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شكر وتقدير
ت التحليل السريع لالحتياجات الخاصة بمنظور  بناًء على طلب وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين، أعدَّ

المساواة بين الجنسين خالل نزاع أيار/مايو 2021 في قطاع غزة، الخبيرات االستشاريات سميرة أبو عائشة 
وأمل سيام، وستيفاني شعبان مسؤولة الشؤون االجتماعية في مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين 

ن الباحثون  والتنمية الشاملة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. وقد تمكَّ
الميدانيون سامر حماد ونعمة إبراهيم ووسام عمور ورامز جابر ومنى مقداد ونيدا ناصر وخديجة زروب من 

جمع البيانات ومعالجتها.

وقدمت ندى دروزة، رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين 
والتنمية الشاملة في اإلسكوا، مساهمة كبيرة بتوجيه من مهريناز العوضي، مديرة المجموعة.

يرغب المؤلفون أن يقدموا شكرهم الخاص إلى جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة التي ساعدت 
في تيسير الوصول إلى المشاركين في المسح، ومناقشات المجموعات المركزة، والمقابالت مع مقدمي 
المعلومات الرئيسيين. ونود أيضًا أن نعرب عن خالص الشكر لجميع المشاركين على مشاركتنا أفكارهم 

ومشاعرهم وتطلعاتهم.
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موجز
تنفيذي

وفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على األرض الفلسطينية المحتلة، أسفرت الهجمات العسكرية اإلسرائيلية عن 
مقتل 260 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفاًل و41 امرأة في غزة؛ ويعتقد أن بينهم 129 من المدنيين. وتم توثيق ما يقرب من 2,200 
جريح، من بينهم 480 امرأة و685 طفاًل. وفي ذروة الهجوم، كان 113,000 شخصًا يبحثون عن مالجئ طارئة في مدارس وكالة 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( أو مع أسر مضيفة. وخالل أمسيات 20 و21 
أيار/مايو، التمس أكثر من 77,000 من النازحين داخليًا المآوي في 58 مدرسة تابعة لألونروا. وفي أعقاب وقف إطالق النار، عادت 

الغالبية العظمى إلى ديارها. ومع ذلك، أظهرت بيانات من تموز/يوليو 2021 أن حوالي 8,220 من النازحين داخليًا ال يزالون مع 
عائالت مضيفة أو في مساكن مستأجرة1.

أفادت السلطات المحلية بأن 1,770 وحدة سكنية قد ُدمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة، وصمدت 620 ,25 وحدة سكنية أمام 
األضرار. وباإلضافة إلى ذلك، لحقت أضرار بالبنية التحتية ومرافق متعددة للمياه والصرف الصحي، و179 مدرسة حكومية و33 

مرفقًا للرعاية الصحية2.

وكمــا هــو موّثــق جيــدًا، يؤثــر النــزاع والنــزوح على النســاء والرجــال والفتيان والفتيات بطرق خاصة ومحددة على اســاس الجنس. 
وهذا بدوره يؤثر على االســتجابة القطاعية الشــاملة. فعلى ســبيل المثال، ناقش الخبراء ومقدمو الخدمات والنســاء المتضررات 
توقــع حــدوث زيــادة فــي جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتاة والحرمان مــن الحقوق بعد الهجمات العســكرية، فضاًل عن زيادة 

العنــف ضد األطفال3. 

ُأجري التحليل السريع لالحتياجات من منظور المساواة بين الجنسين في قطاع غزة بهدف رفد استجابة قطاعية أشمل ومراعية 
للفوارق بين الجنسين إزاء الهجوم. ويستند التحليل واالستنتاجات إلى بيانات كمية ونوعية. تتألف البيانات األولية من 10 مقابالت 

مع مقدمي معلومات رئيسيين، مع ممثلين من منظمات محلية ودولية تعمل في قطاع غزة؛ ثماني مناقشات لمجموعات بؤرية 
مركزة مع 28 رجاًل و27 امرأة و25 فتاة و16 فتى؛ ومسح كمي لـ 215 امرأة في أجزاء مختلفة من غزة. وقد تم تعزيز البيانات من 

خالل المالحظات الميدانية ودراسات حالة. 

يتوّجه هذا التقرير أساسًا إلى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني، واألمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة العاملة 
في قطاع غزة. ويهدف إلى إشراك صانعي السياسات والسلطات في دولة فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، ومنظمات المجتمع 
المدني الدولية والمحلية. ويركز  التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين عدة قطاعات، هي المياه والصرف الصحي 

والنظافة، والحماية )بما في ذلك  دور اإليواء والعنف ضد المرأة والفتيات(، والمساعدات اإلنسانية، على نطاق أوسع.

ال يزال السكان الفلسطينيون يرزحون تحت االحتالل العسكري في أزمة إنسانية طال أمدها، وذلك أساسًا نتيجة لسياسات 
وممارسات دولة إسرائيل على مدى السنوات الـ 54 الماضية. واألكثر ضررًا هو الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عامًا، 
إلى جانب الهجمات العسكرية المكثفة المتتالية. وفي ظل هذه الظروف القاسية، يكافح أكثر من مليوني امرأة ورجل وصبي 
وفتاة من أجل الحصول على حياة كريمة.  يجعل التصعيد العسكري المتكرر للقوات اإلسرائيلية هذا األمر شبه مستحيل، كما 

أبرزت الهجمات العسكرية على قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 2021. 
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KEY RECOMMENDATIONS
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	�� ���א� א����	� ���א�
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ألف. خلفية الوضع في قطاع غزة

يستمر االحتالل العسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، منذ 54 عامًا. وواجه قطاع غزة، باألخص، 
صعوبات شديدة. يستمر تدهور اقتصاد غزة منذ اتفاقات أوسلو لعام 1993؛ ويعتقد أن سكان غزة أفقر اآلن بنسبة 25 في المائة 

مما كانوا عليه في عام 51993 في عام 2005، أنهت دولة إسرائيل الحكم العسكري في قطاع غزة وسحبت جميع المستوطنات 
اإلسرائيلية، لكنها حافظت على رقابة مشّددة على نقاط الدخول والخروج البرية والبحرية والمجال الجوي. لفترة وجيزة، كانت غزة 

تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وفي عام 2006، أسفرت االنتخابات الفلسطينية عن فوز حماس بأغلبية في المجلس التشريعي 
الفلسطيني. وفي عام 2007، ظهر انقسام سياسي بين غزة والضفة الغربية، ما مّكن إسرائيل وحلفائها من »عزل« غزة عن الضفة 

الغربية وبقية العالم.

منذ عام 2007، يعاني قطاع غزة من حصار بري وبحري وجوي. ونتيجة لذلك، أعلن األمين العام لألمم المتحدة أن غزة »واحدة من 
أكثر األزمات اإلنسانية مأساوية«. وقد أدى الحصار، مقترنا بالهجمات العسكرية المنتظمة والقيود المفروضة على السفر، إلى تردي 

الحالة اإلنسانية، والفقر المزمن، وإلى استمرار تراجع التنمية، مما يفاقم عدم المساواة وعدم التمكين6. خالل عامي 2017/2016، 
كان انتشار الفقر في قطاع غزة أكثر بأربع مرات منه في الضفة الغربية. وسجل معدل انتشار الفقر المتعدد األبعاد 45 في المائة7. 
وارتفعت معدالت الفقر من 40 في المائة في عام 2007 إلى 56 في المائة في عام 2017، كما زادت فجوة الفقر من 14 إلى 20 في 
المائة8. وخالل الربع األول من عام 2021، بلغ معدل البطالة 48 في المائة، بعد أن كان 40 في المائة في عام 92007. ويبلغ متوسط 
حجم األسرة 5.5 فردًا، ويبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسر في قطاع غزة 556 دينارًا أردنيًا )784 دوالرًا(10. ووفقًا للبنك الدولي، 

انخفضت مساهمة غزة في االقتصاد الفلسطيني إلى النصف في العقود الثالثة الماضية11. وقدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية )األونكتاد( أن االحتالل اإلسرائيلي كلف غزة 16.7 مليار دوالر خالل العقد الماضي12.

من حيث الموارد، ال يحصل سوى 10 في المائة من سكان غزة على مياه الشرب المأمونة، وال توجد كهرباء كافية لمحطات معالجة 
مياه الصرف الصحي13. يحصل قطاع غزة على 180 ميغاواط فقط، منها 120 ميغاواط من إسرائيل عبر 10 خطوط كهرباء، و60 

ميغاواط تولدها محطة توليد الكهرباء في غزة بوقود تموله قطر وتوفره إسرائيل14. وخُلصت األبحاث التي أجرتها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة )86.2 في المائة( ال يحصلون على الكهرباء إال لمدة تتراوح بين ست وثماني 

ساعات يوميًا في المتوسط15.

وقد واجه قطاع غزة، وهو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، هجمات عسكرية ال تحصى قامت بها دولة إسرائيل، أبرزها 
هجمات في األعوام 2008 و2012 و2014 و2019/2018. وخالل كل هجوم، تم توثيق عدد كبير من الوفيات واإلصابات، ولحقت 

أضرار جسيمة بالبنى التحتية واإلسكان والمرافق الضرورية. 

مقّدمة
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 “ال يوجد أي ضمان للمستقبل في قطاع غزة”
شّبان، مناقشات المجموعات المركزة، بيت الهيا

تدهورت كثيرًا الظروف المعيشية الالإنسانية نتيجة للهجوم الذي وقع بين 10و21 أيار/مايو 2021، حيث عانى قطاع غزة من أقسى 
تدخل عسكري منذ الهجوم اإلسرائيلي الذي استمر سبعة أسابيع في عام 2014. التزمت جميع األطراف بوقف إطالق النار في 21 

أيار/مايو 2021. وفي أعقاب القصف، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن خسائر في األرواح البشرية وصلت إلى 256 ضحية 
)150 رجاًل و40 امرأة و66 طفاًل( في غزة، وأصيب ما يقرب من 200 ,2 شخص. عالوة على ذلك، ُأصيب بأضرار أو ُدمر 58 مرفقًا 
تعليمياً و28 مبنى للصحة و16,250 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، بما في ذلك مرافق المياه. ونزح اآلالف. وفي ذروة الهجمات العسكرية، 
لجأ 000 ,113 نازحًا إلى مدارس األونروا أو إلى عائالت مضيفة؛ وبحلول تموز/يوليو 2021، كان ال يزال نحو 500 ,8 من النازحين 

يبحثون عن مأوى16. وجاءت الهجمات العسكرية في خضم جائحة كوفيد-19. وحتى 18 آب/أغسطس 2021، بلغ مجموع الحاالت 
المؤكدة في قطاع غزة 929 ,119 وما مجموعه 114 ,1 حالة وفاة17. 

باء. أهداف التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين

للتحليل السريع لالحتياجات من منظور المساواة بين الجنسين األهداف التالية: 

تحليل وفهم اآلثار المحددة للهجمات العسكرية اإلسرائيلية على النساء والرجال والفتيان والفتيات في أيار/مايو 2021.	 

تقييم احتياجات وقدرات النساء والرجال والفتيان والفتيات، فضاًل عن تقييم حصولهم على الخدمات والمساعدة.	 

تقييم آليات الحماية واألمن المتاحة للنساء والفتيات أثناء الهجمات وبعدها.	 

منظور 	  من  واالستراتيجية  العملية  االحتياجات  لتلبية  المعنيين  المصلحة  ألصحاب  تدخالت  واقتراح  تشغيلية  توصيات  تقديم 
المساواة بين الجنسين. 

إلعادة 	  المستقبلية  والبرمجة  التخطيط  ويدعم  القائمة  التقييمات  يكمل  الجنسين  بين  المساواة  منظور  من  تحليل  ونشر  إجراء 
اإلعمار واإلنعاش في قطاع غزة بعد الهجوم.

المنهجية جيم. 

يقدم التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، كما وضعته في األصل هيئة اإلغاثة »كير« الدولية، معلومات عن 
ف للنساء والرجال والفتيان والفتيات في األزمات، كما يقدم توصيات قابلة  االحتياجات والقدرات المختلفة واستراتيجيات التكيُّ
للتنفيذ18. ويستخدم التحليل السريع لالحتياجات من منظور المساواة بين الجنسين مجموعة من المصادر األولية والثانوية لفهم 

أدوار الجنسين وعالقاتهما وكيفية احتمال تغيرهما أثناء األزمة. ويقدم برمجة عملية وتوصيات تشغيلية لتلبية مختلف احتياجات 
النساء والرجال والفتيان والفتيات. 

وُجمعت البيانات األولية في آب/أغسطس 2021، وانتهى فريق من خبراء في قضايا المساواة بين الجنسين وفي التقييم، وباحثون 
ميدانيون مقرهم في قطاع غزة، بدعم من اإلسكوا من الكتابة، في أيلول/سبتمبر 2021.  وشملت منهجيات البحث ما يلي:
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إجراء عشر مقابالت شبه منظمة لمقدمي المعلومات الرئيسيين مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين.	 

إجراء ثماني مناقشات مجموعات مركزة  وجهًا لوجه مع 28 نازحًا من الرجال والشّبان )يتجاوزون 18 عامًا(، و27 نازحة من النساء 	 
والشابات، و25 فتاة )بين 15و18 عامًا(، و16 فتى )تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا(.

مسح هادف تشاركي مع 215 امرأة من خالل مقابالت منظمة وجهًا لوجه19. 	 

إجراء أربع دراسات حالة/قصص فردية لدراسة أثر الهجمات العسكرية على حياة أربع نساء.	 

استعراض للبيانات الثانوية المتعلقة بالمعلومات النوعية والكمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  التي ُجمعت قبل الهجمات.	 

هذا وقد وقَع المشاركون في التحليل السريع لالحتياجات من منظور المساواة بين الجنسين على استمارات الموافقة التي أبلغتهم 
بالغرض من مشاركتهم وبكيفية جمع البيانات واستخدامها وتخزينها. وُقدمت استمارات موافقة إلى جميع المشاركين. وبالنسبة 

للمشاركين الشباب، وّقع آباؤهم أو األوصياء الشرعيون عليهم على استمارات الموافقة باإلضافة إلى موافقتهم الشخصية. وبالنسبة 
إلى مناقشات المجموعات المركزة والمشاركين في المسح، تم ضمان عدم الكشف عن هويتهم حيث لم يتم توثيق أو استخدام 

المعلومات التي يمكن تحديدها.

وأجرى الخبير بقضايا المساواة بين الجنسين وخبير التقييم ورشة عمل توجيهية للباحثين الميدانيين الذين اختيروا استنادًا إلى 
خبرتهم في جمع البيانات وخلفياتهم المتعلقة بالدعم النفسي واالجتماعي. وشمل التدريب مناقشة حول الموافقة المستنيرة وتناول 
القضايا التي يحتمل أن تكون حساسة، مع مراعاة الديناميات الجنسانية، والحالة النفسية للمشاركين، واالعتبارات الثقافية. وناقشت 

ورشة العمل التوجيهية أيضا المسائل األخالقية المتعلقة بمبدأ »عدم اإلضرار«؛ والمشاركة الطوعية، وعدم الكشف عن الهوية 
والسرية وحماية البيانات؛ ومخاطر وفوائد التعامل مع المشاركين؛ ونشر نتائج التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين. 
وأتيحت الفرصة لمن ُأجريت معهم مقابالت، أو شملهم المسح، لتبادل خبراتهم والتعبير عن أحزانهم وصدماتهم، وزودوا باإلحاالت 

المناسبة إذا لزم األمر أو طلبوا ذلك.

وأخيرًا، واجه تطوير البحث بعض التحديات، بما في ذلك ما يلي:

ُجمعت البيانات في آب/أغسطس 2021، أي بعد ثالثة أشهر من الهجوم، مما أثر على التوثيق الشامل لالحتياجات والقدرات المتعلقة 	 
بالجنسين في قطاع غزة.

ركزت المسوحات التشاركية الهادفة فقط على النساء مستثنية الرجال، بسبب اإلطار الزمني.	 

كان عدد المقابالت التي ُأجريت مع مقدمي المعلومات محدودًا بسبب اإلطار الزمني، وبالتالي، لم تستهدف سوى بعض المسائل 	 
)أي العنف ضد المرأة والفتاة(.

أثر استمرار جائحة كوفيد-19 على القدرة على جمع مجموعة أوسع من البيانات.	 
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التحليل الديمغرافي

في نهاية عام 2020، كان عدد سكان  األرض الفلسطينية المحتلـة 173 ,164 ,5، 357 ,077 ,2 في قطاع غزة؛ ويشمل ذلك 634, 024, 1 
امرأة و723, 052, 1 رجاًل )الجدول التالي(20. أكثر من نصف سكان غزة هم دون سن التاسعة عشرة. ويوجد ما يقرب من 1.4 مليون 

من سكان غزة الجئون مسجلون لدى األونروا21. ويشكل المعوقون 2.6 في المائة من السكان في غزة )2.9 في المائة رجال و2.3 في 
المائة نساء(22.

ومتوسط العمر المتوقع في قطاع غزة هو 72.7 سنة للرجال و74.9 سنة للنساء23. تبلغ نسبة المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن بين 
15 و49 سنة في إطار الزواج متعدد الزوجات 245.5. ويبلغ متوسط حجم األسرة المعيشية في غزة 5.5 فردًا، بمعدل خصوبة يبلغ 

254.5. بلغ معدل وفيات األمهات 19.1 لكل 000 ,100 في عام 2019 )بزيادة عن 8.6 في عام 2017(26. وتشكل األسر المعيشية التي 
تعيلها إناث 9.4 في المائة من مجموع األسر المعيشية في غزة27. وفقًا لصندوق األمم المتحدة للسكان، اعتبارًا من أيار/مايو 2021، 

كان من المتوقع أن تلد ما يقدر بنحو 29,000 امرأة خالل األشهر الثالثة المقبلة في غزة، وكذلك القدس الشرقية والمنطقة ج28.

بيانات مفصلة بحسب الجنس والعمر لقطاع غزة

توزيع اإلناث بحسب العمر

المجموعالفئة العمرية 20 سنة وما فوقالفئة العمرية 5-19 سنةالفئة العمرية 0-4 سنواتقطاع غزة

153649100في المائة

#152, 436369, 557502, 6411, 024, 634

توزيع الذكور بحسب العمر
المجموعالفئة العمرية 20 سنة وما فوقالفئة العمرية 5-19 سنةالفئة العمرية 0-4 سنواتقطاع غزة

153748100في المائة

#158, 622386, 910507, 1911, 052, 723

.PCBS, 2020b :المصدر
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ألف. لمحة عامة عن أدوار ومسؤوليات الجنسين

تتولى النساء والرجال والفتيان والفتيات أدوارًا ومسؤوليات جنسانية مختلفة في قطاع غزة. ويؤثر االحتالل والنزاع السياسي 
على جميع جوانب األطر القانونية واالجتماعية والثقافية والتعليمية واالقتصادية والسياسية والمشاركة. ومن الموثق جيدًا أن 
المرأة الفلسطينية نشطت في الحركات االجتماعية والسياسية، وال سيما في سياق مقاومة االحتالل اإلسرائيلي؛ ومع ذلك، منذ 

االنتفاضة الثانية في عام 2000، اسُتبعدت المشاركة المباشرة للمرأة إلى حد كبير بسبب زيادة العسكرة. 

ترتبط القيمة االجتماعية للمرأة الفلسطينية بدورها كزوجة وأم و/أو راعية أسرة، وتعيش تحت حماية ووصاية أقاربها الذكور. وفي 
غزة، حيث فرص العمل المتاحة للمرأة محدودة، تتحمل على األرجح عبء رعاية أفراد األسرة، وال سيما أولئك المصابين. ووجد 
مسح ُأجري مؤخرًا أن ما يقرب من 80 في المائة من الرجال و59 في المائة من النساء يتفقون على أن أهم دور للمرأة هو رعاية 

األسرة المعيشية29. 

وقد أدى الحصار وما تاله من تهميش لغزة إلى ترسيخ األدوار التقليدية للجنسين وتقويض قدرة المرأة على االنخراط في المجال 
العام، بما في ذلك في السياسة واألنشطة االقتصادية. تحظى البرامج التي تركز على تعزيز دور المرأة وتمكينها بأهمية أقل من 
الخدمات اإلنسانية األخرى، حيث تعمل النساء على رعاية أسرهن وأحبائهن خالل أزمة تلو األخرى. االفتقار إلى الوقت وأعباء 

الرعاية المرتفعة تعني أن التمكين التحويلي ال يزال بعيد المنال. 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة ترسيخ عدم المساواة بين الجنسين، وزيادة االلتزامات المنزلية للمرأة الفلسطينية وأعمال الرعاية 
غير المدفوعة األجر، بما في ذلك رعاية األطفال والمسنين والمرضى )بمن فيهم المصابين بفيروس كوفيد-19( واألشخاص ذوي 

اإلعاقة. ومع ظهور التعّلم عن بعد، أصبحت المرأة مسؤولة أيضًا، في المقام األول، عن تعليم أطفالها. 

1. التحكم بموارد األسرة واتخاذ القرار

وجد برنامج األغذية العالمي أن القلق الرئيسي الذي يشغل معظم األسر في أعقاب الهجمات العسكرية هو توليد الدخل والقدرة 
على توفير االحتياجات األساسية وسداد الديون30. ويتعّلق هذا األمر خاصة بالتحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، 

ألن فرص النساء في غزة للحصول على األصول الشخصية محدودة بصرف النظر عن المهور، والتي تتكون عادة من المجوهرات. 
ع المرأة  وُيعزى ذلك إلى محدودية فرص العمل اضافة الى المواقف االجتماعية - الثقافية  والممارسات المتصلة بالميراث، حيث تشجَّ

على التنازل عن حقوقها في الميراث لصالح أفراد األسرة الذكور، ال سيما إذا كانت األصول عبارة عن أرض31. وأبرزت دراسة حديثة 
أن 16 في المائة فقط من النساء الفلسطينيات يبّلغن عن تسجيل قطعة أرض باسمهن32. 

وفيمــا يتعلــق بالميــراث النقــدي، تملــي القواعــد االجتماعيــة أن يتحكــم أحــد أفراد األســرة الذكور في المبلــغ33. وحتى عندما يكون 
للمــرأة دخــل، ُينظــر إلــى الموضــوع، اجتماعيــًا وثقافيــًا، علــى أن الســيطرة علــى مالية األســرة المعيشــية هي من ادوار  الرجل34. لدى 

الرجــال والنســاء فــي غــزة وجهــات نظــر مختلفــة حــول هــذا الموضــوع: 94 فــي المائة من الرجال و74 في المائة من النســاء يعتقدون 
أن المــرأة تعتمــد علــى الرجــل وأن علــى الرجــل إعالتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد 87 فــي المائة من الرجال و76 في المائة من النســاء 

أن النســاء يأخذن أصول األســرة إلى خارج األســرة عندما يتزوجن، مما يبرر ســيطرة أقاربهن الذكور على الثروة35. كما أن حصول 
المــرأة الفلســطينية علــى االئتمــان محــدود؛ حيــث ان  لــدى 34.4 فــي المائــة مــن الرجال حســابات مصرفيــة، ولدى 15.9 في المائة من 

النســاء فقط حسابات36.

وتشــير بيانــات مســح التحليــل الســريع مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين، التــي ُجمعــت بعــد الهجوم العســكري، إلــى حدوث تحوالت 
طفيفــة فيمــا يخــص الســيطرة واتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بمــوارد األســرة. وذكــر أكثــر مــن ثلث المجيبات النســاء )38 فــي المائة( 

أن أزواجهــن هــم صانعــو القــرار الرئيســيون فيمــا يتعلــق بإنفــاق األمــوال أثنــاء الهجــوم، وقالــت 15.3 فــي المائة إن القرار مشــترك، 
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ومارســت 19.5 فــي المائــة )بمــا فــي ذلــك النســاء العازبــات العامــالت والمتزوجات واألرامــل والمنفصــالت والمطلقات( ســلطتهن 
الخاصــة فــي اتخــاذ القــرار. باإلضافــة إلــى ذلــك، أفــادت 27 فــي المائــة مــن المجيبــات، الالتــي يعيــش نحو 14 في المائــة منهن مع 

أســر ممتــدة، بــأن لــدى أفــراد األســرة اآلخريــن، مثــل الحمــو و/أو الحمــاة و/أو إخــوة الزوج أو أخواته، ســلطة اتخاذ القرار. وشــكلت 
المشــتريات فــي المقــام األول المــواد الغذائيــة والصحيــة ومــواد النظافــة الشــخصية. وأفــادت بعــض النســاء بأن الرجــال يعتمدون 

علــى مدخرات النســاء37.

2. تقسيم العمل

يميل المجتمع الفلسطيني إلى اعتبار دور المرأة دورًا إنجابيًا وليس منتجًا. وهكذا، ال يزال تقسيم العمل داخل األسر الفلسطينية 
ُيحدد بشكل جازم وفقًا لخطوط يرسمها نوع الجنس؛ وقد أصبح ذلك أكثر وضوحًا خالل الجائحة واإلغالقات الالحقة. ووفقًا 

للبيانات التي ُجمعت في الفترة بين عامي 2013/2012، أمضت النساء 19 في المائة من وقتهن للقيام بأعمال منزلية ورعاية غير 
مدفوعة األجر، في حين لم ينفق الرجال في هذه األعمال سوى 4 في المائة38. ووجدت دراسة أحدث أن المرأة تسهم في جميع 

أنواع العمل المنزلي، وال سيما التنظيف وإعداد الطعام، ويساهم نحو نصف الرجال في إصالح المنزل وشراء األغذية ومراقبة 
الميزانية األسبوعية ودفع الفواتير. ووجدت الدراسة أيضًا أن المواقف المتعلقة بالعمل المنزلي يتم تشكيلها في سن مبكرة: فقد 

أبلغت جميع النساء تقريبًا عن مطالبتهن بالقيام باألعمال المنزلية عندما كن مراهقات، في حين أن عددًا قلياًل فقط من الرجال ُطلب 
إليهم ذلك39.

وخالل الهجمات العسكرية، لم يتغير كثيرًا التمييز بناء على الجنس في مجال العمل داخل األسرة المعيشية. ازدادت نسبة العمل 
المنزلي بالنسبة للمرأة وأصبح القيام به أصعب بسبب نقص الضروريات مثل الماء والكهرباء وغاز الطهي؛ وال تزال ُتفتقد هذه 

الضروريات بعد الهجوم40. وقامت معظم النساء والفتيات بأعباء إضافية بسبب ارتفاع عدد األشخاص في المالجئ )بما فيها غرف 
صفوف مدارس األونروا(، بما في ذلك إعداد الطعام وتنظيف أماكن اإليواء. تفاقمت أعباء العمل بسبب الحاجة إلى أن تأوي األسر 

معًا أو تستضيف أسرًا أخرى. كما أضاف نقص الطاقة وتدمير شبكات توزيع المياه الرئيسية والفرعية وإلحاق الضرر بمحطات 
الصرف الصحي وخطوط الصرف الصحي مزيدًا من الضغوط.

وتشير بيانات مسح التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين إلى أن 74 في المائة من النساء، مقارنة بنسبة 15 في المائة 
من الرجال، يتحملن المسؤولية الكاملة لرعاية األسرة والقيام بالمهام المنزلية أثناء الهجمات. وأفاد ما يقرب من نصف الرجال 

بأنهم لم يشاركوا في أي عمل منزلي خالل هذه الفترة. وأفاد الفتيان في مناقشات المجموعات المركزة بأنهم يشاركون بفّعالية في 
مساعدة أمهاتهم على إعداد الطعام وغسل المالبس وتجفيفها وتنظيف المنزل وشراء الضروريات41. وفي حين كان هناك شعور عام 

بالعجز بين الرجال والنساء، كان هناك تصّور أثناء الهجوم بأن النساء والفتيات غير قادرات على التعامل مع الصدمة، على الرغم 
من أنهن يقمن بأدوار فاعلة في الحفاظ على أسرهن المعيشية )أو أماكن المأوى(، وإطعام األسرة، وراحة األطفال، و/أو استضافة 

النازحين. وفيما يتعلق بهذا التصور، أعرب عدة رجال عن حاجتهم إلى رعاية أسرهم.

وبوجه عام، اتفقت النساء في مناقشات المجموعات المركزة ومقدمو المعلومات الرئيسيون على أن األزواج ساعدوا زوجاتهم 
وأطفالهم إلى حد ما أثناء الهجمات. بيد أنهم أشاروا أيضًا إلى أن األدوار عادت بعد ذلك إلى الوضع السابق42. ومع ذلك، إذا أصيبت 

الزوجة أو ُقتل أحد أفراد األسرة، يساعد الزوج في األعمال المنزلية وإعداد الطعام ورعاية األطفال43.
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ف باء. آليات القدرات والتكيُّ

ــف المرأة ضمن  ــف متنوعــة. وتنــدرج آليات تكيُّ نظــرًا لقســاوة الظــروف المعيشــية فــي قطــاع غــزة، اعتمــد الكثيــرون آليــات تكيُّ
ــر المــرأة عــادات اســتهالك الغــذاء )بما فــي ذلك إلغاء  اســتراتيجيات قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل44. علــى المــدى القصيــر، تغيِّ

أولويــات اســتهالكها( واإلنفــاق؛ والتمــاس المســاعدة الخارجيــة؛ واقتــراض المــال، وبيــع األصــول )بمــا في ذلــك مجوهراتها( و/
أو اختيــار عــدم دفــع الفواتيــر؛ واالنخــراط فــي التبــادل، وعلــى المــدى المتوســط، تتخــذ المرأة اســتراتيجيات لُســُبل العيش أو 

اســتراتيجيات مهنيــة )غيــر نظاميــة فــي المقــام األول(، بمــا فــي ذلــك مــا يســمى بــأدوار العمــل الحر »المناســبة« و«غير المناســبة«؛ 
وتهــدف إلــى تحمــل التوتــر والعنــف المنزلــي؛ والقيــام بــأدوار يائســة أو خطيــرة؛ وتطويــر مشــاريع جديــدة أو مبتكرة؛ واالســتفادة من 

نظــام المعونــة؛ وتكييــف توقعــات األطفــال؛ و/أو االســتثمار فــي تعليمهــم. ال تســتطيع أو ال ترغــب معظــم النســاء بالتخطيــط علــى 
المــدى الطويــل؛ وبــداًل مــن ذلــك، تســعى إلــى تكييــف توقعــات األطفــال، فــي حين تســعى أخريــات إلى الهجرة إلــى الخارج أو العودة 

إلــى عقيدتهــن  الدينيــة.

ف خالل هجوم أيار/مايو 2021. ولجأت كل امرأة تقريبًا شملها مسح التحليل السريع من منظور المساواة  ظهرت آليات مماثلة للتكيُّ
بين الجنسين إلى عقيدتها الدينية لتحّمل الهجوم. وأفادت األغلبية )90 في المائة( بأن أفراد األسرة تجمعوا في مكان واحد أثناء 

التفجيرات ليشعروا باألمان ويوفروا الحماية ألطفالهم. ونامت األمهات إلى جانب أطفالهن لتوفير الدعم والحماية.

ف مثل  وأفادت النساء في مناقشات المجموعات المركزة أنه على الرغم من صعوبة الوضع، فهنَّ يستخدمن استراتيجيات للتكيُّ
اللعب مع األطفال وتوفير جو مريح. وبدأت نساء أخريات تبادل المحادثات مع نساء في المالجئ للترفيه والحد من الخوف. 

ومارست بعضهن الرياضة، واخترن السير في باحة المدرسة للحد من التوتر والقلق. واستخدمت الفتيات هواياتهن للتأقلم، بما 
في ذلك كتابة النصوص والروايات، وكتابة يومياتهن، وصنع األفالم القصيرة. ولجأ بعضهن إلى آبائهم للحصول على الدعم المادي 

والمعنوي، في حين اختارت أخريات المشاركة في جلسات الدعم النفسي واالجتماعي للحديث عن تجاربهن خالل الهجمات 
ف  العسكرية45. وسعى الرجال النازحون إلى توفير جو مريح لتهدئة أطفالهم، أو إلى توفير الغذاء ألسرهم46. وشملت آليات تكيُّ
الفتيان النوم لفترات طويلة من الزمن، ولعب ألعاب اإلنترنت أو لعب كرة القدم في الشوارع47. واختار الشّبان مشاهدة األخبار 

باستمرار، التي أفادوا أنها تؤثر عليهم سلبًا48.

ــف المالــي، ذكــرت 50 فــي المائــة مــن النســاء الالتــي شــملهن مســح التحليــل الســريع مــن منظور  وفيمــا يتعلــق باســتراتيجيات التكيُّ
المســاواة بيــن الجنســين أنهــن يلتمســن مســاعدة ماليــة مــن أخريــات؛ وطلبــت 49 فــي المائــة مــن أخريــات معونــة عينية وغيــر غذائية؛ 

وطلبــت 41 فــي المائــة المســاعدة الغذائيــة أو اعتمــدن علــى مســاعدة األقــارب واألصدقــاء. والتمســت 41 فــي المائــة المأوى من 
ــف بيــن األســر المعيشــية التــي يعيلها ذكور  األقــارب واألصدقــاء. وكانــت  أوكســفام  قــد اجــرت بحوثــًا بشــأن آليــات مماثلــة للتكيُّ

واألســر المعيشــية التــي يعيلهــا إنــاث فــي عــام 2020. وخــالل تلــك الفتــرة، لجــأ عــدد أكبــر من األســر المعيشــية التــي يعيلها ذكور إلى 
طلــب المســاعدة مــن األصدقــاء والجيــران أكثــر مــن األســر المعيشــية التــي يعيلهــا إنــاث )23.6 فــي المائــة مقابل 17.2 فــي المائة على 

التوالــي(، فــي حيــن لجــأت األســر المعيشــية التــي يعيلهــا إنــاث إلــى مصــادر دعــم غيــر محددة أكثر من األســر المعيشــية التــي يعيلها 
ذكــور )7.4 فــي المائــة مقابــل 3.7 فــي المائــة علــى التوالــي(. وغالبــًا مــا كانــت تلتمــس األســر المعيشــية التــي يعيلها إنــاث الدعم من 
خــالل العمــل فــي منــازل األســر الثريــة، أو التعــاون مــع نســاء أخريــات لتشــكيل مجموعــات ادخار، أو إشــراك منظمــات مجتمعية49. 
وعلــى األرجــح أيضــًا كانــت تعتمــد األســر المعيشــية التــي يعيلهــا إنــاث علــى المســاعدة والتبرعــات، ربمــا ألنــه ُينظر إلى النســاء على 

أنهــن أكثــر اســتحقاقًا لتلقــي هذه المســاعدة.

ف السلبية، أفادت 87 في المائة من النساء الالتي شملهن المسح بأنهن قللن من كمية الطعام؛ وخفضت  وفيما يتعلق بآليات التكيُّ
نسبة 85 في المائة عدد الوجبات خالل النهار، واعتمدت نسبة 65 في المائة على طعام أقل جودة وأقل تغذية. كما لجأت 61.4 في 

ف مع ما يحدث من حولهن. وفي مناقشات المجموعات المركزة، شاركت  المائة من النساء إلى تناول المهّدئات أو مسّكنات األلم للتكيُّ
النساء افتقارهن إلى الحافز بسبب الهجمات العسكرية: »كنت سابقًا أمارس الرياضة، واآلن ليس لدينا أي طاقة لذلك«؛ »ال توجد 

طاقة للقيام باألعمال المنزلية«؛ و«نشعر بالكسل والخمول، وبالكاد نفعل ما ُيطلب منا القيام به”50.



21

زة
 غ

اع
ط

 ق
ي

 ف
20

21
و 

ماي
ار/

 أي
اع

 نز
الل

 خ
ين

س
جن

 ال
ين

ة ب
وا

سا
لم

ر ا
ظو

من
ة ب

ص
خا

 ال
ت

جا
تيا

الح
ا

أخذ تفسير المظاهر العاطفية أثناء الهجوم منحى متفاوت حسب الجنس. وأدلى الفتيان في مناقشات المجموعات المركزة 
بتصريحات مثل: “تخاف الفتيات أكثر من الفتيان«، و«ال ُيظهر الفتيان عالمات الخوف أو التأثر بالحرب«51. وأشار الرجال إلى أن 

“األثر النفسي على الرجل أقل منه على المرأة بسبب العبء النفسي الكبير الذي تتحمله المرأة وخوفها الشديد على الجميع”52. 
وأكدت ذلك أيضًا مناقشات المجموعات المركزة للرجال النازحين: »يخاف الرجال أقل من النساء؛ ومعنويات الرجال أعلى من 

معنويات النساء«53. واعترفت النساء بأن الرجال حاولوا أن يكونوا جبهة شجاعة لألسرة: »أعتقد أن زوجي أقل خوفًا مني. شعرت 
أنه كان يقمع مشاعره ويحاول أن يبدو قويًا أمامي وأمام األطفال حتى ال تهز صورته سالمتنا، ألنه مصدر األمان لألسرة«54. ومع 

ذلك، أعرب العديد من الرجال عن مشاعرهم المتعلقة بالهجوم، بما في ذلك الخوف والقلق من احتمال فقدان أفراد أسرهم أو منازلهم 
أو عدم القدرة على توفير األمان أو القوت: “كنت أحاول تهدئة األطفال وتوفير جو مناسب ومريح لهم، ولكن الرعب والدمار كانا 

أكبر من مشاعرنا”55.

1. ُسُبل العيش والدخل

لدى دولة فلسطين أدنى معدالت مشاركة للمرأة في القوى العاملة في العالم. وبلغت نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة في غزة 
55.2 في المائة مقابل 15 في المائة للنساء. وانخفض ذلك كثيرًا منذ عام 2015، حيث كان المعدل 70.3 في المائة للرجال و20 في 
المائة للنساء56. ومع ذلك، يوجد عدد كبير من النساء في القطاع غير النظامي، والذي ال يتم احتسابه في مسوحات القوى العاملة، 
كما أن عدد النساء الالتي يعملن في وظائف غير مدفوعة األجر في األعمال التجارية العائلية أكبر من عدد الرجال )8.3 في المائة 

مقابل 3.1 في المائة(57.

بلغ معدل البطالة 42.1 في المائة بين الرجال و63.6 في المائة بين النساء؛ وقد زاد المعدل منذ عام 2015، حيث كان 30.7 في المائة 
بين الرجال و51.1 في المائة بين النساء58. في عام 2019، بلغ متوسط األجر اليومي للرجال 134.4 شيكل إسرائيلي )41 دوالرًا(، 

في حين بلغ للنساء 98.6 شيكل إسرائيلي )30 دوالرًا(59. وتكشف المسوحات أن 83 في المائة من الرجال و70 في المائة من النساء 
يرون أن حصول الرجال على العمل يجب أن يكون له األولوية على النساء عندما تكون الفرص شحيحة60. وذكرت نسبة كبيرة من 
المجيبين )91 في المائة من الرجال و77 في المائة من النساء( أن العمل األكثر مالءمة للنساء هو كربات بيوت وأنهن لسن بحاجة 

إلى توليد دخلهن أو أصولهن الخاصة61. 

“كان زوجي يعمل قبل الحرب وفقد وظيفته خالل الحرب، 
واآلن ال يدخل شيكل واحد إلى منزلنا وال يمكننا توفير 

 الطعام والمالبس ألطفالنا.”
امرأة، مناقشات المجموعات المركزة، مخيم البريج

ووفقًا لمقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي، شهد 18.7 في المائة من الفلسطينيين، في الفترة من 2014 إلى 2016، انعدامًا 
شديدًا لألمن الغذائي ويعاني 21 في المائة منهم من انعدام األمن الغذائي المعتدل62. وتؤثر البطالة الجماعية على سكان غزة، وهي 
محّرك آخر للفقر. وقد أجبر تقلص القطاع النظامي العديد من النساء على العمل في االقتصاد غير النظامي؛ حيث الوظائف أقل أمنًا 

والعمال أكثر هشاشة. وتدير النساء مشاريعهن الخاصة. لكن يفتقر العديد منهن إلى إمكانية الحصول على االئتمان واألصول الالزمة 
لتطوير هذه األعمال التجارية. هذا صحيح بشكل خاص في حالة استحقاقات الملكية، التي تميل إلى محاباة الرجال63. وتجدر 

اإلشارة إلى أنه في أعقاب الهجوم العسكري، ذكر معظم النساء والرجال في مناقشات المجموعات المركزة أنهم فقدوا مصدرًا كبيرًا 
للدخل مع تدمير أراضيهم الزراعية64. 



22

3%

71%

19%

7%

�وجة/أم

آخ�ون

�وج/أب

ابن/ابنة

وفي مسح التحليل السريع لالحتياجات من منظور المساواة بين الجنسين، ذكرت 74 في المائة من النساء أن الزوج أو األب هو 
المعيل لألسرة المعيشية؛ وذكرت 19 في المائة أنهن المعيالت؛ وذكرت 10.7 في المائة أن أفراد األسرة اآلخرين )أبناء وبنات وإخوة 

وأخوات والحمو أو الحماة( هم المعيلون )الشكل 2(.

“الحظت أن العديد من الرجال فقدوا ُسُبل عيشهم بسبب 
تعرض العديد من المصانع للقصف. كما أثر إغالق المعابر كثيرًا 

على عمل الرجال والنساء على حد سواء. تغّيرت األدوار مع 
بدء الفتيات مشاريع صغيرة في منازلهن، مثل صنع الحلويات 

والمنظفات واألطباق الشعبية الفلسطينية وتصميم المالبس 
والتطريز، لتمكينهن من العيش ومساعدة عائالتهن.” 

ناشطة اجتماعية، المقابالت مع مقدمي المعلومات األساسيين

بلغ معدل الفقر بين األسر المعيشية التي يعيلها إناث في قطاع غزة 54 في المائة في عام 652017. في عام 2018، بلغ عدد األسر 
المعيشية التي يعيلها إناث في األراضي الفلسطينية المحتلة المستفيدة من برامج التحويالت النقدية 742 ,45 وشكل قطاع غزة 

57 في المائة من هذا العدد66. وفي عام 2018، كانت النساء هن المعيالت الرئيسيات في 9.9 في المائة من األسر في غزة67. ووفقًا 
لمسح التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، فإن 66.5 في المائة من األسر المعيشية التي يعيلها إناث ُتدعم من خالل 

المساعدة النقدية أو الدعم الخارجي أو المعاشات التقاعدية، في حين أن 33.5 في المائة منهن يعملن بأجر. وفيما يتعلق بمصادر 

الشكل 1. معيلو األسرة المعيشية
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الدخل، يعمل 42.8 في المائة منهن في مشاريع خاصة أو وظائف دائمة أو وظائف مؤقتة؛ ويتلقى 37.7 في المائة المساعدة 
االجتماعية من وزارة التنمية االجتماعية؛ كما يتلقى 16.3 في المائة الدعم من األونروا؛ و10.7 في المائة يتلقين المعونات اإلنسانية 

من منظمات المجتمع المدني؛ و13.5 في المائة يتلقين معونات مالية من األقارب واألصدقاء. وفي مناقشات المجموعات المركزة، 
أوضح الصبيان أنهم يحاولون إعالة أسرهم من خالل »... العمل على جمع الحجارة )األنقاض( بعد قصف المنازل وبيع األنقاض لتلبية 

احتياجات عائلتي وجني المال”68.

2. اتخاذ القرارات داخل األسرة المعيشية

على مستوى األسرة، وبغض النظر عن القرارات المتعلقة بمنع الحمل، يشعر غالبية الرجال أنهم يتمتعون بالسلطة الفردية باتخاذ 
القرار، على الرغم من ادعاء نسبة من النساء بمشاركتهن في اتخاذ القرار.  وفي المسوحات السابقة، شعر ربع النساء بأنهن يملكن 

السلطة الوحيدة التخاذ القرار فيما يخص تنقلهن أو ما إذا كان بإمكانهن قضاء بعض الوقت مع األصدقاء أو األسرة. ورأى عدد أقل 
من ذلك )10 في المائة( أن لديهن السلطة الفردية باتخاذ القرار بشأن إمكانية العمل خارج المنزل. وعندما يتعلق األمر بشراء األدوات 

المنزلية الكبيرة، يستمر األزواج في لعب دور أكبر في اتخاذ القرار69. وعادة ما تكون النساء الالئي يتمتعن بسلطة اتخاذ القرار في 
هذا الصدد هن نساء عامالت عازبات، معيالت لألسرة أو أرامل أو مطلقات.

اإلطار 1. قصة زهرةأ

“ال استطيع أن أنسى اليوم الذي اشتد فيه القصف، كانت صرخات الجيران عالية بسبب شدة القصف وعشوائيته. 
لم يكن زوجي في المنزل. عانقت بناتي وركضنا من المنزل إلى الشارع حيث كان عشرات الجيران يفرون من شدة 

الخوف والذعر«. 

عندما عاد زوجها، بدأ يصرخ في وجهها ويوبخها لمغادرتها المنزل دون إذنه. وقرر أن يعودوا جميعًا إلى المنزل وسط 
الخوف والذعر.

أ. هذا االسم مستعار.

خالل الهجوم العسكري، تباينت عملية اتخاذ القرار على مستوى األسر المعيشية. وتبين بيانات مسح التحليل السريع من منظور 
المساواة بين الجنسين، أن 13.8 في المائة من النساء لم يشاركن في اتخاذ القرار في األسرة المعيشية، في حين اسُتشيرت 10.4 

في المائة؛ واتخذت 31.9 في المائة قرارات باالشتراك مع أفراد آخرين من األسرة. واعتبرت فقط 6 في المائة أنفسهن صناع القرار 
الوحيدات. وأوضح المشاركون في مناقشات مجموعات التركيز أن هواجسهم الرئيسية هي الحماية والسالمة والحفاظ على 

التضامن بين أفراد األسرة، وهو ما يرتبط بقرارات البحث عن مأوى في أماكن أخرى أو استضافة األسر النازحة70.

فيما يتعلق باتخاذ القرار أثناء الهجمات العسكرية، ذكرت 48 في المائة من النساء أنهن اتخذن قرارًا مشتركًا بالبقاء في المنزل أثناء 
الهجوم. واُتخذ قرار االحتماء بصورة مشتركة بنسبة 16.7 في المائة، في حين لم يشارك 11.6 في المائة ولم يكن 68.4 في المائة 

بحاجة إلى اتخاذ هذا القرار. وكانت األسر التي نزحت إلى المالجئ أو المدارس تعيش في أخطر المناطق خالل الهجوم. وذكر 
معظم المشاركين في مناقشات المجموعات المركزة أنه لم يكن لديهم وقت للمناقشة أو التشاور، ألنهم نزحوا تحت القصف.

ومن بين 30 في المائة من المجيبات الالتي استضافت أسرهن أسرًا أخرى أثناء الهجوم، اتخذ نحو 20 في المائة منهن قرار 
االستضافة بالشراكة مع أزواجهن؛ وأشارت 17.7 في المائة من المجيبات إلى أنهن لم يشاركن في قرار االستضافة، في حين اتخذت 

19.5 في المائة هذا القرار باالشتراك مع أفراد آخرين من األسرة. واتخذ نحو ثلث المجيبين معًا قرار االنتقال إلى منازل األسرة 
الممتدة أو األصدقاء، في حين أن 5 في المائة فقط اتخذت هذا القرار بمفردهن )10.7 في المائة لم يشاركن في أي قرارات(.
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جيم. الوصول إلى الخدمات والموارد

تأثر نظام الرعاية الصحية في غزة كثيرًا بالهجوم العسكري الذي وقع في أيار/مايو 2021، حيث يقدر إجمالي األثر المالي بما يتراوح 
بين 25 و35 مليون دوالر، مما أدى إلى تعطيل كبير لخدمات الرعاية الصحية. أّثر الهجوم على قطاع الرعاية الصحية بشكل مباشر، 

من خالل األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية، وبشكل غير مباشر، من خالل الخسائر المتكبدة بسبب انقطاع تقديم الخدمات. 
وتقدر األضرار الناجمة عن النزاع بما يتراوح بين 10 ماليين و15 مليون دوالر، وتشمل األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لست 

مستشفيات وسبع عيادات ومركزًا صحيًا/مختبرًا ومختبرًا آخر. وُدمرت عيادة هالة الشوا للرعاية الصحية تدميرًا كاماًل71.

1. الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

أثناء الهجوم، لم يكن لدى غالبية المجيبين على المسح )97.7 في المائة( إمكانية الوصول اآلمن إلى مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 
مراكز/عيادات الرعاية األولية ومراكز الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بعدم إمكانية الوصول، ذكر 75.7 في المائة أن الوصول إلى مرافق 
الرعاية الصحية ليس آمنًا بسبب التفجيرات؛ وأشار 42.9 في المائة إلى أن السبب في ذلك هو إغالق المرفق؛ وذكر 34.8 في المائة أن 

مرافق الرعاية الصحية ال تتلقى إال حاالت وإصابات طارئة؛ ولم يكن لدى 22.4 في المائة ما يكفي من المال لدفع تكاليف الرعاية الصحية؛ 
وأشار 26.2 في المائة إلى عدم وجود مرافق رعاية صحية عاملة في المنطقة؛ ولم يكن 22.9 في المائة من المجيبين بحاجة إلى خدمات 
رعاية صحية أثناء الهجمات العسكرية. ولم يتوفر أي عالج طبي في أي من المالجئ/مدارس األونروا. ونظرًا ألن مراكز الرعاية الصحية 

مخصصة لحاالت الطوارئ فقط، لم يتلَق مرضى السرطان العالج المناسب أو الفحوصات الطبية الدورية أثناء الهجوم، مما زاد من 
مستويات التوتر النفسي لديهم )اإلطار 2(. وعالوة على ذلك، واجهت معظم النساء والفتيات عقبات تحول دون الحصول على خدمات 

الرعاية النفسية والصحية بأمان بسبب امتناع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية عن تقديم أي خدمات خالل الهجوم.

“اشتكت جميع النساء من نقص الخدمات األساسية في 
المالجئ، مثل الطعام والشراب والدواء والفراش واألمن وانعدام 

الخصوصية بسبب اكتظاظ غرف الفصول بالرجال والنساء 
والفتيات والفتيان، مما خلق العديد من المشاكل النفسية 

واالجتماعية. وواجهت الحوامل مضاعفات صحية خطيرة بسبب 
الخوف الشديد، وأجهضت بعض النساء في المالجئ. كان هناك 

نقص في األماكن المناسبة والتغذية الكافية.” 

ممثل مجموعة العنف ضد المرأة والفتاة، المقابالت مع مقدمي المعلومات األساسيين

وفيما يتعلق بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وخدمات الرعاية ما قبل الوالدة، لم يكن لدى نسبة عالية متساوية من المستجيبات 
)97.7 في المائة( إمكانية الوصول اآلمن إلى المرافق. ذكر أكثر من نصف المستجيبات أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية غير آمن 
بسبب القصف. وقالت حوالي الثلث إن مرافق الرعاية الصحية مغلقة في منطقتهن؛ وذكرت 26.7 في المائة أن مرافق الرعاية الصحية 

ال تتلقى إال الحاالت الطارئة؛ في حين أن 44.8 في المائة لم تكن بحاجة إلى خدمات الصحة اإلنجابية خالل الهجمات العسكرية.
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اإلطار 2. قصة إنصافأ

تبلــغ إنصــاف 43 عامــًا، وهــي مطّلقــة مــع ابنتيــن. ومنــذ طالقها، تعيش في شــقة متواضعة مســتأجرة، وتعتمد على 
دخلها الصغير وبعض المســاعدات المتقطعة من األســرة واألصدقاء. 

إنصــاف مصابــة بســرطان الثــدي: »بــدأت قصتــي مــع المــرض فــي عام 2014، عندما اكتشــفت أن لدي ورم في صدري... 
لــم أتــردد فــي التحقــق مــن ذلــك لالطمئنــان ومعرفــة نوع ذلك الورم. لســوء الحظ، كان الورم خبيثــًا”. وتابعت قائلة: 

“أثــرت النتيجــة ســلبًا علــى صحتــي النفســية، ألننــي أدركــت فــي ذلــك اليوم أن ما حدث ألختي ســيحدث لي - توفيت 
أختــي بســبب الســرطان. خضعــت لعمليــة اســتئصال الثــدي بالكامــل وخضعت لجرعات متكررة من العــالج الكيميائي«.

بعــد عــام مــن اســتئصال الثــدي، طلقهــا زوجهــا دون ســابق إنــذار، مما صدمها. وذكرت أنهــا عانت خالل فترة العالج 
من آالم جســدية ونفســية شــديدة، ألن لكل جرعة من العالج الكيميائي مضاعفات. في بداية عام 2020 خالل 

الفحوصــات الروتينيــة، »اكتشــفُت كتلــة ثانيــة فــي الثــدي اآلخــر، مما جعلني أشــعر باإلحباط والتوتــر والقلق ألنني أعرف 
مــدى ألــم وصعوبــات هــذا المــرض مــن خــالل تجربتــي األولى ولكن، والحمد هلل، ثابرت وصبــرت وتمكنت من الحصول 

علــى العــالج الكيميائــي للثدي الثاني«.

وتضيــف إنصــاف: »ال يمكــن وصــف مــرارة األلــم الــذي مــررت به من عــام 2014 وحتى 2020، وازداد الضغط الذي 
أعانــى منــه وألمــي بســبب الهجــوم األخيــر علــى غــزة فــي أيار/مايو 2021. لذلك، لم أعد قادرة علــى التعامل مع األفكار 

والمخــاوف التــي كانــت تحــوم فــي رأســي كل يــوم. أحيانــًا، أخــاف على بناتي وحياتهن، وأحيانــًا أفكر في انقطاع 
جدول عالجاتي، التي يمكن أن تســتمر خمس ســنوات. وأحيانًا أخرى أشــعر بالخوف بســبب الحصار وانقطاع العالج 

الكيميائــي الــالزم لبقائــي على قيد الحياة«.

تعيش عائلة إنصاف في األردن، لكنها ال تســتطيع الســفر لرؤيتهم ألن بناتها ال يســتطعن الســفر دون موافقة والدهما، 
لــذا يجــب عليهــا البقاء فــي غزة لرعايتهن.

هذا االسم مستعار. أ. 

2. الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة

ال يحصل سكان غزة إال على قدر محدود من المياه والمرافق الصحية والنظافة، وخالل الهجوم، تأثرت بشدة البنية التحتية للمياه 
والصرف الصحي والنظافة. وكانت محطات معالجة مياه الصرف الصحي تعمل بقدرة منخفضة بسبب نقص الوقود. وبالنسبة 

للنساء والفتيات، تؤثر محدودية الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة على الصحة، بما في ذلك الصحة والنظافة في 
فترة الحيض، واألعمال المنزلية، والحضور إلى المدرسة. وتبين نتائج مسح التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، أن 

أكثر من نصف النساء الحظن أن المياه متوفرة بشكل متقطع وغير كاف، في حين ذكرت نسبة 35 في المائة أنه نادرًا ما تتوفر المياه 
وتكون غير كافية. وذكرت 10.2 في المائة فقط من المجيبات أن المياه متاحة باستمرار. 
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وأشــارت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء )86 فــي المائــة( إلــى أنهــن لــم يتمكن من الوصول إلى مكان آمن لالســتحمام أثناء 
الهجــوم. وعلــى وجــه التحديــد، ذكــرت 75.7 فــي المائــة أن االســتحمام ال يكــون آمنا في الليــل؛ وذكرت أكثر من نصف 
النســاء أن الميــاه غيــر متوفــرة؛ بينمــا ذكــرت 16.2 فــي المائــة أنه ال توجد مرافق اســتحمام منفصلة للرجال والنســاء 

فــي المالجــئ أو مــع األســر المضيفــة. كمــا ذكــرت 18.4 فــي المائــة من المجيبــات اللواتي نزحن إلى مدارس األونروا أن 
مرافــق االســتحمام غيــر متاحــة، ممــا يدفــع بعض النســاء للمخاطــرة بالعودة إلى منازلهن أثنــاء تعرضهن للهجوم. 

وفي مناقشات المجموعات المركزة، ذكرت الغالبية العظمى من النساء الالتي نزحن إلى مدارس األونروا أن المراحيض لم تكن آمنة 
أثناء النهار وأنها خطيرة لالستخدام؛ ونتيجة لذلك، اخترن االنتقال في مجموعات لتجنب التحرش اللفظي أو الجنسي. وأكدت 

النساء في مناقشات المجموعات المركزة من جديد أن الحمامات/االستحمام غير آمنة/آمن )اإلطار 3(. وعالوة على ذلك، فاقم نقص 
المياه أثناء الحصار من تعقيد المسألة72.

“ال يوجد سالمة أو أمان في مراحيض المدرسة، تخاف النساء 
والفتيات كثيرًا من التعرض للعنف. تم إنشاء مرحاض داخلي 

في قاعات الفصول خوفًا من استخدام الفتيات لمراحيض 
المدرسة والتعرض للعنف أو التحرش الجنسي.”

نازحة، مناقشات المجموعات المركزة، بيت الهيا

وذكرت النساء والفتيات النازحات أن مواد النظافة الشخصية والمواد المتعلقة بفترة الحيض غير متوفرة في المالجئ؛ وأشار 
العديد إلى الحاجة إلى الفوط الصحية والمالبس الداخلية النظيفة و/أو الدواء73. كانت النساء والفتيات الالئي كن في فترة الحيض 
ويحتجن إلى االستحمام في وضع حرج نظرًا النعدام الخصوصية في المالجئ/قاعات الفصول ونقص المياه. وأبرزت البعض منهن 

أن الستائر وحدها هي التي تفصل بين الرجال والنساء في بعض قاعات الفصول. وذكرت حوالي نصف المجيبات على المسح أن 
احتياجات النساء والفتيات من النظافة ولفترة الحيض كانت ُتلبى بشكل متقطع؛ وأشار ثلثهن إلى أن هذه االحتياجات نادرًا ما 

ُتلبى داخل المالجئ؛ وقالت نسبة 18 في المائة فقط من النساء إن هذه االحتياجات قد استوفيت بما فيه الكفاية. ركزت العديد من 
العائالت على توفير الطعام بداًل من االهتمام بالنظافة واحتياجات فترة الحيض للنساء والفتيات.

اإلطار 3. الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة وأخطار العنف

ذكرت غالبية النســاء الالتي شــملهن المســح )82 في المائة( أنهن ال يســتطعن اســتخدام المراحيض بأمان. وعلى وجه 
التحديــد، ذكــرت 72.7 فــي المائــة أن المراحيــض لــم تكــن آمنــة خالل النهار، وأشــارت 77.8 فــي المائة إلى أن المراحيض 

غيــر آمنــة ليــاًل. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــرت 18.8 فــي المائــة أن المراحيض موجودة في مناطق غير آمنة؛ وأشــارت 
13.1 فــي المائــة إلــى عــدم وجــود أقفــال علــى األبــواب؛ وأكــدت 25.6 في المائة عدم وجود مراحيــض منفصلة للرجال 
والنســاء. ونتيجــة لذلــك، ذكــرت 68.8 فــي المائــة ممــن لــم يتمكّن من اســتخدام المراحيض بأمــان أنهن كن يذهبن إلى 

المراحيــض مــع نســاء أخريــات، بينمــا ذهبــت 21 فــي المائــة منهن إلى المراحيض مع ذكور من أفراد األســرة.
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المساعدات اإلنسانية واالستجابة القطاعية دال. 

الخدمات والموارد في قطاع غزة محدودة. ونتيجة لذلك، ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تتلقى 68.6 في المائة من األسر 
المعيشية في غزة المساعدة: تتلقى األغلبية الغذاء )40.1 في المائة(، المساعدة النقدية )22.4 في المائة(، والطرود الغذائية/القسائم 

)18.6 في المائة(74. ويتلقى حوالي نصف سكان غزة مساعدات غذائية أساسية من األونروا. وتستهدف وكاالت األمم المتحدة 
األخرى 000 ,245 من غير الالجئين بمساعدات غذائية وتحويالت نقدية75.

وفي أعقاب الهجمات العسكرية، لم تتلَق المساعدة اإلنسانية سوى 14 في المائة من النساء الالتي شملهن المسح: تلقت 86.7 
في المائة منهن طرودًا غذائية؛ وتلقت 16.7 في المائة حقائب اللوازم الصحية النسائية ولوازم النظافة؛ وتلقىت 16.7 في المائة 

مساعدات مالية؛ وتلقت 10 في المائة مساعدات عينية مثل أدوات المطبخ والمالبس والبطانيات. وذكرت األغلبية )96.3 في المائة( 
أن الوكاالت التي تقدم المعونات لم تستشرهن بشأن احتياجاتهن.

وذكرت 61.6 في المائة من الالتي شملهن المسح أنه لم توزع عليهن أي مساعدة إنسانية خالل الهجوم؛ ولم يكن لدى حوالي 
نصف المجيبات أي معلومات عن توزيع مساعدات؛ بينما يعتقد 12.4 في المائة أن التوزيع غير نزيه. وتتسق هذه النتائج مع نتائج 

مناقشات المجموعات المركزة، حيث ذكر غالبية المشاركين، بمن فيهم النساء والرجال النازحين، أنهم لم يتلقوا أي نوع من المساعدة 
اإلنسانية أثناء نزوحهم، وال سيما أولئك الذين يأَوون في مدارس األونروا. وأكدت األسر المضيفة أنها بحاجة إلى مساعدة إنسانية 
ألنها غير قادرة على توفير الغذاء لمن تستضيفهم: فقد ذكر 86 في المائة من المجيبين أنهم يفضلون المساعدة النقدية؛ وفضل 41 

في المائة القسائم؛ و25.6 في المائة المساعدة العينية.

1. مالجئ الطوارئ76

ذكرت الغالبية العظمى من المجيبين على مسح التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، )89 في المائة( أنه لم يكن من 
السهل الوصول إلى المأوى أثناء الهجوم بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة. وذكر عدد مماثل من النساء النازحات )88 في المائة( الالتي 

كن إما في المالجئ أو مع أسر مضيفة أنه ال يوجد عدد كاف من أماكن النوم وأن الخصوصية منعدمة. وبالنسبة للعديد من النساء 
)86 في المائة( لم تؤخذ الخصوصية في االعتبار في المالجئ، مما يسبب عدم شعور نسبة مماثلة من النساء النازحات )84 في 

المائة( باألمان في المالجئ. خشي حوالي نصف المجيبين من التفجيرات والقصف أثناء البحث عن مأوى، وذكر الثلث أنهم يفتقرون 
ة والفراش واألدوية بمجرد إيوائهم، وهو ما أكده ممثل  إلى االحتياجات األساسية بما في ذلك الغذاء والماء ومواد النظافة واألسرَّ

المجموعة الفرعية للعنف ضد المرأة والفتاة77. 

وذكرت النازحات االحتياجات التالية لضمان توفير مأوى آمن: الغذاء والماء )81 في المائة(؛ مساعدات نقدية )73.7 في المائة(؛ 
مالبس وفرشات ومواد النظافة والدعم النفسي واالجتماعي واألدوية والعالج الطبي والحماية البدنية )50 في المائة(. ويحتاج ربع 

النساء النازحات إلى الدعم القانوني. وذكر جميع المشاركين في مناقشات المجموعات المركزة أنهم ما زالوا يشعرون بعدم األمان 
والخوف حتى بعد انتهاء الهجمات العسكرية ويخشون من حدوث هجوم آخر.

ووفقًا لغالبية مناقشات المجموعات المركزة، لم تكن المالجئ، وال سيما مدارس األونروا، مجهزة تجهيزًا مناسبًا الستقبال النازحين 
داخليًا أو لتلبية االحتياجات الخاصة بالنساء والرجال والفتيان والفتيات، وال سيما فيما يتعلق بالخصوصية والسالمة، وال سيما في 

الحمامات )اإلطار 3(. ورغم انتظام الهجمات العسكرية اإلسرائيلية، لم تكن مدارس األونروا مجهزة لُتستخدم  كمالجئ؛ ولم تتوفر 
اإلمكانية إلطعام أو إيواء هذا العدد الكبير من الناس الذين تعرضوا لمزيد من الخطر بسبب المخاوف المتعلقة بكوفيد-19. وتجدر 

اإلشارة إلى أنه لم يتسَن  لوحدة الحماية التابعة لألونروا تقديم الخدمات المناسبة للنساء الالتي يتعرضن للعنف داخل المالجئ 
بسبب الحالة األمنية العامة والمخاطر التي تهدد حياة الموظفين78.
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ل  2. التنقُّ

تتأثر قدرة المرأة الفلسطينية على التنقل سلبًا بالمعايير والمواقف االجتماعية - الثقافية، التي يكرسها القانون أحيانًا. وقد وجدت 
دراسة حديثة أن ما يقرب من 90 في المائة من الرجال والنساء الفلسطينيين يوافقون أو يوافقون بشدة على ضرورة معرفة الزوج 

مكان زوجته في جميع األوقات. وعالوة على ذلك، أفاد 85 في المائة من الرجال المتزوجين  بأنهم قد أظهروا سلوكا  مسيطرًا 79. 
منع حكم قضائي صدر مؤخرًا في غزة النساء من السفر دون إذن ولي أمر. ولم ُتستجب دعوات الخبراء القانونيين الفلسطينيين 

وخبراء حقوق اإلنسان إللغاء الحكم80.

ولم تتمكن أقلية من النساء من التنقل بحرية أثناء الهجمات العسكرية ألسباب غير السالمة؛ وذكرت 6 في المائة من النساء الالتي 
شملهن المسح في أعقاب الهجوم أنهن ال يستطعن االنتقال إال إذا كان يرافقهن قريب ذكر، و2.8 في المائة ال يستطعن االنتقال إال إذا 
كن برفقة امرأة أو طفل آخر. وأوضحت الغالبية العظمى من المجيبات )94 في المائة( أن انعدام األمن هو العامل الرئيسي الذي يحد 

من حريتهن في التنقل أثناء الهجوم، وذكرت 20 في المائة منهن أن تكلفة النقل هي أيضًا عامل هام يحدُّ من السفر إلى محافظات 
أخرى. واعتبر 7.4 في المائة فقط القيود االجتماعية عاماًل رئيسيًا في الحد من حريتهن في التنقل أثناء الهجوم. 

اإلطار 4. قصة هدىأ

تعيــش هــدى فــي العطاطــرة، بالقــرب مــن المنطقــة الحدودية شــمال قطاع غزة. لديها صبيــان وابنة واحدة. اعتنت 
هــدى بأطفالهــا لســنوات بعد رحيل زوجها. 

وخــالل الهجــوم، هربــت هــدى إلــى مدرســة تابعــة لألونــروا مــع أكثــر من 80 رجــاًل وامرأة وطفاًل وطفلــًة بدون توافر 
أي ضروريــات أساســية، بعيــدًا عــن حــي العطاطــرة الــذي لحقــت بــه أضــرار بالغة. وتوضح: »خالل هجــوم أيار/مايو، 
نزحــت أنــا وأطفالــي مــن منزلــي، وهروبــًا مــن المــوت لجأنــا إلــى إحدى مــدارس األونروا. هربنا مــع الجيران واألقارب 

مــن القصــف العشــوائي والغــاز الســام«ب. وهــي تعتقــد أنــه لــو طــال الهجــوم، لكانــوا قد ماتوا من الجــوع والتعب. 
“كنــا ننتظــر أنبــاء عــن وقــف إطــالق النــار فــي كل لحظــة، وعلــى الرغــم من انتهــاء الهجوم، ال يزال الخــوف يعيش 

فــي قلوبنــا. شــعرنا بضغــط نفســي كبيــر وتوتــر مســتمر، إلــى جانــب األلــم الجســدي مــن وقت آلخر، وضيــق في الصدر 
وصعوبــة فــي التنفس”.

وشــرحت هدى صعوبات االحتماء في مدرســة تابعة لألونروا. بالنســبة للعديد من النســاء، كان الوصول إلى 
الحمامات ومرافق االســتحمام صعبًا بشــكل خاص أثناء اإليواء في مثل هذه األماكن العامة. وتشــير إلى أنه في 
حين ذهب معظم الرجال إلى المســجد الســتخدام المراحيض، ُأجبرت النســاء على اســتخدام الدالء داخل قاعات 

الفصــول، ممــا أحرجهــن كثيــرًا. ولتجنــب ذلــك، كانــت تغادر المدرســة فــي بعض األحيان للعودة إلى منزلهــا حتى تتمكن 
مــن اســتخدام الحمــام، علــى الرغــم مــن الضربــات الصاروخية العشــوائية، تاركة أطفالها في المدرســة مع والدتها. 

أ. هذا االسم مستعار.

ب. يوجد في حي العطاطرة مخزن يحتوي على مئات األطنان من المبيدات الحشرية واألسمدة والمواد الزراعية التي تعرضت للقصف 
.Ouf, 2021 :خالل الهجوم، مما أطلق أبخرة سامة في المنطقة المحيطة. انظر
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القضايا المتعلقة بالحماية والعنف ضد المرأة والفتاة

ال يوجد قانون صريح يجرم العنف ضد النساء والفتيات في دولة فلسطين، رغم وجود استراتيجية سابقًا للتصدي للعنف. يوجد 
نظام إحالة رسمي في الضفة الغربية “ تكامل”، ولدى األونروا نظام إحالة خاص بها للعنف ضد المرأة والفتاة ومع ذلك، ال توجد 

في قطاع غزة آلية تنسيق رسمية لإلحالة للعنف ضد المرأة والفتاة، حيث يعتمد مقدمو الخدمات بداًل من ذلك على العالقات 
واالتصاالت. كما يفتقر قطاع غزة إلى وحدات لحماية األسرة، التي تتخذ من مراكز الشرطة في الضفة الغربية مقرًا لها. هناك منزالن 
آمنان في قطاع غزة: دار األمان، المستخدم كمأوى حكومي، ومركز حياة، المستخدم كمساحة آمنة81. وال يعرف سوى 40 في المائة 

من النساء الفلسطينيات الخدمات المتخصصة التي تعالج العنف القائم على الجنس82.

تتفاقم حاالت العنف ضد النساء والفتيات في األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تدهور الحالة االقتصادية، والنزاع المزمن، 
والتشرذم الجغرافي، والتشرد الناجم عن االحتالل اإلسرائيلي. ويتفاقم هذا األمر بسبب السياق االجتماعي األبوي، مع وجود إطار 

قانوني محدود وغير منسق، ومحدودية الحصول على خدمات شاملة متعددة القطاعات.

ويبرز مسح أجراه مؤخرًا الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن العنف ضد النساء المتزوجات حاليًا أو في أي وقت، مستمر بال 
رادع، حيث ترتفع معدالت العنف ضد المرأة والفتاة في غزة عما عليه في الضفة الغربية )اإلطار 5(. ال سيما أن نسبة كبيرة من 

النساء في قطاع غزة ال يبّلغن عن سوء المعاملة أو يلتمسن الخدمات )66 في المائة(، وأن 28 في المائة فقط من النساء المتزوجات 
حاليًا أو في أي وقت، الالتي تعرضن للعنف كن على علم بوجود مراكز أو مؤسسات تقدم الخدمات83.

في حين أنه ال توجد بيانات رسمية عن العنف ضد المرأة والفتاة خالل الهجمات العسكرية، فقد وجدت بيانات مسح التحليل 
السريع من منظور المساواة بين الجنسين، أن النساء تعرضن لعدة أشكال من العنف أثناء الهجوم، بما في ذلك العنف النفسي/

اللفظي واالقتصادي واالجتماعي والبدني والجنسي، بهذا الترتيب )الشكل 3(. ومن بين المجيبات على المسح، ذكرت نصف النساء 
أن أزواجهن هم الفاعلون؛ بينما ذكرت 23 في المائة منهن أن الفاعلين هم األخوة واآلباء، وذكرت 23 في المائة أن األقارب الذكور 

اآلخرين )األعمام وأبناء العم( هم الفاعلون؛. وأبلغت 8.5 في المائة عن وقوع أعمال عنف من ِقبل أصهارهن.

اإلطار 5. العنف ضد المرأة في غزة

يؤثــر الحصــار المفــروض علــى غــزة والتدخــالت العســكرية المتكــررة على معدالت العنــف ضد المرأة والفتاة. وأدت 
أزمــات الكهربــاء والوقــود إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية، ممــا أدى إلى تفاقم التوترات فــي المنزل وزيادة احتمال 

وقــوع أعمال عنفأ.

في قطاع غزة:

38 في المائة من النساء المتزوجات حاليًا أو في أي وقت، مارس عليهن أزواجهن شكاًل من أشكال العنف )النفسي 	 
أو البدني أو الجنسي أو االجتماعي أو االقتصادي( مرة واحدة على األقل.

64 في المائة من النساء المتزوجات حاليًا أو في أي وقت، مارس عليهن أزواجهن العنف النفسي مرة واحدة على األقل.	 

11 في المائة من النساء المتزوجات حاليًا أو في أي وقت، مارس عليهن أزواجهن العنف الجنسي مرة واحدة على 	 
األقل.

26 في المائة من النساء المتزوجات حاليًا أو في أي وقت، مارس عليهن أزواجهن العنف الجسدي مرة واحدة على 	 
األقلب.

.UNPFA, 2018 أ. 
.PCBS, 2019 a .ب
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وخالل مناقشات المجموعات المركزة، أعربت بعض الفتيات عن قلقهن إزاء االعتداء الجسدي والتحرش من أفراد األسرة، وهن 
يشعرن بأنهن غير قادرات على التحّدث إلى أي شخص في األسرة بشأن هذه القضايا84. وأعربت النساء والفتيات عن القلق إزاء 

السالمة في المالجئ مثل مدارس األونروا. وحرصت األمهات على النوم بجوار بناتهن لياًل بسبب عدم وجود خصوصية في قاعات 
الفصول كما رافقن بناتهن إلى الحمامات85.

توفر اإلحصاءات الصادرة عن المنظمات النسائية المحلية أدلة على تفاقم معدالت العنف أثناء الهجوم. وذكر مركز حياة، الذي كان 
يدير ثمانية خطوط مساعدة هاتفية مجانية عندما تتوفر الكهرباء، أن هناك زيادة في عدد حاالت العنف ضد المرأة والفتاة المبّلغ عنها 

أثناء الهجوم وبعده. وتلقى المركز 78 حالة في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو 2021 أي خالل الفترة التي تلت الهجوم مقارنة 
بـ 50 حالة خالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2021 قبل الهجوم. واستجابة لـ 15 حالة جديدة في أيار/مايو 2021، 

كان المركز يؤوي أشخاصًا في مأوى العنف األسري، باإلضافة إلى سبع حاالت في نيسان/أبريل. وتمت االستجابة إلى 29 حالة إضافية 
وإيواء اشخاص حتى آب/أغسطس 2021 بسبب التوترات المتزايدة داخل األسر المعيشية نتيجة للهجوم86.

تلقت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل العديد من المكالمات من النساء اللواتي واجهن العنف البدني والنفسي واالقتصادي خالل 
الهجوم. في بعض الحاالت، ال يمتثل األزواج لقرارات حضانة األطفال ألنهم يعلمون أنهم لن يحاسبوا بسبب إغالق المحاكم ومراكز 

الشرطة. وباإلضافة إلى ذلك، اختار بعض األزواج عدم دفع النفقة أثناء الهجوم، مما وضع مزيدًا من الضغوط على قدرات المطلقات 
على توفير االحتياجات األساسية ألطفالهن. ولحقت أضرار بمكاتب المحامين، مما أثر على تقديم المساعدة القانونية للقضايا المتعلقة 

بالعنف ضد المرأة والفتاة والنفقة و/أو حضانة األطفال87. وهناك تقارير تفيد بأن النساء التمسن الدعم القانوني وخدمات المشورة 
لتقديم طلب الطالق. والحظت المنظمات مدى فائدة خطوط المساعدة المجانية الخاصة بها، األمر الذي أرهق مقدمي الخدمات الذين 

يواجهون هم أنفسهم خطرًا كبيرا88ً.

خالل الهجمات العسكرية، ارتبطت مشاعر انعدام األمن لدى النساء بعدم قدرتهن على التنقل بحرية وأمان؛ وعدم تلبية احتياجاتهن 
األساسية؛ والخوف من التعرض للعنف ضد المرأة والفتاة؛ وعدم وجود خصوصية ومساحات آمنة؛ والخوف من االعتداء واالستغالل 
الجنسيين من ِقبل أفراد من خارج األسرة في المالجئ أو مع األسر المضيفة )الشكل 3(. وذكرت النساء أنهن استخدمن استراتيجيات 
ف مع العنف الذي تعرضن له. وتشير نتائج مسح التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين إلى أن 69 في المائة  مختلفة للتكيُّ

ذكرن أنهن التزمن الصمت ولم يبّلغن أحدًا، في حين التمست 36 في المائة الدعم من األسرة أو األصدقاء أو األقارب. ولم يلتمس 
الدعم من المنظمات النسائية سوى 9 في المائة من الناجيات؛ 5 في المائة وصلن إلى المالجئ، وسعت 4 في المائة إلى الحصول على 

الدعم النفسي واالجتماعي، وطلبت 2 في المائة المساعدة من الشرطة، في حين طلبت 1 في المائة المساعدة من قادة المجتمع المحلي 
)المختارين أو الزعماء الدينيين(. ووفقًا لما ذكره ممثل عن جمعية عايشة، افادت بعض النساء أن أزواجهن يجبرونهن على ممارسة 

الجنس، بما في ذلك أثناء اإلقامة مع أسر مضيفة، مما يسبب التوتر واإلحراج للنساء الالئي ال تتوفر لهن سوى خيارات قليلة جدًا 
لالستحمام. وُأبلغ أيضًا عن وقوع مثل هذه الحوادث في مالجئ الطوارئ89.

الشكل 2. أشكال العنف التي تعرضت لها النساء أثناء الهجمات العسكرية
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لم تبّلغ عن التحدي

الخوف من االعتداء واالستغالل الجنس�ين من قبل أف�اد من خا�ج األسرة

عدم وجود خصوصية ومساحات آمنة

عدم تل�ية احتياجا�هن األساسية

عدم قدرتهن على التنقل بح��ة وأمان

الخوف من الموت أو اإلصابة أ�ناء القصف

اإلحساس الدائم بالتهديد بسبب ا�تشار القصف

الخوف من موت أو إصابة أحد أف�اد العائلة

الخوف من التعرض للعنف ضد الم�أة والفتاة

خالل الهجوم العسكري، واجهت نساء وفتيات كثيرات صعوبات في الحصول على الخدمات النفسية والقانونية وخدمات الرعاية 
الصحية بسبب عدم تقديم المؤسسات المحلية والدولية أي من هذه الخدمات. من المحتمل أن يكون قد تفاقم ذلك بسبب عمليات 

اإلغالق بسبب الجائحة مؤخرًا. ونتيجة لذلك، كان هناك اعتماد كبير على الخطوط الساخنة التي تديرها المؤسسات في غزة90. وكانت 
هناك مخاوف من أن يتم إجالء الناجين المتمركزين في المالجئ ومراكز الدعم في غزة وإعادتهم إلى أسرهم، مما يزيد من تعريضهم 

للخطر، لعدم وجود تخطيط رسمي لمثل هذه السيناريوهات. وهذا يعني التواصل مع األقارب أو األصدقاء للحصول على الدعم 
لهؤالء النساء أثناء الهجمات العسكرية، مما قد يعرضهن للخطر من األزواج أو أفراد األسر اآلخرين91. وعلى الرغم من هذه العقبات، 

تمكن بعض مقدمي الخدمات من تقديم خدمات الصحة النفسية والمشورة القانونية والمشورة األسرية مع األطباء النفسيين ومديري 
الحاالت عبر خط هاتفي مجاني أثناء الهجوم92. بعد الهجمات العسكرية، قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة قسائم لشراء الغذاء وبعض 

الضروريات والمساعدات النقدية للنساء، وقدمت خدمات قانونية ونفسية واجتماعية في حاالت العنف ضد المرأة والفتاة93.

“أخفقت المؤسسات الدولية ومؤسسات األمم المتحدة في 
تقديم تدخالت عاجلة، ولم تتمكن من توفير التنسيق األمني، 

وخاصة للناجيات من العنف الجنسي والعنف ضد المرأة والفتاة 
في المأوى الحكومي ومركز حياة. حين لم تتمكن المالجئ 

من توفير الحماية للناجيات، نسقنا مع عائالتهن أو أصدقائهن 
الستضافتهن خالل الهجوم، األمر الذي عرضهن ربما للخطر.” 

ممثل/ة جمعية عايشة، المقابالت مع مقدمي المعلومات

الشكل 3. األسباب الرئيسية لمشاعر انعدام األمن لدى المرأة أثناء الهجوم
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واجهت النساء االكثر هشاشة والمعرضات للخطر، مثل ذوات االعاقة أو المقيمات في المناطق الحدودية، صعوبات في الوصول 
إلى مراكز الخدمات، سواء أثناء الهجوم أو بعده، بسبب الوضع األمني واحتمال وقوع المزيد من عمليات القصف. واستجابة لذلك، 

فتحت جمعية عايشة فروعًا لها في المناطق الشمالية والجنوبية لتسهيل وصول المرأة إلى هذه المناطق94. وتجدر اإلشارة إلى 
أنه لم يتم إجالء النساء في سجن أنصار، رغم تعرض المناطق المحيطة به للقصف؛ وتمكنت هيئة األمم المتحدة للمرأة من تقديم 

الخدمات قبل الهجوم وبعده95.

واجه مقدمو الخدمات، وال سيما األخصائيون االجتماعيون ومديرو الحاالت، تحديات في التنقل واالتصاالت أثناء الهجوم )بما في 
ذلك تعّطل بعض خطوط المساعدة بسبب توقف اإلنترنت(، مما سبب شبه استحالة في تقديم المساعدة الالزمة. كما وقع مقدمو 

الخدمات ضحايا للهجوم، حيث عانى العديد منهم من انقطاع التيار الكهربائي، وضعف اإلنترنت، وتشرد األقارب، كما عمل بعضهم 
كعائالت مضيفة. غير أنهم واصلوا عملهم، بما في ذلك متابعة الحاالت وتقديم المشورة والدعم النفسي عن بعد. كما عانى مقدمو 
الخدمات من صدمات غير مباشرة، باإلضافة إلى انعدام األمن بسبب الهجوم96. ولم تتمكن المؤسسات من تقديم بعض الخدمات 

بسبب انعدام الشعور بالسالمة واألمن بين موظفيها. وعالوة على ذلك، كان التنسيق محدودًا بين العاملين في المؤسسات الدولية 
والمحلية فيما يتعلق بتوفير الخدمات أثناء الهجوم97.

وقد امتد أثر الهجوم على معدالت العنف إلى ما بعد أيار/مايو 2021؛ ويتوقع كثير من مقدمي الخدمات أن يشهدوا زيادات أخرى 
في حاالت العنف المبّلغ عنها ضد النساء واألطفال. وقال أحد مقدمي الخدمات من جمعية عايشة إنهم »يتوقعون زيادة في معدالت 
غ عنها بعد الحرب بسبب تزايد التوتر والضغط النفسي الشديد على النساء والرجال على حد سواء، وكذلك بسبب  حاالت العنف المبلَّ
فقدان العمل وعدم قدرة الرجال على إعالة أفراد أسرهم، وفقدان ممتلكاتهم لمن فقدوا منازلهم«98. وفي ضوء ضعف تنسيق المأوى 

والحماية واالفتقار إلى المنظور المراعي للمساواة بين الجنسين، تناقش الخبراء ومقدمو الخدمات بوجوب صياغة خطة طوارئ 
واضحة لألونروا وغيرها من مقدمي الحماية المحليين والدوليين إلدارة المالجئ وتوفير الحماية والخصوصية للنساء. وفقا لهؤالء، 

يجب وضع سياسات وخطط واضحة لإلسراع في تحديد احتياجات األسر في المالجئ في المستقبل، مع مراعاة أمن وسالمة 
الموظفين في هذه األوقات الخطيرة99.
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نظــرًا لقســاوة الظــروف المعيشــية فــي قطــاع غــزة، أفــاد الجهــاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني فــي عام 2020 أن 37 في المائة من 
األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 ســنة يرغبــون فــي الهجــرة، مقارنة بنســبة 15.2 في المائة فــي الضفة الغربية. وعدد 

الرجــال الذيــن أعربــوا عــن هــذه الرغبــة أكثــر مــن النســاء: 29.1 فــي المائة من الرجال مقابل 17.8 في المائة من النســاء100. وذكرت 
الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي مناقشــات المجموعــات المركــزة، بمــن فيهم النســاء والرجال والفتيــان والفتيات، أنه ال يوجد 

مســتقبل في غزة، وال ســيما لفئة الشــباب، بســبب االحتالل والحصار واألزمة الطويلة والحروب المتكررة واالنقســام السياســي. صرح 
معظم الشــباب أنه ليس لديهم أي تطلعات للمســتقبل بســبب انعدام األمن والســالمة، والوالء لألحزاب، ومحدودية فرص العمل. 

وذكــر الشــباب أنــه مــع الوضــع الحالــي، »ال يمكــن تصــور المســتقبل فــي غزة«، وأن تركيــز الحياة في المناطق المحاصــرة يقتصر على 
الحصــول علــى الضروريــات األساســية مثــل الغــذاء والمــاء والكهربــاء. ويــؤدي االفتقار إلى هذه الضروريات إلى إعاقــة الحياة اليومية 

وكذلــك الطموحــات المســتقبلية، مثــل الذهــاب إلــى المدرســة والتحضيــر لالمتحانات101 وســلط العديد من الصبيــان الضوء على االفتقار 
إلــى خيــارات العمــل فــي خضــم النزاعــات الدائمــة، ممــا أدى إلــى الحــد من طموحاتهــم102. وأبرزت الفتيات أنهن ال يتعرضن للقمع بســبب 

االحتــالل فحســب، بــل أيضــًا بســبب المواقــف األبويــة فــي المجتمــع. وقالت إحــدى الفتيات: »ال نمتلك أي خيــار كفتيات في مجتمع 
يضطهــد المــرأة، ال فــي التعليــم، وال فــي الســفر، وال حتى الطموح«103.

ومن خالل الردود على المسوحات، والمقابالت مع مقدمي المعلومات، ومناقشات المجموعات المركزة، وجمع البيانات الثانوية، 
يسلط التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين الضوء على عدم استعداد مختلف القطاعات والجهات الفاعلة للهجوم 
العسكري الذي وقع في قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 2021، ال سيما في خضم الجائحة العالمية. ومن الواضح 

انعدام خطط طوارئ رسمية. هذا على الرغم من العديد من الهجمات السابقة على المناطق المحاصرة. وفاقم هذا النقص في 
االستعداد من ضعف جميع سكان غزة. وبصفة عامة، لم تكن استجابة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية كافية كما لم 
تشمل جميع المناطق الجغرافية في قطاع غزة. تمكن القليل من المنظمات الدولية والمحلية من تقديم الخدمات للنازحين، بما 

في ذلك توزيع المعونات العينية، والبطانيات، والفرشات الطبية، والطرود الغذائية، ومجموعات اللوازم الصحية/مجموعات اللوازم 
الصحية النسائية، ومواد الرعاية الشخصية. وقدمت منظمات مثل هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، بما 

في ذلك المجموعة الفرعية للعنف ضد المرأة والفتاة، الدعم النفسي واالجتماعي والمشورة عبر خطوط ساخنة مجانية لعدد محدود 
من النساء والفتيات، من خالل شركاء محليين. وتمكنت وكاالت مثل األونروا من توفير المياه والغذاء واألقنعة خالل األيام األخيرة 

من الهجوم. غير أن البيانات الكمية والنوعية التي ُجمعت من أجل التحليل السريع من منظور المساواة بين الجنسين، تبرز الحاجة 
إلى تدخل المجتمع الدولي المنّسق لتوفير أفضل للنساء والرجال والفتيان والفتيات في غزة.
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في النهاية، يجب إنهاء االحتالل والحصار الالإنساني والهجوم العسكري غير القانوني الذي تشنه دولة إسرائيل على قطاع غزة. 
وفي غضون ذلك، يجب اتخاذ خطوات لمعالجة اآلثار الجنسانية لهجوم أيار/مايو 2021 على جميع سكان غزة، تماشيًا مع القانون  

ِهل ضمان تحديث البيانات المفصلة حسب  الجنس وتحليل الديناميات  الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. سيسَّ
المتغيرة بين الجنسين داخل قطاع غزة في أعقاب هجوم أيار/مايو 2021، الوصول إلى برمجة أكثر فعالية ومالءمة، وسيضمن 

م المساعدات اإلنسانية في المستقبل بشكل يلبي االحتياجات الخاصة بالنساء والرجال والفتيان والفتيات. ولذلك، يوصى  أن تصمَّ
بأن تواصل الحكومة الفلسطينية والسلطات القائمة بحكم الواقع ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية االستثمار 
في التحليل من منظور المساواة بين الجنسين. وينبغي تشاُرك البيانات والتحليالت الجديدة على نطاق واسع بين القطاعات، كما 

ر هذه االحتياجات، بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين في مجال حقوق اإلنسان، والتزامها باألطر  ينبغي تكييف البرمجة مع تغُيّ
الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجين، والخطة المتعلقة بالمرأة والسالم 

واألمن، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

من أجل تلبية االحتياجات المحددة للنساء والرجال والفتيان والفتيات التي ظهرت خالل التحليل السريع من منظور المساواة بين 
الجنسين لقطاع غزة في أعقاب هجوم أيار/مايو 2021، يوصى بإجراء اإلصالحات الملموسة والعملية التالية:

ألف. التوصيات العامة لتعميم مراعاة المنظور المراعي للمساواة بين 
الجنسين

على جميع الجهات الفاعلة المعنية أن تجمع وتحلل بيانات مفصلة عن الجنس والعمر واإلعاقة في أعقاب هجوم أيار/مايو 2021 	 
من أجل تحسين توجيه خطط االستجابة لألزمات في المستقبل.

على جميع الجهات الفاعلة المعنية أن تكفل تمثيل النساء والفتيات على قدم المساواة في لجان االستجابة اإلنسانية واإلنعاش.	 

والفتيات 	  النساء  واإلنمائية الحتياجات  االنسانية  البرامج  تلبية  تضمن  أن  المعنية  والدولية  المحلية  الفاعلة  الجهات  على جميع 
المتأثرات، وال سيما أكثرهن هشاشًة104.

على جميع الجهات الفاعلة في المجال االنساني واإلنمائي أن تسعى للحصول على أموال إضافية لتعزيز الخدمات المقدمة للنساء 	 
والفتيات، وأن تضمن تخصيص نسب كافية من الموارد المتاحة للبرامج اإلنمائية.

باء. البرمجة المحددة والتوصيات القطاعية

1. العنف ضد المرأة والفتاة

يجب إنشاء وتنفيذ شبكة متعددة القطاعات لنظام  اإلحالة في قطاع غزة، تشارك فيها بفعالية الجهات الفاعلة الحكومية والجهات 	 
الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي والمجتمع المدني وقطاع الصحة وقطاع الشرطة والعدالة.

ضمان قيام المؤسسات الفلسطينية المعنية وغيرها من مقدمي خدمات العنف ضد المرأة والفتاة بتقديم الخدمات بفعالية وشمولية، 	 
وال سيما للنساء والفتيات، من خالل تدريب وتطوير قدرات آليات االستجابة المراعية للفوارق بين الجنسين في المؤسسات، بحيث 

تؤخذ احتياجات جميع النساء والفتيات في االعتبار، بمن فيهن  األكثر هشاشًة.

المتوقعة في 	  الزيادات  لمواجهة  بعد،  القطاعات، حضوريًا وعن  المتعددة  الخدمات  على  والفتيات  النساء  إمكانية حصول  تعزيز 
العنف ضد المرأة والفتاة في أعقاب األزمات.
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ضمان حصول مقدمي الخدمات المحليين والمستجيبين األوائل، وال سيما العاملين في مجال العنف ضد المرأة والفتاة على الدعم 	 
النفسي واالجتماعي وغيره من خدمات إدارة الصدمات غير المباشرة.

المساعدة في توفير الحماية والتنسيق األمني لموظفي المنظمات غير الحكومية المحليين، من خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر 	 
ووكاالت األمم المتحدة، لتيسير وصولهم اآلمن إلى المناطق المتضررة ودعمهم في تقديم الخدمات.

2. المياه والصرف الصحي والنظافة

إعطاء األولوية للنظافة أثناء فترة الحيض في جميع مالجئ الطوارئ المعينة في قطاع غزة )والمالجئ االحتياطية(، بالتعاون مع 	 
المجموعة الفرعية للعنف ضد المرأة والفتاة، وضمان الفصل الكافي لجميع المراحيض وأماكن االستحمام بين الجنسين، وأن تكون 

قابلة للقفل، وأن تحوي مرافق للتخلص من منتجات الحيض ولغسيل وتجفيف المنتجات القابلة إلعادة االستخدام.

تقديم مساعدة نقدية غير مشروطة للنساء لضمان أن يتمتعن بالحرية والمرونة في اإلنفاق وفقًا الحتياجاتهن وأولوياتهن.	 

تفعيل خطوط مساعدة مجانية للصحة اإلنجابية وإتاحتها لتمكين القابالت والممرضات من الحصول على التوجيه والخبرة.	 

3. المأوى

حاليًا 	  بها  المعمول  السابقة  الطوارئ  خطط  تقييم  األخرى  اإلنسانية  الفاعلة  والجهات  الُقطري  المتحدة  األمم  فريق  على  يجب 
وتحديثها، بما في ذلك خطة الطوارئ المشتركة بين الوكاالت في غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني 

ومنظمات حقوق المرأة105.

تجهيز جميع المالجئ المخصصة للطوارئ في قطاع غزة لالستجابة لالحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات بما يتماشى مع أفضل 	 
الممارسات الدولية، بما في ذلك إمكانية وصول الحوامل، وذوات  اإلعاقة، و/أو المسنات.

الفوارق بين الجنسين وإعادة تأهيل المالجئ 	  تقييم وتحديث ُدور اإليواء المخصصة لحاالت الطوارئ من خالل منظور يراعي 
لكي تستجيب الحتياجات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، بما في ذلك توفير وسائل االتصال والتعليمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين في الدور اإلنساني لألونروا في توفير خدمات اإليواء الطارئة في المستقبل.	 

4. المساعدات االنسانية واإلنمائية

يجب إعادة تقييم بروتوكوالت التنسيق المحّدثة بين الجهات الفاعلة االنسانية المحلية والدولية وتنفيذها لضمان إيصال الضروريات 	 
األساسية في الوقت المناسب مثل الغذاء والماء والفراش والمالبس ولوازم النظافة أثناء حالة الطوارئ وبعدها مباشرة.

تقديم مساعدات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك الطرود الغذائية، وقسائم الغذاء، والمواد غير الغذائية )عدة المالجئ(، 	 
والمساعدة النقدية للمتضررين، وال سيما األسر المعيشية التي تعيلها إناث، والنساء والفتيات المعرضات للخطر.

تقديم المساعدة النقدية والمساعدة بالقسائم للناجيات من العنف ضد  والنساء والفتيات المعرضات للخطر، بمن فيهن النازحات، 	 
والنساء ذوات اإلعاقة، والمصابات بأمراض خطيرة، والحوامل والمرضعات، والمسّنات.

تنفيذ مشاريع اقتصادية للنساء والفتيات وتوفير فرص عمل لهن )بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية( تمكنهن من زيادة دخلهن.	 
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فــي الفتــرة بيــن 10 و21 أيار/مايــو 2021، تعــرض قطــاع غــزة لهجمــات عســكرية إســرائيلية مكثفــة 
أســفرت عــن مقتــل 260 فلســطينيًا، مــن بينهــم 66 طفــًا و41 امــرأة. فــي ذروة الهجــوم، اضطــر 
والمرافــق  الســكنية  المبانــي  ُدمــرت  منازلهــم.  خــارج  مــأوى  عــن  البحــث  إلــى  113,000 شــخص 
والفتيــات،  والفتيــان  والرجــال  النســاء  علــى  الهجــوم  تأثيــر  لفهــم  التحتيــة.  والبنيــة  الرئيســية 
وتحديــد احتياجاتهــم الخاصــة بحســب الجنــس، ُأجــري التحليــل الســريع مــن منظــور المســاواة بيــن 
الجنســين فــي قطــاع غــزة. باســتخدام الــردود علــى المســوحات، ومقابــات مــع مقدمــي المعلومــات 
األساســيين، ومناقشــات المجموعــات المركــزة، وكذلــك جمــع البيانــات الثانويــة، يوضــح التحليــل 
الســريع مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين أن مختلــف القطاعــات والجهــات الفاعلــة لــم تكــن 
مســتعدة للهجــوم، علــى الرغــم مــن الهجمــات العديــدة الســابقة علــى المنطقــة المحاصــرة. وقــد تفاقم 
ــى زيــادة ضعــف جميــع ســكان غــزة. ذلــك بســبب الجائحــة العالميــة. وأدى عــدم االســتعداد هــذا إل

يســتهدف التحليــل الســريع مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين، بشــكل أساســي، الجهــات الفاعلــة 
ــة فــي قطــاع غــزة. كمــا  اإلنســانية واألمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة العامل
يهــدف إلــى إشــراك صانعــي السياســات والســلطات فــي دولــة فلســطين، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة، 
اســتجابة  رفــد  أجــل  مــن  المانحيــن،  والمحليــة، ومجتمــع  الدوليــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

قطاعيــة أشــمل ومراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين.
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