي ،تســتطيع النســاء النازحــات اللجــوء إليهــا ك ٍّل فــي منطقتهــا الســكنية.
4.4ضرورة أخذ آثار األزمة على النساء بعين االعتبار عند تصميم المشاريع والدعم والتدريب المقدم لهنّ .
5.5تحتــاج النســاء إلــى تنميــة مهــارات جديــدة ،تمكنهــنّ مــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االكتفــاء الذاتــي مــن خــال
المشــاريع المــدرة للدخــل ،مــع ضــرورة استشــارتهنّ أثنــاء مراحــل تخطيــط هــذه المشــاريع وتنفيذهــا وتقييمهــا.
6.6تنفيــذ دورات فــي الدعــم النفســي /االجتماعــي للفتيــات والنســاء ،وربطهــا بعمليــات تســهيل ســبل العيــش مــا بعــد
األزمــة؛ بهــدف محاولــة التخفيــف مــن آثــار الصــراع والمســاندة االجتماعيــة.
7.7إعــداد مجموعــات نســائية مدربــة وحساســة للنــوع االجتماعــي ،تشــرف علــى توفيــر الســكن اآلمــن للنســاء
واألطفــال ،ومراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة بعــد الحــرب.
8.8الضغــط الفــوري مــن أجــل تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة ،ودفــع الجهــات المعنيــة
ألخــذ دورهــا فــي هــذا المجــال.
9.9تشــكيل عيــادات نفســية  /اجتماعيــة متنقلــة ،خاصــة فــي المناطــق التــي تعرضــت إلــى تدميــر واســع كالشــجاعية و
خزاعــة وبيــت حانــون ،وربطهــا بوســائل اإلعــام المختلفــة للتعريــف بهــا وبأهدافهــا وخدماتهــا.
1010تشــكيل لوبــي إعالمــي نســوي لمراقبــة عمليــة إعــادة اإلعمــار ،وضمــان إدراج احتياجــات الفتيــات والنســاء فيهــا،
وضمــان عملهــا بمبــدأ العدالــة الجندريــة.

توصيات على المدى الطويل
1.1العمــل علــى رفــع وعــي النســاء والفتيــات بانتشــار العنــف ضدهنّ أثنــاء الحــروب والنزاعات المســلحة ،واســتكمال
الجهــود التــي بذلــت فــي هــذا اإلطــار مــن المؤسســات الفلســطينية ومــا وصلــت إليــه اإلســتراتيجية الوطنيــة
لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي هــذا اإلطــار ،وعــدم االرتــكان لتعريــف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) ،الــذي تأســس علــى العنــف الموّ جــه للنســاء فــي أوقــات الســلم واالســتقرار ،دون
إشــارة للعنــف الموّ جــه ض ّدهــن أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة.
2.2العمــل علــى اســتمرار الضغــط علــى المؤسســات وص ّنــاع القــرار؛ مــن أجــل إشــراك النســاء فــي تطويــر
اســتراتيجيات وآليــات حمايــة الفتيــات والنســاء أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة.
3.3يجــب إشــراك النســاء فــي تخطيــط البرامــج وتنفيذهــا ،وتقييمهــا بمــا يكفــل تلبيــة هــذه البرامــج الحتياجاتهــن
الفعليــة ،ودعمهــا لمــا يمتل ْك َنــه مــن آليــات لمواجهــة الصعــاب.
4.4ضــرورة إيجــاد سياســات وطنيــة علــى مســتويات مختلفــة؛ للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء بشــكل خــاص
أثنــاء الحــرب.
5.5دفــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلصــدار مســح خــاص عــن األزمــة ،يراعــي المنظــور الجنــدري
لإلحصــاءات؛ ليكــون مرجع ـا ً للبرامــج والمشــاريع والسياســات المتعلقــة بالفتيــات والنســاء مــا بعــد الصــراع.

صفحة رقم 3

مصطلحات الدراسة
النازحون/ات
«هــم األشــخاص أو مجموعــات األشــخاص الذيــن أجبــروا علــى أو اضطــروا للفــرار أو تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم
المعتــادة ،الســيما كنتيجــة أو ســعيا ً لتفــادي آثــار النــزاع المســلح وحــاالت العنــف المعمــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان
أو الكــوارث البشــرية أو الطبيعيــة ،والذيــن لــم يعبــروا حــدود الدولــة المعتــرف بهــا دولي ـاً» ( مبــاديء األمــم المتحــدة
التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي).
مراكز اإليواء
أماكــن تخصــص للمتضرريــن/ات مــن الحــروب ،ويجــب أن تكــون آمنــة ،وتتوفــر فيهــا جميــع المســتلزمات الضروريــة
الســتمرار الحيــاة لحيــن عودتهــم إلــى منازلهــم.
مساحات صديقة
أماكــن مخصصــة لفئــات معينــة مــن النــاس ،يمارســون فيهــا نشــاطات متعــددة ،تنعكــس إيجاب ـا ً علــى شــعورهم بذاتهــم
والعالــم المحيــط كالرســم واللعــب والحديــث وغيرهــا ،ويجــب أن تكــون آمنــة وغالب ـا ً مــا يتوفــر فيهــا مرشــد/ة موجــه/ة.
العنف ضد المرأة
«أي ر ِّد فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس الجنــس ضــد المــرأة ،والــذي ينجــم عنــه أو يخيــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة
جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة ،بمــا فــي ذلــك التهديــد باقتــراف مثــل هــذا الفعــل ،أو اإلكــراه ،أو الحرمــان التعســفي
مــن الحريــة ،ســواء وقــع ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة» ( اإلعــان العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة
.)1993

صفحة رقم 4

الفصل األول
اإلطار المنهجي للدراسة
تمهيد
لــم تحــظ قضيــة المــرأة فــي الحــروب والنزاعــات المســلحة باالهتمــام الكافــي فــي بالدنــا ،مــن حيــث البحــث والتحليــل
وجمــع البيانــات ،فغالبـا ً مــا تتعــرض النســاء للعنــف بدرجــات أكبــر خــال الحــروب ،ومــا بعدهــا ،خاصــة إذا أخذنــا بعيــن
االعتبــار أنــه فــي الحــروب تصعــب المطالبــة بالتغييــر وإعمــال حقــوق المــرأة ،إذ يحظــى الوضــع العــام ومصيــر البــاد
باألولويــة علــى كل مــا عــداه .ونــادراً مــا تأخــذ العمليــات اإلغاثيــة والمســاعدات الدوليــة واقــع المــرأة اليومــي بعيــن
االعتبــار ،كمــا أنّ المســاهمات القليلــة للحكومــات فــي تقديــم المســاعدات ،وتنفيــذ البرامــج ،نــادراً مــا يراعــى فيهــا بُعــد
النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط والتنفيــذ وبالتالــي يصبــح مــن المهــم جــداً ضــرورة االنتبــاه إلــى أهميــة أخــذ واقــع المــرأة
فــي ظــل الحــروب بعيــن االعتبــار واالهتمــام ،ليــس فقــط بســبب الصعوبــات التــي تواجههــا الفتيــات والنســاء أثنــاء انــدالع
الحــرب ،ولكــن أيضـا ً بســبب اآلثــار الممتــدة للحــرب علــى أوضاعهــنّ بعــد توقــف أعمــال القتــال ،والتــي قــد تمتــد لســنوات
طويلــة ،وتحــدث تغييــرات كبيــرة فــي الــرؤى واألفــكار والســلوكيات والنظــرة العامــة للــذات والحيــاة والمجتمــع.
ـكل عــام ،تختبــر الفتيــات والنســاء تجربــة النــزاع المســلح بالطريقــة نفســها التــي يختبرهــا الرجــال والفتيــان .فهــنّ
بشـ ٍ
ْــن مــن التفــكك االجتماعــي
ــن للقتــل ،واإلصابــة ،واإلعاقــة ،والتعذيــب .ويتــم اســتهدافهنّ باألســلحة ويُعاني َ
يتعرضْ َ
ـاهد َن ّ أحباءهــنّ يموتــون أو يشـ ْ
واالقتصــادي .كمــا يعانيــن مــن التأثيــر النفســي وهــنّ يشـ ْ
ـاهد َن ّ العنــف الممــارس ضــد
ـكل متزايــد
أســرهن وجيرانهــن .ويُعانيــن مــن آثــار العنــف قبــل وأثنــاء وبعــد الهــروب مــن مناطــق القتــال .ويتعرضْ ـ َ
ـن ّ بشـ ٍ
لخطــر العنــف الموّ جــه ضدهــنّ فــي أثنــاء الحــرب.
لكــن فــي المقابــل ،فــإنّ التعــرّ ض لإليــذاء البدنــي والنفســي ،وألعبــاء األســرة المضاعفــة ،ولمشــاكل ترتبــط بالصحــة
العامــة والصحـ�ة اإلنجابيـ�ة ،إنم��ا ه�يـ مش��كالت مح��د ّدة تعانــي منهاــ الفتيــات والنســاء بشــكل خــاص أثنــاء الحــرب ،ويمكــن
لهــا أن تســتمر بعــد انتهــاء الحــرب ،مــا يجعلهــنّ يعانيــن مــن مشــكالت صحيــة ونفســية شــديدة الخطــورة.
لــذا فــإنّ إجــراء دراســات ميدانيــة للنظــر فــي احتياجــات المــرأة أثنــاء الحــروب ،وإعــداد البرامــج المالئمــة فــي مجــال
معالجــة آثــار الحــروب والنزاعــات المنعكســة علــى أوضاعهــا يعــد أمــراً شــديد األهميــة مــن أجــل حمايــة المــرأة ،وضمــان
ـق إالّ إذا بــدأت فــي أيــام الســلم
ـر وعميـ ٍ
حقوقهــا فــي أيــام الحــرب ،وهــي حمايــة ال يمكــن أن تكــون فعالــة علــى نحــو كبيـ ٍ
عــن طريــق تغييــر القوانيــن المحليــة ،ودمــج مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين فــي طريقــة عمــل المؤسســات الحكوميــة،
ّ
النمطيــة للمــرأة ،وتبديــل األفــكار حــول قيمــة المــرأة كإنســان .وهنــا ،البــد مــن
وإعــداد البرامــج الكفيلــة بتغييــر الصــوّ ر
التأكيــد علــى أنّ المشــاكل واالحتياجــات الخاصــة بالمــرأة أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة تتطلــب مشــاركة النســاء
أنفســهنّ فــي إعــداد األنشــطة الخاصــة بالحمايــة والمســاعدة وتصميمهــا وتنفيذهــا؛ ألنّ المشــاركة ذاتهــا تعــزز الحمايــة.
ففــي الحــربُ ،تعـ ٌّد الفتيــات والنســاء هــنّ الخاســر األكبــر علــى جميــع المســتويات الشــخصية والعامــة ،ولكــن غالبـا ً مــا يتـ ّم
اســتبعاد المــرأة مــن كل مــا لــه صلــة بتنــاول االنعكاســات المختلفــة للحــروب ،أو مــا يجــب فعلــه فــي المراحــل الالحقــة،
إضافــة إلــى معاناتهــنّ المتمثلــة فــي نــدرة الخدمــات األساســية كالمــاء والغــذاء والــدواء أو فقدانهــا ،لتغــدو مقاومتهــن هشــة،
إضافــة إلــى تحملهــنّ أعبــاء أســرية مضاعفــة بحكــم مركزيــة دور المــرأة فــي األســرة ،والتــي تتمثــل غالب ـا ً فــي تلبيــة
احتياجــات األســرة الماديــة واالجتماعيــة والنفســية ،فــي غيــاب أي دعــم مــادي ،أو نفســي ،أو اجتماعــي مؤسســي ممنهــج.
مشكلة الدراسة
تبحــث هــذه الدراســة فــي أوضــاع الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء ،وفــي األســر المســتضيفة والعنــف ضدهــن
فــي ظــل العمليــة العســكرية االســرائيلية علــى قطــاع غــزة ،والتــي وقعــت فــي الفتــرة مــن  8تموز/يوليــو حتــى  26آب/
أغســطس .2014
وتعتقــد الباحثــة أنّ الت ّغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن الحــرب لهــا أثــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى أوضــاع
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حقــوق الفتيــات والنســاء فــي قطــاع غــزة ،وانتشــار العنــف ضدهــنّ فــي أماكــن النــزوح المختلفــة الرســمية واألهليــة.
أهمية الدراسة
1.1تعــد هــذه الدراســة أولــى الدراســات االستكشــافية التــي تــدرس واقــع العنــف الممــارس ضــد الفتيــات والنســاء فــي
ظــل العمليــة العســكرية االســرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة ،ويتوقــع منهــا أن تشــكل فاتحــة أوليــة ومهمــة
لدراســات معمقــة لهــذه الفئــة مــن المجتمــع الفلســطيني ،يمكــن أن تســاهم مســتقبالً فــي الحــد مــن االنتهــاكات التــي
تتعــرض لهــا كل مــن الفتيــات والنســاء فــي فتــرات الحــروب ،والنــزاع ،وحــاالت مــا بعــد الحــرب.
2.2تحــاول هــذه الدراســة أن تقــدم فهمــا ً تحليليــا ً الحتياجــات وأوضــاع حقــوق الفتيــات والنســاء فــي ظــل العمليــة
العســكرية االســرائيلية علــى قطــاع غــزة.
3.3مــن المؤكــد أنّ هــذه الدراســة ســوف تســاعد ص ّنــاع القــرار المحلييــن والدولييــن ،وكذلــك المؤسســات ذات العالقــة،
علــى إيجــاد تدابيــر وقائيــة وعالجيــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي لحمايــة الفتيــات والنســاء خاصــة ،والبنــاء
االجتماعــي عامــة فــي ضــوء النتائــج ،التــي تخــرج بهــا.
أهداف الدراسة
1.1رصــد واقــع الفتيــات والنســاء فــي ظــل العمليــة العســكرية اإلســرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة فــي الفتــرة مــن
 8تموز/يوليــو وحتــى  26آب/أغســطس .2014
2.2الوقــوف أمــام آليــات الحمايــة المتوفــرة للفتيــات والنســاء أثنــاء العمليــة العســكرية االســرائيلية ومــدى مالءمتهــا
كل مــن الفتيــات والنســاء.
الحتياجــات ٍ
3.3الخــروج بتوصيــات محــددة ،يمكــن البنــاء عليهــا الحقـا ً مجموعــة مــن التدخــات الخاصــة بمعالجــة آثــار الحــرب،
وتحســين أوضــاع وحقــوق الفتيــات والنســاء مــا بعــد الحــرب ،والحــد مــن العنــف الموجــه ضدهــنّ .
حدود الدراسة
الحــد المكانــي :قطــاع غــزة بمحافظاتــه الخمــس :وهــي محافظــة الشــمال ،ومحافظــة غــزة ،ومحافظــة الوســطى ،ومحافظــة
خــان يونــس ،ومحافظــة رفــح.
الحد الزماني :الفترة من  8تموز/يوليو حتى  26آب/أغسطس .2014
الفئة المستهدفة من الدراسة
الفتيات والنساء من عمر ( )14سنة فما فوق.
عينة الدراسة
اســتخدمت الدراســة عينــة قصديــة مــن الفتيــات والنســاء اللواتــي نزحــن مــن بيوتهــن أثنــاء األزمــة فــي غــزة إلــى مراكــز
اإليــواء ،أو األســر المســتضيفة ،وتتكــون مــن:
•المشــاركات /يــن فــي المجموعــات المركــزة وعددهــم ( )219فتــاة وامــرأة ورجــل ،حيــث تــم اختيــار مراكــز االيــواء
ذات الكثافــة الســكانية األعلــى فــي كل محافظــة مــن محافظــات القطــاع الخمســة.
• 18ممثــل/ة لمؤسســات مجتمــع مدنــي ومؤسســات حكوميــة ودوليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة عبــر مقابــات فرديــة
معمقــة.
• 22ممثــل/ة لمؤسســات محليــة ودوليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة العاملــة فــي محافظــات قطــاع غــزة الخمــس وذلــك
مــن خــال مســح الخدمــات.
• 13مركز إيواء عبر قطاع غزة تم تقييمهم باستخدام قائمة تدقيق األمن والحماية.
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معوقات الدراسة
1.1حداثــة موضــوع الدراســة ،فهــي مــن الدراســات المبكــرة جــدا التــي تعالــج موضــوع العنــف ضــد الفتيــات والنســاء
فــي ظــل العمليــة العســكرية االســرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة.
2.2غياب الدراسات التحليلية المعمّقة ،الخاصة بموضوع الدراسة ،خاصة على المستوى المحلي.
ـكل عــام ،وفيمــا يخــص الخدمــات المق ّدمــة أثنــاء الحــروب وفــي مراكــز
3.3قلــة إحصــاءات النــوع االجتماعــي بشـ ٍ
اإليــواء علــى وجــه الخصــوص.
4.4إحجــام الكثيــر مــن الفتيــات والنســاء عــن اإلفصــاح عــن تجاربهــنّ بهــذا الشــأن؛ نتيجــة الخــوف مــن البــوح بمــا
حــدث لهــنّ  ،أو الشــعور باالنكســار ،أو عــدم األمــان ،أو نتيجــة العــادات والتقاليــد وغيرهــا.
المنهج المستخدم في الدراسة
اقتضــت طبيعــة الدراســة الراهنــة والهــدف منهــا جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات حــول واقــع واحتياجــات الفتيــات
والنســاء ،والعنــف الموّ جــه ض ّدهــنّ فــي ظــل الحــرب األخيــرة بهــدف إيجــاد تدخــات إيجابيــة وحسّاســة للنــوع االجتماعي،
مــن شــأنها أن تخفــف مــن وطــأة العنــف واالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الفتيــات والنســاء أثنــاء الحــرب ومــا بعدها.لــذا
تــم اختيــار منهــج الوصــف التحليلــي لمالءمتــه لموضــوع الدراســة.
وقــد اســتخدمت الدراســة أربــع أدوات لجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة ،تــم اســتخدامها عالمي ـا ً
مــن قبــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي دراســات ســابقة مشــابهة ،وقــد تــم تكييــف هــذه األدوات لتالئــم واقــع الحــرب
علــى غــزة ،وتمثلــت فــي التالــي:
أ -المقابلــة الفرديــة المعمقــة :مــع شــخصيات معروفــة ،وذلــك للتعــرف علــى طبيعــة الخدمــات المقدمــة للنســاء والفتيــات
فــي قطــاع غــزة ،خاصــة تلــك المتعلقــة بمناهضــة العنــف والخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة النفســية ،وقــد تــم التعــرف
مــن خاللهــا علــى أدوات الحمايــة والســامة الخاصــة بالنســاء .كمــا تــم خــال فتــرة اإلعــداد لهــذه الدراســة إجــراء ()18
مقابل�ةـ م��ع ممثل��ي/ات مؤسســات محليــة ودوليــة ( 17امــرأة و 1رجــل) يعملــون فــي مجــال تقديــم الخدمــات االجتماعيــة
والصحيــة للنســاء.
ب -المجموعــات المركــزة :وقــد اســتخدمت هــذه األداة فــي تيســير النقــاش لمجموعــات بؤريــة وتدويــن المالحظــات ،و
توثيــق ردود المشــاركين/ات حــول طبيعــة الخدمــات المقدمــة للفتيــات والنســاء خــال الحــرب وحــول مــدى شــعورهن
باالمــن والســامة .حيــث تــم تنفيــذ ( )18مجموعــة مركــزة فــي جميــع محافظــات قطــاع غــزة ،واســتهدفت الرجال والنســاء
والفتيــات ،منهــا ( )12مجموعــة مركــزة تمــت فــي مراكــز اإليــواء ،و( )6مجموعــات مركــزة عنــد عائــات مســتضيفة،
اســتقبلت بعــض العائــات النازحــة مــن مناطــق ســكناها.
ج -أداة تقييــم الخدمــات :وهــي عبــارة عــن اســتبانة تتضمــن أســئلة تكشــف واقــع الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســات
المختلفـ�ة ،قبــل الحــرب وأثناءهــا ،وشــارك فيهــا ( )22مؤسســة محليــة ودوليــة ومؤسســات األمــم المتحــدة ،تتــوزع علــى
محافظـ�ات قطـ�اع غـ�زة الخمـ�س.
د -أداة تدقيــق الســامة والحمايــة :عبــارة عــن اســتمارة مالحظــات اســتخدمها الباحثــون/ات كأداة بحثيــة؛ الستكشــاف مــدى
تحقــق آليــات الحمايــة واألمــن والســامة فــي مراكــز اإليــواء المشــمولة بالبحــث .وقــد اعتمــدت االســتمارة علــى مالحظــات
الباحثيــن/ات المباشــرة مــن خــال وجودهــم الفعلــي فــي مراكــز اإليــواء المســتهدفة فــي الدراســة.
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خلفية عامة حول واقع الفتيات والنساء أثناء األزمة
علــى الرغــم مــن الخبــرات الســابقة التــي اكتســبتها النســاء الفلســطينيات خــال تجربتــي حــرب ( ،)2012( ،)2008إالّ
ـراع مريــر
أنّ حــرب تموز/يوليــو كانــت األشــد قســو َة ومــرار َة علــى الفتيــات والنســاء اللواتــي وجــدن أنفســهنّ فــي صـ ٍ
مــن أجــل البقــاء ،والحفــاظ علــى أطفالهــنّ المروّ عيــن ،فــي ظــل اســتمرار انعــدام األمــن والشــعور المتكــرر بالخــوف
والمعانــاة اليوميــة ،ومــا يزيــد األمــر ســوءاً أنّ الدمــار الشــامل جعــل أكثــر مــن ( )500ألــف شــخص( ،أي مــا يعــادل %28
مــن مجمــل الســكان) ،ينزحــون مــن بيوتهــم إلــى مــدارس وكالــة األمــم المتحــدة الغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين
(األونــروا ) ،والتــي اســتقبلت (  )293,000نــازح/ة ،والمــدارس الحكوميــة التــي اســتقبلت ( ،)49,000إضافــة إلــى
المالجــيء غيــر الرســمية كالمبانــي غيــر المأهولــة والكنائــس والمســاجد والعائــات المســتضيفة ،ويقدرعــدد النازحيــن
إليهــا بـــ ( « .2)170,000ويقـ ّدر أنّ ( )108,000شــخص ســيظلون مهجريــن علــى األمــد الطويــل؛ نظــراً ألنّ منازلهــم
أصبحــت غيــر قابلــة للســكن بســبب تدميرهــا ،أو تعرضهــا ألضــرار جســيمة» .3تجربــة النــزوح كانــت مليئــة بالمعانــاة
والحرمــان ،والشــعور المســتمر بالخــوف والتهديــد ،وانعــدام األمــان وســبل الحمايــة ،األمــر الــذي يضاعــف مــن األعبــاء
الملقــاة علــى كاهــل النســاء ،فــي مراكــز تفتقــر إلــى العديــد مــن مقومــات الحيــاة ،وغيــر مهيــأة تمامـا ً لتكــون مراكــز إيــواء
مــن المفتــرض أن تتوافــر فيهــا مقومــات الحــد األدنــى للبقــاء.
ـر للغايــة ،وأدت
اســتهدفت الحــرب التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة خــال هــذا العــام المدنييــن/ات بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍ
ـكل لــم يســبق لــه مثيــل ،وقــد طالــت اآلثــار االجتماعيــة للحــرب األســر
إلــى انهيــار كامــل لمقومــات حياتهــم اليوميــة ،بشـ ٍ
كثيــر مــن األحيــان ،تمثلــت فــي التهجيــر واللجــوء ،وتفــكك
الفلســطينية جمعــاء فــي جوانــب متعــددة ،ومتشــابكة فــي
ٍ
العائــات والقضــاء علــى شــبكات األمــان واالتصــال؛ بســبب التفــكك الجغرافــي ،كمــا أجبــر واقــع التهجيــر والنــزوح
علــى انقســام العائــات واألســر فــي أكثــر مــن مــكان ،مــا أدى فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تبــدل األدوار التقليديــة للنســاء
والرجــال ،خاصــة فــي حــال عــدم قــدرة األب علــى القيــام بــدوره التقليــدي فــي توفيــر الحمايــة لعائلتــه وإعالتهــا ،وفــي كل
 2المصدر السابق.
 3المصدر السابق.
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ـكل ســلبي إلــى
األحــوال ،فــإنّ انتــزاع المــرأة مــن محيطهــا الطبيعــي الــذي نشــأت فيــه ،وتأقلمــت مــع كل مقوماتــه ّأثــر بشـ ٍ
حـ ٍّد كبيــر علــى واقــع المــرأة وعلــى إمكانيــة قيامهــا بدورهــا فــي االهتمــام بعائلتهــا وتحقيــق ذاتهــا ،وإذا أضفنــا إلــى ذلــك،
ـكل عــام تــؤدي إلــى تناقــص الحريــات العامــة ،تحــت دعــاوي درء الخطــر المحــدق باألســرة والمجتمــع،
أنّ الحــروب بشـ ٍ
فــإنّ واقــع الفتيــات والنســاء فــي الحــرب يصبــح شــديد الصعوبــة.
عالميـاً ،جــرى التســليم بــأنّ أشــكال العنــف كافــة التــي تقــع ضــد المــرأة ،والتــي تأخــذ أنماطـا ً فــي الحيــاة العامــة والخاصــة
تمثــل انتهــاكا ً لحقــوق اإلنســان األساســية ،وقــد صــادق حوالــي ثلثــي دول العالــم علــى اتفاقيــة إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة ،ومــن المفتــرض أن تشــكل معيــاراً أخالقيـا ً واجتماعيـا ً لشــعوب العالــم كافــة فــي كيفيــة التعامــل مــع قضايــا
المــرأة .4وتعانــي المــرأة فــي فلســطين عامــة مــن أشــكال متعــددة مــن العنــف المركــب ،فهــي تعانــي مــن عنــف االحتــال
واآلثــار الناجمــة عــن سياســاته التعســفية كالقتــل ،والتهجيــر وهــدم البيــوت والحصــار والقيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل
وغيرهــا ،وهــي أيض ـا ً تعانــي مــن العنــف األســري واالجتماعــي الــذي يمــارس ضدهــا لكونهــا امــرأة ،ويمــارس هــذا
العنــف ضمــن نســق اجتماعــي متكامــل ،يؤكــد تبعيــة المــرأة للرجــل فــي المجاليــن الخــاص والعــام.
وقــد أدى االزدحــام الناتــج عــن التهجيــر ،وانعــدام الخصوصيــة ،وعــدم توفــر الخدمــات األساســية الالزمــة الســتمرار
ـكل ســلس وآمــن كالميــاه والكهربــاء والغــذاء والرعايــة الصحيــة إلــى تفاقــم الشــعور بالتهديــد المســتمر وانعــدام
الحيــاة بشـ ٍ
األمــن والحمايــة ،وســاهم بشــكل كبيــر فــي شــيوع مشــاعر الخــوف واإلحبــاط والضغــط النفســي ،وجميعهــا قــاد إلــى وقــوع
العنــف ،خاصــة تجــاه الفئــات األكثــر هشاشــة كالفتيــات والنســاء واألطفــال وكبــار الســن والمعاقيــن/ات ،فــي ظــل إعاقــة
وفــي كثيــر مــن األحيــان -تعطيــل قــدرة المؤسســات اإلنســانية علــى العمــل ورصــد األوضــاع بطريقــة آمنــة.مــن المؤكــد أن التأثيــر طويــل األمــد للنــزاع المســلح علــى الفتيــات والنســاء قــد يتفاقــم؛ بســبب تعرضهــن لألخطــار
االجتماعيــة الخاصــة بهــن .فالضــرر الــذي يلحــق بالنســاء والفتيــات أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة وبعدهــا أمــر
جلــل ،وكثيــرً ا مــا يعرضهــنّ إلــى المزيــد مــن األذى ،والعنــف القائــم علــى الجنــس ،والعنــف الجنســي ،وكثيــرً ا مــا ينظــر
إلــى النســاء والفتيــات كحامــات لثقافــة معينــة فيعُتبــرْ َن مدخ ـاً للحفــاظ علــى الهويــة أمــام العــدو بانتهاكاتــه المتعــددة
ـن أهدا ًفــا رئيســة للثقافــة األبويــة المهيمنــة التــي تفــرض توجهاتهــا
للنســاء والرجــال علــى حــد ســواء ،وبالتالــي يصبحْ ـ َ
وشــروطها بقــوة أثنــاء الحــرب .ارتباطـا ً بهــذا التوجــه الســائد فــي أيــام الســلم ،والــذي يشــتد التمســك بــه أثنــاء الحــروب،
ُتســتغل النســاء؛ بســبب مســؤولياتهن وارتباطاتهــن األموميــة؛ ممــا يضاعــف مــن تعرضهــنّ ألخطــار ســوء المعاملــة.5
ـر علــى أوضاعهــنّ فــي
لــذا تعتمــد التجربــة المحــددة للفتيــات والنســاء فــي الحــروب ،والنزاعــات المســلحة إلــى ح ـ ٍد كبيـ ٍ
المجتمــع مــا قبــل انــدالع النــزاع المســلح .وحيــث تكــون هنــاك ثقافــات مــن العنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات قبــل
انــدالع النــزاع ،فمــن المحتمــل أن تتفاقــم حـ ّدة هــذه االنتهــاكات أثنــاء النــزاع .وبالمثــل ،فــي حــال لــم يتــم الســماح للمــرأة
بــأن تكــون جــزءًا مــن صنــع القــرار قبــل النــزاع ،فيكــون عــادة مــن الصعــب للغايــة انخراطهــا فــي اتخــاذ القــرارات خــال
النــزاع نفســه ،أو خــال عمليــة الســام ،كمــا فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع.
فــي هــذا الســياق ،يمكــن القــول :بــأنّ العالقــات بيــن الجنســين فــي ظــروف مــا قبــل النــزاع ،كمــا تشـ ّكلها الطبقــة ،والثقافــة
والعمــر والبيئــة االجتماعيــة هــي التــي تمهــد الطريــق لتجربــة النســاء والفتيــات ،وتحــدد الخيــارات المتاحــة لهــنّ أثنــاء
الحـ�روب والنزاعـ�ات المسـ�لحة وبعدهـ�ا.
“تعرضــت الفتيــات والنســاء خــال الحــرب ألشــكال ومســتويات مختلفــة مــن العنــف نتيجــة األجــواء المشــحونة بالغضــب
والخــوف والقلــق ،واكتظــاظ المــكان بالعائــات مــن مناطــق جغرافيــة وخلفيــات ثقافيــة متنوعــة ،وعــدم الخصوصيــة،
وخـ�وف األزواج علـ�ى زوجاتهـ�م وأبنائهـ�م بسـ�بب االختـلاط بيـ�ن الذكـ�ور واإلنـ�اث فـ�ي المـ�دارس” كمــا عبــرت إحــدى
النســاء المقيمــات فــي مركــز لإليــواء .وقــد تــراوح العنــف الممــارس ضــد الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء واألســر
 4المرأة العربية واقع وتطلعات العنف ضد النساء ،أيار /مايو .1995
 5اللجنة الدولية للصليب األحمر  ، )ICRC 2001(2001وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )UNIFEM( 2002
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المســتضيفة بيــن العنــف اللفظــي والجســدي والعنــف الجنســي ،وغالبـا ً مــا يكــون الــزوج هــو الــذي يمــارس العنــف ضــد
زوجتــه مــن خــال «التلفــظ بألفــظ مســيئة ومهينــة وأمــام الجميــع ،إضافــة إلــى الصــراخ والنظــرات التــي تحمــل معنــى
الغضــب ،مــا يضــع النســاء فــي حالــة ارتبــاك وخــوف وترقــب وقلــق ،إضافــة إلــى أنهــا تولــد مشــاعر الغضــب والكــره
مــن الزوجــة تجــاه زوجهــا» حســب تعبيــر إحــدى النازحــات.
ـن لعنــف آخــر مــن قبــل إدارة
وإذا كان العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء غالبـا ً مــا يكــون مــن الــزوج ،فإنهــنّ أيضـا ً يتعرضْ ـ َ
مركــز اإليــواء ،فقــد عبــرت جميــع المبحوثــات عــن تعرضهــنّ لســوء المعاملــة مــن قبــل القائميــن علــى إدارة المراكــز
التــي يلجئــون إليهــا ،ويضيقــون عليهــنّ فــي توفيــر احتياجاتهــن مــن المــأكل والمســتلزمات الصحيــة لهــن وألطفالهــن،
ـكل كبيــر فــي
ولنظافــة الغرفــة التــي يقطنونهــا .لقــد كانــت الشــكوى مــن ســوء معاملــة إدارة مراكــز اإليــواء واضحــة بشـ ٍ
حديــث النســاء.
وبمــا أنّ الفتيــات والنســاء فــي الثقافــة الشــعبية الســائدة فــي قطــاع غــزة يشـ ْ
ـكل َن محــور الرعايــة األساســية ألســرهنّ ،
فإنهــنّ ســيضطررْ َن إلــى التعامــل طويــل األمــد مــع اآلثــار الناجمــة عــن الدمــار الكبيــر الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة ونقــص
ـن فيــه مــن ضغوطــات األســرة والمجتمــع ،والقيــود المفروضــة عليهــنّ علــى اعتبــار
الخدمــات ،فــي الوقــت الــذي يعان ْيـ َ
جنســهنّ .
لقــد أثبتــت الحــروب المتتاليــة التــي تعــرض لهــا قطــاع غــزة أنّ الفتيــات والنســاء هــنّ األكثــر معانــاة وتحم ـاً لألعبــاء
الجديــدة ،التــي تفرضهــا الحــرب وحــاالت التهجيــر الناتجــة عنهــا ،التــي أدت إلــى ارتفــاع وتيــرة العنــف األســري،
والمشــاكل المرتبطــة بالحمــل والــوالدة ،وانعــدام الخصوصيــة وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات األساســية،
ومــن ثــم تعريــض ســامتهنّ الجســدية والنفســية للخطــر.
العنف ضد الفتيات
يشــكل العنــف ضــد الفتيــات صغيــرات الســن ظاهــرة منتشــرة فــي كثيــر مــن البلــدان فــي العالــم ،لكنــه يتخــذ صورتــه
األبــرز فــي المجتمعــات المغلقــة ،التــي تفــرض قيــوداً صارمــة علــى عمليــات التنشــئة االجتماعيــة ،وتضــع قوائــم طويلــة
مــن المحظــورات االجتماعيــة والثقافيــة ،ينبغــي علــى الفتيــات والفتيــان اتباعهــا بطاعــة تامــة .كمــا أنّ النظــام األبــوي
باعتبــاره المقــرر األساســي فــي مقــدرات األســرة ،والمجتمــع يلعــب دوراً كبيــراً فــي جعــل العنــف ضــد الفتيــات أمــراً
مقبــوالً اجتماعيـاً ،باعتبــاره أداة مــن أدوات الضبــط االجتماعــي واألخــاق ،ويصبــح هــذا المنحــى أكثــر وضوحـا ً وعمقـا ً
أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة ،حيــث تشــيع الفوضــى وحــاالت االعتــداء وتغيــب فــرص االحتــكام إلــى القانــون
ومؤسســات الضبــط الرســمية؛ لــذا مــن المتوقــع جــداً أن يكــون العنــف ضــد الفتيــات شــائعا ً أثنــاء الحــروب ،وفــي مجتمــع
مثــل قطــاع غــزة ،تهيمــن فيــه التصــورات ،واألفــكار التقليديــة اتجــاه كيفيــة حمايــة الفتيــات مــن االعتــداءات عامــة،
والجنســية علــى وجــه الخصــوص ،يمكــن أن يكــون العنــف ســلوكا ً تقليدي ـا ً متبع ـا ً لحمايــة الفتيــات مــن عنــف آخــر أكبــر
وأعمــق .وقــد اعتــرف الرجــال المشــاركون فــي المجموعــات المركــزة بأنهــم يمارســون عنفـا ً جســديا ً ونفســيا ً ضــد بناتهــم،
إ ّمــا خوفـا ً عليهــنّ  ،أو نتيجــة للضغــوط االجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا اآلبــاء الناجمــة عــن تواجدهــم فــي أماكــن اإليــواء
بش��كل ع��ام ،يق��ول أح��د النازحي��ن« :يجينــى شــعور
واضطراره��م إل��ى العي��ش ف��ي نم��ط معيش��ي مختل��ف ،ومقي��د للحري��ات
ٍ
غريــب بتفشــش فــي أوالدي وبناتــي ألنــي أنــا مــش مرتــاح» ويقــول آخــر« :أنــا ابنــي ضــرب أختــه ،كان بــده يكســر إيدهــا
عشــان شــيقل»
كمــا عبــرت الفتيــات عــن معاناتهــنّ مــن المضايقــات ،وتعرضهــنّ إلــى العنــف اللفظــي ،والكلمــات ذات اإليحــاءات
الجنســية أثنــاء تحركهــنّ داخــل مركــز اإليــواء مــن قبــل الشــباب المقيميــن فــي المركــز ،وأقرانهــم المتردديــن عليــه.
ـن أيض ـا ً لعنــف مــن قبــل األبويــن ،خاصــة األم ،بدافــع الخــوف عليهــنّ  ،وغالب ـا ً مــا
فــي المقابــل ،أفـ ْـد َن بأنهــنّ تعرضْ ـ َ
يكــون تقييــد حريتهــنّ فــي الحركــة داخــل مركــز اإليــواء العنــوان األبــرز لهــذا العنــف ،ناهيــك عــن وجــود الفتيــات فــي
غــرف مكتظــة باألفــراد مــن جميــع األعمــار ،مــا يجعلهــا رغم ـا ً عنهــا تنكشــف علــى الغربــاء ،خاصــة فــي ظــل عــدم
وجــود فواصــل محكمــة .كمــا أشــارت الفتيــات إلــى تعرضهــنّ إلــى عنــف لفظــي مــن قبــل إدارة مركــز اإليــواء ،وســوء
معاملتهــنّ  ،وإشــعارهنّ باإلهانــة عنــد حصولهــنّ علــى احتياجاتهــنّ مــن المســاعدات.
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العنف ضد النساء
ـن للعنــف النفســي،
يشــكل العنــف ضــد النســاء ظاهــرة منتشــرة فــي المجتمــع الفلســطيني ( )%58.6مــن النســاء تعرضْ ـ َ
 %23.5عنــف جســدي %11.8 ،عنــف جنســي) ،6وفــي كل أنحــاء العالــم؛ نتيجــة انعــدام المســاواة التــي تشــوب عالقــات
القــوى بيــن المــرأة والرجــل ،ويشــ ّكل انتهــاكا ً لحقــوق اإلنســان .ويعــد العنــف األســري أكثــر أنــواع العنــف انتشــاراً،
ويطــال النســاء مــن كل الطبقــات االجتماعيــة فــي كل أنحــاء العالــم .تقــول احــدى المشــاركات« :العنــف عنــد زوجــي
أكثــر ..عنــده حالــة نفســية ،ومنــزل عمــي كان يوجــد بــه  50شــخصا ،حيــث كان هنــاك عنفــا نفســياً ،وجســديا ً ..كان بيــت
عمــي أهــل زوجــي ،يمنعونــي أن أخــد طفلــي إلــى الحمــام ،يقولــون لــي :يجــب أن أذهــب إلــى حمــام الجيــران ..ومــن ناحيــة
العنــف الجســدي كان عمــي والــد زوجــي يضربني..حيــث أهنــت كثيــرا فــي الحــرب ،كنــت أطــرد إلــى الشــارع ،ولــم يقــف
بجانبــي أحــد» ومشــاركة أخــرى تقــول« :أشــعر بــأنّ النــاس حولــي متضايقيــن ،وهنــاك مشــاكل مــن زوجــي وأطفالــي،
ونفســيتي متألمــة جــدا ،بحيــث ال اســتطيع عمــل األكل ألطفالــي ،وحينمــا يفيــض صبــري أقــوم بضربهــم».
إنّ التمييــز والتعــرض المســتمر لضغوطــات مختلفــة بفعــل هيمنــة النظــام األبــوي يــؤدي جميعــا ً إلــى تفاقــم أوضــاع
الفتيــات والنســاء فــي الســلم والحــرب علــى حــد ســواء ،وإن ازدادت حدتهــا ،وتعمقــت فــي أوقــات الحــرب ،بحيــث أصبــح
ـكل كبيــر فــي أماكــن اللجــوء المختلفــة ،وقــد عبــرت العديــد مــن النســاء المبحوثــات بأنهــنّ
العنــف ضــد النســاء ملحوظـا ً بشـ ٍ
ـن ألشــكال متعــددة مــن العنــف جســديا ً كالضــرب ،ونفســيا ً كالســب واإلهانــة أمــام الغيــرٍ ،والقيــود علــى الحركــة
تعرضْ ـ َ
داخــل تجمعــات اإليــواء ســواء فــي مــدارس الوكالــة أو فــي األســر المســتضيفة.
وفــي هــذا الســياق فقــد أشــارت المبحوثــات إلــى تعرضهــنّ للعنــف فــي مراكــز اإليــواء؛ نتيجــة التدافــع عنــد التســجيل
ـن أنّ أكثــر حــاالت العنــف تقــع بيــن األزواج؛ نتيجــة الضغــط النفســي
واســتالم المســاعدات ،واكتظــاظ الغــرف ،وأض ْفـ َ
والقلــق والخــوف الناتــج عــن االكتظــاظ ،وأفـ ْـد َن إلــى وجــود التحــرش الجنســي بنســب متفاوتــة ،فيمــا أشــارت أكثــر مــن
مبحوثــة إلــى أنّ النســاء يعانيــن مــن حرمــان جنســي ،وقــد تكــرر األمــر نفســه لــدى مجموعــات الرجــال (ع ّبــرت عنــه
باعتبــاره عنفــا ً جنســياً) لعــدم االقتــراب مــن األزواج ،وعــدم وجــود أماكــن مخصصــة لــأزواج فــي معظــم مراكــز
اإليــواء ،وصعوبــة ذلــك فــي األســر المســتضيفة.
وقــد بيــن مســح الخدمــات الــذي أجرتــه الدراســة إلــى أنّ الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات المختلفــة تتشــابه إلــى
حــد كبيــر ،وتنحصــر فــي تقديــم الدعــم المــادي والعينــي المحــدود ،والدعــم النفســي /االجتماعــي لفئــات وشــرائح اجتماعيــة
محــددة ،وهــي خدمــات عالجيــة أكثــر منهــا وقائيــة وغالبــا ً مــا تتــم فــي أماكــن اللجــوء وبشــكل جماعــي ،قــد يحــول
فــي بعــض األوقــات دون االســتجابة الفعالــة لــدى بعــض الحــاالت الخاصــة ،التــي تحتــاج إلــى الدعــم النفســي الفــردي
والمســتمر .يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع إحجــام عــدد كبيــر مــن الفتيــات والنســاء عــن اللجــوء لطلــب المســاعدة مــن أحــد
خــارج نطــاق الحيــز الخــاص ،وهــو ســلوك مبــرر ،إذا نظرنــا إليــه فــي إطــار الثقافــة الســائدة التــي تنظــر للفتيــات والنســاء
ـن.
ـن دعم ـا َ ومســاندة وحمايــة مــن العنــف متمــردات علــى األعــراف والتقاليــد ينبغــي أن يعاق ْبـ َ
اللواتــي يطل ْبـ َ
كمــا تبيــن خــال الدراســة أنّ الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الخدمــات تركــزت حــول اإلرشــاد والدعــم النفســي ،والــذي تــم
تقديمــه بعــد انتهــاء الحــرب ،وليــس أثناءهــا ،باســتثناء عــدد محــدود مــن األنشــطة غيــر المنتظمــة.
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الفصل الثاني
تحليل النتائج
ً
أول :المقابالت الفردية المعمقة
تــم إجــراء ( )18مقابلــة فرديــة معمقــة مــع ممثلــي/ات مؤسســات مجتمــع مدنــي ومحلــي ،ومؤسســات حكوميــة ودوليــة،
ومؤسســات األمــم المتحــدة ،بنســبة ( )%55مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي )%17( ،مــن المؤسســات المجتمعيــة)%17( ،
مــع مؤسســات حكوميــة )%11( ،مــن مؤسســات دوليــة تعمــل فــي قطــاع غــزة.
معلومات عامة عن طبيعة التجمعات التي سكنت فيها العائالت المهجرة من بيوتها
اعتبــر مقدمــو/ات الخدمــات مــن المؤسســات المبحوثــة الذيــن أجريــت معهــم المقابــات الفرديــة أنّ مراكــز اإليــواء عامــة
ســواء كانــت تديرهــا وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) أو الجهــات الحكوميــة،
اســتوعبت العائــات المهجــرة بنســبة ( ،)%25فيمــا كان نصيــب العائــات المســتضيفة واألقــارب ( )%39مــن العائــات
المهجّ ــرة ،األمــر الــذي يتوافــق بشــدة مــع الثقافــة الســائدة فــي قطــاع غــزة ،فــي دور العائلــة الممتــدة انطالق ـا ً مــن مبــدأ
الحفــاظ علــى أفــراد العائلــة خاصــة الفتيــات والنســاء ،وعــدم القبــول بانكشــافهن علــى غربــاء ،مهمــا صعبــت الظــروف
والتح ّديــات ،وحتــى لــو تعلــق األمــر بالحفــاظ علــى الحيــاة .بينمــا لجــأت بعــض العائــات بنســبة ( )%8إلــى الجيــران
حســب آراء مــدراء/ات المؤسســات مــن أصحــاب البيــوت األكثــر أمن ـا ً قياس ـا ً بغيرهــا فــي المنطقــة نفســها ،خاصــة فــي
المخيمــات التــي تتمتــع بعالقــات اجتماعيــة قويــة إلــى حــد كبيــر ،فيمــا تــدل نســبة العائــات المهجــرة ،التــي لجــأت إلــى
مناطــق عشــوائية مختلفــة ( )%6علــى انعــدام الخيــارات المتاحــة أمامهــا ألســباب مختلفــة.
وتبيــن مــن خــال إجابــات ممثلــي المؤسســات المشــاركة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة أنّ وكالــة األمــم المتحــدة الغاثــة
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) اســتحوذت علــى النســبة األكبــر ( )%43مــن إدارة مراكــز اإليــواء ،بفــارق
كبيرعــن النســبة التــي حصلــت عليهــا الحكومــة مــن إدارة مراكــز اإليــواء ،وهــي ( )%27مــا يــدل علــى ،أوالً :وجــود فجــوة
كل مــن الجهتيــن .وثاني ـاً :توافــق هــذه النســب مــع التركيبــة الســكانية
كبيــرة بيــن حجــم ونوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا ٍ
لقطــاع غــزة ،الــذي يســتحوذ الالجئــون فيــه علــى النســبة األعلــى مــن الســكان (( )%67أي أنــه منــ بي��ن كل ( )10أفــراد
هنــاك ( )7أفــراد الجئيــن .)7وثالثـاً :أن ســكان القطــاع كان لديهــم اعتقــاد بــأن مراكــز اإليــواء التابعــة لوكالــة األمــم المتحــدة
الغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينينن (األونــروا) تعــد أكثــر أم ًنــا علــى حياتهــم مــن تلــك التابعــة للحكومــة فــي غــزة.
فيمــا كانــت هنــاك نســبة ( )%15مــن التجمعــات أدارتهــا لجــان محليــة مــن المجتمــع المحلــي ،كلجــان اإلصــاح ،ولجــان
األحيــاء ،ولجــان الــزكاة.
الخدمات األساسية المتوفرة بأمان للفتيات والنساء في مراكز اإليواء
 أالمساعدات الغذائيةعلــى الرغــم مــن أنّ توفيــر المســاعدات الغذائيــة كان أكثــر الخدمــات بــروزاً فــي مراكــز اإليــواء ،واســتأثر بتقديــم
هــذه الخدمــة كمــا أظهــرت نتائــج المقابــات وكالــة األمــم المتحــدة الغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا)،
وبرنام��ج الغ��ذاء العالم��ي ،بينم��ا س�اـهمت بعـ�ض الجهــات الطوعيــة األخــرى فــي توفيــر هــذه المســاعدات بيــن وقــت
ـكل غيــر منتظــم أو مســتمر ،إالّ أ ّنــه لــم يتــم توفيــر الكميــات المالئمــة
وآخــر ،حســب قــدرة كل جهــة علــى حــدة ،ولكــن بشـ ٍ
مــن الغــذاء لــكل أســرة ،والتــي اقتربــت مــن الحــد األدنــى الــازم إلطعــام األســرة ،كمــا تركــزت علــى أنــواع معينــة مــن
الغــذاء كالمعلبــات ،ولكنهــا خلــت مــن الخضــروات والفواكــه وطعــام وحليــب األطفــال.
واعتبــرت المؤسســات المبحوثــة أنّ المســاعدات الغذائيــة كانــت متوفــرة بأمــان للفتيــات بنســبة ( )%21مــن نســبة الخدمــات
المتوفــرة فــي مراكــز اإليــواء ،وللنســاء بنســبة ( .)%18ويعــود هــذا ألســباب متنوعــة ،بعضهــا متعلــق بانعــدام الشــعور
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العــام باألمــان والحمايــة؛ نتيجــة االحتــال وعملياتــه العســكرية المكثفــة فــي القطــاع ،وبعضهــا متعلــق بأســباب مــن قبيــل
إعطــاء األولويــة للرجــال ،أو لتوزيــع المســاعدات فــي أوقــات غيــر مناســبة للفتيــات والنســاء ،كتوزيعهــا فــي ســاعات
الفجــر األولــى ،أو ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،أو بســبب االكتظــاظ والتدافــع والتزاحــم علــى أماكــن التوزيــع ،إضافــة إلــى
ـر مــن األحيــان ،كــنّ غيــر قــادرات علــى الســيطرة والتصــرف فــي غذاءهــنّ وغــذاء عائالتهــنّ
أنّ الفتيــات والنســاء فــي كثيـ ٍ
كمــا يرغبــن .وقــد أ ّدى التدافــع أثنــاء توزيــع المســاعدات الغذائيــة إلــى وقــوع عنــف مركــب لفظــي جســدي ،مــن الرجــال
ضــد النســاء ومــن النســاء ضــد النســاء ،ووصــل فــي بعــض الحــاالت إلــى اســتخدام أدوات حــا ّدة كالســكين والمشــرط
بيــن الرجــال والشــباب خاصــة؛ نتيجــة انعــدام التنظيــم ،وعــدم وجــود اإلشــراف الكافــي وف ًقــا آلراء ممثلــي المؤسســات
المشــاركة فــي المقابــات الفرديىــة المعمقــة.
وتحــدث ممثلــو/ات المؤسســات المشــاركة فــي المقابلــة المعمقــة عــن معانــاة النســاء مــن المشــكالت ذاتهــا أثنــاء الحصــول
علــى المســاعدات الغذائيــة ،التــي لــم تــراع احتياجاتهــنّ الخاصــة ،وأعمارهــن وأوضاعهــنّ الصحيــة والجســدية المختلفــة،
مــا يترتــب عليــه ضــرورة وجــود أنــواع معينــة مــن الطعــام .كمــا أنّ الــدور اإلنجابــي للنســاء يزيــد مــن تأثرهــنّ بنقــص
قــدر أكبــر مــن الفيتامينــات
ــن إلــى
الغــذاء أو عــدم مالءمتــه ،فعلــى ســبيل المثــال :النســاء فــي ســن اإلنجــاب يحتجْ َ
ٍ
والمعــادن ،كمــا أنّ الحوامــل والمرضعــات لهــنّ احتياجــات غذائيــة خاصــة ،وتحتــاج النســاء إلــى غــذاء كا ٍ
ف ومتــوازن
للمحافظــة علــى الصحــة ،وتح ّمــل أعبــاء األســرة ،خاصــة ،وأنهــنّ أكثــر تأثــراً بالحــروب بحكــم ظروفهــنّ خاصــة ،وأنّ
فــرص حصولهــنّ علــى المــوارد تكــون أقــل عــادة.
وتبيــن خــال الدراســة أنّ الرجــال وليــس النســاء هــم الذيــن يضطلعــون بالــدور الرئيــس فــي تســلم المســاعدات الغذائيــة،
كمــا أنهــن فــي الغالــب مــا يتســل ْم َن هــذه المســاعدات نيابــة عــن عائالتهــم .وليــس هنــاك بيانــات دقيقــة تــم جمعهــا بانتظــام
حــول التركيــب الديموغرافــي (الجنــس والعمــر) لمــن يتلقــى المســاعدات ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى إغفــال العائــات التــي
ترأســها نســاء ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل مــن الصعــب علــى النســاء الحصــول علــى مســاعدات إنســانية كافيــة ومناســبة.
إنّ النســاء بحاجــة إلــى ســبيل آمــن للحصــول علــى المســاعدات الغذائيــة أثنــاء الصراعــات والحــروب ،وقــد يكــون
االفتقــار إلــى مثــل هــذه الســبل عائــداً إلــى انعــدام وجــود سياســات واضحــة ومحــددة لتقديــم المســاعدات أثنــاء الحــروب
والنزاعــات.
 بالمساعدات غير الغذائيةوهــي عبــارة عــن طــرود صحيــة خاصــة بالنظافــة الشــخصية ،قدمتهــا وكالــة األمــم المتحــدة الغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينين (األونــروا) ،ومتدخلــون آخــرون ،مثــل :صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة،
والصليــب األحمــر ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي كمركــز صحــة المــرأة فــي جباليــا التابــع لجمعيــة الهــال األحمــر
الفلســطيني لقطــاع غــزة ،ومركــز صحــة المــرأة البريــج التابــع لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر ،وجمعيــة المــرأة المبدعة في
غــزة؛ نظــراً ألنهــم أكثــر فهمـا ً الحتياجــات النســاء ،نتيجــة لطبيعــة عملهــنّ مباشــرة مــع النســاء ،وبينــت نتائــج المقابــات
مــع المؤسســات مــن مقدمــي الخدمــات ،أنّ المعونــات غيــر الغذائيــة كانــت متوفــرة بأمــان للفتيــات بنســبة ( ،)%20بينمــا
يــرون أن النســاء حصلــن علــى هــذه الخدمــات بنســبة ( .)%16وهــي غالبـا ً معونــات لهــا عالقــة باالحتياجــات الشــخصية،
كالطــرود الصحيــة الخاصــة بالنظافــة الشــخصية ،وقــد كان لغيــاب احتياجــات النســاء الصحيــة عــن هــذه الطــرود ،خاصــة
خــال األيــام األولــى للعــدوان وبعــد التهجيــر والنــزوح أثـ ُر كبيـ ٌر فــي تعزيــز شــعورهن باالغتــراب ،وانعــدام الشــعور
بالراحــة والطمأنينــة والخصوصيــة.
 جالمأوىـكل كبيــر مــع بدايــة النــزوح مــن
تع��د خدمةــ اإلي�وـاء الخدم��ة األولـ�ى الت��ي تلقاه��ا النازحــون/ات ،وكانــت متوفــرة بشـ ٍ
األماكــن الحدوديــة ،لكــن ســرعان مــا اشــتد الطلــب عليهــا بعــد تعــرض مناطــق كاملــة لإلبــادة ،ليــس فــي مدينــة غــزة
فقــط ،وإنمــا فــي كل محافظــات القطــاع ،حتــى وصــل األمــر فــي النهايــة إلــى عــدم قــدرة مراكــز اإليــواء علــى اســتيعاب
مهجري��ن/ات ج��دد .وقـ�د اضطلع��ت وكال��ة األمـ�م المتحـ�دة الغاث��ة وتش�غـيل الالجئيـ�ن الفلس��طينين (األون�رـوا) بتوفيــر
خدمــة اإليــواء بشــكل منتظــم ومســتمر ،بينمــا قدمــت هــذه الخدمــة فــي وقــت الحــق بعــض المــدارس الحكوميــة ،وبعــض
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ـكل غيــر منتظــم .وعلــى الرغــم مــن ذلــك أيضـا ً فقــد مارســت بعــض
المــدارس الخاصــة ،وبعــض المؤسســات ولكــن بشـ ٍ
مراكــز اإليــواء التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينين (األونــروا) تعســفا ً فــي المعاملــة مــع عــدد مــن النســاء
والعائــات المهجــرّ ة ،وقامــت بطردهــم أكثــر مــن مــرة الزدحــام المــكان ،أو بســبب هيمنــة وتســلط أفــراد مــن إدارة المركــز
علــى طالبــي اللجــوء والحمايــة.
وأظهــرت نتائــج المقابــات أنّ خدمــة المــأوى توفــرت بأمــان للفتيــات بنســبة ( ،)%20وللنســاء بنســبة ( ،)%17وهــي نســب
تعكــس مؤشــرات مختلفــة النعــدام شــعور الفتيــات والنســاء باألمــان ،فــي مراكــز اإليــواء وفــي العائــات المســتضيفة،
منهــا علــى ســبيل المثــال :أنّ انخفــاض النســبة قــد يعــود إلــى شــعور الفتيــات بعــدم قــدرة عائالتهــنّ علــى توفيــر األمــن
والحمايــة لهــنّ  ،أو بســبب عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع الغربــاء وانعــدام الخصوصيــة .وقــد كانــت الســمة البــارزة التــي
تفقــد النســاء والفتيــات الشــعور بالخصوصيــة أثنــاء تواجدهــنّ فــي مراكــز اإليــواء ،هــو تواجــد عائــات مختلفــة مــن بيئــات
مختلفــة عــن بعضهــا البعــض فــي الصــف ذاتــه ،األمــر الــذي يفقدهــنّ الخصوصيــة والســرّ ية.
 دالرعاية الصحية المقدمة ال تشمل خدمات الصحة اإلنجابيةبينــت الدراســة أن خدمــات الرعايــة الصحيــة بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابيــة كانــت أقــل الخدمــات التــي تــم تقديمهــا للفتيــات،
حيــث جــاءت بنســبة ( )%6فقــط مــن الخدمــات المتوفــرة بأمــان للفتيــات فــي مراكــز اإليــواء ،مــا يــدل علــى غيــاب خدمــات
الرعايــة الصحيــة عامــة ،والصحــة اإلنجابيــة خاصــة عــن أجنــدة مقدمــي الخدمــات خــال العمليــة العســكرية اإلســرائيلية
علــى القطــاع ،وهــو األمــر الــذي تكــرر حدوثــه ســابقا ً خــال عدوانــي ( ،)2012 ،2008كمــا تــدل أيضـا ً علــى عــدم أخــذ
االحتياجــات الصحيــة للفتيــات ،خاصــة تلــك المتعلقــة بالصحــة اإلنجابيــة بعيــن االعتبــار فــي تخطيــط وتنفيــذ للخدمــات أثناء
األزمــات .ومــن المعــروف أنّ الصحــة اإلنجابيــة تؤثــر وتتأثــر بحالــة المجتمــع االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،فهــي
تتأثــر ســلبا ً بتقاليــد المجتمــع وعاداتــه ومعتقداتــه وقيمــه ،كمــا تتأثــر بالبيئــة األســرية والعالقــات المتشــابكة بيــن أفرادهــا،
كمــا تتأثــر الصحــة اإلنجابيــة بمكانــة المــرأة فــي المجتمــع ،ففــي كثيــر مــن أنحــاء العالــم تتعــرض اإلنــاث للتمييــز فيمــا
يتعلــق بتوزيــع المــوارد العائليــة ،والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة -خاصــة -فــي أوقــات عــدم االســتقرار والحــروب،
ولألســف أنّ ذلــك تع ّمــق بشــكل كبيــر أثنــاء العــدوان ،وغالبـا ً مــا كانــت الفتيــات تصمــت عــن احتياجاتهــا المتعلقــة بالصحــة
اإلنجابيــة إمــا العتقادهــا الخاطــئ بقلــة أهميتهــا مقارنــة بالوضــع العــام ،أو لخجلهــا مــن اإلفصــاح عنهــا ،أو لعــدم معرفتهــا
بالطــرق المتوفــرة أثنــاء العــدوان لتلبــي هــذه االحتياجــات الصحيــة.
ـكل عــام ،أعطيــت األولويــة أثنــاء العــدوان للمســاعدات الطبيــة األساســية الالزمــة لكفالــة البقــاء ،ولــم يكــن هنــاك اهتمــا ٌم
بشـ ٍ
كا ٍ
ف ومراعــاة لرعايــة الصحــة اإلنجابيــة ،ومــن ثــم البــد مــن تأكيــد الحاجــة إلــى رعايــة الصحــة اإلنجابيــة الطارئــة بوجــه
عــام ،بمــا يكفــل إدراجهــا فــي جميــع عمليــات تقييــم االحتياجــات.
أظهــرت نتيجــة المقابــات أن الرعايــة الصحيــة كانــت متوفــرة بأمــان بنســبة ( )%13فقــط ،وهــي نســبة ضئيلــة ،للغايــة
تعكــس تهميــش احتياجــات النســاء ،خاصــة األمهــات والحوامــل اللواتــي يحتجــن إلــى مزيــد مــن الرعايــة الصحيــة العامــة
والصحــة اإلنجابيــة ،خاصــة المصابــات بأمــراض مزمنــة ،وقــد كانــت هنــاك حالــة فــي مركــز إيــواء فــي بيــت حانــون
شــمال قطــاع غــزة لســيدة فــي الســابعة والثالثيــن مــن عمرهــا مصابــة بمــرض التالثيميــا ،وتعانــي مــن انخفــاض حــاد فــي
نســبة دمهــا ،ولــم تتلـ َ
ـق أي نــوع مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة.
وتختلــف المشــكالت الصحيــة التــي تواجــه كالً مــن النســاء والرجــال ،نتيجــة اختــاف األدوار البيولوجيــة ،وهــي تعكــس
أيضـا ً وضعهــم فــي المجتمــع وفــي الثقافــة الســائدة ،وإذا كانــت بعــض المشــكالت الصحيــة للنســاء موجــودة قبــل انــدالع
العــدوان ،لكنهــا مــن المؤكــد تتــزداد وتتفاقــم جــراء األعمــال العســكرية فيمــا يأتــي بعــض هــذه المشــكالت كنتيجــة مباشــرة
للعدوان.
وغالب ـا ً مــا تكــون النســاء أكثــر تعرض ـا ً لإلصابــة بالمــرض مــن الرجــال؛ نتيجــة لدورهــن اإلنجابــي ،وتمثــل الرعايــة
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الصحيــة اإلنجابيــة ضــرورة حيويــة للمــرأة ،لكــن مــن الشــائع فــي ثقافتنــا الشــعبية التغاضــي عــن توفيــر رعايــة صحيــة
للنســاء ،وللنســاء الحوامــل ،والمرضعــات علــى وجــه الخصــوص .خاصــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار عــدم التفرقــة بيــن
تقديــم الخدمــات الصحيــة ،وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة لــكل مــن النســاء والرجــال علــى ح ـ ٍد ســواء.
ويرتبــط الحفــاظ علــى الصحــة بتلبيــة احتياجــات أخــرى ،كتوفــر الغــذاء الصحــي ،وميــاه الشــرب النقيــة والمأوى المناســب،
وســهولة الوصــول إلــى أماكــن االغتســال والمراحيــض ،وتوفــر األمــن .وحتــى تصبــح هــذه الخدمــة فعالــة ينبغــي أن
تقــدم بشــكل منتظــم ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عــدد أفــراد األســرة وطبيعيــة االحتياجــات للنســاء والرجــال ،مــع إعطــاء
األولويــة للنســاء الحوامــل واللواتــي أنجبــن فــي المالجــئ ،ويتضــح مــن إجابــات المبحوثــات أنّ خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للنســاء الحوامــل والنســاء مــا بعــد الــوالدة ،حظيــت بحضــور ونشــاط ملحوظيــن فــي مراكــز اإليــواء ،وإن شــابها بعــض
القصــور فــي الجوانــب األخــرى المرتبطــة بهــا ،كالتوعيــة ،وتنــوع الغــذاء ،وتقديــم غــذاء صحــي ،والعنايــة بالمولــود،
وتوفــر أســس النظافــة العامــة منع ـا ً النتشــار الفيروســات الضــارة بصحــة األطفــال المواليــد .وليــس فقــط تقديــم طــرود
صحيــة وخدمــات مــا بعــد الــوالدة ،التــي كان مــن المفتــرض أن تقــدم فــي المستشــفيات ومراكــز رعايــة األمومــة ،لكــن فــي
ظــل اكتظــاظ الجرحــى ،غالبـا ً مــا كان يتــم إرســال النســاء إلــى مركــز اإليــواء .كمــا هنــاك حديــث غيــر موثــق عــن ارتفــاع
حــاالت اإلجهــاض ،ولكــن نظــراً لعــدم وجــود دراســات مســبقة عــن عــدد اإلجهاضــات فــي الوقــت الطبيعــي ،ال يمكننــا
المقارنــة بيــن حــاالت اإلجهــاض فــي األوقــات الطبيعيــة واإلجهــاض خــال الحــرب ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
فــإنّ الخدمــات المقدمــة وطبيعــة مراكــز اإليــواء يمكــن أن تــؤدي إلــى وقــوع حــاالت إجهــاض ،خاصــة وأنّ الخدمــات
عامــة والصحيــة خاصــة ،كانــت محــدودة بســبب الحــرب.
فــي المقابــل ،كان هنــاك توجــه لــدى وكالــة الغــوث حــول الرعايــة الصحيــة األوليــة ،حيــث لــم تكــن تقــدم الوكالــة خدمــات
فــي البدايــة داخــل المالجــئ ،وقصــرت األمــر علــى العيــادات ووزارة الصحــة حتــى وقــت متأخــر مــن انــدالع الحــرب،
لكــن الخــوف مــن انتشــار األوبئــة كمــرض الســحايا ،جعلهــم يفــرزون عامليــن صحييــن فــي المراكــز علــى مــدار الســاعة،
وفــي المراكــز التــي ســتبقى تقــدم خدمــة اإليــواء ألصحــاب المنــازل المه ّدمــة كليـاً ،ســيكون هنــاك تدخــات طبية مســتمرة.
ويجــب هنــا األخــذ بعيــن االعتبــار أنــه مــن الصعــب علــى النســاء أن يتركــوا أطفالهــنّ فــي مركــز اإليــواء ،وهــنّ يشــعرْ َن
ـن إلــى العيــادة ،لكــن هــذا ال يمنــع مــن القــول :إ ّنــه كان هنــاك تغييــرات يمكــن مالحظتهــا فــي الخدمــات
بعــدم األمــان ،ويذه ْبـ َ
الصحيــة علــى مــدار الحــرب ،وتحســن تدريجــي فــي كــم ونوعيــة الخدمــات المقدمــة .عبــرت بعــض المؤسســات عــن توفــر
خدمــات أخــرى فــي بعــض مراكــز اإليــواء ،كتوفرعيــادة للنســاء فــي بعــض مراكــز اإليــواء ،لكنهــا لــم تكــن ســمة عامــة
فــي كل المراكــز ،إال أنهــا تعكــس فــي المقابــل تطــورً ا فــي طبيعــة الخدمــات الصحيــة المقدمــة أثنــاء العــدوان.
 هالتعليمفــي أوضــاع الحــروب والنزاعــات المســلحة ،يكــون التعليــم مــن أوائــل الخدمــات التــي تتعــرض للتعطــل ،لــذا لــم يحــظ
التعليــم بــأي اهتمــام يذكــر مــن قبــل مراكــز اإليــواء خــال األزمــة ،حيــث يــرى ممثلــو المؤسســات المشــاركة فــي
المقابــات الفرديــة المعمقــة أن الفتيــات حصلــن علــى خدمــة التعليــم فــي مراكــز االيــواء بنســبة ( ،)%0والحقيقــة أن هــذه
النســبة الصفريــة تعبــر عــن حالــة عــدم االســتقرار الشــديد التــي عاشــها المجتمــع الفلســطيني فــي قطــاع غــزة ،ومــا نتــج
عنهــا مــن إعــادة ترتيــب لألولويــات واالحتياجــات المختلفــة ،بحيــث تعــزز وجــود االحتياجــات العمليــة اليوميــة مقابــل
تنحيــة االحتياجــات اإلســتراتيجية كالتعليــم ،خاصــة وأنّ نســبة كبيــرة مــن المــدارس تــم تحويلهــا إلــى مراكــز إيــواء مؤقــت
للعائــات المهجــرة ،مــا اضطــر الجهــات التعليميــة إلــى تأجيــل بــدء العــام الدراســي ألســابيع .بينمــا يــرى المشــاركون أن
ْ
ـن علــى خدمــة التعليــم فــي مراكــز االيــواء بنســبة ( )%1مقتصــرة علــى الخدمــات اإلرشــادية للتعامــل مــع
النســاء
حصلـ َ
األســرة وقــت العــدوان ،وبعــض ورشــات التثقيــف الصحــي للنســاء ،وتوفــرت فــي عــدد محــدود جــداً مــن مراكــز اإليــواء.
 ومساحات صديقة للفتيات والنساءال يختلــف الوضــع كثيــراً فيمــا يخــص توفــر مســاحات صديقــة للفتيــات عــن النســاء فــي مراكــز اإليــواء ،إذ حصلــت علــى
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نســبة ( )%1للفتيــات ،و( )%4للنس��اء مــن جملــة الخدمــات المقدمــة ،وذلــك مــن وجهــة نظــر ممثلــي المؤسســات المشــاركة
فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة ،مــا يــدل علــى عــدم تهيئــة هــذه المراكــز لمثــل هــذا النــوع مــن الخدمــات ،إضافــة إلــى
االنشــغال باالحتياجــات األساســية للعائــات المهجــرة عامــة ،وعــدم الشــعور بوجــود حاجــة ملحــة لوجودهــا أثنــاء انــدالع
العمليــة العســكرية اإلســرائيلية .وقــد اســتأثرت الحمــات والمبــادرات الشــبابية مــن كال الجنســين ،التــي كانــت فاعلــة أثنــاء
العــدوان بتقديــم هــذه الخدمــة بشــكل جزئــي فــي مراكــز اإليــواء ،مــن خــال تنفيــذ أنشــطة الدعــم النفســي واالجتماعــي
لهــنّ  ،والتعبيــر عــن آالمهــن وأفكارهــن بحريــة.
 زمياه نظيفةحــددت منظمــة الصحــة العالميــة ( )120لتــراً مــن الميــاه كحــد أدنــى للفــرد فــي اليــوم ،ســواء للشــرب أو الســتخدامات
شــخصية ،وقــد كان المواطــن فــي قطــاع غــزة قبــل الحــرب يســتهلك ( )85لتــراً يومي ـاً ،مــن ميــاه ذات نوعيــة رديئــة،
ونسـ�بة األمـلاح فيهـ�ا مرتفعـ�ة ،وهـ�ي بحاجـ�ة إلـ�ى اسـ�تبدالها مـ�ن مصـ�ادر بديلـ�ة ،كمحطـ�ات التحليـ�ة .وقـ�د عانـ�ى النازحـ�ون/
ات مــن نقــص الميــاه ،مــا جعلهــم يســتخدمون مصــادر أقــل أمنــاً ،تســببت لهــم بأمراضــا ً مختلفــة ،خصوصًــا ،مــع
تعــرض خطــوط الميــاه إلــى تدميــر واســع أثنــاء العــدوان ،ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى توفــر ميــاه الشــرب واالســتحمام
بشــكل يومــي ومنتظــم؛ لتوقــف أعمــال الصيانــة أثنــاء العــدوان ،وعــدم توفــر الكهربــاء لتشــغيل المحطات.8ارتباطـا ً بهــذا
ْ
ـن علــى الميــاه النظيفــة بأمــان بنســبة ( )%15فقــط ،والنســاء
الســياق ،اعتبــرت المؤسســات المبحوثــة أنّ الفتيــات
حصلـ َ
بنســبة ( ،)%16وهــي نســبة ضئيلــة للغايــة ،ال تعكــس االحتياجــات الحقيقيــة وال تســاعد علــى الشــعور بالراحــة والنظافــة
الشــخصية والمحافظــة علــى الصحــة العامــة والصحــة اإلنجابيــة .كمــا تعكــس المعانــاة التــي تمــر بهــا النســاء بشــكل يومــي
فــي مراكــز اإليــواء ،خاصــة لألمهــات مــن النســاء والمرضعــات منهــن ،اللواتــي يحتجــن إلــى ســوائل إضافيــة للمحافظــة
علــى صحتهــنّ وقدرتهــنّ علــى إدرار اللبــن ،وفــي الغالــب ،لــم تؤخــذ االحتياجــات الخاصــة للنســاء مــن المــاء بعيــن
االعتبــار ،وكان هنــاك عــدم تســليم بوجــود هــذه االحتياجــات مــن قبــل مقدمــي الخدمــات.
 حلم يتوفر مراحيض مخصصة للفتيات والنساءتــرى المؤسســات المبحوثــة أنــه لــم تتوفــر مراحيــض آمنــة ،وخاصــة للفتيــات ســوى بنســبة ( )%17و( )%12مــن حجــم
الخدمــات التــي تــم توفيرهــا فــي مراكــز اإليــواء للفتيــات والنســاء علــى التوالــي .وقــد عانــت النســاء مــن غيــاب مراحيــض
خاصــة بهــن ،مــا اضطرهــن إلــى مشــاركة الرجــال فــي المراحيــض الموجــودة ،والتــي لــم تتوافــر فيهــا ســبل األمــان علــى
الــذات ،كوجــود نوافــذ محكمــة وأقفــال علــى األبــواب وإضــاءة كافيــة ،خاصــة ليـاً ،ونظافتهــا وقربهــا مــن أماكــن النــوم.
هــذا الوضــع جعــل النســاء يراقبــن ذهــاب بناتهــن إلــى المراحيــض أو الذهــاب برفقتهــن؛ خوفـا ً مــن تعرضهــنّ لالعتــداء،
كمــا اضطرهــن إلــى االنتظــار فتــرات طويلــة لتخلــو المراحيــض واألماكــن المحيطــة بهــا مــن الشــباب والرجــال؛ مــا ســبب
آثــاراً ســلبية علــى صحتهــنّ .
كمــا كانــت واحــدة مــن أكثــر االحتياجــات التــي عبــرت عنهــا النســاء أثنــاء العــدوان ،خاصــة وأنّ معظــم المراحيــض لــم
تكــن مؤهلــة الحتياجــات المهجريــن/ات ،كانعــدام توفــر دش االســتحمام علــى ســبيل المثــال ،إضافــة إلــى عــدم كفايــة مــا
قدمتــه المؤسســات فــي هــذا الجانــب ،مثــل :مركــز صحــة المــرأة فــي البريــج التابــع لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحرالــذي
ســاهم فــي توفيــر دش اســتحمام واحــد فــي كل مركــز إيــواء فــي المحافظــة الوســطى.
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شكل رقم ()1
الخدمات المتوفرة بأمان للفتيات والنساء في مراكز اإليواء

األسباب التي ح ًّدت من قدرة الفتيات والنساء على الوصول إلى الخدمات المذكورة أعاله
تنوعــت األســباب التــي ذكرهــا ممثلــو وممثــات المؤسســات المشــاركة فــي المقابــات المعمقــة كعائــق لوصــول الفتيــات
والنســاء اآلمــن للخدمــات المذكــورة أعــاه ،والتــي جــاءت علــى التوالــي:
1.1االختــاط بيــن الرجــال والنســاء فــي مرافــق تقديــم الخدمــات :بنســبة ( ،)%17خاصــة وأن الثقافــة الشــعبية بشــكل
عــام ال تحبــذ االختــاط بيــن الجنســين.
.

 2مواقــع الخدمــات غيــر مريحــة بالنســبة للفتيــات والنســاء :بنســبة ( )%14نتيجــة االزدحــام والتدافــع وضيــق
األماكــن ،وعــدم مواءمتهــا لكبــار الســن والفئــات الضعيفــة.

.

 3عــدم الســماح للفتيــات والنســاء بالوصــول إلــى الخدمــات مــن قبــل أســرهنّ  :بنســبة ( )%14وهــذا يتوافــق مــع
الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع فــي قطــاع غــزة ،التــي ال تحبــذ عامــة إدراج الفتيــات والنســاء ضمــن أعضــاء األســرة
المســموح لهــم بالحركــة واالختــاط مــع الرجــال.

.

 4خجــل الفتيــات والنســاء وعــدم وجــود خصوصيــة :بنســبة ( )%15؛ وذلــك بســبب عــدم مراعــاة ظروفهــن،
الخاصــة واالكتظــاظ الســكاني داخــل الغــرف ،واالنكشــاف علــى عوالــم غيــر مألوفــة بالنســبة لهــن وألنمــاط
عيشــهن الســابقة.

.

 5بيئــة غيــر آمنــة للفتيــات والنســاء للوصــول إلــى مواقــع الخدمــات :بنســبة ( )%10كابتعــاد المراحيــض عــن
الغــرف ،وكذلــك مصــادر الميــاه وأماكــن توزيــع المســاعدات الغذائيــة ،مــا يضطرهــنّ إلــى المــرور مــن أمــام
الرجــال والتعــرض للمضايقــات.

.

 6نقــص األدويــة فــي المرافــق المخصصــة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة :بنســبة ( )%10خاصــة تلــك المتعلقــة
بالصحــة العامــة والصحــة اإلنجابيــة ،واقتصارهــا علــى أنــواع محــددة مــن األدويــة ،وانعــدام توفــر أدويــة
األمــراض النســائية وأدويــة األطفــال.

.

 7عــدم تواجــد موظفــات إنــاث لتقديــم الخدمــات :بنســبة ( )%7فقــط ،مــا عــزز بشــكل كبيــر عــدم ضمــان تقديــم هــذه
الخدمــات بشــكل عــادل ،يســتجيب الحتياجــات النــوع االجتماعــي
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8.8إعطاء األولوية للرجال :بنسبة (.)%5
9.9ســاعات العمــل غيــر مريحــة بالنســبة للفتيــات والنســاء  :بنســبة ( )%4كتقديــم الخدمــات فــي أوقــات ليليلــة أو
مبكــرة جــداً ،أو بســاعات عمــل غيــر كافيــة لتقديــم خدمــة نوعيــة علــى قــدر عــال مــن الجــودة .كمــا أشــار ()%4
مــن ممثلــي المؤسســات المبحوثــة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة ،وتمحــورت حــول أنّ مراكــز اإليــواء عامــة
غيــر مناســبة جملــة وتفصيـاً لــكل مــن النســاء والرجــال فــي جميــع األعمــار ،إضافــة إلــى غيــاب الوعــي الجندري
لــدى إدارة مراكــز اإليــواء ومقدمــي الخدمــات .فيمــا أفــاد البعــض أنّ قلــة المــوارد وضعــف الخدمــات المقدمــة
ـكل كبيــر فــي عــدم وصــول الفتيــات والنســاء للخدمــات بأمــان.
ســاهمت بشـ ٍ
حركة الفتيات والنساء خارج مراكز اإليواء بهدف توفير احتياجات األسرة
يــرى ( )%67م�نـ ممثلـ�ي/ات المؤسســات المشــاركة فــي المقابلــة الفرديــة المعمقــة أن الفتيــات والنســاء يخرجــن مــن
مراكــز اإليــواء طلبـا ً لكســب المــال؛ بهــدف توفيــر احتياجاتهــنّ األساســية ،فيمــا أظهــرت النتائــج أنّ مــا نســبته ( )%22مــن
نفــس العينــة يــرون أن الفتيــات والنســاء ال ْ
ـن ذلــك ،بينمــا لــم تتــم اإلجابــة عــن الســؤال بنســبة ( .)%11والحقيقــة أنّ
يفعلـ َ
غيــاب كثيــر مــن االحتياجــات الخاصــة بالفتيــات والنســاء عــن المســاعدات المقدمــة ،يجعلهــنّ يبحثــن عــن طــرق أخــرى
لتوفيرهــا ،حتــى لــو اضطرهــن ذلــك إلــى بيــع بعــض حصصهــنّ مــن الطعــام .ناهيــك عــن أن عمليــة التنقــل والحركــة
والتــردد علــى العيــادات الصحيــة ،وتوفيــر مصــروف شــخصي لألطفــال ،وغيرهــا مــن االحتياجــات التــي تحتــاج إلــى
توفــر ســيولة نقديــة ،غالبـا ً ال تكــون متوفــرة لــدى النســاء ،فيمــا ال تتوافــر بدائــل حكوميــة ومجتمعيــة لســد هــذا النقــص،
فتصبــح خيــارات النســاء محــدودة للغايــة ،ويضطــررْ َن للبحــث عــن بدائــل محليــة متاحــة وفــق الظــروف المعيشــية
والثقافــة المجتمعيــة.
وأظهــرت نتيجــة المقابــات أنّ ممثلــي المؤسســات المشــاركة فــي المقابــات المعمقــة يــرون أن الفتيــات والنســاء يطلبــن
المســاعدة مــن مقدمــي الخدمــات ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي بنســبة ( ،)%31ومــا نســبته ( )%29منهــم يــرون أن
ْ
ـن عليهــا مــن المســاعدات الغذائيــة المق ّدمــة لهــنّ  ،أو مــن خــال
الفتيــات والنســاء يقمــن ببيــع بعــض الســلع التــي
يحصلـ َ
البســطات داخــل مراكــز اإليــواء ،فيمــا يــرى ( )%14أن الفتيــات والنســاء يعملــن كعامــات نظافــة فــي المنــازل لكســب
المــال ،و( )%9يــرون أنهــن قــد يلجــأْ َن إلــى التســوّ ل ،فيمــا يــرى ( )%3أن الفتيــات المخطوبــات أجبــرن علــى الــزواج
أثنــاء وجودهــنّ فــي مراكــز اإليــواء؛ لتخفيــف العــبء االقتصــادي علــى أســرهن .فيمــا حصلــت الوســائل األخــرى التــي
تلجــأ إليهــا الفتيــات والنســاء لكســب المــال علــى نســبة ( ،)%6وغالبـا ً مــا تكــون بيــع مقتنيــات أو االســتدانة مــن الغيــر لســد
االحتياجــات الضروريــة.
كمــا بينــت نتائــج المقابــات الفرديــة المعمقــة أن األنمــاط الســلوكية التــي يفرضهــا المجتمــع فــي أوقــات الســلم ال تتغيــر
إيجا ًبــا فــي أوقــات األزمــات .مــا يعنــي أن تغيــر األوضــاع السياســية والتعــرض للخطــر ال يؤثــر إيجابـا ً علــى هذا الســلوك،
بــل يزيــد مــن وجــوده ،وفــي بعــض األحيــان يأتــي مترافق ـا ً مــع أحــد أشــكال العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،كاإليــذاء
النفســي أو البدنــي .حيــث أظهــرت النتائــج أن شــكل خــروج الفتيــات والنســاء مــن مراكــز اإليــواء إلــى المجتمــع الخارجــي
وف ًقــا ألراء ممثلــي المؤسســات المشــاركين فــي المقابــات المعمقــة ،يكــون برفقــة ذكــور مــن األســرة بنســبة (،)%32
وبنســبة ( )%30ضمــن مجموعــات كنــوع مــن الحمايــة العائليــة للفتيــات والنســاء ،وبنســبة ( )%19بشــكل فــردي أو برفقــة
شــخص مســن/ة مــن األســرة.
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شكل رقم ()2
تأمين النساء والفتيات للمال الالزم لشراء الحاجيات األساسية

أمن وسالمة الفتيات والنساء خالل األزمة
أهم المخاوف المتعلقة بالسالمة واألمن التي واجهت الفتيات والنساء في مراكز اإليواء
أظهــرت نتائــج المقابــات مــع ممثلــي/ات المؤسســات أن الفتيــات عانــت مــن ســوء المعاملــة فــي مراكــز اإليــواء بنســبة
( ،)%23ومــن العنــف األســري بنســبة ( ،)%21والتحــرش الجنســي بنســبة ( ،)%18فيمــا عبــر ( )%16عــن عــدم وجــود
مــكان آمــن فــي مراكــز اإليــواء ،وخطــر التعــرض لهجــوم عنــد التنقــل خــارج مراكــز اإليــواء بنســبة ( ،)%11وعــدم
المقــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات والمــوارد بنســبة ( ،)%9والخــوف مــن االختــاط بنســبة ( .)%3بينمــا يــرى ذات
المشــاركين أن مــن أهــم المخــاوف التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي مراكــز اإليــواء هــو العنــف األســري الــذي عبــر عنــه
( )%20مــن ممثلــي المؤسســات المشــاركين فــي المقابــات المعمقــة ،ثــم التحــرش الجنســي بنســبة ( ،)%17و( )%15لــك ٍّل
مــن عــدم وجــود مــكان آمــن فــي مراكــز اإليــواء ،وســوء المعاملــة وعــدم المقــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمات والمــوارد،
فيمــا حصــل خطــر التعــرض لهجــوم عنــد التنقــل خــارج مراكــز اإليــواء علــى نســبة ( )%9مــن أراء المؤسســات المبحوثــة
فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة .وذكــر المشــاركون عــدداً مــن المخــاوف األخــرى بنســبة ( )%6تمثلــت فــي أنّ المــكان
غيــر مناســب لإليــواء خاصــة لفتــرات طويلــة ،إضافــة إلــى عــدم وجــود خصوصيــة أو مســاحات خاصــة للنســاء ،وعــدم
وجــود حمامــات آمنــة وخــوف األهالــي مــن االختــاط.
ويــرى ( )%88م��ن ممثل��ي/ات المؤسســات المشــاركة فــي المقابلــة الفرديــة المعمقــة أنّ الفتيــات والنســاء كان لديهنّ مخاوف
متعلقــة بســامتهنّ خــال فتــرة العــدوان علــى قطــاع غــزة ،خاصــة بعــد تعــرض بعــض مراكــز اإليــواء لالســتهداف،
واضطــرار عــدد كبيــر مــن الفتيــات والنســاء إلــى تــرك منازلهــن ؛بســبب وقوعهــا فــي مرمــى النيــران ،وانعــدام توفر ســبل
الحمايــة لهــنّ  ،وتســهيل انتقالهــن إلــى أماكــن بعيــدة نســبيا ً عــن منابــع الخطــر ،فيمــا بلغــت نســبة المؤسســات المشــاركة فــي
المقابلــة الفرديــة المعمقــة التــي ال تــرى وجــود زيــادة فــي المخــاوف المتعلقــة بســامة وأمــن الفتيــات والنســاء (.)%12
أنواع العنف المبلغ عنها من قبل الفتيات والنساء اللواتي تعرضنّ للعنف خالل األزمة
تمحــورت أنــواع العنــف المبلــغ عنهــا مــن قبــل الفتيــات وف ًقــا الجابــات ممثلــي المؤسســات المشــاركين فــي المقابــات
الفرديــة المعمقــة ،حــول العنــف اللفظــي والجســدي كالضــرب مــن قبــل األفــراد الذكــور فــي األســرة ،والعنــف الجنســي
كالتحــرش اللفظــي ،إضافــة إلــى تقييــد الحريــات والحركــة داخــل مراكــز اإليــواء ،بحيــث تقتصــر فقــط علــى الذهــاب
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للحمــام بدواعــي الخــوف مــن تعرضهــنّ للتحــرش واالختــاط ،وفــي الغالــب لــم يكــن هنــاك معلومــات كافيــة وواضحــة عن
هــذا الموضــوع ،ولكــن كانــت هنــاك أحاديــث مبعثــرة وقصــص فرديــة حــول أشــكال العنــف التــي تعرضــت لهــا الفتيــات
فــي مراكــز اإليــواء.
بينمــا كانــت أكثــر أشــكال العنــف الــذي تعرضــت لــه النســاء فــي مراكــز اإليــواء كمــا عبــرت عنــه المقابــات الفرديــة هــو
العنــف الجســدي ممثـاً فــي اعتــداء الــزوج علــى زوجتــه ،وإجبارهــا علــى المعاشــرة الزوجيــة فــي محيــط ال يســمح بذلــك،
ـن لهــا مــن قبــل
إضافــة إلــى العنــف النفســي؛ نظــراً لغيــاب الخصوصيــة ،وتقييــد حريتهــن وســوء المعاملــة التــي تعرضْ ـ َ
إدارة مراكــز اإليــواء ،وتعرضهــنّ لإلهمــال ،وعــدم التكيــف مــع المــكان ،وكانــت هنــاك إفــادات غيــر قليلــة حــول عنــف
النســاء للنســاء؛ نتيجــة النــزاع علــى الطــرود الغذائيــة والمشــكالت العائليــة.
الجهات التي تلجأ إليها الفتيات والنساء للمساعدة في حال تعرضهن للعنف
احتــل اللجــوء إلــى أحــد أفــراد األســرة فــي حــال تعــرض الفتيــات للعنــف المكانــة األولــى مــن إجابــات ممثلــي المؤسســات
المشــاركة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة بنســبة ( ،)%30وبنســبة ( )%16للشــرطة ،و( )%14لمعلــم/ة ،و( )%11للجــوء
الفتيــات إلــى صديــق/ة ،و( )%7للجــوء الفتيــات إلــى عامــات فــي مجــال المســاعدة اإلنســانية ،و( )%2للجوئهــن إلــى وكالــة
غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،و( )%7للجــوء الفتيــات إلــى جهــات أخــرى مختلفــة ،كلجــان اإلصــاح،
ومديــرة مركــز اإليــواء ،وعامــات النظافــة ان وجــدن فــي المركــز.
أمــا فيمــا يتعلــق بالنســاء ،فقــد أظهــرت نتائــج أداة المقابــات الفرديــة المعمقــة أنّ نســبة ( )%21مــن ممثلــي المؤسســات
المبحوثــة يــرون أن النســاء تلجــأ إلــى أحــد أفــراد األســرة؛ لطلــب المســاعدة فــي حــال تعرضهــنّ للعنــف ،و( )%17يــرون
إمكانيــة لجــوء النســاء إلــى الشــرطة ،و(  )%11يــرون أنهــن قــد يلجــأْ َن إلــى صديــق/ة ،فيمــا بلغــت نســبة مــن يعتقــدون
بلجــوء النســاء الــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ،أو وكالــة األمــم المتحــدة الغاثــة وتشــغيل الالجئيــن (األونــروا) فــي حــال
التعــرض للعنــف ( ،)%8و( )%6للجــوء إلــى قيــادات مجتمعيــة ،ونســبة ( )%5للجــوء إلــى كل مــن شــخص مســن مــن
األقــارب ،أو موظفــي الصحــة أو العامليــن فــي المجــال الطبــي ،والمؤسســات النســوية ،ثــم الجيــران.
شكل رقم ()3
الجهات التي تلجأ إليها الفتيات لطلب المساعدة في حال تعرضهن للعنف
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شكل رقم ()4
الجهات التي تلجا إليها النساء لطلب المساعدة في حال تعرضهن للعنف

كمــا أظهــرت نتائــج المقابــات الفرديــة أن نســبة ( )%27مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وصلــت إلــى مراكــز اإليــواء أثناء
العــدوان ،فيمــا وصلــت الشــرطة بنســبة ( )%26إلــى مراكــز اإليــواء )%24( ،مــن العامليــن/ات فــي المجــال اإلنســاني،
( )%23منظمــات األمــم المتحــدة حســب أراء ممثلــي/ات المؤسســات المشــاركة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة.
شكل رقم ()5
وصول الجهات المذكورة إلى مراكز اإليواء
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تدابيــر األمــن والســامة التــي وضعتهــا الشــرطة أو المســؤولون للحــ ٍّد مــن وقــوع احتمــاالت الخطــر علــى النســاء
والفتيــات فــي مراكــز اإليــواء خــال األزمــة
يــرى ممثلــو/ات المؤسســات المبحوثــة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة أن تدابيــر األمــن والســامة التــي وضعتهــا الشــرطة
بلغــت نســبة ( ،)%37ونســبة ( )%26لفــرق األمــن والســامة ،و( )%9يــرون أنــه تــم تدريــب الفتيــات والنســاء علــى
كيفيــة اإلبــاغ عــن الحــوادث التــي قــد يتعرضــنّ لهــا ،و( )%6أنــه تــم زيــادة عــدد الموظفــات اإلنــاث ،فيمــا عبــر بعــض
المبحوثيــن فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة عــن وجــود تدابيــر أخــرى بنســبة ( ،)%20تمثلــت فــي اغــاق األبــواب
الرئيســية لمراكــز اإليــواء ،وتخصيــص عمــال مــن النازحيــن للعمــل فــي مراكــز اإليــواء ،وتحويــل مواعيــد عمــل العامليــن
فــي مراكــز اإليــواء إلــى دوام كامــل.
شكل رقم ()6
تدابير األمن التي اتخذتها الشرطة

تقاربــت إجابــات المؤسســات المشــاركة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة ،فيمــا يتعلــق بوجــود بيــوت حمايــة آمنــة ،يمكــن
للفتيــات والنســاء اللجــوء إليهــا عنــد الشــعور بانعــدام األمــان ،حيــث جــاءت إجابــة ( )%88منهــم بـــــ (ال) بينمــا ذكــر
( )%12منهــم أنــه يوجــد مــكان آمــن للفتيــات والنســاء يمكنهــن اللجــوء إليــه فــي حــال انعــدام الشــعور باألمــان .ومثلــت
بيــوت الحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف أحــد أهــم مطالــب الحركــة النســوية خــال الســنوات الماضيــة ،وعلــى الرغــم مــن
حــدوث معيقــات سياســية ومجتمعيــة وقانونيــة كبيــرة عرقلــت إلــى حــد كبيــر انتشــار الفكــرة ،وتعزيزهــا ،وتكرارهــا فــي
المناطــق المختلفــة ،لكــن نجحــت الحركــة النســوية فــي تأســيس مركــز «حيــاة» لحمايــة و تمكيــن النســاء والعائــات،
وهــو مركــز متعــدد األغــراض لحمايــة النســاء وأســرهن مــن العنــفّ ،إل أنــه ال يــزال بحاجــة لمســاندة ودعــم كبيــر لتفعيــل
قســم اإليــواء.
اإلستجابة الصحية للعنف القائم على النوع االجتماعي
بينــت نتيجــة المقابــات مــع ممثلــي المؤسســات أنّ الخدمــات الصحيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي توفــرت
بنســبة ( )%28فقــط خــال األزمــة .علمــا ً بــأنّ خمــس مؤسســات فقــط مــن جملــة المؤسســات التــي قدمــت خدمــات
للفتيــات والنســاء أثنــاء العــدوان تولــي اهتمامــا مباشــراً بهــذا النــوع مــن الخدمــات .ومــن المعــروف أنّ هنــاك احتياجــات
صحيــة خاصــة للفتيــات والنســاء ،تختلــف عــن الرجــال ،حيــث أنهــنّ أكثــر عرضــة للمشــكالت الصحيــة بســبب وظيفتهــنّ
ـن أيض ـا ً لألمــراض النســائية كااللتهابــات المهبليــة ،مــا يتطلــب تيســير فــرص الحصــول علــى
اإلنجابيــة ،كمــا يتعرضْ ـ َ
رعايــة صحيــة منتظمــة تشــمل العــاج واألدويــة وســبل الوقايــة ،وفــي الغالــب لــم يكــن ذلــك متوفــراً خــال األزمــة ،كمــا
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لــم يتوفــر وجــود طبيــب/ة مختــص/ة فــي أمــراض النســاء ،وفــي كثيــر مــن الحــاالت لــم تكــن خدمــات أمــراض النســاء
ـكل عــام ،يمكــن القــول :إنّ االحتياجــات الخاصــة بالنســاء فــي مجــال الرعايــة الصحيــة لــم تحــظ
والــوالدة كافيــة .وبشـ ٍ
باالعتبــار الواجــب.
			
وحــول إمكانيــة حصــول الفتيــات والنســاء علــى الخدمــات الصحيــة فــي أي وقــت داخــل مراكــز اإليــواء جائــت آراء ممثلي/
ات المؤسســات أنهــا توافــرت بنســبة ( .)%40إن هــذه اإلجابــات ال تعنــي بالضــرورة توفــر الحصــول علــى الخدمــات
الصحيــة فــي مراكــز اإليــواء بيســر وانتظــام ،وإنمــا تقــدم مؤشــرات إيجابيــة فــي حــال توفرهــا بشــكل كا ٍ
ف ومســتمر .كمــا
أظهــرت نتائــج المقابــات أن ( )%17مــن ممثلــي/ات المؤسســات المبحوثــة أفــادوا بتوفــر ووجــود ممرضــات أو قابــات
داخــل مراكــز اإليــواء ،بينمــا أفــاد ( )%83بأنــه لــم يكــن هنــاك وجــود لممرضــات أو قابــات داخــل المراكــز.
وفيمــا يتعلــق بوجــود نظــام تحويــل فاعــل يعتمــده مقدمــو الخدمــات الصحيــة ؛ لتحويــل حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي إلــى المؤسســات المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات الدعــم النفســي واإلجتماعــي ،أجــاب ( )%83مــن ممثلــي/
ات المؤسســات المبحوثــة فــي المقابلــة الفرديــة المعمقــة بــــ (ال) ،فيمــا أجــاب ( )%17بنعــم .وذلــك علــى الرغــم مــن
وجــود نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني ،والــذي يهــدف
الــى مأسســة انظمــة وإجــراءات التحويــل بيــن المؤسســات االجتماعيــة والصحيــة والشــرطية ،التــي تقــدم الخدمــات فــي
المجــاالت المختلفــة للنســاء المعنفــات.
وكانــت أهــم األســباب التــي تمنــع الفتيــات والنســاء مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة فــي مراكــز اإليــواء ،مــن وجهــة
نظــر مقدمــي الخدمــات هــي :عــدم وجــود كادر مؤهــل أو مــدرب بنســبة ( ،)%27ثــم ابتعــاد مــكان تقديــم الخدمــة عــن
أماكــن تواجــد الفتيــات والنســاء بنســبة ( ،)%20وعــدم وجــود نســاء فــي طواقــم الدعــم النفســي واالجتماعــي بنســبة (.)%16
باإلضافــة إلــى بعــض األســباب األخــرى التــي تركــزت غالبـا ً حــول الخشــية مــن العنــف المجتمعــي ،والخــوف مــن تبعــات
اإلفصــاح عــن معلومــات بهــذه الخصوصيــة ،وخشــية التعــرض للتعنيــف مــن األهــل ،والفضيحــة ووصمــة العــار التــي قــد
تلحــق بهــنّ  ،إضافــة إلــى عــدم المعرفــة بوجــود وحــدة صحيــة حــول العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وذلــك بنســبة
(.)%37
  
اإلستجابة النفسية واالجتماعية للعنف القائم على النوع االجتماعي
يــرى ( )%33و( )%22مــن ممثلــي/ات المؤسســات المبحوثــة فــي المقابــات الفرديــة المعمقــة أن أنظمــة الدعــم النفســي
واالجتماعــي توفــرت للفتيــات والنســاء الناجيــات مــن العنــف علــى التوالــي خــال األزمــة ،بينمــا يــرى ( )%61منهــم
غيــاب هــذه األنظمــة للفتيــات ،و( )%72يــرون أن هــذه األنظمــة كانــت غيــر متوفــرة للنســاء.
وكانــت أكثــر األســباب التــي تحـ ّد مــن إمكانيــة حصــول الفتيــات والنســاء علــى خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي فــي
مراكــز االيــواء مــن وجهــة نظــر مقدمــي الخدمــات هــي :الخــوف مــن الكشــف عــن هويتهــنّ بنســبة ( ،)%19يليهــا بنســب
كل مــن :الخــوف مــن وصمــة العــار ،وعــدم وجــود كادر مؤهــل ومــدرب بنســبة ( ،)%18بينمــا حصلــت أســباب:
متســاوية ٍ
البعــد عــن أماكــن تقديــم مثــل هــذه الخدمــات ،وعــدم وجــود نســاء فــي طاقــم الدعــم النفســي واالجتماعــي ،وعــدم توفــر
ـكل منهــا ،أ ّمــا األســباب األخــرى ،فحصلــت علــى مــا نســبته ( )%6مــن جملــة
خدمــات الدعــم الســري علــى نســبة ( )%13لـ ٍ
ـكل
إجابــات مقدمــي الخدمــات ،وتركــزت حــول :عــدم توفــر الخدمــات بشــكل رئيســي ،وعــدم اإلعــان عــن الخدمــة بشـ ٍ
ـل ،وعــدم وجــود نظــام فــي أماكــن اإليــواء ،وعــدم المعرفــة بوجــود هــذه الخدمــات ،وعــدم ثقتهــنّ بمق ّدمــي الخدمــات،
فاعـ ٍ
وخوفهــنّ مــن عــدم الحصــول علــى خدمــة ســرية ،والخــوف مــن التبعــات التــي قــد تترتــب علــى اإلفصــاح عــن تجاربهــنّ ،
إضافــة إلــى رفــض األهــل والــزوج تحديــداً.
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شكل رقم ()7
األسباب التي ال تم ّكن الفتيات والنساء من الحصول على خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

ثانيا ً  :مسح الخدمات المقدمة للنساء في غزة من أجل مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي
تــم اســتخدام هــذه األداة بهــدف التعــرف علــى واقــع الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات فــي مجــال العنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي قبــل وخــال األزمــة ،وتحديــد مــدى مالءمــة هــذه الخدمــات الحتياجــات الفتيــات والنســاء الناجيــات مــن
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي .وقــد أجــري تطبيــق هــذه األداة علــى ( )22مؤسســة مــن محافظــات قطــاع غــزة
الخمــس حســب الجــدول أدنــاه فــي المالحــق.
وقــد أظهــرت نتائــج هــذا المســح أنّ ( )%49مــن المؤسســات المشــاركة فــي المســح تقــدم خدماتهــا للجمهــور مــن خــال
موظفي��ن/ات فــي المؤسســة ،و( )%27منهـ�م يقدم��ون الخدم��ات مـ�ن خــال متطوعيـ�ن/ات مؤهليـ�ن/ات ،بينمــا تقــدم الخدمــة
بنســبة ( )%24مــن قبــل الشــركاء الوطنييــن للمؤسســات الدوليــة واألمميــة .أ َّمــا عــن الفئــات العمريــة المســتهدفة ضمــن
نشــاطات المؤسســات المشــاركة فــي المســح فجــاءت فئــة النســاء البالغــات كأول فئــة بنســبة ( ،)%30والمراهقيــن/ات مــن
( )18-15ســنة بنســبة ( ،)%27أ ّمــا المراهقيــن/ات مــن ( )14-10بنســبة ( ،)%24واألطفــال بنســبة (.)%19
وأظهــرت نتائــج مســح الخدمــات أن طبيعــة الخدمــات المقدمــة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي قبــل
وقــوع األزمــة تمثلــت فــي خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي بنســبة ( )%26مــن إجمالــي الخدمــات المقدمــة ،والمســاعدة
القانونيــة بنســبة ( ،)%25وخدمــة التوعيــة والوقايــة بنســبة ( ،)%23وخدمــة الرعايــة الصحيــة بنســبة ( ،)%11وتقديــم
الحمايــة واألمــن والمــأوى بنســبة ( )%8فقــط .فيمــا حصلــت الخدمــات األخــرى علــى نســبة ( ،)%7وتمثلــت فــي الخدمــات
االغاثيــة ،والمســاعدات الطارئــة ،والتحويــل إلــى مؤسســات قانونيــة ،ومتابعــة ورصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلنســانية فــي
مراكــز اإليــواء ،ونشــر تقاريــر حــول االنتهــاكات .وتبــدو النســب متقاربــة إلــى حــد كبيــر ،باســتثناء تقديــم الحمايــة واألمــن
والمــأوى ،والتــي أظهــرت فارق ـا ً كبيــراً عــن الخدمــات األخــرى؛ ربمــا نتيجــة الصعوبــات المصاحبــة للترويــج لفكــرة
البيــوت اآلمنــة فــي قطــاع غــزة ،والتــي يعتبرهــا البعــض منافيــة للعــادات والتقاليــد وغريبــة عــن المجتمــع.
الخدمات الصحية
أظهــرت نتائــج مســح الخدمــات أنّ عــدد المؤسســات التــي لديهــا طاقــم طبــي للتعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي هــو ( )5مؤسســات فقــط مــن إجمالــي عــدد المؤسســات المشــاركة فــي المســح ،أي مــا نســبته (.)%23
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ـن للعنــف ،األمــر الــذي ينبــه إلــى ضــرورة
وهــي نســبة غيــر كافيــة بالنظــر إلــى عــدد الفتيــات والنســاء اللواتــي يتعرضْ ـ َ
العمــل علــى زيــادة الكــوادر الطبيــة المؤهلــة للتعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف ،ســواء كان ذلــك فــي مجــال الطــب النفســي
أو الطــب العــام.
كمــا بينــت نتائــج المســح أنّ مــا نســبته ( )%60مــن المؤسســات التــي تقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة ســبق وحصــل فيهــا
الطاقــم الطبــي علــى تدريبــات متخصصــة فــي الرعايــة الســريرية للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
ونســبة ( )%40لــم يحصــل فيهــا الطاقــم علــى أي تدريــب مــن هــذا النــوع.
ومــن النتائــج المهمــة التــي كشــفتها أداة مســح الخدمــات ،هــي أن ( )%20مــن المؤسســات المبحوثــة يتواجــد لديهــا معــدات
مــا بعــد االغتصــاب ،لكنهــا غيــر قــادرة علــى اســتخدامها بســبب المنــع الحكومــي .ونســبة ( )%80مــن المؤسســات
المشــمولة بالمســح ال يوجــد لديهــا مثــل هــذه المعــدات ،وهــي نســبة طبيعيــة تتوافــق مــع التوجهــات االجتماعيــة ،والثقافيــة
المتعلقــة باالغتصــاب فــي المجتمــع الفلســطيني عامــة وقطــاع غــزة خاصــة.
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي
كشــفت نتائــج مســح الخدمــات أن المؤسســات المبحوثــة تقــوم بتقديم خدمــة إدارة الحالة والدعــم النفســي واالجتماعي ،وتقديم
خدمــات نشــاطات جماعيــة ،وجلســات استشــارية جماعيــة بنســبة ( ،)%34أ ّمــا خدمــة الدعــم العاطفــي األساســي ،فتقدمهــا
بنســبة ( ،)%20والخدمــات األخــرى كمــا عبــرت عنهــا المؤسســات حصلــت علــى نســبة ( ،)%12وهــي االستشــارات،
المقابــات الفرديــة ،دورات ســيكودراما ،ورش توعيــة ،الدفــاع المجانــي عــن الحــاالت ،جلســات فرديــة ،زيــارات ميدانيــة،
عيــادات قانونيــة ،أنشــطة ترفيهيــة.
كمــا أظهــر مســح الخدمــات أن مــا نســبته ( )%89مــن المؤسســات المبحوثــة لديهــا مســئول لمتابعــة قضايــا العنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي ،و( )%11ال يوجــد لديهــا مســئول لمتابعــة هــذه القضايــا .وهــي نســبة تعبــر عــن اهتمــام كبيــر
مــن المؤسســات بقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،كمــا تعكــس أيضـا ً طلبـا ً كبيــراً علــى مثــل هــذا النــوع مــن
الخدمــات.
وأفــادت ( )%83مــن المؤسســات المشــاركة فــي مســح الخدمــات أنــه تتوفــر لديهــم مســاحة آمنــة وســرية للموظفيــن؛
الســتقبال الناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،فيمــا أشــار ( )%17فقــط منهــم إلــى عــدم توفــر هــذه
المســاحة لديهــا .وذكــرت ( )%16مــن العينــة أنــه يتواجــد لــدى المؤسســة مــأوى آمــن الســتقبال الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،فــي حيــن كانــت نســبة المؤسســات التــي ليــس لديهــا هــذا المــأوى (.)%84
خدمات الحماية واألمن
أظهــرت نتائــج مســح الخدمــات أنّ ( )%23مــن المؤسســات المبحوثــة تعمــل فــي مجــال األمــن والحمايــة ،و( )%77منهــا ال
توجــد لديهــا هــذه الخدمــة .وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع نســبة المؤسســات التــي يتوافــر بهــا مــأوى آمــن الســتقبال الناجيــات
مــن العنــف ،ممــا يؤكــد الحاجــة الماســة لتركيــز العمــل فــي هــذا الجانــب.
بالنســبة للخدمــات المقدمــة ،أظهــر المســح أنّ ( )%62مــن المؤسســات التــي تقــدم خدمــات األمــن والحمايــة توفــر خدمــة
تخطيــط الحمايــة واألمــن للناجيــات ،و( )%25منهــا تقــدم خدمــة البيــوت األمنــة ،بينمــا حصلــت الخدمــات األخــرى علــى
نســبة ( ،)%13وتمثلــت فــي تحويــل حــاالت للجهــات المختصــة .وتقــدم هــذه المؤسســات خدماتهــا بالمرتبــة االولــى لفئــة
النســاء البالغــات ( ،)%31والمراهقي��ن/ات األكبــر ســنا بنســبة ( ،)%25واألطفــال بنســبة ( ،)%25أمّــا المراهقيــن/ات
فحصلــوا علــى نســبة (.)%19
التحديات التي تواجه المؤسسات عند تقديم خدمة العنف المبني على النوع االجتماعي
بينــت نتائــج المســح أنّ ثمــة تحديــات كبيــرة تواجــه عمــل المؤسســات فــي تقديــم خدماتهــا للفتيــات والنســاء ،خاصــة أثنــاء
األزمــات ،يمكــن تصنيفهــا كالتالــي:
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-

أتحدي��ات تتعلــق بطبيع�ةـ العملــ :منه��ا ضخام��ة أعدــاد النازحي��ن/ات بدرجــة أكبــر مــن طاقــة المؤسســات ،وقدراتها
المحــدودة ،ومحدوديــة التمويــل ،إضافــة إلــى اختــاف وتعــدد المناطــق وتنــوع النازحيــن/ات ،وبالتالــي صعوبــة
التنقــل والحركــة فــي ظــل القصــف المســتمر والعشــوائي لمختلــف مناطــق قطــاع غــزة ،إضافــة إلــى تحــدي آخــر
ال يقــل أهميــة عــن الســابق ،تمثــل فــي عــدم وجــود خطــة طــواريء يمكــن االســتناد عليهــا فــي مثــل هكــذا حــاالت.
فيمــا لع�بـ الواقــع السياس��ي واالجتماعــي ،وقل��ة المــوارد المالي�ةـ والبش��رية دوراً كبيــراً فــي تحجيــم قــدرات
المؤسســات العاملــة فــي هــذه الخدمــات؛ نتيجــة إبــداء الحكومــة تحفظــات علــى بعــض أنشــطتها وخدماتهــا ،خاصــة
تلــك المتعلقــة بتقديــم خدمــات تتعلــق بقضايــا العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،وعلــى رأســها توفيــر بيــوت حمايــة
آمنــة للمعنفــات.

-

بتحديــات تتعلــق بقلــة الوعــي االجتماعــي تجــاه قضايــا العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،وشــيوع نظــرة متدنيــة
للفتيــات والنســاء الناجيــات مــن العنــف ،األمــر الــذي أدى إلــى تضييــق وجــود بيــوت آمنــة ،وفــرض إجــراءات
متشــددة علــى إمكانيــة التوســع فيهــا ،ترافــق ذلــك مــع ثقافيــة ذكوريــة مهيمنــة ،ســاهمت فــي جعــل التجــارب
الســابقة للبيــوت اآلمنــة غيــر ناجحــة؛ بســبب خصوصيــة الوضــع فــي غــزة ،إضافــة إلــى الصعوبــات الناجمــة عــن
العــادات والتقاليــد ،وعــدم توفــر منظمــة رســمية لحمايــة الفئــات المســتهدفة.

-

جتحــدي يتعلــق بمهنيــة المتخصصيــن ،وعــدم وجــود آليــات للمتابعــة ،خصوصًــا؛ بســبب عــدم تطبيــق النظــام
الوطنــي لتحويــل حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،والمقــر مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
ووزارة شــؤون المــرأة ،والمعمــول بــه فــي الضفــة الغربيــة وعــدم معرفــة العامليــن/ات فــي المجــال الصحــي
بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،األمــر الــذي يؤثــر علــى إمكانيــة اســتخدام الطــرق المناســبة للتعامــل مــع
الحــاالت صحي ـا ً وقانوني ـاً.
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ثالثاً :تدقيق األمن والسالمة في مراكز اإليواء

أداة تدقيــق األمــن والســامة فــي مراكــز اإليــواء هي اســتمارة مالحظــات اســتخدمها الباحثــون/ات كأداة بحثية؛ الستكشــاف
مــدى توفــر وتحقــق آليــات الحمايــة واألمــن والســامة فــي مراكــز اإليــواء المشــمولة بالبحــث والمبيَّنــة بالمالحــق .وقــد
اعتمــدت هــذه االســتمارة علــى مالحظــات الباحثيــن/ات المباشــرة مــن خــال وجودهــم الفعلــي فــي مراكــز اإليــواء
المبحوثــة.
الوضع العام في مراكز اإليواء
كشــفت قائمــة تدقيــق األمــن والســامة التــي اســتخدمها الباحثــون الميدانيــون /ات فــي مراكــز اإليــواء عــن أوضــاع غيــر
ـوع خــاص ،نظــراً
الئقــة إنســانياً ،ومهينــة للكرامــة اإلنســانية ،خاصــة للفتيــات والنســاء اللواتــي يحتجْ ـ َ
ـن لمراعــاة مــن نـ ٍ
الحتياجاتهــن الخاصــة والمختلفــة عــن حاجــات الرجــال ،فقــد تبيــن مــن المالحظــة المباشــرة للباحثيــن الميدانييــن/ات وجــود
اكتظــاظ ســكاني كبيــر فــي ( )10مراكــز مــن أصــل ( )13مركــز إيــواء شــملتهم الدراســة ،إضافــة إلــى وجــود مشــكالت
واضحــة تمثلــت فــي عــدم خلــو الممــرات المؤديــة إلــى الغــرف والســاحات الخارجيــة مــن الرجــال تحديــدا .وتبيــن لــدى
الباحثيــن/ات أن نســبة ( )%64مــن مراكــز اإليــواء المبحوثــة تعانــي مــن مشــاكل فــي اإلضــاءة ومشــاكل تتعلــق باالكتظــاظ
فــي الممــرات ،بينمــا لــم توجــد هــذه المشــاكل فــي ( )%36مــن هــذه المراكــز.
المياه والصرف الصحي
خــال الحــرب تعرضــت خطــوط الميــاه وبنيتهــا األساســية للقصــف المســتمر ،مــا خلــق أزمــة ميــاه كبيــرة تحملــت النســاء
فيهــا العــبء األكبــر ،وألقــى علــى كاهلهــنّ مهمــات جديــدة وشــاقة؛ مــن أجــل توفيــر ميــاه الشــرب الصالحــة والنظيفــة
لهــنّ وألســرهنّ  .وقــد تــم معالجــة أزمــة انعــدام توفــر الميــاه النظيفــة والصالحــة للشــرب فــي مراكــز اإليــواء مــن خــال
تزويدهــا بميــاه فــي براميــل ،ولكنهــا لــم تكــن كافيــة ،وفــي كثيــر مــن األحيــان لــم تكــن متوفــرة ولــم تكــن نظيفــة ،مــا يجعــل
ـن عــن اســتخدامها حمايــة ألطفالهــنّ .
األمهــات يحج ْمـ َ
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أمــا ميــاه االســتخدام المنزلــي فقــد كانــت شــحيحة ،أوالً بســبب عــدم تنقــل عربــات نقــل الميــاه الحلــوة بســبب إمكانيــة
تعرضهــا للخطــر ،األمــر الــذي أدى إلــى عــدم القــدرة علــى العنايــة بالنظافــة الشــخصية وانتشــار األمــراض الجلديــة .هــذا
الوضــع دفــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــد بعــد أســبوعين مــن
انــدالع الحــرب لضمــان توفيــر أماكــن الســتحمام النســاء والرجــال ،وكانــت هنــاك حمــات كبيــرة للنظافــة ،وتخصيــص
عمــال لتنظيــف الحمامــات ،وإشــراك ســكان مركــز اإليــواء فــي هــذه الحمــات ،وقــد لعــب االكتظــاظ الســكاني داخــل
مراكــز اإليــواء الــدور األكبــر فــي تفاقــم مشــكلة النظافــة ،بالترافــق مــع انعــدام توفــر الميــاه بشــكل منتظــم وســلس.
كمــا لــم يكــن عــدد المراحيــض فــي مراكــز اإليــواء كافيـا ً لعــدد النازحيــن/ات ،وكانــت مشــتركة لــكل مــن النســاء والرجــال
فــي بدايــة األزمــة فــي معظــم المناطــق ،ولكــن فــي وقــت الحــق تــم تــدارك الوضــع وفصلــت الحمامــات ،بحيــث أصبــح
هنــاك حمامــات خاصــة بالنســاء ،وأخــرى خاصــة بالرجــال .وكان هنــاك شــكوى متكــررة مــن انعــدام النظافــة ،وانتشــار
الروائــح الكريهــة ،وابتعادهــا عــن الغــرف ،وعــدم توفــر حمــام فــي كل طابــق؛ مــا يضاعــف مــن عــدم الشــعور باألمــان.
وقــد أظهــرت نتائــج أداة تدقيــق الســامة والحمايــة واألمــن وجــود مشــاكل لــدى مراكــز االيــواء فــي خدمــات الميــاه،
والصــرف الصحــي ،مــن حيــث نقــاط الميــاه ،وأماكــن االســتحمام ،ويافطــات االرشــاد للمرافــق الصحيــة ،واألقفــال علــى
أبــواب المراحيــض ،ومــواد التنظيــف ،ومناطــق الغســيل ،والعنــف بيــن األســر بنســبة ( ،)%78وبينمــا لــم توجــد هــذه
المشــاكل فــي ( )%22مــن مراكــز اإليــواء المبحوثــة.
شكل رقم ()8
المياه والصرف الصحي في مراكز اإليواء

األمان والخصوصية ومساحات الطبخ
م��ن وجه��ة نظرــ الباحثي��ن/ات ،توفــر األمــان والخصوصيــة ومســاحات الطبــخ بنســبة ( )%4فقــط فــي مراكــز اإليــواء
المبحوثــة ،أي أنهــا لــم تتوفــر بنســبة كبيــرة للغايــة وصلــت إلــى ( .)%96وهــي نســبة تعبــر عــن مــدى غيــاب احتياجــات
النســاء عــن القائميــن علــى مراكــز اإليــواء ،األمــر الــذي ضاعــف مــن األعبــاء الملقــاة علــى كاهلــنّ  ،خاصــة فــي حــال
وجــود معاقيــن ،أو كبــار ســن ،أو رضــع ،أو نســاء فــي حالــة نفــاس يحتاجــون إلــى إعــداد طعــام خــاص.
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التواجد المجتمعي والوصول إلى الخدمات
أظهــرت النتائــج المعتمــدة علــى مالحظــات ومشــاهدات الباحثيــن/ات أنّ الوصــول إلــى المــدارس واألســواق كان ســهالً
بنســبة كبيــرة بلغــت ( ،)%81فيمــا كانــت هنــاك صعوبــات بنســبة ( )%19فقــط.
وأظهــرت النتائــج تســاوي نســبة تواجــد مقدمــي الخدمــات وغيابهــم بنســبة ( )%50لــكل منهمــا .وقــد حظيــت خدمــة تقديــم
المــواد الغذائيــة بأعلــى نســبة تواجــد لمقدمــي الخدمــات فــي مراكــز اإليــواء بنســبة ( )%23مـ�ن وجهـ�ة نظـ�ر الباحثيـ�ن/
ات ،يليهــا مقدمــو خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي بنســبة ( ،)%19ثــم الخدمــات الصحيــة بنســبة ( ،)%17ثــم وحــدات
الحفــاظ علــى األمــن داخــل المــأوى بنســبة ( ،)%15يليهــا مقدمــو خدمــات التســجيل بنســبة ( ،)%14ثــم الشــرطة بنســبة
( ،)%8فيمــا حصــل كل مــن الجماعــات المســلحة ،ووجــود حواجــز ونقــاط تفتيــش علــى ( )%2لــكل منهمــا.

رابعاً :المجموعات المركزة

تــم خــال الدراســة تنفيــذ ( )18مجموعــة مركــزة ،مــع النســاء والفتيــات والرجــال ،توزعــت علــى محافظــات قطــاع غــزة
الخمــس ،بواقــع ( )9مجموعــات للنســاء بنســبة ( )%50مــن عــدد المجموعــات المركــزة ،و( )6مجموعــات للفتيــات مــن
الفئــة العمريــة ( )19-14ســنة بنســبة ( ،)%33و( )3مجموعــات للرجــال بنســبة ( )%17مــن اجمالــي عــدد المجموعــات
المركــزة .وبلــغ عــدد المشــاركين/ات فــي هــذه المجموعــات ( )219شــخصا ً مــن كال الجنســين ( 106نســاء 73 ،فتيــات،
و 40رجــال).
القسم األول :شعور النساء والفتيات باألمان والسالمة بعد األزمة
ش�� ّكل ع�دـم الش�عـور باألمـ�ان ل��دى الفتي�اـت المراهقــات فــي مراكــز اإليــواء ،واألســر المســتضيفة علــى
حــد ســواء الخطــر األول ،الــذي يهــدد أمنهــنّ النفســي والجســدي ،وشــعورهن باالطمئنــان والراحــة.
وأكــدن علــى أن رحلــة الهــروب مــن منازلهــنّ أثنــاء القصــف اإلســرائيلي لمناطــق ســكناهنّ تجربــة مؤلمــة
شــديدة الحضــور فــي حديثهــنّ  ،وتظهــر فــي انفعالهــنّ وبكائهــنّ عنــد ذكرهــا (مالحظــة مباشــرة للباحثيــن/
ات) .وأظهــرت النتائــج أن الفتيــات كــن يشــعرن باألمــان أكثــر داخــل مراكــز اإليــواء فــي األيــام األولــى
للنــزوح ،ولكنهــنّ ْ
فقد َنــه بعــد ذاك .تقــول إحــدى الفتيات«:أنــا شــخصيا ً أشــعر بعــدم االرتيــاح والتخــوف
مــن تواجــدي فــي هــذا اإليــواء ،وخاصــة فــي أوقــات الليــل ،و أوقــات غيــاب األهــل ،ألننــي أشــعر فــي
بعــض األحيــان بــأنّ أحــد اً مــا ســيعتدي علّــي»
وتقــول إحــدى الفتيــات النازحــات الــى األســر المســتضيفة«:نزحنا إلــي بيــت جــدي وكان النــزوح كأنــه
يــوم الحشــر ،خرجنــا مــن البيــت إلــى الســاحة مشــيا ً علــى األقــدام ،ثــم ذهبنــا إلــى بيــت عمــي ،ولكــن
لــم نرتــاح فيــه ،وخرجنــا إلــى بيــت جــدي وكان يوجــد فيــه عــدد كبيــر مــن النــاس ،كان ال يوجــد مــاء
وال كهربــاء .ثــم خرجنــا إلــى بــرج الخطيــب فــي شــارع النفــق وجلســنا فيــه لمــدة يوميــن ،ولكــن
خرجنــا منــه بســبب اتصــال جيــش الدفــاع علــى أحــد ســكان البــرج ،بســبب الصدمــة والخــوف لــم نســتطع
حتــى لبــس مالبســنا والخــروج مــن البيــت وبمجــرد خروجنــا تــم قصــف البيــت ،وكان قريــب مــن بيــت
جــدي الــذي عدنــا إليــه ،وأثنــاء خروجنــا فقدنــا أحــد أخوتــي ،وكان صــوت أبــي وهــو يصــرخ وينــادي
عليــه وكانــت النــاس بالشــارع تبكــي علــى بــكاء أبــي وصراخــه علــى أخــي يقلقنــا ،ولكــن وجدنــاه مــع
أخــي األكبــر قــد ســبقنا علــى البيــت كنــا نخشــى مــن فقــدان أحــد أخوتــي ،فنحــن نريــد المــوت جميعــا ً دون
اســتثناء وال نريــد أن نتحســر علــى مــوت أحــد منــا .كان خوفنــا ال يوصــف ،وكنــا ننتظــر المــوت كل
دقيقــة»
وكذلــك األمــر كان علــى صعيــد النســاء ،حيــث جــاءت معظــم إجاباتهــن لتعبــر عــن غيــاب الشــعور باألمــان ،بســبب
الوضــع األمنــي العــام ،وتــرك المنــزل ،ومــا ينجــم عنــه مــن خــوف وقلــق وعــدم شــعور بالراحــة ،والتعــرض للمخاطــر،
ســواء أكــن مــن النســاء الالتــي نزحــن الــى مراكــز اإليــواء ،أو االســر المســتضيفة .وذكــرت النســاء أنهــن كــن فــي خــوف
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دائــم؛ بســبب القصــف اإلســرائيلي المتواصــل لــكل المناطــق بــا اســتثناء ،تقــول احــدى النســاء النازحــات لمراكــز االيــواء:
«لــم نشــعر باألمــان ،غــزة كلهــا لــم يكــن فيهــا آمــن؛ ألننــي لســت فــي بيتــي ،لــو فــي بيتــي لمــا شــعرت بحجــم هــذا الخــوف،
أينم��ا كن��ت أتنق��ل كان القص��ف معن��ا ،أينم��ا أذه��ب أج��د القص��ف والض��رب»
وتقــول مشــاركة أخــرى«:وهللا ،مــا حســيت باألمــان ،مفــش أمــان ال بمدرســة وال فــي بيتــك أمــان ،مفــش أمــان ال مــن
النــاس وال مــن القصــف»
وتباينــت أســباب عــدم الشــعور باألمــان بيــن الفتيــات المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة مــن النازحــات الــى مراكــز
اإليــواء ،والنازحــات إلــى األســر المســتضيفة .حيــث ذكــرت الفتيــات مــن األســر المســتضيفة أن ســبب عــدم شــعورهن
األساســي باألمــان هــو الخــوف مــن عــودة العــدوان مــرة أخــرى .تقــول إحــدى المشــاركات«:ال يوجــد أمــان حتــى بعــد
الحــرب ،النــاس حتــى اآلن متخوفــة مــن إعــادة اســتمرار الحــرب ،إذا لــم يوجــد حــل .كنــت أنظــر إلــى أقاربــي والنــاس
اللــي بعرفهــم كأنــي بشــوفهم آلخــر مــرة ،بســبب عــدم وجــود األمــان ،وأودعهــم بنظراتــي ،بعــد الدمــار والخــراب والــي
صــار ببيتنــا إحساســي أنــا وأهلــي وكأنــا موجوديــن بالشــارع ،ال يوجــد عنــدي أمــل وال تفــاؤل ورغــم عودتنــا لمنزلنــا إال
أننــا لــم نســتطيع التعايــش مــع منزلنــا ،حيــث أننــا مازلنــا ننــام ونجلــس بالحجــاب لعــدم خصوصيــة المنــزل»
وتقــول أخرى«:لــم أتخيــل أن تصيــر حــرب بهــذه القــوة ،قلنــا حــرب مثــل الحــروب اللــي فاتــت ومــازال الخــوف موجــود،
وذلــك لرجــوع الحــرب بعــد شــهر».
فيمــا تقــول ثالثــة« :ال أمــان ولــن نشــعر باألمــان مهمــا حيينــا ،خرجنــا مــن البيــت بعــد تهديــد جيــش االحتــال قصــف
بيــت مجــاور ،وأصيــب والــدي بعــد القصــف بشــظايا وكنــا نتنقــل مــن مــكان إلــى مــكان ،وكنــا نرجــع إلــى البيــت فــي
أيــام التهدئــة» أ ّمــا الفتيــات المشــاركات مــن مراكــز اإليــواء فذكــرْ َن أن القصــف المســتمر فــي حــد ذاتــه لــم يشــكل الخطــر
األول علــى شــعورهن باألمــان ،بــل الخــوف علــى أنفســهن وتعرضهــن لإلعتــداء ،تقــول إحــدى الفتيــات«:ال يوجــد أمــان
فــي أي مــن مراكــز اإليــواء؛ ألننــي دائمـا ً أشــعر بالخــوف مــن كل شــيء فنحــن بنــات ،وهــذا أكثــر مــا يزعجنــي ،أكثــر
مــن وجــود أي اعتــداء»
األمــر الــذي يعنــي أنّ الشــعور باألمــان مرتبــط بأمانهــم الشــخصي والجســدي ،وأكــدت الفتيــات علــى أنهــن مازلــن يشــعرن
بالخــوف حتــى بعــد انتهــاء الحــرب؛ وذلــك لعــدة أســباب :منهــا وجــود غربــاء ال يعرفوهــم فــي مركــز اإليــواء ،والخــوف
مــن العنــف الــذي يقــع أثنــاء تقديــم المســاعدات الغذائيــة ،والخــوف مــن انتهــاك فضائهــن الخــاص مــن قبــل الغربــاء ،أو
احتماليــة تعرضهــن النتهــاكات جسدية/جنســية ،والخــوف مــن عــودة العــدوان بعــد شــهر مــن انتهــاء الهدنــة .وتبيــن خــال
المجموعــات المركــزة أن الفتيــات يعبــرْ َن عــن األمــور الجســدية والجنســية باســتحياء ،وبكلمــات غيــر واضحــة ،غالبـاً،
لكنهــا توحــي بخوفهــنّ علــى أجســادهن مــن التعــرض للعنــف الجنســي.
أمــا نتائــج المجموعــات المركــزة مــع النســاء ،فبينــت أنــه ال يوجــد اختــاف بيــن مخــاوف النســاء فــي مراكــز اإليــواء
واألســر المســتضيفة ،والتــي تمحــورت فــي معظمهــا حــول أســباب محــددة ،كالشــعور الدائــم بالخطــر؛ بســبب اســتهداف
معظــم المناطــق ،والخــوف مــن تجــدد العــدوان الــذي مــازال يســيطر علــى النســاء بشــكل كبيــر .باإلضافــة إلــى عــدم
الشــعور بالراحــة والخصوصيــة ،وعــدم توفــر الميــاه والكهربــاء وهــدم البيــوت .تقــول احــدى الســيدات«:أنا مرعوبــة
جــدا حتــى اآلن مــا بنــام الليــل؛ ألنــه فــي حــال صــار قصــف أو رجعــت الحــرب أنــا أســكن فــي منطقــة مقطوعــة مــن
المواصــات ،ال أســتطيع الهــرب أنــا وأبنائــي علــى الفــور» وأخرى«:نحــن نســكن فــي منطقــة حدوديــة وفــي خطــر دائــم
حتــى اآلن صــوت القصــف فــي أذنــي ،وأطفالــي عندمــا يســمعون صــوت ســيارة تعبئــة الميــاه ،أو أي صــوت مرتفــع علــى
الفــور يركضــون ،ويصرخــون يظنــون أنــه قصــف» وتقــول أخــرى« :كنــت أنــام بالجلبــاب و الحمــام واحــد ،كنــت أنتظــر
ســافي يطلعــوا مــن البيــت حتــي أدخــل الحمــام ،ألنــي خجالنــة أروح علــى الحمــام قــدام ســافي»
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أنواع العنف والمخاطر التي تعرضت لها الفتيات والنساء في مراكز اإليواء واألسر المستضيفة خالل األزمة
أظهــرت نتائــج المجموعــات المركــزة مــع الفتيــات والنســاء أنهــن تعرضــن للعنــف بدرجــات مختلفــة ،وجــاء العنــف
النفســي فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن أنــواع العنــف التــي ذكرتهــا الفتيــات والنســاء ،يليــه العنــف الجســدي .وأرجعــت
الفتيــات والنســاء ذلــك إلــى الضغــط النفســي الناجــم عــن األزمــة ،وشــعور األهالــي بالعجــز تجــاه أبنائهــم؛ لعــدم قدرتهــم
علــى حمايتهــم ،وعــدم توفيــر أدنــى احتياجاتهــم كاألمــن والحمايــة.
تقــول احــدى المشــاركات« :كان هنــاك رجــال يضربــوا أطفالهــم ونســائهم؛ بســبب الضغــط النفســي» أخــرى تقول«:الــكل
كانــت أرواحهــم فــي أنوفهــم؛ بســبب ضيــق الحيــاة والتشــتت»
وبوجــه خــاص ،اعتبــرت الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء أن وضعهــن بشــكل عــام هــو شــكل مــن أشــكال العنــف
ـن مــن ضيــق المــكان واالزدحــام والخــوف ،إضافــة إلــى انعــدام الخصوصيــة والوقــوف فــي طوابيــر
النفســي ،حيــث يعان ْيـ َ
طويلــة ،واالنتظــار لدخــول الحمــام؛ ممــا شــك ّل معانــاة يوميــة لهــنّ شــعرنّ بســببها بالضغــط وعــدم الراحــة والخجــل.
وعــن مرتكبــي العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،كان هنــاك إجمــاع علــى أن المرتكــب األساســي للعنــف هــو االحتــال
اإلســرائيلي ،وتحدي ـ ًدا أثنــاء نزوحهــن مــن منازلهــن إلــى مراكــز اإليــواء أو منــازل األســر المســتضيفة ،يليــه الدائــرة
األســرية القريبــة بــدءًا مــن الــزوج واألب واألخ ،ثــم أخيــرً ا األقــارب عموم ـاً ،وأشــارت الفتيــات والنســاء أي ً
ضــا وجــود
عنــف مــن النســاء تجــاه النســاء بعضهــن البعــض ،تحدي ـ ًدا األم أو زوجــة األخ أو العمــة والجــدة.
ولقــد تبيــن مــن إجابــات الفتيــات والنســاء المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة ،عمــق شــعورهن بعــدم وجــود مــن
يقــدم لهــنّ المســاعدة ،واعتقادهــن بعــدم وجــود مــن يعاقــب مرتكبــي العنــف ضدهــنّ وتحديــ ًدا إذا كان مــن األقــارب.
حيــث أجمعــت المشــاركات علــى أنــه ال يوجــد أي تدخــل لمنــع العنــف ،كمــا ال توجــد أيــة جهــة مســؤولة تســتطيع النســاء
اللجــوء إليهــا فــي حــال تعرضهــا للعنــف .وذكــرت النســاء والفتيــات أنــه ال يتبقــى أمامهــن مــن خيــارات ســوى الصمــت،
أو لجــوء النســاء تحديداًإلــى حلقــات التفريــغ النفســي غيــر الممنهــج؛ لتبــادل األحاديــث والشــكوى لغيرهــنّ مــن النســاء .كمــا
أكــدت المشــاركات علــى أن عــدم تعــرض مــن يرتكــب العنــف ألي نــوع مــن المســاءلة ،يجعلــه يتمــادى فــي ممارســته
ـن أي دعــم نفســي ،ولــم يكــن هنــاك مــن يقــدم المســاعدة لهــنّ  .تقــول إحــدى
للعنــف .وأفــادت الفتيــات تحديـ ًدا أنهــنّ لــم يتلق ْيـ َ
المشــاركات«:إذا كان األب أو الــزوج أو األخ هــو مــن ارتكــب العنــف مــن الــذي ســيعاقبهم .ال يوجــد مــن يعاقــب
مرتكــب العنــف اتجاههــن» وتقــول مشــاركة أخرى«:مــا الــذي يحــدث يعنــي؟ ال شــيء! بــل علــى العكــس يســتمرون فــي
تعنيفنــا بــا عقــاب».
حصول الفتيات والنساء على المساعدة في حال تعرضهن للعنف خالل األزمة
أظهــرت نتائــج المجموعــات المركــزة مــع الفتيــات مــن مراكــز اإليــواء واألســر المســتضيفة أنهــن فــي الغالــب ال يلجــأْ َن
ـن للعنــف مــن الغربــاء ،خاصــة مــن الشــباب .وفــي حــاالت قليلــة ذكــرت
إلــى أحــد لطلــب المســاعدة فــي حــال تعرضْ ـ َ
ـن للتوبيــخ ،ويتــم تحميلهــن مســؤولية مــا
الفتيــات أنهــنَّ لجــأْ َن إلــى األم أو األب أو األخ ،إال أنهــن كــن دائم ـا ً يتعرضْ ـ َ
ـن لــه مــن عنــف ،لذلــك ال يكــررْ َن التجربــة ويكتفيــن بالصمــت ،أو معالجتهــنّ
يحــدث لهــن مــن مشــكالت ،ومــا يتعرضْ ـ َ
الشــخصية للموقــف .تقــول إحــدى الفتيات«:أحتفــظ بــكل شــيء داخلــي ،وأتركهــا لأليــام» وتقــول فتــاة أخرى«:لمــن
نتوجــه؟ ال أحــد يســال عنــا وعمــا نريــد أو نحتــاج ،والجــواب الدائــم هــو نحــن فــي حــرب ،وال يوجــد مــن نلجــأ إليــه»
وذكــرت إحــدى الفتيــات المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة مــن مراكــز اإليــواء أنهــا تعرضــت للضــرب مــن
ت بــدك تجبيلنــا المشــاكل!» وتبيــن مــن خــال
قبــل عمهــا ،وعندمــا ذهبــت لتشــكو إلــى أمهــا عن ّفتهــا ،وقالــت لهــا« :أن ـ ِ
ـن مــن تدهــور الحالــة النفســية ،وزيــادة الشــعور بالضغــط النفســي
المجموعــات المركــزة أن كثيــراً مــن الفتيــات يعان ْيـ َ
واالجتماعــي؛ لعــدم وجــود مســتمع ومنصــف لهــنّ  ،ممــا يؤثــر عليهــنّ وعلــى أمنهــنّ النفســي والشــخصي ســلبياً.
ولــم يختلــف األمــر كثيــرً ا بالنســبة للنســاء ،حيــث أظهــرت النتائــج أن النســاء أي ً
ـن أنــه ال يوجــد أي جهــة يمكنهــن
ضــا ير ْيـ َ
بشــكل عــام تميــل لطلــب المســاعدة الوديــة
التوجــه إليهــا فــي حــال تعرضهــنّ للعنــف .كمــا بينــت النتائــج أن النســاء
ٍ
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مــن أشــخاص ذوي قرابــة منهــا ،وتشــعر بالراحــة النفســية معهــم فــي حــال تعرضهــا للعنــف .وأنهــنّ غال ًبــا يلجــأْ َن إلــى
التفاهمــات العائليــة لحــل المشــكالت الناجمــة عــن العنــف ،خاصــة وأنــه ال توجــد خيــارات متاحــة أمامهــن للبحــث عــن
حلــول بديلــة ،وفــي النهايــة يضطــررْ َن إلــى الرضــوخ و(االحتمــاء) بالصمــت ،والبقــاء بــكل ســلبياته ،خصو ً
صــا هــؤالء
المســتضافات فــي األســر .تقــول إحــدى المشــاركات«:أميل لكتابــة مذكراتــي كنــوع مــن التفريــغ النفســي لذاتهــا ،خاصــة
فــي ظــل انقطــاع تواصلــي مــع أســرتي بســبب تشــتتنا»
كمــا أظهــرت نتائــج المجموعــات المركــزة أنّ الشــرطة والجهــات الرســمية هــي آخــر مــن تفكــر الفتيــات والنســاء باللجــوء
إليهــم ،واعتبــرْ َن ذلــك خــارج عــن نطــاق األصــول والعــادات والتقاليــد المتعــارف عليهــا اجتماعيـاً ،وهــذا أمــر طبيعــي
فــي بيئــة محافظــة وتقليديــة ،تلعــب الثقافــة العشــائرية فيهــا دوراً كبيــراً ومهيمن ـا ً فــي حــاالت كثيــرة؛ لــذا مــن الطبيعــي
جــداً والمقبــول اجتماعي ـا ً وثقافي ـا ً لجــوء الفتيــات والنســاء إلــى األقــارب بالدرجــة األولــى؛ لحــل مشــكالتهنّ ودي ـاً ،وفــي
حــال تعثــر ذلــك ،كان الصمــت هــو الخيــار األوســع الــذي تعتمــده الفتيــات والنســاء فــي مواجهــة العنــف «ال أبلــغ أحــد
بمشــاكلي أحتفــظ بهــا لنفســي؛ ألن لــي أخ واحــد مريــض جــدا أخــاف عليــه أن يمــوت أن علــم أنــي لســت بخيــر وأيضــا ال
أســتطيع أن أخبــر زوجــي بمــا يفعلــه معــي أســافي وعمــي؛ ألنّ زوجــي مريــض ،ال أريــد أن أزيــد همــه ألنــه ال يســتطيع
فعــل شــيء فهــو مريــض بالســرطان»...
أوضاع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة خالل األزمة
أجمعــت المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة مــن الفتيــات والنســاء علــى أن االهتمــام بالفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــة،
كان مســؤولية األهــل بالدرجــة األولــى ،وأنهــم يتحملــون العــبء األكبــر فــي رعايتهــن .وذكــرن أن معانــاة النســاء والفتيــات
وصلــت ذروتهــا فــي أول أيــام هروبهــن مــن بيوتهــن ،حيــث عانــت النســاء والفتيــات كثيــراً مــع أبنائهــنّ مــن ذوي اإلعاقــة؛
لكونهــم ال يســتطيعون الحركــة ويحتاجــون إلــى المســاعدة فــي هــذه األوقــات الصعبــة ،فــي ظــل القصــف والخــوف .كمــا
أكــدت الفتيــات والنســاء علــى أن المشــكلة األساســية كانــت أنّ المعاقيــن ال يمكنهــم التأقلــم مــع الوضــع الجديــد ،مــا يجعلهــم
دائمــي الصــراخ والتوتــر.
وكان هنــاك تبايــن بيــن أراء الفتيــات والنســاء مــن مجموعــات مراكــز اإليــواء ،واألســر المســتضيفة حــول طبيعــة
المســاعدة ،والمســاندة التــي حصــل عليهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال األزمــة .حيــث تــرى الفتيــات والنســاء الالتــي
لجــأْ َن لمراكــز اإليــواء أنّ جهــات المســاعدة الخاصــة بالمعاقيــن وصلــت بعــد أيــام طويلــة مــن بــدء العــدوان ،وكانــت توفــر
ـن أنــه ال زال هنــاك قصــور فــي تقديــم الخدمــات الداعمــة
لهــن جميــع المســتلزمات الخاصــة بهــن وبأهاليهــن .إال أنهــن ير ْيـ َ
فــي مجــال تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث تضطلــع النســاء غالبـا ً بهــذا العــبء.
بينمــا اعتبــرت الفتيــات والنســاء فــي األســر المســتضيفة أنــه لــم تكــن هنــاك أي جهــة تقــدم المســاعدة لهــذه الفئــة المهمشــة،
أو تسـ�اعد فـ�ي نقلهـ�ن ،كمـ�ا لـ�م يتوفـ�ر لهم/هـ�نّ أيـ�ة مسـ�اعدات خاصـ�ة سـ�واء علـ�ى مسـ�توى العـلاج أو الحفاضـ�ات .تقـ�ول
إحــدى المشــاركات«:حماتي ال تســتطيع الحركــة اال علــى «ووكــر» كنــت أقــوم بتقديــم الخدمــات لهــا دون مســاعدة مــن
أحــد ،وأقــوم بشــراء األدويــة لهــا وعنــد النــزوح قمنــا بوضعهــا فــي ســيارة»
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العوامــل التــي تــؤدي إلــى زيــادة العنــف والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الفتيــات والنســاء فــي مراكــز اإليــواء واألســر
المســتضيفة
ـن مــن ظــروف ســيئة تتعلــق بانعــدام
أظهــرت نتائــج المجموعــات المركــزة مــع الفتيــات مــن مراكــز اإليــواء أنهــنّ عان ْيـ َ
وجــود مســاحات خاصــة لهــنّ  ،تمكنهــنّ مــن قضــاء احتياجاتهــنّ الخاصــة دون الشــعور بالقيــود والمراقبــة المســتمرة،
والتطفــل مــن قبــل الشــباب الغربــاء فــي مراكــز اإليــواء ،مــا جعلهــن معرضــات لمخاطــر التعــرض للعنــف بشــتى أشــكاله،
خاصــة فــي ظــل تكــدس العائــات فــي الصفــوف ووجــود االختــاط ،واختــاف البيئــات والطبــاع؛ ممــا ســاهم فــي زيــادة
وتيــرة التوتــر والعنــف بيــن األســر .كمــا اعتبــرت المشــاركات أنّ عــدم وجــود وقــت محــدد ومناســب لتوزيــع الوجبــات،
كتوزيعهــا فــي وقــت متأخــر مــن الليــل ،وعــدم وجــود مواعيــد للنــوم ،جميعهــا عوامــل لعبــت دوراً فــي الدفــع نحــو مزيــد
مــن العنــف فــي مراكــز اإليــواء.
ــن ٍ الــى مراكــز اإليواء«:نحــن  25أســرة فــي الصــف ،أنــا نفســي أرى
تقــول إحــدى الفتيــات المشــاركات ممــن نزحْ َ
أخوانــي وأبــي مــع بعــض مجتمعيــن ،لكــن المــكان صغيــر جــداً ،والحمامــات قليلــة والعــدد كبيــر وال يوجــد خصوصيــة»
ــن الــى األســر المســتضيفة فاعتبــرْ َن ضيــق األماكــن وبالــذات فــي ظــل وجــود
أمــا الفتيــات المشــاركات الالتــي نزحْ َ
األطفــال ســببًا فــي الكثيــر مــن المشــاكل بيــن األزواج ومــن الــزوج خاصــة تجــاه زوجتــه أو مــن األب البنتــه وأكـ ْـد َن علــى
وجــود العنــف بيــن النســاء وبعضهــنّ البعــض ،إضافــة إلــى عنــف النســاء ضــد األطفــال.
ـن إلــى مراكــز اإليــواء علــى أن الخــوف كان يصاحــب شــعورهنّ
وفــي المقابــل ،أجمعــت النســاء المشــاركات ممــن نزحْ ـ َ
طــوال الوقــت ،األمــر الــذي ظهــر علــي تصرفاتهــن فــي المعامالت اليوميــة ،كعــدم الصبر ،وضــرب أطفالهــن ،والصراخ،
والعصبيــة طــوال الوقــت .فــي حيــن ،ذكــرت النســاء النازحــات إلــى األســر المســتضيفة أنــه لــم تتوفــر مســاحات كافيــة
لهــن فــي األســر التــي لجــأوا إليهــا ،مــا جعلهــن يشــعرْ َن بعــدم الراحــة ،وانعــدام الخصوضيــة واألمــان ،وتعرضهــنّ الدائــم
للتوتــر والضغــط الفســي بســبب ذلــك.
ـكل عــامّ ،
مثــل عــدم شــعور النســاء بالراحــة ،وبقاؤهــن طــوال الوقــت محجبــات ،واضطرارهــنّ إلــى النــوم ،وهــنّ
بشـ ٍ
ً
بكامــل لباســهنّ  ،وتشــتت أفــراد العائلــة ،وعــدم تواصلهــم اإلنســاني واألســري عامـاَ أساســيا فــي معاناتهــن أثنــاء األزمــة،
وتســبب فــي تعرضهــنّ للضغــط النفســي بصــورة مســتمرة.
القسم الثاني :الخدمات والدعم المتوفر للفتيات والنساء في مراكز اإليواء واألسر المستضيفة منذ األزمة
تراوحــت إجابــات الفتيــات والنســاء بيــن اإليجــاب والســلب فيمــا يخــص الخدمــات التــي قدمــت للفتيــات والنســاء فــي مراكــز
اإليــواء ،كمــا تباينــت اإلجابــة مــن مركــز إيــواء إلــى آخــر ،فعلــى ســبيل المثــال فــي مركــز مدرســة البحريــن اإلعداديــة
فــي مدينــة غــزة ،ذكــرت الفتيــات والنســاء أنــه كان يوجــد العديــد مــن الخدمــات واالستشــارات التــي قُد َمــت مــن خــال
مؤسســات زائــرة للمركــز ،وقيّمتهــا الفتيــات والنســاء بأنهــا كانــت خدمــات مختصــة ومهنيــة ،مثــل :برامــج الدعــم النفســي
للنســاء ،والتوعيــة الثقافيــة والصحيــة ،وخاصــة للنســاء الحوامــل حــول كيفيــة التعامــل مــع األطفــال الجــدد ،وأيضــا حــول
كيفيــة التعامــل مــع المعاقيــن خــال فتــرة النــزوح .فــي حيــن ،أجمعــت النســاء والفتيــات فــي مراكــز إيــواء أخــرى علــى
عــدم توجــه أيــة جهــة خاصــة بالفتيــات والنســاء إلــى مركزهــن ،وعــدم تلقيهــن ألي نــوع مــن البرامــج االستشــارية ،أو
المســاعدة القانونيــة باســتثناء المســاعدات الغذائيــة ،وبعــض المســاعدات الطبيــة.
أ ّمــا عــن الفتيــات والنســاء فــي األســر المســتضيفة ،فأجمعــن علــى عــدم توجــه أي مؤسســات لهــن لتقديــم االستشــارات
والمســاعدة القانونيــة أو النفســية ،وطالبــن بمتابعــة قضاياهــنّ بعــد الحــرب وتكثيــف االستشــارات القانونيــة ،والدعــم،
والمســاعدة فيمــا يتعلــق بقضايــا العنــف.
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وأكــدت الفتيــات والنســاء المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة علــى وجــود احتياجــات خاصــة بهــن ينبغــي توفيرهــا
ـكل ســلس وآمــن ،كاحتياجــات الصحــة اإلنجابيــة والنظافــة الشــخصية ،وطالبــن بــأن يكــون هنــاك جهــات تتدخــل وقــت
بشـ ٍ
الطــوارئ ،وفــي وجــود أيــة كــوارث.
وفــي المقابــل ،أجمعــت النســاء علــى أنّ أكثــر اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة لضمــان األمــان للفتيــات والنســاء مــن وجهــة
نظرهــن هــي فصــل المدنييــن عــن ســاحات الصــراع ،ووضــع خطــط واســتراتجيات لحمايــة النســاء فــي حــال تجــدد
العــدوان ،مــع التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز آليــات حمايــة النســاء مــن أيــة انتهــاكات بحقهــن ،باإلضافــة لحمايــة األطفــال،
والتواصــل مــع الجهــات الداعمــة نفســياً؛ لمســاعدتهن فــي تخطــي األزمــة بســام مــن خــال تنفيــذ لقــاءات تفريــع ودعــم
نفســي ،ليــس فقــط علــى مســتوى النســاء ،بــل لجميــع فئــات المجتمــع بدايــة بالنســاء؛ ألنهــم نــواة المجتمــع .ويتفــق الرجــال
مــع النســاء أن هنــاك تقييــداً لحريــة البنــات فــي منــزل األســرة المســتضيفة ،فهــنّ بالتأكيــد ،ال يمكــن أن يأخـ ْـذ َن راحتهــنّ
كأنهــنّ فــي بيتهــنّ  ،مهمــا كان الوضــع مريحـا ً فــي البيــت المســتضيف.
فيمــا ربــط بعــض المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة بيــن انعــدام الشــعور باألمــان ،وانعــدام توفــر ســبل الحمايــة،
ـكل طبيعــي وســلس لــكل مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء«:ال يوجــد أمــان بتاتـا ً ألنــه
ومقومــات الحيــاة اإلنســانية بشـ ٍ
المدرســة مفتوحــة مــن كل الجهــات بعــد قصفهــا ،والنســاء والفتيــات عبــارة عــن أصنــام فــي داخــل الغــرف»؛ «قضــاء
الحاجــة للنســاء يتطلــب حــرس شــخصي ،واالكتظــاظ فــي المــكان يفقــد األعصــاب خاصــة عنــد النــزول مــن الغــرف
للتهويــة مــع بناتــك»
وأجمــع المشــاركون فــي المجموعــات المركــزة مــن الرجــال علــى اســتمرار شــعورهم بانعــدام األمــان الســتمرار األســباب
المؤديــة لذلــك ،حتــى بعــد توقــف العــدوان «حتــى اآلن لــم أشــعر باألمــان ،ولــم يتغيــر ذلــك ،وأنــا فاقــد كل شــيء مزرعتــي،
وأرضــى وبيتــي وأفــراد مــن أســرتي .حتــى بعــد انتهــاء الحــرب يبقــى الشــعور كمــا هــو ،فأنــت لســت فــي بيــت مســتقل،
وســيبقى الشــعور بالخــوف علــى أبنائــك وبناتــك مســتمر»
وع َّبــر البعــض مــن الرجــال المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة عــن وجــود أشــكال مــن العنــف يتعــرض لهــا الجميــع
بغــض النظــر عــن الجنــس ،وهــو العنــف الناتــج عــن االزدحــام ،والتدافــع عنــد تلقــي الخدمــات المختلفــة:
«هنــاك ازدحــام ومشــاجرات خاصــة فــي الممــرات ،وعنــد توزيــع الوجبــات ،وعنــد قضــاء الحاجــة واالســتحمام فــي
المراحيــض ،ويتــم التدافــع عنــد التســجيل أو اســتالم األغــراض ،فالــكل يــزق الثانــي إن كانــت امــرأة أو رجــل ،الــكل يخ ّبــط
فــي الثانــي بقصــد أو غيــر قصــد» كمــا أنّ «كثــرة النســاء وتواجدهــم فــي الغرفــة بشــكل كبيــر قــد يصــل العــدد إلــى أكثــر
مــن  40شــخص فــي الغرفــة هــذا ســبب فــي العنــف».
ـن مــن وجــود
وقــد بيَّنــت نتائــج المجموعــات المركــزة مــع الرجــال وجــود إجمــاع بينهــم علــى أنّ الفتيــات والنســاء عان ْيـ َ
أشــكال مــن العنــف ضدهــنّ  ،ســواء فــي مراكــز اإليــواء أو األســر المســتضيفة .يقــول أحدهم«:نعــم العنــف موجــود داخــل
مراكــز اإليــواء رغــم وجــود عناصــر مــن أمــن العائــات فــي داخــل مركــز اإليــواء ،إال إن التحــرش موجــود بشــتى
أنواعــه ،ولكــن بنســب متفاوتــة» ويضيــف آخر«:فــي مراكــز اإليــواء تعانــى الفتيــات مــن المضايقــة مــن قبــل الشــباب
الطائشــة أثنــاء نزولهــا وخروجهــا لقضــاء حاجتهــا ،وكثــرة العائــات يصيــب باإلحبــاط وتدميــر النفســية لبناتنــا المراهقات؛
ألنهــنّ ينكشــفن علــى غيــر أخوتهــم»
كمــا أقــروا بتعــرض الفتيــات إلــى مضايقــات كالميــة مــن قبــل شــباب غربــاء مــن خــارج مركــز اإليــواء ،يتــرددون علــى
أصدقائهــم ،دون أن يكــون هنــاك رقابــة علــى مــن يدخــل الــى المركــز ،وأن الفتيــات تحدي ـ ًدا هــن عرضــة للعنــف مــن
األبويــن ،خاصــة اآلم بدافــع الخــوف عليهــنّ .
ويعتقــد المشــاركون مــن الرجــال أن الوضــع فــي األســر المســتضيفة كان أحســن حــاالً مــن مراكــز اإليــواء بالنســبة
للفتيــات والنســاء ،علــى الرغــم مــن كل التحفظــات والمســاوئ األخــرى ،ومنهــا بعــض أشــكال العنــف ،مثل:العنــف النفســي
وتقييــد الحريــة« :إذا بتحكــي علــى العنــف فــي األســر المســتضيفة هــو فــي األغلــب نفســي مرتبــط بتقيــد حريــة البنــات،
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فعنــد قضــاء الحاجــة تقــف زوجتــي علــى البــاب وتزعــق علــى البنــات يــا يــا خلصــى ،عيــب إحنــا مــش فــي دارنــا ،وهــذا
يشــعرهم بالنقــص وعــدم الرضــا علــى النفــس»
ـن مــن عنــف األزواج«:طبعـا ً تعانــى مــن األزواج أنفســهم
ويــرى الرجــال المشــاركون أن النســاء المتزوجــات تحديــداً يعان ْيـ َ
مــن توبيــخ أو رفــع الصــوت عليهــنّ عنــد الخــروج أو النــزول مــن الغرفــة» كمــا أقــروا بغيــاب الدعــم النفســي الــازم
لهــنّ « :األوضــاع النفســية للنســاء والفتيــات مدمــرة ،وال يوجــد مــن يســندهنّ أو يســاعدهنّ مــن مختصيــن فــي علــم النفــس
واالجتمــاع وغيرهــم» ويــرى الرجــال أن العنــف نفســي فــي أغلــب األوقــات زاد مــن المشــاكل والعصبــي ،يقــول أحدهــم:
«أنــا عــن نفســي أصبحــت ال أطيــق أن أكلــم زوجتــي وال بناتــي وال أحــد ،فــي أي لحظــة ممكــن أن أضربهــم أو أشــتمهم
دون ســبب ،وأراجــع نفســي أجــد نفســي غيــر زمــان ،مــا الســبب وهللا ال أعــرف»
أنواع العنف والمخاطر التي تعرضت لها الفتيات والنساء في مراكز اإليواء واألسر المستضيفة خالل األزمة:
احتــل العنــف النفســي مــن وجهــة نظــر الرجــال المشــاركون فــي المجموعــات المركــزة المســاحة األكبــر مــن حديثهــم
عــن أشــكال العنــف التــي تعرضــت لهــا الفتيــات والنســاء ،واعتبــروا أنّ ازدحــام الغــرف ،وعــدم الشــعور بالخصوصيــة
والراحــة أثنــاء الحركــة والنــوم ،والشــعور الدائــم بالمراقبــة أســبابٌ مؤكــدة لوقــوع الفتيــات والنســاء تحــت طائلــة العنــف
النفســي.
كمــا ذكــر الرجــال بوجــود عنــف جســدي ضــد الفتيــات والنســاء ،ســواء مــن قبــل الرجــال أو مــن قبــل غيرهــن مــن النســاء:
«المــرأة صــارت تضــرب بنتهــا علــى كل صغيــرة وكبيــرة ال أحــد يتحمــل الثانــي كلــه هــذا مــن وراء الحــرب والدمــار
والقلــق والخــوف» وكذلــك عنــد اســتالم المســاعدات الغذائيــة تتعــرض بعــض النســاء للدفــع مــن بعــض األشــخاص؛ بســبب
التزاحــم علــى شــبابيك التوزيــع.
وأبــدى الرجــال المشــاركون اهتمامـا ً ملحوظـا ً عنــد الحديــث عــن العنــف الجنســي ،واعتبــروه عنفـا ً موجهـا ً ضدهــم أيضـاَ:
«مــاذا أقــول الواحــد صــار غائــب عــن زوجتــه أكثــر مــن ( )60يــوم صــح ال توجــد نفــس ،لكــن هــذه غريــزة فــي كل
إنســان ،هــذا عنــف فــي حــد ذاتــه»؛ واعتبــروا أنّ عــدم وجــود أماكــن مخصصــة للرجــال والنســاء للجمــاع عنــف جنســي
مــورس ضدهــم أثنــاء العــدوان« :كانــوا داخــل مراكــز اإليــواء يفصلــون بيــن الرجــال والنســاء لمــا بــدى أحكــى مــع
زوجتــي أو أقعــد معهــا بــدي تنســيق» ،فيمــا أشــار بعضهــم لوجــود التحــرش فــي بعــض األحيــان ،خصو ً
صــا بالنظــر
والــكالم .بينمــا أكــد معظمهــم بعــدم وجــود عنــف جنســي داخــل األســر المســتضيفة« :ألنــك تعــرف أيــن وضعــت بناتــك
وعــارف عنــد ميــن».
وع��ن مرتكب��ي العن��ف ضدــ الفتي��ات مــن وجهــة نظــر الرجــال هــم علــى التوالــي :األهــل واألقــارب (الــزوج ،األخ،
ابــن العــم وغيرهــم) ،ثــم مــدراء وموظفــو المراكــز فــي مــدارس اإليــواء ،ثــم الرجــال والشــباب المتواجديــن فــي مراكــز
االيــواء ،ثــم النســاء أنفســهم.
ويــرى الرجــال المشــاركون فــي المجموعــات المركــزة مــن مراكــز اإليــواء أنــه يتــم التعامــل واتخــاذ االجــراءات الالزمــة
تجــاه مرتكبــي العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،حيــث يتــم فــي البدايــة تقديــم الشــكوى الــى مديــر مركــز اإليــواء ،ومــن ثــم
يتــم فصــل مرتكــب العنــف مــن مركــز اإليــواء ،أو اســتدعاء الشــرطة إذا لــزم األمــر .أ ّمــا فــي األســر المســتضيفة ،فذكــر
الرجــال أنهــم يتركــون المنــزل فــورً ا فــي حــال تعرضــت الفتيــات أو النســاء للعنــف .يقــول أحــد الرجــال المشــاركين فــي
المجموعــات المركــزة مــن األســر« :لمــا يصيــر أي شــيء مــن صاحــب المنــزل علــى الســريع بطلــع مــن الــدار لــو بــدى
أنــام فــي الشــارع ،وهــذا األمــر ضعيــف جــداً أن يحــدث»
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حصول الفتيات والنساء على المساعدة في حال تعرضهن للعنف خالل األزمة
توافقــت إجابــات المشــاركين مــن الرجــال فــي المجموعــات المركــزة ،ســواء مــن مراكــز اإليــواء أو األســر المســتضيفة
مــع النظــرة التقليديــة الســائدة لــدى الرجــال عــن النســاء ،باعتبارهــنّ منضويــات بحكــم الثقافــة االجتماعيــة تحــت ســلطة
الرجــال؛ حيــث كان الــزوج هــو أول األشــخاص الذيــن يعتقــد الرجــال وجــوب لجــوء الفتيــات والنســاء إليــه؛ لطلــب
المســاعدة ،ثــم األقــارب عامــة ،وإذا تطلــب األمــر مديــر مركــز اإليــواء أو الشــرطة «طبعـا ً يعنــى لميــن بدهــا تــروح غيــر
أقاربهــا أبوهــا أمهــا أخوتهــا زوجهــا أوالدهــا وإذا مــا كان لهــا أحــد تــروح إلــى مديــر المركــز»
ويعتقــد الرجــال المشــاركون أن الوضــع الحالــي لألســر الناتــج عــن العــدوان ،وتشــتتهم ،وعــدم قــدرة الجميــع علــى العيــش
بكرامــة وأمــان واطمئنــان أدى بالفتيــات والنســاء تحديــداً إلــى الوقــوع تحــت ضغوطــات كثيــرة ومتنوعــة ،قــد تضطرهــم
إلــى اللجــوء إلــى الغيــر؛ لطلــب العــون والمســاعدة ،وقــد تنوعــت آراؤهــم بيــن التســليم التــام بهــذا الواقــع الجديــد:
«الضــرورات تبيــح المحظــورات» أو المراوحــة فــي المواقــف حســب حالــة المــرأة االجتماعية«:اللــي جوزهــا مستشــهد
أو أســير تذهــب لطلــب العــون والمســاعدة» ،لكــن البعــض منهــم يجــد صعوبــة فــي تق ُبــل لجــوء الفتيــات والنســاء لطلــب
المســاعدة مــن غيــر أفــراد األســرة؛ وذلــك ألســباب متعــددة :منهــا أن الرجــال أنفســهم هــم الذيــن يرتكبــون العنــف ضــد
الفتيــات والنســاء ،فيقــول أحــد الرجــال المشــاركين« :تشــتكي لمــن إذا كان زوجهــا مــن مــارس فــي حقهــا العنــف أو وبخهــا
أو ضربهــا» .وفــي المحصلــة اعتبــر الرجــال المشــاركون أنّ لجــوء الفتيــات والنســاء لطلــب المســاعدة أمــر نــادر جــدا،
وكان لديهــم اعتقــاد أنّ مــن يحــق لهــا طلــب المســاعدة هــي زوجــة الشــهيد واألســير ،واألرملــة ،وقــد تمحــورت معظــم
أفكارهــم عــن طبيعــة المســاعدة حــول المســاعدات الغذائيــة فقــط ( الكوبونــة).
أوضاع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة خالل األزمة:
أجمــع الرجــال المشــاركون فــي المجموعــات المركــزة أنــه لــم يكــن هنــاك اهتمــام بــذوات اإلعاقــة مــن الفتيــات والنســاء،
وأن األهالــي هــم الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى رعايتهــن وقضــاء حوائجهــن« :فــي ظــل األوضــاع فــي مراكــز اإليــواء ال
يتــم االهتمــام نهائيــا بــذوي اإلعاقــة ،حيــث ال تتوفــر أماكــن قضــاء حوائجهــم ،ويتــم التعامــل معهــم علــى أنهــم أشــخاص
عادييــن ،وال يتوفــر لهــم أي نــوع مــن الدعــم النفســي أو الطبــي أو النظافــة وغيرهــا» ولــم يختلــف الوضــع فــي األســر
المســتضيفة مــن وجهــة نظــر الرجــال« :ال أحــد يهتــم بالمعــاق إال أهــل المعــاق ،وال توجــد مراكــز أو مؤسســات مختصــة
تســاعد فــي مثــل هــذه األوضــاع ،خاصــة األدويــة والحفاضــات والمالبــس» .
القسم الثاني :الخدمات والدعم المتوفر للفتيات والنساء في مراكز اإليواء واألسر المستضيفة منذ األزمة
بيّنــت آراء الرجــال المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة أن هنــاك تقار ًبــا كبيــرً ا فــي طبيعــة الخدمــات المقدمــة للفتيــات
والنســاء ،ضحايــا العنــف فــي مراكــز اإليــواء ،وفــي األســر المســتضيفة ،يقــول أحــد الرجــال المشــاركين فــي المجموعــات
المركــزة مــن مراكــز اإلايــواء« :مراكــز اإليــواء ال تقــدم أيــة خدمــات غيــر الوجبــات» ويقــول آخــر« :إذا الحاجــات
األساســية غيــر متوفــرة مــن أدوات تنظيــف وميــاه للشــرب والمراحيــض غيــر مهيــأة ،وال يوجــد أماكــن لالســتحمام وال
يوجــد مراحيــض للنســاء والرجــال كلهــم فــي نفــس المــكان يعنــى المــرأة عنــد قضــاء حاجتهــا تحتــاج حــرس معهــا» .ولــم
يختلــف األمــر كثيــراً عــن هــذه الصــورة فــي األســر المســتضيفة ،فقــد بينــت إجابــات المشــاركين مــن الرجــال أنــه «لــم
يتوجــه أي أحــد بهــذه الخدمــات إلــى النازحيــن فــي األســر المســتضيفة» .كمــا يــرى الرجــال المشــاركون أنهــم الجهــة
الوحيــدة التــي تتولــى مســؤولية حمايــة أســرهم تحديـ ًدا فــي مراكــز االيــواء ،حيــث يقــول أحــد المشــاركين« :نحــن الذيــن
نحمــى نســاءنا وبناتنــا ال أحــد يتدخــل فينــا أو يقــدم لنــا شــيئا ،وال أحــد يســأل علينــا ال وكالــة وال حكومــة» بينمــا يختلــف
األمــر بيــن المشــاركين مــن األســر المســتضيفة حيــث ذكــروا أن هنــاك تدخــات مــن هــذه األســر لحمايــة أبنائهــم ونســائهم.
وتقــدم المشــاركون الرجــال بقائمــة مــن المقترحــات تعكــس غيــاب الخدمــات أثنــاء العــدوان ،وشــعورهم الكبيــر بالحاجــة
إلــى توفــر خدمــات محــددة حتــى بعــد انتهــاء العــدوان .وكان الطلــب األساســي للرجــال المشــاركين مــن مراكــز اإليــواء
واألســر المســتضيفة هــو توفيــر مســاكن بديلــة تشــرف عليهــا الحكومــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،اختــص المشــاركون مــن
مراكــز االيــواء باالقتراحــات والمطالــب التاليــة :توفيــر مراحيــض بأقفــال علــى األبــواب فــي كل طابــق ،وتخصيــص
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أماكــن لالســتحمام ال تكــون داخــل مراحيــض الميــاه ،وإصــاح حنفيــات الميــاه المعطلــة ،وتوفيــر ميــاه صالحــة للشــرب
واالســتحمام والغســيل ،وإيجــاد عيــادة طبيــة تتوفــر فيهــا األدويــة ،وطبيــب نفســي لتقديــم الدعــم النفســي لألطفــال والنســاء
والرجــال ،وتوفيــر حراســات أمــن مــن النســاء والرجــال مــن األســر المقيمــة فــي مركــز اإليــواء براتــب حتــى لــو كان
بســيطاً ،وتقســيم النــاس كل عائلــة فــي غرفــة مســتقلة بذاتهــا ،باإلضافــة الــى ضــرورة توفيــر مســتلزمات ،مثــل :الكهربــاء
ومطبــخ وغــازات للطبــخ فــي كل مركــز مــن مراكــز اإليــواء.
يتضــح ممــا ســبق ،أن الرجــال يعــون تمامـا ً بوجــود عنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،ســواء فــي مراكــز اإليــواء التــي شــكلت
المــكان األكثــر تصديــراً للعنــف ضــد الفتيــات والنســاء؛ نتيجــة عوامــل متعــددة أهمهــا :االزدحــام الشــديد ،واكتظــاظ
الغــرف ،وانعــدام الخصوصيــة ،واالنكشــاف علــى الغربــاء ،وعــدم وجــود حمايــة فاعلــة ،وغيرهــا مــن العوامــل واألســباب
األخــرى أو فــي منــازل األســر المســتضيفة مــن األقــارب والجيــران ،وقــد اعترفــوا بأنهــم يمارســون العنــف ضــد زوجاتهــم
وأســرهم مبرريــن ذلــك بتــأزم الوضــع ،وضيــق الحــال؛ الناتــج بالدرجــة األولــى عــن عنــف االحتــال ،وعدوانــه األخيــر
علــى قطــاع غــزة.
مدى تحقق آليات الحماية للفتيات والنساء أثناء العدوان
لقــد أرغمــت الفتيــات والنســاء الفلســطينيات علــى تــرك بيوتهــن ،وتشــريد أســرهنّ  ،وتحمــل مخاطــر القتــل واإلصابــة،
إضافــة إلــى المشــاعر المؤلمــة التــي شــعرْ َن بهــا؛ نتيجــة خوفهــنّ علــى أنفســهنّ وأطفالهــنّ  ،علــى الرغــم مــن تمتعهــنّ
بالحمايــة بموجــب القانــون للقانــون الدولــي اإلنســاني ،الــذي يحمــي األشــخاص المهجرّ يــن بصفتهــم مدنييــن مــن آثــار
األعمــال العدائيــة.9
لقــد بنيــت قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني علــى حمايــة فئــات عديــدة مــن الســكان المدنييــن ،ومــن أهمهــا الفتيات والنســاء،
وحظــر ترحليهــا قســريا ً عــن بيوتهــا وأماكــن ســكنها ،لكــنّ أشــكاالً كثيــرة مــن المعانــاة اإلنســانية تتولــد فــي مناطــق مختلفــة
مــن العالــم؛ بســبب حــاالت النــزاع المســلح التــى يحــرم فيهــا األشــخاص مــن ممارســة أغلبيــة حقوقهــم األساســية ،وال
يتمكنــون مــن االعتمــاد إال علــى الحمايــة التــى يمكــن أن يمنحهــا لهــم القانــون الدولــي اإلنســاني ،وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا
ــ بص�وـرة خاص�ةـ ف��ي مثلــ ه��ذه الح��االت .وقــد تناولــت اتفاقيــة القضــاء علــى
الصدــد إل�ىـ أنّ الفتي��ات والنسـ�اء يتعذ ْبن َ
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) جميــع األحــكام الخاصــة بحمايــة المــرأة ،وفــي الوقــت الــذي تطرقــت فيــه أيضـا ً
اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  1949لضمــان حمايــة النســاء الحوامــل واألمهــات الرضــع ،ونصــت المــاده ( )27مــن
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه ...« :يجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة مــن أي اعتــداء علــى شــرفهنّ  ،الســيما مــن
10
االغتصــاب واإلكــراه علــى الدعــارة ،وأي اعتــداء جنســي ،أو أي صــورة أخــرى مــن صــور خــدش الحيــاء العــام»...
كمــا أكـ ّد المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام ( ،11)1993علــى أنّ انتهــاكات الحقــوق األساســية للنســاء فــي حــاالت
النــزاع المســلح تخالــف المبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،وأنّ هــذه االنتهــاكات تقتضــي
اتخــاذ تدابيــر فعّالــة بصــورة خاصــة ،وشـ ّد َّد علــى أنــه ينبغــي أن تشــتمل األنشــطة األساســية لمنظومــة األمــم المتحــدة علــى
نش��اط يتعل��ق بالمس��اواة فيــ الف��رص والحقــوق األساس��ية للم��رأة .لكنــّ وجــود عــدة تحديــات أمــام إدمــاج النــوع االجتماعــي
فــي العمــل اإلنســاني ،مــن ضمنهــا مســألة االلتــزام المؤسســي ،ووجــود آليــة تنســيق بهــذا الصــدد بيــن الجهــات المعنيــة،
وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية الالزمــة ،إلــى غيــر ذلــك مــن الجهــود التــي ينبغــي بذلهــا فــي هــذا اإلطــار.
علــى المســتوى الفلســطيني ،يشــكل البيــت المــكان المركــزي فــي الحيــاة الفلســطينية ،والحاضــن للعائلــة واألســرة ،وهــو
بالنســبة لهــم مصــدر األمــان والحمايــة واالســتقرار واالرتبــاط بــاألرض ،والبيــت هــو مــكان المــرأة األول فــي الثقافــة
الشــعبية الفلســطينية ،وعنــد المــرأة الفلســطينية تحديــداً؛ لــذا فــإنّ خســارة البيــت تؤثــر بشــكل كبيــر علــى المــرأة ،وتجعلهــا
تخســر الكثيــر جــداً مــن شــعورها باألمــان وقدرتهــا علــى توفيــره ألســرتها ،فــي الوقــت الــذي تتحمــل فيــه المزيــد مــن
األعبــاء اإلضافيــة الناتجــة عــن غيــاب المنــزل ،ومــا يوفــره مــن جهــد فــي الوفــاء بالتزامــات المعيشــة اليوميــة مــن مــأكل
ومشــرب وملبــس ،وشــعور بالراحــة ،وقــدرة علــى التواصــل واالســتمرار.
 9البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقيات جنيف الرابعة
 10اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949
 11المؤتمر العالمي لحقوق االنسان لعام 1993
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لقــد جعلــت الحــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة أكثــر مــن نصــف الســكان خــارج بيوتهــم ،عــدد كبيــر منهــم اضطــر للعيــش
فــي مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،حتــى امتــأت تمامــاً ،ولــم يعــد هنــاك مجــال
الســتقبال المزيــد ،والبعــض اآلخــر لجــأ إلــى أقاربــه ،وجلهــم مــن متوســطي الحــال اقتصاديـاً ،فيمــا لــم يجــد جــزء كبيــر
مكان ـا ً ســوى الســاحات العامــة والحدائــق مكان ـا ً يلجئــون إليــه فــي هــذه الحــرب القاســية ،فتوزعــوا فــي ســاحة مستشــفى
الشــفاء ،والكنيســة الكاثوليكيــة ،وحديقــة ســاحة الجنــدي المجهــول ،وحديقــة جامعــة األزهــر ،وغيرهــا مــن األماكــن العامــة.
لقــد أصبحــت النســاء بيــن ليلــة وضحاهــا فــي العــراء ،بــا مــأوى ،بــا رعايــة ،بــا أمــان علــى نفســها وأســرتها ،فــي
انتظــار المجهــول والمــوت والضيــاع ،فــي ظــروف أقــل مــا توصــف أنهــا بالغــة الصعوبــة.
لقــد فقــدن الشــعور بالحمايــة واآلمــان بفقــد بيوتهــنّ  ،واضطــررْ َن للعيــش فــي ظــل ظــروف الحــد األدنــى مــن العيــش،
ســواء كان ذلــك فــي مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،والتــي أصبحــت تعــرف بمراكــز
اإليــواء ،أو فــي األســر المســتضيفة التــي كانــت هــي أيض ـا ً تعانــي مــن ظــروف الحــرب بطريقــة أخــرى؛ ناتجــة عــن
اس�تـقبالها أع��داداً كبيرــة م��ن النازحيـ�ن/ات فــي قنــط مــن العيــش واالقتصــاد المدمــر ،الــذي تــرك آثــاره الســيئة علــى مجمــل
تفاصيــل حياتنــا اليوميــة.
لقــد عبــرت المبحوثــات بشــكل كبيــر عــن عــدم شــعورهن باألمــان والحمايــة فــي ظــل بيئــات غريبــة عــن بيئاتهــنّ
األصليــة ،مــا اضطرهــنّ إلــى القبــول بأنمــاط مــن العيــش لــم يعتدنهــا .ففــي مراكــز اإليــواء ،كان االكتظــاظ الشــديد يفقــد
بعضهــن الشــعور باإلنســانية ،ويفقدهــنّ أيضـا ً الشــعور باألمــان فــي ظــل العيــش مــع أنــاس ال يعرفونهــنّ  ،وكان االختــاط
بيــن الجنســين واحــدة مــن الهواجــس التــي ظلــت تشــغل بــال كثيــر مــن األســر ،وشــعورهن بالخــوف علــى بناتهــم ،وإمكانية
تعرضهــنّ العتــداء مــا .كمــا أن ضعــف وجــود شــروط الســامة والحمايــة داخــل المــدارس ضاعــف مــن الشــعور بالخــوف
والقلــق وانعــدام الحمايــة ،خاصــة فــي ظــل غيــاب رقابــة م ّنظمــة وفاعلــة ،وســوء تعامــل اإلدارة كمــا عبــرت العديــد مــن
المبحوثــات .وكان عــدم توفــر الخدمــات بشــكل عامــة ســببا ً فــي عــدم شــعورهن باألمــان كانقطــاع الكهربــاء ،أو ابتعــاد
المراحيــض ،وعــدم وجــود أقفــال محكمــة لهــا ،وعــدم وجــود ســواتر بيــن األســر داخــل الغــرف ،ووجــود أكثــر مــن أســرة
غريبــة فــي غرفــة واحــدة .كمــا أنّ غيــاب وجــود المؤسســات الرســمية الضابطــة عــن المشــهد اليومــي أثنــاء الحــرب،
أشــاع أجــوا ًء مــن الشــعور بالفوضــى ،وإمكانيــة التعــرض لــأذى فــي أي وقــت.
ْ
ـن الكثيــر مــن
إن قــراءة متأنيــة فــي واقــع وأحــوال األســر الفلســطينية بمــن فيهــا النســاء والفتيــات اللواتــي تبيــن أنهــن
تحملـ َ
المعانــاة الناتجــة عــن اســتمرار النظــرة التقليديــة للمــرأة وتعميقهــا أثنــاء الحــرب ،فكانــت الفتيــات والنســاء مطالبــات دائمـا ً
بالطاعــة العميــاء ،والبقــاء فــي الغــرف ،أو ارتــداء الحجــاب فــي أوقــات طويلــة جــداً نهــاراً وليـاً ،وعنــد النــوم ،وهــنّ دائما ً
ْ
ـن الضغــط ،والشــعور بالقهــر الــذي يشــعر بــه الرجــال ،مــا فاقــم مــن شــعورهن باالغتــراب
مــا يجــب عليهــنّ أن
يتحملـ َ
والوحــدة رغــم كثــرة المحيطيــن ،والشــعور باالضطــراب النفســي والحاجــة إلــى العزلــة.
إنّ ك َّل يــوم جديــد فــي الحــرب هــو يــوم مؤلــم للفتيــات والنســاء الفلســطينيات ،ويحمــل مزيــداً مــن التعــب والجهــد
واألزمــات المعيشــية والنفســية ،هــو يــوم آخــر مــن أيــام عــدم األمــان التــي ســتتحايل عليهــا بطريقتهــا؛ لمواصلــة الحيــاة
بأقــل اإلمكانيــات ،وبصمــت وشــعور دائــم بالقهــر ،ربمــا يالزمهــا لســنوات طويلــة مابقيــت العــودة إلــى البيــت حلمـا ً بــات
بعيــد المنــال.
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الخاتمة
الشــك أنّ العمليــة العســكرية اإلســرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة تركــت آثــاراً ســلبية عميقــة علــى مجمــل تفاصيــل
الحيــاة اليوميــة ،وعلــى المواطنيــن والمواطنــات بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل ،وتأثــرت الفتيــات والنســاء بشــكل خــاص؛
نتيجــة األدوار النمطيــة المعروفــة مســبقاً ،والتــي تــم تكثيــف ممارســتها أثنــاء العــدوان ،وضاعفــت مــن األعبــاء الملقــاة
علــى أكتافهــنّ  ،فيمــا لــم تؤخــذ احتياجاتهــن الخاصــة بعيــن االعتبــار.
إن العــدوان بحجــم التدميــر الواســع الــذي تســبب فيــه فاقــم مــن صعوبــة الوضــع اإلنســاني ،وع ّقــد مــن شــبكة العالقــات
االجتماعيــة ،وزاد مــن حجــم ونوعيــة أشــكال المعانــاة المختلفــة العمليــة واإلســتراتيجية ،وعمــل علــى تضييــق خيــارات
النــاس ،خاصــة النســاء؛ األمــر الــذي ســيعطل مــن إمكانيــة الحديــث عــن التنميــة البشــرية والمســتدامة لفتــرات طويلــة،
ويدفــع نحــو مزيــد مــن الجهــد والبحــث إلــى إعــادة تكــرار األســئلة المطروحــة ســاب ًقا بمنظــور جديــد ،يعيــد ترتيــب
األولويــات ،ويمعــن النظــر فــي التحديــات والمعيقــات والحلــول الممكنــة ،التــي يجــري تقديمهــا مــع كل عــدوان جديــد.
بالتوافــق مــع ذلــك ،فــإنّ عمليــة تعزيــز حقــوق المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل ،بمــا فيهــا إنهــاء العنــف ضــد المــرأة،
وتوســيع خياراتهــا يتطلــب بالضــرورة إنهــاء العــدوان والنزاعــات كعامــل أســاس للتمكيــن ،فحــق العيــش بأمــان هــو حــق
أساســي لــكل البشــر؛ لــذا ال يمكــن للمــرأة الحصــول علــى حقوقهــا األخــرى والتمتــع بهــا ،مثــل الحــق فــي التعليــم والعمــل،
أو المشــاركة السياســية دون الشــعور باألمــان الــذي تســلبه الحــروب بقســوة بالغــة.
ْ
ـن
علــى مــر التاريــخ عالميـا ً وفلســطينيا ً تكــون الفتيــات والنســاء هــنّ األكثــر تضــررا فــي الحــروب ،وأنهــنّ دائمـا ً مــا
يتحملـ َ
ْــن الحتياجاتهــنّ
ْــن جهدهــنّ ووقتهــنّ للغيــر دون أن ينتبه َ
العــبء األكبــر فــي توفيــر الدعــم والحمايــة ألســرهنّ  ،ويقدم َ
الخاصــة ،ومــن ّثــم ،يصبــح مــن األهميــة القصــوى أخــذ هــذه االحتياجــات بعيــن االعتبــار فــي أيــة إســتراتيجية؛ لتعزيــز
حقــوق النســاء والفتيــات ،وتحقيقهــا خــال النــزاع وبعــد انتهــاء النــزاع.
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نتائج الدراسة
1.1قصــور فــي خدمــات المســاندة اإلنســانية المراعيــة الحتياجــات الفتيــات والنســاء النازحــات إلــى مراكــز اإليــواء
واألســر المســتضيفة؛ ممــا ضاعــف مــن معاناتهــن ،وجعلهــن ْ
ـن جهــدا إضافيـا ً فــي ظــل ظــروف غيــر مواتيــة
يبذلـ َ
للحصــول علــى هــذه االحتياجــات ،أو البحــث عــن بدائــل موازيــة.
2.2تحتــاج الفتيــات والنســاء النازحــات إلــى مراكــز اإليــواء إلــى الخصوصيــة؛ للمحافظــة علــى أمنهــنّ وكرامتهــنّ
وصحتهــنّ ونظافتهــنّ الشــخصية ،كمــا ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار احتياجاتهــنّ الخاصــة عنــد تصميــم البرامــج
وتنفيذهــا فــي هــذه المراكــز.
3.3هنــاك حاجــة للعمــل الجـ ّدي علــى ضــرورة حمايــة الســامة الجســدية ،والنفســية للفتيــات والنســاء ،وحفــظ كرامتهنّ
اإلنســانية فــي مراكــز اإليــواء أثنــاء الحــرب وبعدها.
.

4تحملــت النســاء فــي األســر المســتضيفة وفــي مراكــز اإليــواء أنماطــا ً معيشــية مخالفــة لبيئتهــا اضطــرت إلــى
التعايــش معهــا مكرهــة؛ بســبب ظــروف الحــرب والنــزوح ،مــا جعلهــا تتعــرض للضغــط النفســي والقلــق والخــوف.

5.5تعرضــت الفتيــات والنســاء ألشــكال متعــددة مــن العنــف ضدهــنّ  ،ســواء فــي مراكــز اإليــواء أو األســر المســتضيفة
بنســب متفاوتــة ،واجهتهــا فــي كثيــر مــن األحــوال بالصمــت ،أو بممارســة العنــف ضــد األبنــاء ،خاصــة الفتيــات.
6.6تعرضــت الفتيــات والنســاء للتمييــز فــي تلقــي المســاعدات والخدمــات فــي مراكــز اإليــواء علــى وجــه الخصــوص،
فــي غيــاب ضوابــط تحكــم عمليــة التوزيــع وآلياتهــا. .
7.7تعرضــت بعــض النســاء النازحــات للطــرد مــن مركــز اإليــواء؛ بســبب االكتظــاظ ،إضافــة إلــى ســوء المعاملــة مــن
قبــل إدارة مراكــز اإليــواء والعامليــن فيــه.
8.8عــدم توفــر آليــات فاعلــة للحمايــة فــي مراكــز اإليــواء كالســواتر ،واألقفــال علــى األبــواب ،وســامة النوافــذ
واإلضــاءة الكافيــة والمســتمرة ؛ مــا ضاعــف مــن شــعور الفتيــات والنســاء بالقلــق والخــوف مــن إمكانيــة تعرضهــنّ
النتهــاكات.
9.9ســاهم عــدم وجــود رقابــة علــى أداء إدارة مراكــز اإليــواء فــي تعزيــز شــعور الفتيــات والنســاء بعــدم األمــان
والتمييــز.
1010هنــاك حاجــة إلجــراء بحــوث معمّقــة ،تــدرس الروابــط بيــن التوتــر والعنــف المنزلــي قبــل الحــرب وأوضــاع
الفتيــات والنســاء فــي حــال نشــبت الحــرب ومــا بعدهــا.
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التوصيات
توصيات على المدى القصير
1.1تشــكيل لجنــة وطنيــة يتــم تمثيــل النســاء فيهــا بشــكل عــادل؛ لمعالجــة آثــار األزمــة خاصــة علــى الفتيــات والنســاء،
وتكــون علــى تواصــل دائــم وفاعــل بالمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة؛ لرفــع المطالــب النســوية فــي
عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة.
2.2توثيــق االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المــرأة أثنــاء الصــراع لكونهــا امــرأة ،وتعزيــز القــدرات المتاحــة لرصــد
انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني المتعلقــة بالنســاء.
3.3حمايــة الســامة البدنيــة والنفســية للنســاء ،وحفــظ كرامتهــنّ أثنــاء الحــروب مــن خــال التوســع فــي توفيــر بيــوت
كل فــي منطقتهــا الســكنية.
آمنــة بإشــراف حكومــي ،تســتطيع النســاء النازحــات اللجــوء إليهــا ٍ
4.4ضرورة أخذ آثار األزمة على النساء بعين االعتبار عند تصميم المشاريع والدعم والتدريب المقدم لهنّ .
5.5تحتــاج النســاء إلــى تنميــة مهــارات جديــدة ،تمكنهــنّ مــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االكتفــاء الذاتــي مــن خــال
المشــاريع المــدرة للدخــل ،مــع ضــرورة استشــارهنّ أثنــاء مراحــل تخطيــط هــذه المشــاريع وتنفيذهــا وتخطيطهــا.
6.6تنفيــذ دورات فــي الدعــم النفســي/االجتماعي للفتيــات والنســاء ،وربطهــا بعمليــات تســهيل ســبل العيــش مــا بعــد
األزمــة؛ بهــدف محاولــة التخفيــف مــن آثــار الصــراع والمســاندة االجتماعيــة.
7.7إعــداد مجموعــات نســائية مدربــة وحساســة للنــوع االجتماعــي ،تشــرف علــى توفيــر الســكن اآلمــن للنســاء
واألطفــال ومراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة بعــد الحــرب.
8.8الضغــط الفــوري مــن أجــل تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة ،ودفــع الجهــات المعنيــة
ألخــذ دورهــا فــي هــذا المجــال.
9.9تشــكيل عيــادات نفســية  /اجتماعيــة متنقلــة ،خاصــة فــي المناطــق التــي تعرضــت إلــى تدميــر واســع كالشــجاعية و
خزاعــة وبيــت حانــون ،وربطهــا بوســائل اإلعــام المختلفــة للتعريــف بهــا وبأهدافهــا وخدماتهــا.
1010تشــكيل لوبــي إعالمــي نســوي لمراقبــة عمليــة إعــادة اإلعمــار ،وضمــان إدراج احتياجــات الفتيــات والنســاء فيهــا،
وضمــان عملهــا بمبــدأ العدالــة الجندريــة.

توصيات على المدى الطويل
1.1العمــل علــى رفــع وعــي النســاء و الفتيــات بانتشــار العنــف ضدهــنّ أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة،
واســتكمال الجهــود التــي بذلــت فــي هــذا اإلطــار مــن المؤسســات الفلســطينية ومــا وصلــت إليــه اإلســتراتيجية
الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي هــذا االطــار ،وعــدم االرتــكان لتعريــف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) ،الــذي تأســس علــى العنــف الموّ جــه للنســاء فــي أوقــات الســلم واالســتقرار،
دون إشــارة للعنــف الموّ جــه ض ّدهــن أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة.
2.2العمــل علــى اســتمرار الضغــط علــى المؤسســات وص ّنــاع القــرار؛ مــن أجــل إشــراك النســاء فــي تطويــر
اســتراتيجيات وآليــات حمايــة الفتيــات والنســاء أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة .يجــب إشــراك النســاء فــي
ْ
يمتلك َنــه
تخطيــط البرامــج وتنفيذهــا وتقييمهــا ،بمــا يكفــل تلبيــة هــذه البرامــج الحتياجاتهــن الفعليــة ،ودعمهــا لمــا
مــن آليــات لمواجهــة الصعــاب.
3.3ضــرورة إيجــاد سياســات وطنيــة علــى مســتويات مختلفــة؛ للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء بشــكل خــاص
أثنــاء الحــروب.
4.4دفــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلصــدار مســح خــاص عــن األزمــة ،يراعــي المنظــور الجنــدري
لإلحصــاءات؛ ليكــون مرجع ـا ً للبرامــج والمشــاريع والسياســات المتعلقــة بالفتيــات والنســاء مــا بعــد الصــراع.
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المراجع
1.1علــي عبــد الــرازق حلبــي  :تصميــم البحــث االجتماعــي – األســس و االســتراتيجيات ،دار المعرفــة الجامعيــة،
اإلسكندرية1986 ،م ؛
2.2محمــد الجوهــري و عبــد هللا الخريجــي  :مناهــج البحــث العلمــي – طــرق البحــث االجتماعــي ،جــدة ،دار الشــروق،
1980م.
3.3برنامــج عمــل وإعــان بكيــن ،المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة ،بكيــن ،الصيــن 15-4 ،ســبتمبر /أيلــول ،1995
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المالحق
ملحق رقم ( :)1مراكز اإليواء المستهدفة في الدراسة
اسم المركز

الموقع

الرقم
1

مركزإيواء مدرسة قليبو

بيت الهيا

2

مركز إيواء مدرسة بنات األمل االبتدائية

خان يونس

3

مركز مدرسة البحرين

غزة

4

مركز إيواء مدرسة الزهراء االبتدائية المشتركة

رفح

5

مركز إيواء مدرسة بيت حانون للبنين

بيت حانون

6

مركز إيواء مدرسة الشاطئ االبتدائية ج،د

غزة

7

مركز إيواء مدرسة األمل اإلعدادية المشتركة

خانيونس

8

مركز إيواء مدرسة الذكور خانيونس اإلعدادية د

خانيونس

9

مركز إيواء مدرسة السويدي

غزة

10

مركز إيواء مدرسة بنات البريج اإلعدادية

البريج

11

مركز إيواء مدرسة رفح االبتدائية المشتركة ا

رفح

12

مركز إيواء بيت حانون اإلعدادية للبنات ب

بيت حانون

13

مركز إيواء مدرسة بنات دير البلح اإلعدادية ج

دير البلح

ملحق رقم ( :)2المؤسسات المشاركة في المقابلة الفردية المعمقة
اسم المؤسسة

الموقع

الرقم
1

مركز إيواء  -مدرسة بيت حانون

بيت حانون

2

جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة – مركز صحة المرأة /جباليا

جباليا

3

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

غزة

4

جمعية المرأة المبدعة

غزة

5

مركز شؤون المرأة

غزة

6

أونروا – برنامج الصحة النفسية المجتمعية  -غزة

غزة

7

اليونيسيف – برنامج حماية الطفولة

غزة

8

هيئة األمم المتحدة للمرأة

غزة

9

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

غزة

10

ادارة صحة وتنمية المرأة  -وزارة الصحة

غزة

11

مركز العمل التنموي  /معا

غزة

12

مركز إيواء – مدرسة غزة الجديدة

غزة

13

وزارة شؤون المرأة

غزة

14

جمعية طاقم شؤون المرأة

غزة

15

وزارة الشؤون االجتماعية

غزة

16

حمعية الثقافة والفكر الحر  -مركز صحة المرأة البريج

البريج

17

جمعية الوفاق لرعاية المرأة والطفل

رفح

18

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس
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ملحق رقم ( :)3المؤسسات المشاركة في مسح الخدمات
اسم المؤسسة

الموقع

الرقم
1

مركز العمل التنموي /معا

غزة

2

جمعية الثقافة والفكر الحر  -مركز صحة المرأة البريج

البريج

3

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس

4

جمعية الوفاق لرعاية المرأة والطفل

رفح

5

جمعية طاقم شؤون المرأة

غزة

6

جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة – مركز صحة المرأة /جباليا

جباليا

7

مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة

غزة

8

مركز الميزان لحقوق اإلنسان

غزة

9

المركز الفلسطيني الديمقراطية وحل النزاعات

غزة

10

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

غزة

11

اتحاد لجان العمل الصحي

غزة

12

جمعية العطاء الخيرية  -بيت حانون

بيت حانون

13

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

غزة

14

اليونيسيف – برنامج حماية الطفولة

غزة

15

مركز شؤون المرأة

غزة

16

هيئة األمم المتحدة للمرأة

غزة

17

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

غزة

18

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

غزة

19

أونروا – برنامج الصحة النفسية المجتمعية  -غزة

غزة

20

وزارة الشؤون االجتماعية

غزة

21

جمعية المرأة المبدعة

غزة

22

إدارة صحة وتنمية المرأة  -وزارة الصحة

غزة
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ملحق رقم ( :)4أسئلة المقابالت الفردية المعمقة
المقابالت الفردية المعمقة
مالحظــة :تســتخدم هــذه األداة الجــراء المقابــات الفرديــة المعمقــة .يجــب تحديــد قائمــة باألشــخاص الذيــن ســيتم مقابلتهم/ن
قبــل البــدء فــي عمليــة التقييــم .إن المقابــات الفرديــة المعمقــة تســتغرق وق ًتــا ،وعليــه يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار المــوارد
المتاحــة والوقــت عنــد تحديــد مــن ســيتم مقابلتهــم/ن .بعــض هــذه األســئلة حساســة ويجــب الحــرص علــى االعتبــارات
األخالقيــة وأمــن كال الطرفيــن ،كمــا ويمكــن الغــاء بعــض االســئلة العتبــارات أمنيــة اذا لــزم األمــر.
الفريق:
تاريخ المقابلة:
مكان المقابلة:
دور الشخص الذي تمت مقابلته في المجتمع:
جنس الشخص الذي تمت مقابلته:
سن الشخص الذي تمت مقابلته:

أنثى ( )

ذكر ( )

القسم األول :معلومات عامة:
 .1منذ حدوث األزمة في قطاع غزة ،ما هي طبيعة التجمعات التي سكنت فيها األسر المهجرة من بيوتها؟
في مراكز االيواء (المدارس)
في المجتمع المضيف (األسر المضيفة)
مع األسرة الممتدة واألقارب
مع الجيران
مناطق عشوائية غير منظمة
المباني العامة /محالت تجارية /المباني المهجورة ،الخ
العائدين لمنازلهم االصلية
 .2اذا لجأت هذه األسر الى مراكز االيواء ،فإن ادارة مراكز االيواء تمت من خالل:
الحكومة
وكالة األمم المتحدة
المنظمات غير الحكومية
فرد عادي
منظمة /مؤسسة
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .3هل يتواجد تقارير حول أطفال غير مصحوبين بعائالت ضمن التجمعات المذكورة اعاله؟ نعم ( ) ال ( )
القسم الثاني :الحصول على الخدمات األساسية:
 .4ما هي الخدمات المتوفرة بأمان للنساء في مراكز االيواء؟ ومن هي الجهات/المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.
المساعدات الغذائية /توزيع المواد الغذائية
المأوى
معونات غير غذائية (مثل طرود النظافة الشخصية)
الرعاية الصحية (تشمل الصحة االنجابية)
التعليم
مساحات صديقة للنساء
مياه نظيفة
صفحة رقم 45

مراحيض مخصصه للنساء
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .5ما هي الخدمات المتوفرة بأمان للفتيات المراهقات في مراكز االيواء؟ ومن هي الجهات/المؤسسات التي تقدم هذه
الخدمات.
المساعدات الغذائية  /توزيع المواد الغذائية
المأوى
المواد غير الغذائية (مثل طرود ومعونات النظافة الشخصية)
الرعاية الصحية (بما فيها الصحة اإلنجابية)
التعليم
مساحات صديقة للنساء
مياه نظيفة
مراحيض مخصصة للنساء
 .6ما هي األسباب التي ح ّدت من قدرة النساء والفتيات المراهقات على الوصول إلى الخدمات المذكورة أعاله؟
اعطاء األولوية للرجال
االختالط بين الرجال والنساء في مرافق تقديم هذه الخدمات
خجل الفتيات  /النساء وعدم وجود خصوصية
عدم تواجد موظفات لتقديم الخدمات
نقص االدوية في المرافق المخصصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية
ال يسمح للفتيات  /النساء بالوصول إلى الخدمات من قبل أسرهن
ببيئة غير امنة للفتيات  /للنساء بالوصول إلى مواقع الخدمة
مواقع الخدمات غير مريحة بالنسبة للفتيات  /للنساء
ساعات العمل غير مريحة بالنسبة للفتيات  /نساء
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .7هل تخرج النساء والفتيات المراهقات خارج التجمع بهدف كسب المال لشراء الحاجيات األساسية؟ نعم ( ) ال ( )
 .8كيف وماذا تفعل النساء والفتيات المراهقات من أجل كسب المال لشراء الحاجيات األساسية؟ (اختر/ي كل ما ينطبق)
التجارة/بيع بعض السلع
التسول
الخياطة
التطريز/أشغال االبرة
التدريس
العمل في المنازل (عامالت نظافة)
أجبرتها األسرة على الزواج
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طلب المساعدة من مقدمي الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .9هل تتنقل النساء والفتيات المراهقات خارج مراكز االيواء ضمن مجموعات أو لوحدهن؟ الرجاء اختيار حسب ما هو
مذكور ادناه.
وحدهن  /فردي
يرافقهن ذكور من األسرة
يرافقهن شخص مسن من األسرة
ضمن مجموعات
القسم الثالث :أمن وسالمة النساء والفتيات
 .10ما هي أهم المخاوف المتعلقة بالسالمة واألمن التي واجهت النساء في التجمعات المذكورة اعاله (س)2؟
(اختر/ي كل ما ينطبق)
ال يوجد مكان آمن في مركز االيواء
سوء المعاملة
العنف األسري
التحرش الجنسي
خطر التعرض لهجوم عند التنقل خارج مركز االيواء
االجبار على الزواج من قبل أسرهن
عدم المقدرة على الوصول إلى الخدمات والموارد
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .11ما هي أهم المخاوف المتعلقة بالسالمة واألمن التي واجهت الفتيات المراهقات في التجمعات المذكورة اعاله
(س)2؟ (اختر/ي كل ما ينطبق)
يوجد مكان آمن في مركز االيواء
سوء المعاملة
العنف األسري
التحرش الجنسي
خطر التعرض لهجوم عند التنقل خارج مركز االيواء
االجبار على الزواج من قبل أسرهن
عدم المقدرة على الوصول إلى الخدمات والموارد
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .12هل هناك زيادة في المخاوف المتعلقة بالسالمة على النساء والفتيات المراهقات خالل وقوع االزمة/الطوارئ ؟
ال ( )
نعم ( )
 .13ما هي أنواع العنف المبلغ عنها من قبل النساء اللواتي تعرضن للعنف خالل األزمة؟
 .14ما هي أنواع العنف المبلغ عنها من قبل الفتيات المراهقات اللواتي تعرضن للعنف خالل األزمة ،إذا كان مختلفا
عن أعاله؟
 .15لمن تلجأ النساء لطلب المساعدة في حال تعرضن لشكل من أشكال العنف خالل األزمة؟
صفحة رقم 47

أفراد األسرة
قيادي في المجتمع
الشرطة
المنظمات غير الحكومية
المؤسسات النسوية
موظفي الصحة  /العاملين في المجال الطبي
وكالة األمم المتحدة
صديق/ة
شخص مسن من األقارب
الجيران
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .16لمن تلجأ الفتيات المراهقات لطلب المساعدة في حال تعرضن لشكل من أشكال العنف خالل األزمة؟
أفراد األسرة
قيادي في المجتمع
الشرطة
منظمة غير حكومية تعمل مع النساء
أي عاملة في مجال المساعدة االنسانية
وكالة األمم المتحدة
صديق/ة
معلم /ة
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .17هل وصلت أي من الجماعات المذكورة أدناه الى مراكز االيواء أو التجمعات خالل األزمة؟
الشرطة
العاملين في المجال اإلنساني
وكاالت األمم المتحدة
المنظمات غير الحكومية
ال شيء مما ذكر
 .18ما هي تدابير األمن والسالمة التي وضعتها الشرطة أو المسؤولين للحد من وقوع احتماالت الخطر على النساء
والفتيات المراهقات في مراكز االيواء أو التجمعات؟
دوريات الشرطة في جميع أنحاء التجمعات
فريق أمن وسالمة
تعليم الفتيات  /النساء على كيفية اإلبالغ عند حصول الحوادث
زيادة عدد الموظفات
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
 .19هل هناك بيوت حماية /منازل أو أماكن آمنة يمكن للنساء الذهاب إليها عند الشعور بانعدام األمان؟ نعم ( ) ال ( )
 .20هل هناك بيوت حماية /منازل أو أماكن آمنة يمكن للفتيات المراهقات الذهاب إليها عند الشعور بانعدام األمان؟
نعم ( ) ال ( )
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القسم الرابع :االستجابة الصحية للعنف القائم على النوع االجتماعي:
 .21هل يتوفر في مركز االيواء خدمات صحية متاحة للنساء والفتيات المراهقات؟ نعم ( ) ال ( )
 .22اذا كانت االجابة نعم ،هل تستطيع النساء والفتيات المراهقات الحصول على الخدمات الصحية في مركز االيواء
بأي وقت؟ نعم ( ) ال ( )
 .23هل هناك طبيبات وممرضات و/أو قابالت في المرافق الصحية بمراكز االيواء؟ نعم ( ) ال ( )
 .24مــا هــي بعــض أســباب عــدم تم ّكــن النســاء والفتيــات المراهقــات ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن
الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي مراكــز االيــواء؟
الخوف من الكشف عن هويتهم كناجيات من العنف
البُعد عن أماكن تقديم مثل هذه الخدمات
عدم وجود اناث في طاقم الدعم النفسي واالجتماعي
عدم وجود كادر مؤهل ومدرب
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
القسم الخامس :االستجابة النفسية واالجتماعية للعنف القائم على النوع االجتماعي:
 .25هل هناك أنظمة للدعم النفسي و/أو االجتماعي للنساء الناجيات من العنف؟ نعم ( ) ال ( )
 .26هل هناك أنظمة لتقديم الدعم النفسي و/أو االجتماعي للفتيات المراهقات الناجيات من حاالت العنف؟ نعم ( ) ال( )
 .27هل هناك نظام تحويل فاعل يعتمده مقدمي الخدمات الصحية لتحويل حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الى
المؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي؟ نعم ( ) ال ( )
 .28مــا هــي بعــض أســباب عــدم تم ّكــن النســاء والفتيــات المراهقــات ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــن
الحصــول علــى خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي؟
الخوف من الكشف عن هويتهم
البُعد عن أماكن تقديم مثل هذه الخدمات
عدم وجود اناث في طاقم الدعم النفسي واالجتماعي
الخوف من وصمة العار
عدم توفر خدمات الدعم السري
عدم وجود كادر مؤهل ومدرب
ال أعرف
أخرى ،الرجاء التحديد:
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ملحق رقم ( :)5أسئلة المجموعات المركزة
المجموعات المركزة
مالحظ��ة :تســتخدم هــذه األداة فــي تيســير المجموعــات المركــزة مــع التأكيــد علــى ضمــان ســرية جميــع المعلومــات الواردة
خــال النقــاش بيــن المشــاركين/ات .وفــي حــال تدويــن المالحظــات يجــب توثيــق ردود المشــاركين/ات دون تحديــد أيــة
أســماء نظــرً ا لحساســية بعــض األســئلة كمــا يجــب مراعــاة جميــع المعاييــر األخالقيــة قبــل البــدء بالنقــاش وطلــب الحفــاظ
علــى الســرية مــن جميــع المشــاركين/ات وعــدم التصريــح بمــا ســمعوه خــال النقــاش بعــد انتهــاء المجموعــة المركــزة.
وينبغــي تنفيــذ المجموعــة المركــزة مــع مجموعــة متجانســة مــن المشــاركين/ات مثــل القــادة المجتمعييــن ،النســاء ،الشــباب
 ..الــخ .ويجــب أال يســتمر النقــاش الكثــر مــن ســاعة واحــدة الــى ســاعة ونصــف وأن تتكــون المجموعــة مــن  10إلــى 12
مشــارك/ة كحــد أقصــى.
ميسر/ة المجموعة المركزة:
مدون/ة المالحظات:
المنطقة الجغرافية:
الموقع:
التاريخ:
عدد المشاركين/ات:

الفئة العمرية للمشاركين/ات:

اناث ( ) ذكور ( )
 19-14سنة
 24-20سنة
 40-25سنة
فوق  40سنة

خطوات أساسية ومعلومات هامة قبل البدء في تنفيذ المجموعة المركزة:
التعريف بميسر/ة النقاش وتوضيح أهداف المجموعة المركزة:
عرّ ف/ي عن مؤسستِك
الهدف من هذه المجموعة المركزة هو تخوفات واحتياجات النساء والفتيات
المشاركة في هذه المجموعة المركزة طوعية
ال أحد مجبر/ة على االجابة عن أي سؤال ال يشعر أو تشعر بالرغبة في االجابة عنه
يمكن للمشاركين/ات المغادرة وترك المكان في أي وقت
ال أحد مجبر/ة على التصريح بأسماء أو الحديث عن تجارب شخصية ان لم يكن لديه/ا رغبة في ذلك
احترم/ي اآلخرين عندما يتحدثون
يمكن للميسر/ة مقاطعة النقاش للتأكد من أن للجميع فرصة للتحدث وعدم سيطرة شخص واحد على النقاش
التوافق على سرية النقاش:
حافظ/ي على سرية جميع المعلومات الواردة خالل النقاش في المجموعة المركزة.
ال تتحدث/ي عن تفاصيل ما جرى خالل المجموعة المركزة والمعلومات الواردة فيها الح ًقا ،سواء مع
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المشاركين/ات أو غيرهم/ن.
في حال سؤالك من غير المشاركين/ات عن طبيعة النقاش قل أنكم تناقشون المشاكل الصحية للنساء والفتيات
اطلب/ي اإلذن لتدوين المالحظات:
ال تسجل/ي هوية او اسم أي شخص من المشاركين/ات
الهدف من تسجيل المالحظات هو التأكد من دقة المعلومات
األسئلة:
القسم األول :نود أن نسألكم/ن بعض األسئلة حول شعور النساء والفتيات باألمان والسالمة بعد األزمة:
1.1هل تشعر/ين باألمان أثناء التواجد في مركز االيواء أو في منزل االسرة المستضيفة؟
2.2في حال غياب الشعور باألمان  ..ما هي األسباب؟ هل تغير هذا الشعور منذ بدء األزمة و حتى االن؟
3.3من وجهة نظرك ،هل تعاني النساء من العنف ضدهن في مراكز االيواء أو منازل األسر المستضيفة ؟ (الرجاء
التفصيل)
4.4من وجهة نظرك ،هل تعاني الفتيات من العنف ضدهن في مراكز االيواء أو منزل األسر المستضيفة ؟ (الرجاء
التفصيل)
5.5ما هي أنواع العنف والمخاطر التي تتعرض لها النساء و الفتيات في األسر المهجرة في ظل األزمة الحالية ( غير
عنف االحتالل) ؟
•عنف نفسي (الرجاء ضرب امثلة)
•عنف جسدي (الرجاء ضرب أمثلة)
•عنف جنسي (الرجاء ضرب أمثلة)
6.6من هم مرتكبو هذا العنف ضد النساء والفتيات؟
7.7هل تتوجه النساء و الفتيات للحصول على المساعدة؟
8.8لمن تتوجه أو تلجأ النساء والفتيات للحصول على المساعدة في حال تعرضهن للعنف في ظل األزمة؟
 9 .ما الذي يحدث لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات؟ وكيف تتم معاقبتهم؟
1010كيف تتعامل األسر المهجرة االن مع النساء أو الفتيات ذوات االعاقة؟ وكيف يتم تقديم الدعم والمساعدة؟
1111هل هناك أي ظروف/عوامل معينة تتعلق بالمساحات ،والوقت ،وادارة مراكز االيواء تؤدي الى زيادة العنف/
المخاطر اتجاه النساء والفتيات في مراكز االيواء؟
القسم الثاني :نود أن نسألكم/ن بعض األسئلة حول الخدمات والدعم المتوفر للنساء والفتيات منذ األزمة:
1.1هل هناك أي خدمات أو جهات دعم أخرى (برامج استشارات ،محموعات نسائية ،مساعدة القانونية ،وغيرها) تم
تخصيصها للنساء والفتيات ضحايا العنف في مراكز االيواء أو للنساء والفتيات في األسر المستضيفة؟
2.2هل قامت ادارة مراكز االيواء أو غيرها من المتدخلين بتنفيذ اجراءات من شأنها حماية النساء و الفتيات من العنف؟
الرجاء التفصيل؟
3.3برأيكم/ن ،ما هي االجراءات والتدابير الالزمة لضمان وزيادة األمان للنساء والفتيات داخل مراكز االيواء؟
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اختتم/ي النقاش بالخطوات التالية:
اشكر/ي المشاركين/ات على وقتهم/ن ومشاركتهم/ن
ذكر/ي المشاركين/ات بأن هدف هذا النقاش هو فهم احتياجات ومخاوف النساء والفتيات أثناء وبعد األزمات
ذكر/ي المشاركين/ات بموافقتهم/ن على سرية المعلومات
ذكر/ي المشاركين/ات بعدم مشاركة األسماء ألي احد من خارج هذه المجموعة
اسأل/ي المشاركين/ات اذا كانت لديهم/ن اسئلة أخرى
اذا كان أي من المشاركين/ات يرغب في التحدث معك على انفراد ،أجبه بأنك ستتحدث معه/ا بعد انتهاء النقاش
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ملحق رقم ( :)6أسئلة مسح الخدمات
أداة مسح الخدمات
(مالحظة :تستخدم هذه األداة خالل المقابالت مع مقدمي الخدمات)
الفريق:
الموقع الجغرافي:
التاريخ:
القسم األول :معلومات عامة:
1 .1المنظمة/المؤسسة:
.2

2هل كانت منظمتكم/مؤسستكم تقدم خدمات في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي قبل وقوع األزمة؟
ال
			
نعم

.3

3طبيعة الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن منظمتكم/مؤسستكم؟

		

الرعاية الصحية
الدعم النفسي واالجتماعي  /إدارة الحالة
المساعدة القانونية
الحماية (المأوى)/األمن
التوعية/الوقاية
أخرى
القسم الثاني :الصحة:
الموقع الجغرافي:
.4

4هل يوجد في المؤسسة طاقم طبي للتعامل مع الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي؟ اذا كانت االجابة
نعم ،يرجى االجابة على االسئلة التالية .اذا كانت االجابة ال الرجاء االنتقال القسم الثالث:

.5

5ما هي طبيعة عمل وعدد الطاقم الطبي في منظمتكم/مؤسستكم؟

الممرضات/الممرضين :كم عدد (ذكور واناث)؟
		
األطباء/الطبيبات :كم عدد (ذكور واناث)؟
				
كم عدد القابالت؟
		
طبيب نسائي/طبيبة نسائية :كم عدد (ذكور واناث)؟
		
طبيب جراحة /طبيبة جراحة :كم عدد(ذكور واناث)؟
6 .6هل سبق وأن حصل الطاقم الطبي في مؤسستكم/منظمتكم على تدريبات متخصصة بالرعاية السريرية للناجين
ال
من العنف القائم على النوع االجتماعي؟ نعم
.7

7هل حصل الطاقم الطبي في مؤسستكم/منظمتكم على تدريبات متخصصة في مجال توفير الرعاية الطبية لالطفال
ال
الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي؟ نعم

.8

8هل يتواجد لديكم مجموعة كاملة ومتاحة لمعدات ما بعد االغتصاب Post-rape Kits؟

نعم

ال

اذا كانت االجابة نعم ،فما هي المعدات/األدوات المتوفرة لديكم في المؤسسة:
معدات للحماية الشخصية PPE /
وسائل منع الحمل الطارئة
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أدوية لالمراض المنقولة جنسيا STI/
التطعيم ضد التهاب الكبد B
تطعيم الكزاز
القسم الثالث :الدعم النفسي واالجتماعي:
الموقع الجغرافي:
 .11ما هي طبيعة الخدمات التي تقدمونها في مجال الدعم النفسي واالجتماعي؟
الدعم العاطفي االساسي
إدارة الحالة  /الدعم النفسي واالجتماعي
نشاطات جماعية/جلسات استشارية جماعية (اسرة ،شباب ،الخ)
أخرى ؟ يرجى التحديد
 .12هل يتواجد في مؤسستكم/منظمتكم مسؤول/ة لمتابعة قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ؟ نعم

ال

 .13هل هناك مساحة آمنة وسرية لموظفيكم االخصائيين االجتماعيين الستقبال الناجين/ات من العنف القائم على النوع
ال
		
االجتماعي ؟ نعم
 .14هل يتواجد لديكم منزل/مأوى آمن الستقبال الناجين/ات من العنف القائم على النوع االجتماعي ؟

نعم

ال

 .15ضمن النشاطات المقدمة من قبل مؤسستكم/منظمتكم ما هي الفئات العمرية المستهدفة لديكم؟
األطفال
المراهقين ()14-10
المراهقين األكبر سنا ()18-15
النساء البالغات ()+18
 .16هل الخدمات النفسية واالجتماعية مقدمة من خالل:
المتطوعين المدربين/المؤهلين
الشركاء الوطنيين (مؤسسة غير حكومية ،منظمات المجتمع المحلي ،وغيرها)
موظفي/ات ضمن مؤسستكم/منظمتكم
 .17إذا كنت/ي تعمل/ين مع المنظمات الغير الحكومية او منظمات المجتمع المحلي ،من هي هذه المنظمات وما هي
عدد الموظفين/ات العاملين لديهم ؟

 .18هل قامت مؤسستكم بتدريب االخصائيين االجتماعيين والمتطوعين؟ اذا كانت االجابة نعم ،فما طبيعة هذه
التدريبات؟
القسم الرابع :الحماية واألمن :
الموقع الجغرافي:
 .19ما هي طبيعة الخدمات التي تقدمونها في مجال الحماية واألمن؟
تخطيط الحماية واألمن للناجين/ات
البيوت اآلمنة
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حراس االمن
أخرى؟ يرجى التحديد
 .20ما هي الفئات العمرية المستهدفة للخدمات المقدمة لديكم في مجال الحماية واألمن؟
األطفال
المراهقين ()14-10
المراهقين األكبر سنا ()18-15
النساء البالغات ()+18
القسم الخامس :الصعوبات /التحديات:
 .21ما هي أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة/المنظمة عند تقديم الخدمات؟
 .22هل قامت المؤسسة/المنظمة باستبعاد نساء وفتيات (أو رفضت قبول النساء والفتيات) بسبب قلة الموارد المتاحة؟
نعم ال
تعليقات أخرى
الشخص المسؤول/ة عن المنظمة
االسم
الهاتف
البريد اإللكتروني:
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ملحق رقم ( :)7أسئلة تقييم األمن والسالمة في مراكز االيواء
قائمة لتقييم الحماية للنساء والفتيات في مراكز االيواء
(مالحظــة :تعتمــد هــذه األداة علــى المالحظــة :قــد أو قــد ال تكــون ذات صلــة فــي جميــع الســياقات .وفــي مناطــق انعــدام
األمــن ال يجــب تعبئــة هــذا االســتبيان خــال التجــوال فــي الموقــع /التجمعــات الســكنية .بــدال مــن ذلــك يرجــى األخــذ بعيــن
االعتبــار تحضيــر اســئلة ذهنيــة مســبقة واســتخدام اســلوب المالحظــة لتعبئــة االســتمارة الح ًقــا بعــد تــرك الموقــع /التجمــع
ا لسكني )
الفريق /الوكالة:
الموقع الجغرافي /اسم مركز االيواء
الجزء األول:
الوضع العام في مركز االيواء:
الوضع القائم
اإلضاءة ليال
الممرات /حركة
االكتظاظ

المشاكل
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم

تعليقات

مالحظات حول تحركات النساء والفتيات خارج مركز االيواء المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والوقود والخدمات
األخرى:
المياه والصرف الصحي
الوضع القائم
نقاط المياه
المراحيض
اماكن االستحمام
يافطات ارشاد
للمرافق المختلفة
فاصل متحرك أو
قماش
أقفال على أبواب
المراحيض
مواد التنظيف
مناطق للغسيل
العنف بين األسر
داخل مركز االيواء

المشاكل
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم
نعم

ال
ال

نعم

ال

الوضع القائم
األمان/الخصوصية
مساحات للطبخ

تعليقات

المشاكل
نعم
نعم

تعليقات
ال
ال
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الجزء الثاني:
التواجد المجتمعي والوصول إلى الخدمات
الوضع القائم
الوصول الى
المدارس
الوصول الى
األسواق

تعليقات

المشاكل
نعم

ال

نعم

ال

تواجد مقدمي الخدمات في مراكز االيواء
الوضع القائم

تعليقات

المشاكل

الشرطة

نعم

ال

جهات مسلحة أخرى
وجود حواجز /نقاط
تفتيش
مقدمي الخدمات
الصحية
مقدمي الدعم النفسي
واالجتماعي
وحدات الحفاظ على
األمن في المأوى
دعم للتسجيل
المتواجدين/ات في
الملجأ

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

توزيع المواد الغذائية

تعليقات ومالحظات أخرى
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العمــل مــن أجــل عالــم يكــون فيــه كل حمــل
مرغــوب فيــه ،وكل والدة آمنــة ،ويحقــق
فيــه كل شــاب وشــابة مــا لديهــم مــن
إمكانيــات
صندوق األمم المتحدة للسكان  -دولة فلسطين
بيت حانينا ،شارع الرضوان بجانب المدرسة
اللوثرية المهنية
القدس  ،91517صندوق بريد67149 :
تليفون)972( 2 5817167 :
فاكس)972( 2 5817382 :
www.unfpa.ps

