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نظرة�عامة�حول�التعامل�مع�فايروس�كورونا�
���قطاع�غزة:

لقد�ادى�تف����و�اء�ف��وس�(�ورونا)�املستجد����العالم�
إ���بذل�ج�ود�كب��ة�من�قبل�الدول�مل�افحته�ومنع�تفشيه�
��� اإلم�انيات� ضعف� من� و�الرغم� مجتمعا��م،� داخل�
قطاع�غزة�ن�يجة�ا��صار�اإلسرائي���املفروض�منذ�حوا���
،�فقد�قامت�ا���ات�ا��تصة�باتخاذ�إجراءات�

ً
13�عاما

وقائية�مل�افحة�الف��وس�وا��د�من�ان�شاره،�فقد�باشرت�
طواقم�وزارة�ال��ة�بإجراء�الفحص�للمسافر�ن�العائدين�
من�ا��ارج�ع���مع���رفح�ال��ي�بتار�خ�15/2/2020،�و���
الوقت�نفسه�بدأت������ر�العائدين�من�جم�ور�ة�الص�ن�
نحو� و�عد� رفح،� مع��� داخل� مخصص� مقر� ��� الشعبية�
أر�عة�أيام�وسعت�دائرة���ر�العائدين�من�دول���لت�
تفشيا�للف��وس،�و�تار�خ�3/3/2020�بدأت�بتطبيق�قرار�
،�وألزمت�العائدين�بتوقيع��ع�د�

ً
ا���ر�امل�����ملدة�14�يوما

باالل��ام�بذلك،�ومن�ثم�اتخذت�قرارات�ب��ر�العائدين�
حانون� ب�ت� وحاجز� ال��ي� رفح� مع��� من� القطاع� إ���
وفنادق� مدارس� ��� �15/3/2020 بتار�خ� �

ً
إجبار�ا "ايرز"�

ومس�شفيات�ومراكز���ية،��ذا�و��لت�(70)�إصابة�
بالف��وس����القطاع،�أعلنت�وزارة�ال��ة�تماثل�(41) 
م��ا�للشفاء�وحالة�وفاة�واحدة،�وذلك�ح���تار�خ�صدور�
�ذه�الورقة،�و�حسب�تقار�ر�الوزارة�فان�معظم�املر����ال�

�عانون�من�أعراض�وال�توجد�حاالت�حرجة�.

�،�و�ستضيف�
ً
وتبلغ�مدة�ا���ر�الص���اإلجباري�21�يوما

����9�مراكز�ل���ر�الص��. 
ً
�569�عائدا

ً
وزارة�ال��ة�حاليا

والتجمعات� األ�شطة� منع� اإلجراءات� تلك� صاحب�
دعوات� وأيضا� وا��امعات� املدراس� وإغالق� ا��ما���ية�

باتباع�إجراءات�السالمة�والوقاية�داخل�ا��تمع.

يتم� ال��� النفسية� وال��ة� الدعم� خدمات�
تقديم�ا����قطاع�غزة:

تقدم�ا� ال��� ا��دمات� أ�م� وت��يص� تحليل� خالل� من�
املؤسسات�العاملة����مجال�الدعم�النف����واالجتما���
وال��ة�النفسية����قطاع�غزة�للم��ور�ن�واملتضرر�ن�
وأيضا�ا��تمع�ك�ل،�فقد�تم�التوصل�إ���أن�املؤسسات�

تقدم�ا��دمات�التالية:�

وذو��م�• للم��ور�ن� والتثقيف� التوعية� أ�شطة�
وا��تمع�ك�ل

االرشاد�النف����ال�اتفي�ا��ا�ي•

�اإلسعاف�النف����األو���للم��ور�ن�وذو��م•

ذوي�• وألطفال� ا���ور�ن� لألطفال� �دايا� توز�ع�
ا���ور�ن

وتقديم�• وذو��م� للم��ور�ن� نفسية� اس�شارات�
الدعم�النف����من�خالل�التواصل�عن��عد�مع�

ا���ور�ن�وذو��م.

تدر�ب�ع���ا��قيبة�النفسية�للطواقم�العاملة����•
ا���ر

جلسات�دعم�نف����للطواقم�العاملة•

اعداد�بروتوكول�تدخل�مع�متضرري�كورونا•

النفسية�• وال��ة� الذاتية� الرعاية� حول� تدر�ب�
لطواقم�األمن�وال��ة�وعمال�النظافة�وتناولت�
موضوعات�مختلفة����ال��ة�النفسية�وحماية�

األطفال�والعنف�املب���ع���النوع�االجتما��.

وإدارة�• الذاتية،� الرعاية� حول� فردية� اس�شارات�
الضغوط،�وطرق�حل�املشكالت،�وآليات�ا��ماية�

من�العنف�الناتج�عن�جائحة�كورونا.

خدمات�إدارة�ا��الة.•
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النف���� الدعم� تقدم� ال��� املؤسسات�
واالجتما������ظل��ذه�االزمة:

من�أ�م�املؤسسات�الفاعلة����تقديم�ا��دمات����ظل�
ال��بية� ووزارة� االجتماعية،� التنمية� وزارة� ا��الية� االزمة�
وزارة� ��� النفسية� لل��ة� العامة� واإلدارة� والتعليم،�
ال��ة،�وو�الة�الغوث�و�شغيل�الالجئ�ن،�واليون�سيف،�
وجمعية�ال�الل�األحمر�الفلسطي��،�و�رنامج�غزة�لل��ة�
النفسية،�واإلغاثة�اإلسالمية�- فلسط�ن،�وجمعية�عا�شة�
املرأة� لرعاية� وفاق� وجمعية� والطفل،� املرأة� ��ماية�
والطفل،�واملركز�الفلسطي���للديمقراطية�وحل�ال��اعات،�
ومؤسسة�أرض�اال�سان�- سو�سرا،�ومركز�العمل�التنموي�
معا،�ومؤسسة�تامر�للتعليم�ا��تم��،�ومركز�شؤون�املرأة،�
ومركز�عالج�العقل�وا��سم،�ومؤسسة�إنقاذ�الطفل،�ومن�
املمكن�أن�ي�ون��ناك��يئات�وجمعيات�أخرى�لم��شمل�م�

امل��.

تحديات�تواج��ا�املؤسسات�العاملة����مجال�
الدعم�النفس-اجتما��:

تحديات� تواجه� أ��ا� ع��� املؤسسات� معظم� أجمعت�
مختلفة�وع���عدة�مستو�ات�تم�ت��يص�ا�كما�ي��: 

أوال: تحديات�تتعلق�با���ور�ن�وتتمثل���:

صعو�ة�الوصول�للم��ور�ن����مراكز�ا���ر.•

وجود�عدد�كب���للم��ور�ن�وأسر�م�وتحديات����•
الوصول�لبيو��م

�عدد�احتياجات�ا���ور�ن�وصعو�ة�االستجابة�•
ل�ا�خصوصا�االحتياجات�اللوجس�ية.

مع�• مباشر� �ش�ل� بالتدخل� السماح� عدم�
البيانات� ع��� ا��صول� وصعو�ة� ا���ور�ن�

ا��اصة�با���ور�ن.
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والتدخل� الت�سيق� �عمليات� تتعلق� تحديات� ثانيا: 
والتمو�ل�وتتمثل���:

ضعف�الت�سيق�ب�ن�ا���ات�الرسمية�املشرفة�•
ع���مراكز�ا���ر.

تقديم�• ��� والت�املية� ا��يد� الت�سيق� عدم�
ا��دمات�ا��تلفة�من�قبل�املؤسسات

قلة�وضعف�التمو�ل�لدى�املؤسسات�لالستجابة�•
الفور�ة.

لبعض�• التا�عة� الفرعية� ال��ان� حركة� تقييد�
املؤسسات.

وحداثة�• واللوجس�ية� ال�شر�ة� املوارد� ضعف�
��� العمل� من� امل�ني�ن� �عض� وا��ام� التجر�ة�

ا���ر.

كما�و�عت���األزمة����األو���من�نوع�ا�حيث�تواجه�•
��� املتا�عة� حاالت� ��� تحدي� املؤسسات� �عض�

العيادة�النفسية�والقانونية.

ضعف�االم�انيات�لتوف���الوقاية�الطبية�للم�ني�ن�•
���ظل�عدم�وضوح�املعلومات�ا��اصة�بالعدوى�

وطرق�انتقال.

كما�واج�ت�املؤسسات�أيضا�تحدي�تقديم�الدعم�•
�

ً
النف����عن��عد�مع�ا��االت�الصعبة�وخصوصا

محاوالت�االنتحار.

ثالثا: تحديات�تتعلق�بوصول�املستفيدين:

حيث�تباي�ت�آراء�املؤسسات�حول�وصول�املستفيدين�ما�
ب�ن�ضعيفة�ومتوسطة،�كما�وأفادت��عض�املؤسسات�
املنتفع�ن� وصول� ��� اآلن� ح��� مش�لة� يوجد� ال� بأنه�
وحصول�م�ع���ا��دمات�وخاصة�أن��ذه�املؤسسات�

معروفة�و�عمل����ا��ال�منذ�سنوات.

لوحظ�أنه�مازالت��سيطر�فكرة�وصمة�املرض�النف����



الذ�اب� عن� يمتنعون� يجعل�م� مما� اال��اص� ع���
لتلقي�ا��دمة.،�بالتا���يجب�أن�يتم�إعالن�املؤسسات�
عن�ا��دمات�ال���تقدم�ا�أول�بأول�وال��ك���ع���فكرة�

أن�املرض�النف����مثل�املرض�ا��سدي�يحتاج�للعالج.

العوامل�ال���تز�د�من�األثار�النفسية�السلبية�
للوضع�ا��ا��:

جمع�املؤسسات�ع���أن��ناك�عوامل��سا�م����ز�ادة�
ُ
ت

اآلثار�النفسية�السلبية�وم��ا�تد�ور�الوضع�االقتصادي�
�الذين��انوا��عملون�بنظام�

ً
لدى�الفئات�ال�شة�خصوصا

األجرة،� وسائقي� واملقا��� املطاعم� عمال� مثل� املياومة�
وتوقف�عملية�التعليم����املدارس�وا��امعات�وتأث��ا��ا�
السلبية�ع���الطلبة�وأ�ال��م،�وضعف�ا��دمات�ال��ية�
���حالة�وجود�عدد�كب���من�ا��االت،�واغالق�العيادات�
التخصصية�واملؤسسات�التعليمية،�وقضاء�وقت�طو�ل�
داخل�امل��ل،�ونقص�االدو�ة�النفسية�واستمرار�ف��ة�االزمة�
املوارد،� وقلة� ال��ية� با��دمات� ا��م�ور� ثقة� وضعف�
وتباين�اجراءات�الوقاية�وعدم�وجود�معلومات�وا��ة�
�شأن�االصابة�وانتقال�العدوى،�واالحساس�بخطر�فقدان�
من� يز�د� االقتصادي� الكساد� �شأن� واملعلومات� الدخل�
ذات� األسر� لدى� خاصة� النف���� والتوتر� ا��وف� حالة�
الدخل�اليومي،�كما�أفادت��عض�املؤسسات�أن�االنقسام�
السيا�����عزز�تباين�االجراءات�ب�ن�ا���ومت�ن�مما�ترتب�
للمواطن�ن� النف���� والضغط� االر�اك� من� حالة� عليه�

خاصة����قطاع�غزة.

اآلثار�النفسية�ال���تم�رصد�ا�خالل�تقديم�
ا��دمات����قطاع�غزة:

من�خالل�امل���السر�ع�الذي�قام�به�برنامج�غزة�لل��ة�
الك��ونية� اس�بانة� �

ً
مستخدما االن��نت� ع��� النفسية�

أرسلت�إ���15�مؤسسة��شطة����مجال�الدعم�النف����
واالجتما��،�تم��عبئ��ا�من�قبل�11�مؤسسة�فقط،�تم�
ت��يص�أ�م�اآلثار�النفسية�ال���تم�رصد�ا�من�قبل�تلك�

املؤسسات�كما�ي��:

ال��ة� مستوى� ع��� �ورونا� جائحة� أثرت� عام� �ش�ل�
النفسية�ل��ميع����قطاع�غزة،�وقد�أثرت��ش�ل�خاص�
ع���الرفاه�النف����للمستفيدين،�فالرفاه�النف����مرتبط�
�ش�ل�كب���بال��ة�ا��سدية�و���جزء�ال�يتجزأ�منه،�
فعند�ان�شار�و�اء���دد�ال��ة�العامة�يخاف�الناس�ع���
����م�و��ة�ذو��م�و�زداد�مستوى�القلق�من�اصاب��م�
ال��� االعراض� أك��� أحد� الص��� ا���ر� و�عزز� باملرض،�
�عا�ي�م��ا�املر����و�و�العزلة�االجتماعية�وقيود�ا��ركة�
والعودة�إ���الروت�ن�املر����الغ���ص���الذي�يؤثر��ش�ل�

كب���ع���انت�اسة�املر�ض�و�التا���عدم�تحسنه

كما�أثرت�ا��ائحة�سلبا�ع���املستفيدين�حيث�زادت�
�سبة�القلق��س�ب�ا��وف�من�العدوى،�وزاد�القلق�لد��م�
ن�يجة�تأثر�العالقات�االجتماعية�وانقطاع�التواصل�ب�ن�
افراد�االسرة�و��ن�افراد�ا��تمع،�وأدت�ا��ائحة�إ����غ���
نمط�حياة�املستفيدين�من�خالل�ز�ادة�اال�شطة�املتعلقة�
بالنظافة�والتعقيم��ش�ل�مبالغ�فيه،�وزاد�القلق�والتوتر�
�ش�ل� با��ائحة� املتعلقة� االخبار� متا�عة� ن�يجة� لد��م�
مستمر،�االمر�الذي�أدى�إ���ز�ادة�حدة�األعراض�لدى��عض�
ا��االت،�وأثرت�مخاوف��عض�املستفيدين�من�االختالط�
والتجمعات�ع���حضور�م�لالستفادة�من�جلسات�الدعم�

النف����أو�العالج.

التنمر� من� وأ�ال��م� ا���ور�ن� معظم� و�عا�ي�
ملعاي��� ا���ر� مراكز� داخل� البعض� و�فتقد� والوصمة،�
مثل� ونفسية� اجتماعية� آثار� ذلك� عن� و��تج� ا��ماية�
العزلة�والعدوانية�واالكتئاب،�و�ناك�مؤشرات�ع���ازدياد�
املشا�ل�األسر�ة��س�ب�تد�ور�الوضع�االقتصادي�وم�وث�
الرجال�لف��ات�أطول����الب�ت،�أدى�ذلك�إ���ازدياد�العنف�
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االسري�خصوصا�تجاه�االطفال�وال�ساء،�كما�أن��ناك�
قلق�عام�وخوف�من�العدوى�والشعور�بالعزلة�و��يج�عند�

�عض�ا���ور�ن�واف�ار�انتحار�ة�لدى�حاالت�معدودة.

فيما�يتعلق�بال�ساء،�فقد�ازدادت�املسئوليات�ع����ا�ل�
ال�ساء�وتضاعفت�ف���من�تدير�امل��ل����أزمة�عنوا��ا�ابقوا�
���امل��ل،�والرجال�واألطفال�وكبار�السن��م�من�مسئولية�
ال�ساء�داخل�امل��ل،�وقد�زاد�من�الضغوط�النفسية�عل��ن�
���ظل�تردي�األوضاع�االقتصادية�وعدم�قدر��ن�ع���تلبية�
االحتياجات�األساسية�باإلضافة�إ���ارتفاع�معدالت�العنف�
عشرات� املؤسسات� معظم� تلقت� ولقد� عل��ن،� الواقع�
الش�اوى�من�ال�ساء�م��ا�النفسية�واالجتماعية�والقانونية�
���ظل�شبه�التوقف�لعمل�ا��اكم�واملؤسسات�الرسمية�

والغ���رسمية�ال����عمل����مجال�ا��ماية.

أما�فيما�يتعلق�باألطفال،�فان�وجود�االطفال�املستمر�
ب�ن� معتاد� والغ��� الكب��� اليومي� واالحت�اك� امل��ل� ���
افراد�االسرة�قد�ادى�ا���ز�ادة�العص�ية�والعنف��س�ب�
األب� يقود� مما� البعض،� �عض�م� مع� االخوة� مشاحنات�
،�وظ�ور�

ً
إ����عنيف�م�و/او��عنيف�االم�لفظيا�او�جسديا

ع��� توثر� بدور�ا� وال��� الزوج�ن� ب�ن� االسر�ة� املشا�ل�
السلوكية� املشا�ل� �عض� تفاقم� لوحظ� كما� األطفال،�
لدى�األطفال�حيث�أن�تأث���مشاعر�التوتر�والقلق�وا��وف�
للبالغ�ن�تنعكس�بصورة�مباشرة�ع���األطفال����امل��ل،�
و�ضاف�ال��ا�عدم�وجود�عنصر�األمان�سواء�من�مخاوف�
من�املستقبل�أو�االخبار�والشا�عات�أو�ح���اإلجابة�ع���
�ساؤال��م�االمر�الذي�أدى�ا���ترسيخ�القلق�لد��م،�وأدى�
ارتفاع�معدل�القلق�والعدوانية�وا��ركة�الزائدة�لد��م�إ���
تفاقم�املشا�ل�ال����عا�ى�م��ا�ذو��م،�وزادت�اضطرابات�
النوم�عند�االطفال�خاصة����ظل�ا���ر�امل�����وتوقف�

الدراسة.

كما�أن��عض�االطفال�أصبحوا��عانون�من�امللل�الشديد،�

ومن�الوزن�الزائد�عند��عض�م��س�ب�اال�ل�املستمر�وقلة�
ا��ركة،�والعديد�من�االطفال�أصبح�لد��م�ارتباط�زائد�
باألج�زة�الرقمية،�وان�شر�التنمر�ب�ن�االخوة�مما�ينعكس�

العص�ية� من� توازنه� و�فقده� العام� االسري� ا��و� ع���
الزائدة�والتوتر�عند�االب�واالم.

أما�فئة�االطفال�الثانية�الذين��عانوا�اسر�م�من�
الذ�اب� عن� انقطاعه� �س�ب� دروس�م� ا�مال� احتمالية�
للمدرسة�،�تحدث�كث���من�أ�ا���االطفال�عن�مخاوف�م�
من�تد�ور�املستوى�التحصي���ألبنا��م،�كما�حصل�من�
بمس��ات� لإلصابة� م��م� كب��� عدد� �عرض� عندما� قبل�
العودة�وعاشت�أسر�م�ظروفا�مماثلة�بتد�ور�مستوا�م�

الدرا���.

فيما�يتعلق�بجر���مس��ات�العودة�وأيضا�املر����اآلخر�ن�

األك��� الفئات� ��� ف�ذه� السرطان،� مر���� ف��م� بمن�
��س�ب�احساس�م�بز�ادة�الفرصة�باإلصابة�باملرض�

ً
خوفا

وقناع��م�بضعف�االم�انيات����القطاع�الص������قطاع�
ع��� االزمة� �ذه� أثرت� وكما� األزمة،� �ذه� ملواج�ة� غزة�
وصول�م�ل��دمات�ا��تلفة��س�ب�ا���ر�امل�����وحالة�

االر�اك����عمل�املؤسسات�ال���تقدم�ا��دمات.

أما�بال�سبة�ملقدمي�الرعاية�داخل�مراكز�ا���ر،�

فقد�تأثروا���ذه�االزمة�لكن�بدرجات�متفاوتة،�فالتدخل�
مع�مراكز�ا���ر�تجر�ة�جديدة�زادت�من�األعباء�املوجودة�
�وقد�أثرت�ع���العامل�ن�مع�ا��ش�ل�مباشر�وغ���

ً
مسبقا

مباشر،�فا��وف�من�االصابة�باملرض�والوصمة�وا��وف�
ع���العائلة�والبعد�ع��ا�لف��ات�طو�لة��ان�له�أثر�سل���
ا���ر� مراكز� ��� املستضاف�ن� مع� �عامل�م� ع��� ا�عكس�
أدى� ا��االت� �عض� ��� ا��طورة� مستوى� تقدير� وغياب�
ا���اإلصابة�باملرض�لعدد�م��م،�و�التا���فإن�عدم�ج�وز�ة�

�ذه�الطواقم�ملواج�ة�األزمة�أثر��ش�ل�مباشر�ع���حال��م�
النفسية�وا��الة�النفسية�ملستقب���ا��دمة.
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نتائج�امل���الذي�قام�به�برنامج�غزة�لل��ة�
النفسية����ابر�ل�٢٠٢٠

مقطعيا� م��ا� النفسية� لل��ة� غزة� برنامج� أجرى�
باستخدام�االن��نت،���دف�تقييم�العواقب�العامة�لـف��وس�
�ورونا�ومدى�معرفة�ا��م�ور�بخدمات�ال��ة�النفسية�
املتاحة�باستخدام�اس�بانة�رقمية،�حيث�تم�الوصول�ا���
ا�م��م�٪54.6�من�الرجال�و�٪45.4�من�ال�ساء�

ً
512�مشارك

العينة�33.5�سنة�ممن��ع�شون���� و�ان�متوسط�عمر�
املشارك�ن� من� � �87.8٪ ان� النتائج� واظ�رت� غزة،� قطاع�
أفادوا�بأن�أطفال�م�يحتاجون�إ���مز�د�من�املعلومات�حول�
الضغوط� إلدارة� استخدام�ا� يمكن� ال��� التكيف� آليات�

النفسية�املتعلقة�بف��وس��ورونا.

عالوة�ع���ذلك،�أشار�٪78�م��م�إ���أ��م�يتا�عون�أخبار�
يتعلق� فيما� أما� متكرر،� �ش�ل� �ورونا� ف��وس� أزمة�
بخدمات�ال��ة�النفسية،�فقد�أشار�٪55.8�م��م�إ���أن�
لد��م�معلومات��افية�حول�إم�انية�الوصول�إ���خدمات�
ال��ة�النفسية����حالة�فرض�إغالق����قطاع�غزة،�و�28٪ 
قد�ذكروا�أ��م��عرفون�خدمات�ال��ة�النفسية�البديلة،�
وقد�أفادوا�أن�ا��دمات�البديلة�يمكن�أن�ت�ون�االس�شارة�
ال�اتفية�ا��انية�ال���يقدم�ا�برنامج�غزة�لل��ة�النفسية�
و�عض�ا��دمات�األخرى�املقدمة�من�مؤسسات�أخرى،�
أما�فيما�يتعلق�باحتياجات�ال��ة�النفسية�ال���يمكن�
استخالص�ا�من�امل��،�فقد�تم�حصر�ا����احتياج�أفراد�
األسرة�إ���معرفة�إضافية�حول�آليات�التأقلم�مع�الضغوط�
إ��� ا��اجة� وأيضا� �ورونا،� بف��وس� املرتبطة� النفسية�
مثل� الضغوط� إدارة� تقنيات� استخدام� كيفية� معرفة�
من� الوقاية� بطرق� واملعرفة� وغ���ا،� االس��خاء� تقنيات�
انتقال�ف��وس��ورونا،�واملعرفة�بخدمات�الدعم�النف����
االجتما���وخدمات�ال��ة�النفسية�املتاحة����القطاع،�
كما�و�حتاج�امل�نيون�أنفس�م�إ���جلسات�إشراف�مكثفة�

ن�يجة�لعبء�العمل�واألزمة�ال��ية.

نتائج�االستطالع�املتخصص�الذي�قامت�به�
جمعية�عا�شة���ماية�املرأة�والطفل����ابر�ل�

                     2020
ملعرفة� متخصص� رأي� استطالع� عا�شة� جمعية� نفذت�
أثر�األزمة�ال��ية�الناجمة�عن�ف��وس��ورونا�املستجد�
(COVID-19)�ع���قضايا�العنف�املب���ع���النوع�االجتما���
الفلسـطي��،� ا��تمـع� ��� واالجتماعية� النفسية� وتبعا��ا�
الك��و�ي�حيث�بلغت� الرأي��ش�ل� وتـم�تنفيـذ�استطالع�
�سبة�املستجيب�ن�(1370)�مستجيب�من�قطاع�غزة،�وقد�
ب�ن�امل���أن�ما��س�ته�%42.4�من�املستجيب�ن�يواج�ون�
مشا�ل�مع�الزوج/ة����وقت�ازمة��وفيد19-،�ب�نما�افاد�
%57.6�من�املستجيب�ن��عدم�وجود�أي�مشا�ل����الف��ة�

نفس�ا.

ما� و�و� مستجيب� �424 مجموعه� ما� االستطالع� وأظ�ر�
ان� أفادوا� املستجيب�ن� اجما��� من� �36.6% �سبة� يمثل�
أنواع�العنف�الذي�يتعرض�له�األطفال�يتمثل����العنف�
اللفظي� والعنف� مستجيب� �301 عدد�م� و�ان� النف����
و�ان� ا��سدي� والعنف� مستجيب� �274 عدد�م� و�ان�
عدد�م�152�مستجيب�والعنف�ا�������و�ان�عدد�م�8 
مستجيب�ن�مع�األخذ��ع�ن�االعتبار�احتمالية��عرض�نفس�

الطفل�ألك���من�نوع�عنف����نفس�الوقت. 

أما�النتائج�املتعلقة�بأنواع�العنف�ضد�املرأة�أظ�رت�أن�
٪69.9،�٪60.7،�٪30.2،�٪28.9،�٪22.9�من�املستجيبات�
�عرضن�للعنف�االقتصادي�والنف����واالجتما���واللفظي�

وا��سدي�ع���التوا��.
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توصيات�قدم��ا�املؤسسات�العاملة����مجال�الدعم�النف����- اجتما��:

�وقدمت�املؤسسات�مجموعة�من�التوصيات�ال���من�شأ��ا�ان�تحسن��ذه�التدخالت�او��سا�م����انظمة�
ا��ماية�والوقاية�وايضا����عملية�تحس�ن�عمليات�الت�سيق�والتدخل،�ومن��ذه�التوصيات:

مشاركة�مز�د�من�املؤسسات����القرارات�ا��كومية�ا��اصة�بأنظمة�ا��ماية�و�الوقاية•

•
�تقو�ة�ا���ود�الت�سيقية�ب�ن�املؤسسات�ا��تلفة�وتوز�ع�امل�ام�ضمن�خطة�طوارئ�نفسية�متفق�

عليه

•
توحيد�ا��دمات�املقدمة�ل��م�ور�من�املؤسسات��ش�ل�منظم�ومتخصص�يفيد����سرعة�اإلنجاز�

و�غطية�جميع�الفئات�وتوف���الوقت�وا���د�وعدم�تدخل�املؤسسات�مع�نفس�ا��االت

•
�شكيل���نة�وطنية�تضم�املؤسسات�الرسمية�والغ���رسمية�إلدارة�االزمة�واالشراف�عل�مرحلة�

التعا���مع�خطة�وا��ة��شارك�ف��ا�ا��ميع

•
التأكد�من�وصول�العائالت���دمات�االن��نت�ملساعدة�ا��تص�ن����توصيل�ا��دمات�ع���وسائل�

التواصل�االجتما���للعائالت.

برنامج�غزة�لل��ة�النفسية: 

خط�ال�اتف�االرشادي�: 1800222333�������اتف: 082641511�
�www.gcmhp.ps


