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مقدمــــة
يعيش يف فلسطني اليوم ما يقارب 4.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون يف الضفة الغربية، 
إجاميل  من   38.6% يعادل  ما  أي  غزة،  قطاع  يف  مليون  و1.7   ،61.4% يعادل  ما  أي 
عدد السكان. ويعترب املجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتيّاً، إذ تقدر نسبة األفراد يف الفئة 
العمريـة )0-14 سنة( بـ %39.9 من مجمل السكان فـي فلسطني، بـواقع %37.7 يف 
الضفة الغربية و%43.3 يف قطاع غزة1. ووصلت نسبة الفقر بني االفراد يف فلسطني عام 
2011 إىل %17.8 يف الضفة الغربية و%38.8 يف قطاع غزة. أما نسبة األرس التي ترأسها 
نساء بسبب غياب الزوج أو األب فقد وصلت يف سنة 2012 إىل %9.6، وهذه العائالت 
عادة ما تكون أكرث فقراً من غريها، إذ وصلت نسبة الفقر بينها إىل %22.5 يف الضفة 

الغربية مقابل %29.7 يف قطاع غزة2. 
يقيد حركتهم  الذي  االرسائييل  االحتالل  تحت  سنة   66 منذ  الفلسطينيون  يعيش  كام 
ويسيطر عىل مواردهم العامة ويحد من قدراتهم الشخصية. ويستمر الحصار عىل قطاع 

غزة مام يزيد من الضغوطات التي تؤثر عىل الحياة اليومية للسكان.
عندما يجتمع الفقر، االحتالل، والحصار تتفاقم االزمات اليومية؛ االقتصادية، االجتامعية، 
عامة،  املجتمع  يف  املختلفة  بأشكالها  العنف  ظاهرة  ارتفاع  يف  وتساهم  والعائلية، 
والعائلة خاصة، فتنشأ الحاجة إىل التفريغ والبحث عن حلول. ومؤسسة سوا هي إحدى 
املؤسسات الهامة التي تساند من يتعرض للعنف واألذى، وتعني من يبحث عن أجوبة 

عىل أسئلته من الجنسني، من كل الفئات العمرية، ومن كل أنحاء فلسطني.

ظاهرة العنف �ضد الن�ضاء
تكرث التعريفات املتصلة بظاهرة العنف ضد النساء، ولكن ال يوجد تعريف متفق عليه 
العنف  ملناهضة  العاملي  اإلعالن  يف  الوارد  التعريف  هنا،  اخرتنا،  وقد  مطلق.  بشكل 
الجنس، ويرتتب  إليه عصبية  تدفع  »أي فعل عنيف  بأن  والقايض   )1993( املرأة  ضد 
عليه أو يرجح أن يرتتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسامنية، أو 
الجنسية، أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القرس، أو الحرمان 
التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة«. ويشمل العنف 

1. جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني- الفلسطينيون يف نهاية عام، 2013 - 

2013/ 12/ 02  - http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2028.pdf

2. املرأة والرجل يف فلسطني: قضايا واحصائيات 2013. جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2015.pdf 
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ضد املرأة، بحسب هذا االعالن، أشكال العنف داخل وخارج إطار العائلة: »)أ( العنف 
البدين والجنيس والذي يحدث يف إطار األسرة بما يف ذلك الضرب والتعدي الجنيس عىل 
اإلناث،  وختان  الزوجة،  واغتصاب  باملهر،  املتصـل  والعـنف  اإلنـاث،  األسـرة  أطفـال 
وغيره من املامرسات التقليدية املؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف املرتبط 
باالستغالل. )ب( العـنف البدني والجنيس والنفيس الذي يحدث يف إطار املجتمع العام 
بام يف ذلك االغتصاب والتعدي الجنيس واملضايقة الجنسية والتخويف يف مكان العمل 
ويف املؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، واالتجار بالنساء وإجبارهن عىل البغاء. )ج( 
العنف املدني والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه، أينام وقع« )املادة 

.3)2
أو  للرضب  تعرضت  نساء  ثالث  كل  من  واحدة  أن  اىل  العاملية  االحصائيات  تشري 
لالستغالل الجنيس خالل حياتها، وغالبا ما يكون املعتدي شخصا من العائلة أو معروفا 
للضحية. كام اّن العنف ظاهرة عامة لكافة الطبقات املجتمعية والثقافية وأنه أسلوب 
ُمعتمد يف التعاطي مع املرأة لدى املجتمعات النامية واملتطورة عىل حد سواء. وغالبا ما 
يُستخدم الدين والعادات والتقاليد املبنية عىل ثقافة املجتمع الذكوري لرتسيخ عالقات 
القوة وسيطرة الرجال عىل النساء من خالل القوانني واألنظمة االجتامعية، السياسية، 

واالقتصادية املحلية والعاملية. 
أن  إىل    42013 لسنة  الفلسطيني  لالحصاء  املركزي  الجهاز  بيانات  تشري  فلسطني،  يف 
النساء اللوايت سبق لهن الزواج أكرث عرضة للعنف، وأن امرأة من كل اثنتني يف قطاع غزة 
تتعرض للعنف األرسي مقابل واحده من كل ثالث نساء يف الضفة الغربية. كام أن العنف 
الجسدي منترش بنسب مرتفعة مقارنة مع تلك املسجلة عامليا، حيث تصل النسبة يف 
قطاع غزة إىل %34.8 ويف الضفة الغربية إىل %17.4. وتدّل األبحاث واالحصائيات أن 
النسبة األكرب من النساء املتزوجات تتعرض لعنف نفيس، بينام النساء الغري متزوجات 

أكرث عرضة للعنف الجسدي، وبشكل خاص ذوات السّن األصغر.
األسباب التي تؤدي إىل انتشار ظاهرة العنف ضد النساء يف املجتمع الفلسطيني كثرية 
الرجل وتأسيسا عىل ذلك تُحرم من  املرأة أقل قدراً وقدرة من  اعتبار  ومختلفة، منها 
حقوقها األساسية كانسان؛ العادات والتقاليد املنبثقة من الثقافة الذكورية املهيمنة عىل 

3.  الجمعية العامة لألمم املتحده )1993(. إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة. اسرتجع يف تاريخ 
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/ 22 /01 /2014 من 

 DeclarationViolenceFemme93OK.pdf
4.  الجهاز املركزي لآلحصاء الفلسطيني )2013(. املرأة والرجل يف فلسطني آحصاءات وقضايا 2013 

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2015.pdf .
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املجتمع تهمش املرأة وتتقبل اضطهادها وتعنيفها داخل بيتها وأرستها كوسيلة للرتبية 
وحفظ النظام؛ القوانني واألنظمة العامة مرتبطة بالثقافة الذكورية للمجتمع مام يسهل 
مراكز  إىل  النساء  العام؛ فرص وصول  الحيّز  العمل ويف  مكان  املرأة يف  انتهاك حقوق 
صنع القرار غري كافية، وبهذا فتغيري األنظمة والقوانني التي تتعلق بحياتهن عبارة عن 
عملية معقده تحتاج وقتا ومجهودا كبريين؛ الفقر والبطالة يساهامن كذلك يف ارتفاع 
نسب العنف عامة، والعنف ضد النساء خاصة؛ باالضافة إىل الوضع السيايس واالحتالل 
املستمر الذي يعّنف النساء بشكل مبارش و/أو يزيد من العنف الذي يتعرضن له من 

قبل الرجال الذين يواجهون القمع واالهانة من قبل االحتالل يومياً. 
عىل الرغم من االنتشار املتزايد للعنف ضد النساء يف املجتمع الفلسطيني إال أن النساء 
عىل  ويلقني  والعائلة،  املجتمع  مواجهة  من  خوفاً  الصمت  يخرتن  ما  غالباً  والفتيات 
أنفسهن املسؤولية عام يتعرضن له. يعود ذلك، رمبا، إىل نقص يف املعلومات، أو عدم 
وعي حقوقهن، وتبني األفكار واالراء العائلية واملجتمعية الذكورية التي ترسخ عالقات 
القوة وتوزيع األدوار التقليدية بينهن وبني الرجال. ويزداد األمر صعوبة عىل املرأة التي 
االجتامعية  للمسلامت  كرساً  لها  حدث  ملا  كشفها  تعترب  حينام  جنيس  لعنف  تتعرض 
وخروجاً عن اآلداب التي تربت عليها، خاصة أنها تخاف من رد فعل املجتمع والعائلة 

واملؤسسات القانونية التي تعمل وفق قوانني مجحفة بحق املرأة.

اأهمية خط امل�ضاندة واحلماية
للهيمنة الذكورية التي تلعب دوراً هاماً يف ترجيح كفة املعتِدي تضطر املعتَدى  نظراً 
عليها يف كثري من األحيان لالختيار ما بني الصمت وعدم البحث عن حلول، أو مواجهة 
للنساء  وآمن  محمي  حيّز  لخلق  حاجة  هناك  كان  ولذلك  للمعتدي.  الداعم  املجتمع 
والفتيات ضحايا العنف، خاصة العنف الجنيس بأشكاله والعنف األرسي اللذين يعتربان 
قضايا حساسة ال ميكن كشفها أمام املجتمع. وكان من الرضوري إقامة خطوط املساندة 
والتزود  قضيتهن،  عرض  إمكانية  الضحايا  وتعطي  الحيّز  هذا  توفر  التي  والحامية 
ثقتهن  يعيد لهن  أن  الذي من شأنه  األمر  املهني برسية وحرية،  باالستشارة واالرشاد 

بأنفسهن، ويعزز قدراتهن عىل الدفاع عن حقهن يف العيش بكرامة وبدون عنف. 
ورشات  خالل  من  املجتمعي  التغيري  عملية  يف  والحامية  املساندة  مراكز  تساهم  كام 
العمل والتدريبات بني مجموعات املجتمعات املحلية املختلفة لرفع الوعي حول قضايا 
العنف ضد النساء، ومسؤولية كل فرد باملجتمع للحّد من هذه الظاهرة. باالضافة اىل 
توثيق حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملنترشة يف املجتمع، والتأثري عىل 

صناع القرار من أجل العمل عىل تحقيق العدل واملساواة بني الجميع.
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موؤ�ض�ضة �ضوا
الروؤيـــــة:

تسعى “سوا” إىل أن تكون املؤسسة الرائدة يف العمل عىل تغيري ثقافة العنف السائدة يف 
املجتمع، وإىل نرش ثقافة السالم واألمان وتوظيفها يف خدمة التنمية البرشية واملجتمعية 
املساواة والعدالة اإلجتامعية ومستند عىل  للوصول إىل مجتمع دميقراطي مبنّي عىل 

حقوق اإلنسان. 
الرسالة:

تأسست “سوا” عام 1998، كمؤسسة فلسطينية أهلية، غريربحية، تعمل عىل مناهضة 
النساء واألطفال. كام تساهم املؤسسة يف نرش ثقافة  العنف املوّجه ضد  كافة أشكال 
الفلسطيني، وذلك من خالل  املجتمع  داخل  الجنسني  بني  املساواة  وترسيخ  الالعنف، 

مساندة ضحايا العنف وإرشادهم ودعمهم، معنوياً ونفسياً، برسيّة تامة.
تقنيات  بالتشبيك مع رشكاء آخرين، وتستخدم أحدث  تقوم “سوا”  ولتعزيز نشاطها، 
من  طاقم  عىل  باإلعتامد  املجتمعي،  العمل  خدمة  يف  وتوظفها  املتاحة  التكنولوجيا 
املساندة  لتقديم  تؤهلهم  عالية  ومهنية  خربة  وذوي  جيداً،  تدريباً  مدربني  موظفني 

واملشورة لضحايا العنف بشكل فعال.

االأهـــــداف
والعنف . 1 واألطفال،  النساء  ضد  املوّجه  العنف  أشكال  كافة  من  الحّد  يف  املشاركة 

املامرس عىل أساس النوع اإلجتامعي والعنف األرسي بشكل خاص. 
إتاحة الفرصة لضحايا العنف للوصول إىل الدعم اآلمن والحامية املرجّوة. . 2
املعّنفني من . 3 العنف األرسي، ونقل معاناة  بقضايا  املجتمعي  الوعي  تطوير مستوى 

إطار العائلة واملنزل إىل فضاء املجتمع. 
النساء . 4 ضد  املوّجه  العنف  ملكافحة  املكرّس  التطوعي  العمل  وقيم  روح  ترسيخ 

واألطفال، وتجنيد املوارد واستنهاض الدعم املجتمعي لتحقيق ذلك. 
القيام باملبادرة واإلستثامر، بإستخدام أحدث تقنيات وسائل اإلتصال املتاحة، يف سبل . 5

تقديم أفضل الخدمات إىل أفراد املجتمع.
تفعيل الدور الرقايب للمجتمع، وتحسني آليات محاسبة الجهات املسؤولة عن تنفيذ . 6

األحكام الخاصة بقضايا العنف.
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تعمل املوؤ�ض�ضة من خالل الربامج  التالية:
واألطفال  للنساء  أولية  إرشادية  مساندة  بتقديم  ويعنى   ،121 اإلتصال  مركز  برنامج 

مترضري العنف بكافة أشكاله. 
بتقديم ورش عمل  ويعنى  املتنقلة،  النفسية  اإلجتامعية  والعيادة  الوعي  رفع  برنامج 
ومحارضات توعية لكافة فئات املجتمع. ويتم من خالل هذا الربنامج إصدار منشورات 
ونرشات توعية مبوضوع العنف بكافة أشكاله والرتبية الجنسية، باإلضافة إىل تدريب 

أشخاص مهنيني ذوي عالقة. 
برنامج التطوع يسعى إىل تدريب وتأهيل متطوعني ومتطوعات للعمل عىل برامج سوا.

خط احلماية
بدأت مؤسسة سوا تشغيل الخط الدافئ يف آب/أغسطس 1998، مع مثاين متطوعات 
مؤهالت للعمل عىل تقديم الدعم واملساندة الهاتفية لضحايا العنف الجسدي والجنيس. 
ومنذ ذلك الحني متَيّز املركز بتقديم املساندة والخدمات لضحايا  العنف بشكل عام، 

والعنف الجنيس بشكل خاص، يف مناطق القدس والضفة الغربية وغزة.
خط حامية الطفل الفلسطيني

تأسس خط حامية الطفل الفلسطيني سنة 2004، وهو ميثل فلسطني يف الشبكة العاملية 
لخطوط مساندة األطفال التي تضم أكرث من 120 دولة. يهدف هذا الخط إىل تقديم 
املساندة والدعم واإلرشاد لألطفال والشباب والشابات الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال العنف أواإلساءة واإلهامل. 
اإلرشاد  خدمة  تقديم  يف  كفاءة  وذو  ومدرب  مؤهل  طاقم  الخط  تفعيل  عىل  يقوم 
الهاتفي. ومن خالل استخدام أفضل تكنولوجيا االتصال يعمل هذا الطاقم عىل تلبية 
احتياجات أكرب عدد ممكن من املتوجهني/ات. إضافًة إىل ذلك، يقدم خط سوا اإلرشاد 

عن طريق اإلمييل. 
املتصلني  االستجابة و مساندة  الفلسطيني عىل  الطفل  تعتمد خدمات خط حامية  ال 
فقط، وإمنا هو عنوان ومصدر أسايس لتحويل املتوجهني إىل خدمات متعددة ومتخصصة 

أخرى يحتاجونها.

أهميـــة التقريــــر. 1
إن العمل الذي تقوم به مؤسسة سوا من خالل خط املساندة والحامية للنساء يقدم 
خدمات كثرية ومتنوعة للجمهور الهدف، ويساهم يف رفع وعي املجتمع، والنساء خاصة، 
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الحقوق.  تحصيل هذه  تساعد عىل  التي  للمؤسسات  الوصول  واليات  النساء  بحقوق 
عالة عىل ذلك تقوم مؤسسة سوا بتوثيق البيانات والحاالت التي تصلها بشكل منتظم 

ومتواصل للتمكن من تطوير عملها.
نقل  يف  أهميته  وتكمن  “سوا”،  يف  املوثقة  للبيانات  تحليلية  بقراءة  التقرير  هذا  يأيت 
تجربة ومعرفة املؤسسة حول العنف ضد نساء وفتيات املجتمع املحيل، إىل املؤسسات، 
وصناع القرار، وأفراد املجتمع املعنيني بالتغيري املجتمعي. وكذلك إىل املجتمع الدويل، 

خاصة املؤسسات واملنظامت التي تعنى بشؤون النساء والفتيات وحقوقهن.

هدف التقرير . 2
لخط  االناث  بتوجهات  املتعلقة  الكمية  للبيانات  تحليلية  قراءة  التقرير  هذا  يقدم 
املساندة والحامية، والتي تم توثيقها يف مؤسسة سوا يف الفرتة الواقعة بني كانون ثاين/

يناير 2011 وترشين أول/أكتوبر 2013، وذلك حسب املتغريات التالية: سبب االتصال، 
سنة االتصال، الفئة العمرية، نوع اإلساءة ومنطقة السكن. ويأيت هذا التحليل يف إطار 
ومتابعة  التجربة  من  التعلم  من خالل  عملها  وتطوير  لتحسني  سوا  مؤسسة  مساعي 

التجديدات والتغيريات التي تتعلق بتوجهات اإلناث لخط املسانده والحامية.  
ويهدف التقرير، أيضا، إىل تسليط الضوء عىل قضايا النساء والفتيات من كل األجيال مبا 
يتعلق بالعنف املوّجه ضّدهن، وإىل رفع الوعي حول إمكانيات الحصول عىل املساندة 
قضايا  اإلعتبار  بعني  ليأخذوا  القرار  صّناع  يف  التأثري  إىل  إضافًة  القضايا،  هذه  ملعالجة 

النساء يف سياساتهم.

املنهجية. 3
1( تحليل البيانات الخام التي تم توفريها من قبل املؤسسة عن الفرتة الواقعة بني كانون 
والعالقة  األهمية  املؤرشات ذات  أول/أكتوبر 2013، وتحديد  ثاين/يناير2011 وترشين 

باملتوجهات حسب املتغريات الواردة أعاله.
املؤسسة  يف  والحامية  املساندة  خط  يف  واملتطوعني  العاملني  مع  بؤرية  مجموعة   )2
مع  توافقها  مدى  لفحص  حاجة  هناك  كانت  الكمية  للبيانات  األويل  التحليل  بعد   –
املعلومات التي تجّمعت لدى متلقي/ات االتصاالت يف الخط. واالسئلة التي نوقشت يف 

املجموعة كانت كام ييل:
ما هي صفات/مميزات املتصالت للخط حسب تجربتهم/ن؟	•
ما هي الصعوبات التي يواجهونها خالل عملهم/ن؟	•
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ما هي التحديات املستقبلية لهم/ن كعاملني/ات عىل الخط؟	•
بعض األمثلة للتوجهات وماذا كان دور املتلقي/ة؟	•
هل كان مثة تكرار لالتصال من قبل نفس املتصل/ة؟ ما هو سبب التكرار؟	•
هل هناك توجهات مختلفة عن السنني التي مضت؟ 	•

1( لقاءات فردية مع املديرة العامة ومركّزة الخط
التقت الباحثة مع مديرة املؤسسة وأعضاء االدارة يف لقاء أويل تعرفت من خالله عىل 	•

الخدمات املقّدمة وعىل الهدف من تحليل البيانات والتقرير.
 يف مرحلة متقدمة، وبعد تقديم تقرير أويل، التقت الباحثة مع مركّزة الخط ملناقشة 	•

النتائج االولية.
األويل، 	• التقرير  حول  مالحظاتها  إىل  لالستامع  العامة  املديرة  مع  الباحثة  والتقت 

ومالمئة توقعات وطلبات املؤسسة مع الباحثة لكتابة التقرير النهايئ.
وقدمت الباحثة ورقة بحثية يف مؤمتر سوا التاسع، وعرضت نتائج التقرير األويل عىل 	•

املشاركني واستمعت إىل مالحظاتهم واستفساراتهم التي أخذت بعني االعتبار عند كتابة 
التقرير.

بأسامء  ولكن  والحامية،  املساندة  لخّط  نساء  توجهات  أمثلة عىل  التقرير  يتضمن   )2
مستعارة، بهدف الحفاظ عىل رسية املتوجهات.

ملخـــص تنفيــــذي. 4
وتطوير 	• توسيع  يستدعي  مام  سوا،  بخط  املتصالت  عدد  يف  متواصل  ارتفاع  هناك 

الخدمة، ورمبا زيادة عدد العاملني وساعات العمل عىل الخّط.
الطاقم 	• يلزم  تتوجه لطلب معلومات واستشارات، مام  النسبة األكرب من االتصاالت 

بجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقة بالقضايا التي تهّم املتصالت.
النفسية 	• العقلية  الصحة  االناث:  باتصاالت  املرتبطة  لألسباب  مؤرشات  ستة  برزت 

الجسدية،  الصحة  أرسية،  عالقات  والعنف،  االساءة  األقران،  مع  عالقات  واالجتامعية، 
وأمور أخرى تتعلق باملدرسة.

ارتفعت نسبة اتصاالت االناث من %45 بسنة 2011 اىل %52 سنة 2013.	•
بينام نسبة 	• العمرية 0-21 وصلت إىل 76%،  الفئات  االناث من مجموعة  اتصاالت 

الطاقم  تدريب  يتطلب  وهذا   .24% كانت  و55+   22 بني  ما  املجموعة  يف  املتصالت 
بالخدمات  املتصلة  املعلومات  وجمع  الفئة،  هذه  وقدرات  احتياجات  حول  وإرشاده 

املجتمعية التي تعنى بهذه املجموعة والتواصل معها.
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االناث، 	• له  تتعرض  الذي  العنف  أنواع  بني  من  نسبة  أعىل  النفيس  العنف  يشكل 
حيث تصل إىل %31، يليه العنف الجسدي بنسبة %29، والعنف الجنيس بنسبة 21% 

واإلساءة 19%. 
تشكل اتصاالت االناث اآلتية من قطاع غزة النسبة األكرب وتصل إىل %61 مقابل 37% 	•

من الضفة الغربية ، ونسبة %2 مل يحدد مكان االقامة.

تحليل البيانات الكمية. 5

مقدمة عامة
يعتمد التحليل عىل البيانات الكمية واللقاءات الفردية والجامعية مع العاملني/ات يف 
وال ميكن  املؤسسة،  تجّمعت يف  التي  واملعلومات  باملعطيات  فقط  ويتعلق  املؤسسة، 

تعميمه عىل املجتمع عامة. 
لقد تم توثيق 60657 اتصال عىل الخّط يف الفرتة الواقعة بني كانون ثاين/يناير 2011 
تتعلق  ومن  املتوجهني/ات  أعامر  وتراوحت  شهر(،   34(  2013 أول/أكتوبر  وترشين 
ما  أي   ،29934 إىل  املتوجهات  عدد  ووصل  سنة.   80-0 من  بقضاياهم/ن  التوجهات 
يعادل %49 من التوجهات، وهي نفس النسبة لدى املتوجهني الذكور. ومل يحدد 2% 
من املتصلني جنسهم/ن. وفيام إذا قارنّا املعطيات الواردة يف السنوات املختلفة نرى أن 
نسبة االناث املتصالت يف ازدياد، حيث وصلت يف 2013 إىل %52. كام تظهر االحصائيات 

ازدياد عدد املتصلني/ات بشكل متواصل. انظر/ي جدول رقم 1.

غري معروفذكـــورانــــاثاملجموع الكيلالسنة

%العدد%العدد%العدد

2011184858220459875533902

201224393124445111521474282

  10-1

2013
177799270528175463342

606572993449295714911522املجموع

جدول رقم 1: التوزيع العددي والنسبي للتوجهات حسب الجنس وسنة االتصال
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تحليل بيانات اتصاالت االناث 
عام  بني  الواقعة  الفرتة  باالناث يف  املتعلقة  للبيانات  تحليلية  قراءة  ييل  فيام  ساعرض 
2011 وعام 2013 من جميع الفئات العمرية وأماكن السكن. املواصفات التي ستعرض 
يف التقرير تتعلق باالتصاالت حسب سبب االتصال، سنة االتصال، الفئة العمرية، نوع 

االساءة أو العنف ومنطقة السكن.
سبب األتصال( 1

حسب  مؤرشاً   15 وتشمل  االتصال  بسبب  تتعلق  معايري  بحسب  االتصاالت  تصنف 
الجدول رقم 2. حيث من املمكن أن يشمل االتصال الواحد عىل أنواع عدة من القضايا، 

ولذلك فإن عدد االتصاالت يف هذا التصنيف يفوق العدد الحقيقي.

جدول رقم 2 يعرض قامئة املعايري املعتمده من قبل مؤسسة سوا والتي تعتمد عىل 
معايري الشبكة الدولية لالطفال ومؤسسات حقوق املرأة.

جدول رقم 2: قامئة املعايري واملؤرشات
عنارص املؤرش التفصيليةاملؤرش الرئييس

الصحة الجسدية
الصحية،  للعناية  الوصول  للمستشفى،  اإلدخال  األمراض،  حول  استفسار 

استشارة طبية.

طلب معلومات
مع  التعامل  كيفية  التطوع،  يف  رغبة  معلومات  يطلب  مهني  الخط،  حول 

األطفال، الشكر عىل املساعدة.

أمور قانونية

يف  أطفال  قانوين،  متثيل  الشاهد،  الطفل  األطفال،  زواج  ومعلومات،  استشارة 

نزاع مع القانون، القوانني املتعارضة مع حقوق الطفل، طلب مرافقة يف املحاكم 

والرشطة.

عالقات مع 

االقران
مشاكل مع األصدقاء، مشاكل مع الرشكاء، عالقات عاطفية.

عالقات ارسية

العالقة بني  النفقة وإعالة األطفال،  الوالدان مطلقان أو منفصالن، نزاع حول 

توحيد  ورؤيتهم،  األطفال  حضانة  األقارب،  مع  العالقة  واألطفال،  الوالدين 

األرسة، التهديد باألطفال، فقدان الوالدين، والدان مدمنان أو مع مشاكل عقلية 

ونفسية

أمور متعلقة 

باملدرسة

متعلق  قلق  املدرسة،  من  الترّسب  املدرسني،  مع  مشاكل  أكادميية،  مشاكل 

متعلقة  البالغني، مشاكل  املدرسية، مشاكل ذات عالقة مع  الواجبات  باألداء، 

بامتحانات التوجيهي.
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الصحة العقلية 

والنفسية 

واالجتامعية

امللل، اإلكتئاب، تهديد، إفشاء أرسار، فقدان الشهية، القلق والخوف والغاية من 

الحياة، تدين الثقة بالنفس، الوحدة، الرهاب والوسواس، إيذاء النفس، تبّول ال 

إرادي، تهديد بالقتل، سيطرة، حرمان إقتصادي، كوابيس اإلنتحار.

اإلساءة والعنف

التنمر، اإلساءة العاطفية، اإلهامل، اإلساءة الجسدية، التحرش الجنيس، شاهد 

إغتصاب داخل األرسة، هتك  إعتصاب جامعي،  إغتصاب،  عىل عنف، محاولة 

عرض، تبليغ عن عنف، العنف األرسي.

اإلحتالل

هلع،  عنف،  حادث  عىل  شاهد  منفجرة،  غري  قنابل  حرارية،  قنابل  فسفور، 

العنف، سجن وأقامة جربية، أطفال يف  املستمر من  الخوف  تهجري، إصابات، 

نزاع مسلح. 

أمور جنسية
وحقائق  الجنس  عن  معلومات  الحمل،  منع  وسائل  الحمل،  الرسية،  العاده 

الحياة، الخيال الجنيس، الهوية الجنسية، األمراض الجنسية وغشاء البكارة .

العرقي، النوع اإلجتامعي، العائيل، الديني، السيايس واإلقليمي.التمييز

ذهنية، جسدية وحركية.احتياجات خاصة

ترشد/هروب 

من البيت/ 

احتياجات 

أساسية

أطفال متخىل عنهم، أطفال بحاجة إىل طعام، أطفال شوارع، البحث عن مأوى، 

املوارد  ذويهم،  إىل  أطفال  إعادة  أيتام،  مفقودون،  أطفال  ملجأ،  عن  البحث 

واملعونات املالية، أطفال هاربون.

ادمان واستفسار حول املواد املخدرة.مخدرات

استغالل 

اقتصادي

عاملة األطفال، اإلستغالل الجنيس، اإلتجار باألطفال املترشدين، عمل يف منازل 

الدعارة، الخطف، استغالل األطفال يف نشاطات إجرامية.

توزيع االتصاالت حسب الجنس وسبب االتصال
أن  ونالحظ  االتصال.  وسبب  الجنس  حسب  االتصاالت  توزيع   3 رقم  الجدول  يبني 
االتصاالت املتعلقة باالناث كانت أكرث من النصف يف تسعة مؤرشات: الصحة الجسدية، 
باملدرسة،  املتعلقة  األمور  األرسية،  العالقات  األقران،  مع  العالقات  القانونية،  األمور 
الصحة العقلية النفسية واالجتامعية، االساءة والعنف، االحتالل، والتمييز. أما املؤرشات 
التي فاقت النصف يف االتصاالت التي تتعلق بالذكور فكانت طلب املعلومات، األمور 
واالستغالل  املخدرات،  البيت،  من  والهروب  الترشّد  الخاصة،  االحتياجات  الجنسية، 

االقتصادي.
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جدول رقم 3 : توزيع االتصاالت حسب الجنس وسبب االتصال

%ذكور%اناثاملجموعسبب االتصال
6592375957283343الصحة الجسدية
3911218100462101254طلب معلومات

207136667134أمور قانونية
9332593964339336عالقات مع األقران

7803499664280736عالقات أرسية
5946362161232539أمور متعلقة باملدرسة

9774641066336434الصحة العقلية النفسية واالجتامعية
8713589968281432اإلساءة والعنف

8664505241648االحتالل
9644384552655امور جنسية

4723276914531متييز
5142424727253احتياجات خاصة

5501993635164ترشّد/هروب من البيت/ احتياجات أساسية
4711773829462مخدرات

239913814862استغالل اقتصادي
9155550784554077145املجموع

لقد وصل أكرب عدد من التوجهات لطلب معلومات عامة حول الخط، أو مهنيني يطلبون 
معلومات رغبة يف التطوع، وأهل يطلبون مساعد يف كيفية التعامل مع األطفال، وكذلك 
تصل اتصاالت ممن تلقوا خدمات الخط بهدف الشكر عىل املساعدة. وقد وصل عدد 
التوجهات يف هذا املؤرش إىل  39112، أي ما يعادل %43 من مجموع االتصاالت العام، 
منها 18100 اتصاالً من قبل إناث، أي ما يساوي %46، بينام وصل عدد التوجهات يف 

هذا املؤرش من قبل الذكور إىل 2012، وشّكل %54 من إجاميل عدد التوجهات. 
من  وصلت  التي  االتصاالت  مجموع  من  املعلومات  طلب  توجهات  نسبة  كانت  كام 
االناث يف جميع املؤرشات وعددها 50784 اىل %55 وهي النسبة األعىل هنا أيضا، أي 
أن طلب املعلومات شّكل أكرث من نصف عدد االتصاالت التي وصلت من االناث مقارنة 

مع باقي املؤرشات .
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البيانات املتعلقة باالناث وسبب االتصال
الجدول رقم 4 يبني توزيع االتصاالت املتعلقة باالناث حسب سبب االتصال والسنة. 

املجموع201120122013سبب االتصال

892175811093759الصحة الجسدية

44977586601718100طلب معلومات

404452136أمور قانونية

1673250917575939عالقات مع األقران

1474195315694996عالقات أرسية

1206136210533621أمور متعلقة باملدرسة

1500248924216410الصحة العقلية والنفسية واالجتامعية

1654230119445899اإلساءة والعنف

32166252450االحتالل

149172117438أمور جنسية

116105106327متييز

8610353242احتياجات خاصة
419761199ترشّد/هروب من البيت/ احتياجات أساسية

614868177مخدرات

17353991استغالل اقتصادي

13438207281661850784املجموع

شكل 1 توزيع االتصاالت التي تتعللق باالناث حسب سبب االتصال والسنة
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اذا استثنينا مؤرش طلب املعلومات إضافة إىل املؤرشات التي مل تصل إىل %1 من مجمل 
اتصاالت االناث وهي االحتالل، االستغالل االقتصادي، املخدرات، االحتياجات الخاصة، 
الصحة  وتشمل  رئيسية  لدينا ستة مؤرشات  فيتبقى  قانونية،  أمور  البيت،  من  الترشّد 
أرسية،  عالقات  والعنف،  االساءة  األقران،  مع  عالقات  واالجتامعية،  النفسية  العقلية 

الصحة الجسدية وأمور تتعلق باملدرسة. أنظر الشكل رقم 2 

شكل 2: توزيع نسب املؤرشات املركزية املتعلقة باالناث – 2013-2011

تحليل املؤرشات الرئيسية التصاالت االناث
املجموعة  وكذلك  املؤسسة  ادارة  مع  واللقاءات  الكمية  البيانات  التحليل عىل  يعتمد 
البؤرية مع متلقي/ات االتصاالت عىل الخط. ومن املهم التأكيد ثانية ان هذا التحليل 

يتعلق فقط ببيانات الخط ومعلومات املؤسسة وال ميكن تعميمه عىل املجتمع عامة.

1( مؤرش االساءة والعنف ويشمل: التنمر، اإلساءة العاطفية، اإلهامل، اإلساءة الجسدية، 
التحرش الجنيس، شاهد عىل عنف، محاولة إغتصاب، إغتصاب جامعي، إغتصاب داخل 
األرسة، هتك عرض، تبليغ عن عنف، وعنف أرسي. وصل عدد التوجهات من االناث بهذا 

املؤرش اىل  5899  وشكل %68 من التوجهات مقابل %32 ذكور. 
وشكلت االتصاالت املتعلقة بهذا املؤرش %19 من مجموع اتصاالت االناث نسبة إىل 

باقي املؤرشات الرئيسية. 
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نسبة توجهات االناث حول االساءة والعنف تساوي ضعفي نسبتها عند الذكور، وهذا 
وإىل  والعنف،  لالساءة  الذكور  من  أكرث  يتعرضن  االناث  أن  إىل  يشري  أن  املمكن  من 
أن خط املساندة يعطيهن الفرصة للبوح مبا يتعرضن له بشكل محمّي، رسّي، وبدون 

ضغوط عائلية أو إجتامعية. 

تهديد،  اإلكتئاب،  امللل،  ويشمل:  واالجتامعية،  النفسية  العقلية،  الصحة  مؤرش   )2
بالنفس،  الثقة  تدين  الحياة،  والغاية من  والخوف  القلق  الشهية،  فقدان  إفشاء أرسار، 
الوحدة، الرهاب والوسواس، إيذاء النفس، تبّول ال إرادي، تهديد بالقتل، سيطرة، حرمان 
إقتصادي، كوابيس اإلنتحار. وقد شكلت اتصاالت االناث، التي كان عددها 6410،  66% 

من التوجهات، مقابل %34 احتسبت التصاالت الذكور. 
باقي  إىل  نسبة  االناث  توجهات  من   21% املؤرش  بهذا  املتعلقة  التوجهات  وشكلت 
املؤرشات الرئيسية. وتجدر االشارة هنا إىل أن هذه التصنيفات عادة ما تكون مرافقة 
لسبب التوجه، فمثال فتاة تعرضت لتحرش جنيس تشعر بتدين ثقة بالنفس، قلق وخوف، 
الفلسطينيات يف ظل مفاهيم  النساء والفتيات  للحياة. تعيش  باالستمرار  الرغبة  عدم 
والخجل  بالذنب  يشعرن  تجعلهن  للمجتمع  الذكورية  الثقافة  من  نابعة  ومعتقدات 
ويحّملن أنفسهن مسؤولية كونهّن ضحايا للعنف، مام يؤثر عىل صحتهن النفسية وعىل 
قدرتهن للتعامل مع الضغوطات النفسية-االجتامعية املحيطة بهّن، األمر الذي يزعزع 
عن  بعيداً  معاناتهن  يسمع  من  عن  يبحنث  ولذلك  بهّن،  وباملحيطني  بأنفسهن  ثقتهن 

البيت واملجتمع فيجدن مالذاً يف خّط سوا.
الرشكاء،  مع  مشاكل  األصدقاء،  مع  مشاكل  ويشمل:  األقران،  مع  العالقات  مؤرش   )3
عالقات عاطفية. كان عدد  توجهات االناث يف هذا املؤرش 5939 توجهاً، وشكلت 64% 

من مجموع املؤرش الكيل، مقابل %36 للذكور.
 أما نسبة اتصاالت االناث حول هذا املؤرش، نسبة إىل باقي املؤرشات، فكانت 20%. 

بناء عىل اللقاءات مع طاقم املوظفني العاملني عىل الخط، من املمكن تفسري االرتفاع يف 
نسبة االتصاالت من قبل االناث يف هذا املؤرش إىل التقييدات االجتامعية عىل العالقات 
املقربني،  أو  األهل  آذانا صاغية عند  والنساء ال يجدن  فالفتيات  الجنسني، ولذلك  بني 
آذان  عن  بعيداً  يسمعهن  من  عن  بحثاً  والحامية  املساندة  خط  إىل  يتوجهن  ولذلك 

وعيون املجتمع. 
إضافًة إىل ذلك، كون موضوع العالقات العاطفية للفتاة يعترب من املحرمات اإلجتامعية 
القيود اإلجتامعية املفروضة عىل  يف حني أن الشاب ُمتاح له الخوض فيها أكرث ودون 
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البنت، وهذا قد يكون سبب آخر يف نسبة اإلتصاالت األكرث من قبل اإلناث. 
4( مؤرش عالقات أرسية وتشمل:  الوالدان مطلقان أو منفصالن، نزاع حول النفقة وإعالة 
األطفال، العالقة بني الوالدين واالطفال، العالقة مع األقارب، حضانة األطفال ورؤيتهم، 
توحيد االرسة، التهديد باألطفال، فقدان الوالدين، والدان مدمنان او مع مشاكل عقلية 
ونفسية. وقد وصل 4996 توجه يتعلق بهذا املؤرش وشكلت نسبة %64 من مجموع 

التوجهات حوله مقابل %36 ذكور. 
الرئيسية من توجهات االناث  اىل  بينام وصلت نسبة هذا املؤرش بني باقي املؤرشات 
%16، مام قد يشري اىل انه يف مجتمع ذكوري تكون املرأة غالبا املتهمة بفشل العالقة 
الزوجية يف حالة الطالق واالنفصال، ولذلك يصعب عليها يف كثري من االحيان البوح ألحد 
عن املشاكل التي تتعرض لها، األمر الذي يحول عائقاً يف تلقيها للمساندة والدعم من 
العائلة واملجتمع املحيل يف قضايا حضانة االطفال والنفقة وفبالتايل تلجأ للخط للتفريغ 

من ناحية والحصول عىل معلومات قانونية من ناحية أخرى. 

توجهت امراة يف الثالثينات من عمرها بعد تعرضها لرضب مربح من قبل أهل زوجها  
أن  املرأة،  تقول  بعد وفاة زوجها.   فيه  تعيش  الذي  البيت  بسبب خالف عىل ملكية 
حامها كتب لها هذا البيت، ولكن أهل زوجها فغري موافقني عىل هذا الرتتيب. توجهت 
إىل املستشفى لتلقي العالج، وهم بدورهم، أشاروا عليها بالتوجه اىل الرشطة لالبالغ عن 
ِسلفها كام اشاروا عليها بالذهاب إىل مركز يختص بإعطاء املشورة القانونية، فكان دورنا 
التفكري باملشاركة معها حول البدائل والخيارات املوجودة أمامها، وذلك حتى تستطيع 

اختيار ما هو مناسب لها وألبنائها . 
5( أمور متعلقة باملدرسة وتشمل: مشاكل أكادميية، مشاكل مع املدرسني، الترّسب من 
املدرسة، قلق متعلق باألداء، الواجب املدريس، الواجبات املدرسية، مشاكل ذات عالقة 
مع البالغني، مشاكل يف امتحانات التوجيهي. وقد وصل عدد توجهات االناث يف هذا 
املؤرش إىل 3621 حالة، وشكلت %61 من مجموع التوجهات الكيل فيه، مقابل 39% 

للذكور.
أما نسبة توجهات االناث حول هذا املؤرش مقارنًة باملؤرشات الرئيسية فكانت 12%. 
من املمكن تفسري هذه النسبة بأنه مطلوب من الفتيات االهتامم بشؤون البيت أحيانا 
مع األم، مام يزيد من الضغوطات، ويقلل من الوقت الذي يحتجنه للدراسة. وهذا قد 
يؤثر عىل تحصيلهن العلمي. عالوة عىل ذلك، فإن الفتيات معرضات أكرث، يف مجتمع 
ذكوري، الحتامالت الترسب من املدرسة، وذلك بسبب قرار األهل بإلحاقها للعمل املنزيل 
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وتتعرض  تعرضت  الفتاة  األحيان، كون  العديد من  إىل ذلك، ويف  إضافًة  بتزويجها.  أو 
مستمر  تعنيف  أو  جنيس،  لتحرش  التعرض  )مثل  بارتياح  تشعرها  ال  معينة  ملواقف 
من قبل األهل( وعدم قدرتها عىل املشاركة والتفريغ عام يحدث معها، فهذا ينعكس 
بشكل مبارش عىل قدرتها عىل الرتكيز، وتدين الثقة بالنفس، األمر الذي يؤدي إىل الرتاخي 

والكسل والرتاجع يف التحصيل العلمي.
6( الصحة الجسدية، وتشمل االستفسار حول األمراض، اإلدخال للمستشفى، من آلية 
الوصول للعناية الصحية، استشارة طبية. وصل عدد توجهات االناث إىل 3759 ما نسبته 

%57 من مجمل التوجهات العام، مقابل %43 للذكور. 
وشكلت اتصاالت االناث التي تتعلق بالصحة الجسدية %12 نسبة إىل باقي املؤرشات.

 من الجدير بالذكر أن هناك طبيب يتلقى التوجهات املتعلقة بالصحة الجسدية ملدة 
أربع ساعات أسبوعياً ليقدم النصائح ويوجه املتصل/ة للجهة املتخصصة بوضعه/ا.

سنوات االتصال( 2
املمتدة من  الفرتة  البيانات إىل أن مجموع عدد توجهات االناث والذكور خالل  تشري 
كانون ثاين/يناير 2013 حتى ترشين أول/أكتوبر 2013 متساوي بني الجنسني، ولكن، إذا 
نظرنا إىل معطيات كل سنة عىل حدة، نجد أن نسبة توجهات االناث يف ارتفاع مضطرد، 
حيث كانت يف عام 2011 يف حدود الـ %45، وصلت يف األشهر العرشة األوىل من عام 

2013 إىل %53. انظر/ي الجدول رقم 5.

جدول رقم 5: توزيع االتصاالت بني االناث والذكور حسب السنة

%ذكور%اناثاملجموعالسنة

201118095822045987555

20122396512444521152148

201317445927053817547

5950529934502957150املجموع

يتضح من البيانات املوثقة ان عدد االناث املتوجهات، أو من كان االتصال يتعلق بهّن 
يف ازدياد، بينام وصل العدد يف سنة  2011 إىل 8220  اتصال، أي ما يعادل %27  من 
مجموع االتصاالت يف الفرتة 2011 - 2013، فقد وصل خالل سنة 2012  إىل 12444 
حالة، أي %42 من املجموع. ووصل إىل 9270 حالة خالل األشهر العرشة األوىل من سنة 

2013 ومبا يعادل %31 من املجموع الكيل. أنظر/ي الشكل رقم 3.
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الشكل 3 : التوزيع النسبي لالتصاالت املتعلقة باالناث 2011-2013

االزدياد املستمر يف عدد االتصاالت التي تصل لخط سوا يدّل عىل أن انتشار املعلومات 
بالنسبة للخط وصل إىل عدد أكرب من املستفيدين/ات، وعىل أن هناك حاجة حقيقية 

للخدمات التي تقدمها املؤسسة عرب هذا الخط. 

ام أحمد )أسم مستعار( عمرها 36 سنة اتصلت بنا )سوا( وقالت أن ابنتها ذات الـ7 
سنوات تعرضت لعنف جنيس من قبل ابن عمها عىل مدى أربعة أشهر. وتعاين الطفلة 
من مشاكل يف التعليم والدراسة، وتفكر كل الوقت بالجنس وتقول أشياء غري مناسبة 
وكيفية  لطفلتها  الثقة  إعادة  كيفية  استشارة يف  لالم  قدمنا  االتصال  بداية  لعمرها. يف 
التعامل معها، وكيف تفهمها الفرق بني الصح والخطأ، وكيف توعيها. وبعدها طلبت 
املوضوع  عن  بارتياح  تحدثت  الطفلة،  اتصلت  وعندما  الطفلة.  مع  نتحدث  أن  األم 
تتغري  ابنتها  بأن  تشعر  أنها  األم  قالت  الثالث  االتصال  ويف  معها.  حدث  ما  ووصفت 
لألحسن، وأنها عادت ملستواها التعليمي السابق، وأن األم نفسها ال تشعر بالقلق كام 

كانت قبل االتصال.

الفئة العمرية( 3
يتلقى خط سوا توجهات تتعلق بجميع الفئات العمرية )من 0- 80 سنة(، حيث أن 
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هناك توجهات من األهل واألقارب واألصدقاء لالستفسار حول قضايا تتعلق بأشخاص 
آخرين يهمونهم، إضافة إىل االتصاالت املبارشة من ِقبل أصحاب الشأن. 

أن عدد  والجنس. ونجد  العمرية  الفئة  االتصاالت حسب  توزيع   6 الجدول رقم  يبني 
االناث يف أربع فئات عمرية يفوق عدد الذكور من الفئات العمرية نفسها. حيث أن 
العمرية  الفئة  يف  ومثله  سنوات   6  -0 من  العمرية  الفئة  بشأن  التوجهات  من   53%
19-21 سنة، و%52 يف الفئة العمرية 21-26سنة. وارتفعت إىل %65 يف الفئة العمرية 
26-35 سنة، وإىل %66 يف الفئة العمرية 35-55 سنة. ومن املؤرشات املهمة التي برزت 
هنا أن عدد التوجهات من الفئات العمرية 16-18 سنة و 19-21 سنة كان األعىل عند 

االناث والذكور عىل حّد سواء.
العمرية  الفئة  حسب   2013-2011 الفرتة  خالل  االتصاالت  توزيع   :6 رقم  جدول 

والجنس

%ذكــــور%انــــاثاملجموعالفئة العمرية

%97254%179382146غري معروف

6-04775253753%223847%

12-75144240947%273553%

15-138678380744%487156%

18-1615647745848%818952%

21-1911098586753%523147%

26-217526390152%362548%

35-261904123065%67435%

55-352750181366%93734%

+551909148%9952%

%2957150%595052993450املجموع

أما إذا نظرنا إىل توزيع االتصاالت حسب الفئات العمرية لالناث نجد أن أعىل نسبة 
توجهات كانت من الفئة العمرية 16-18سنة، ووصلت إىل %25 من مجمل التوجهات 
يف الفرتة )2011-2013(  وعددها 7458 حالة، وأقل نسبة توجهات كانت من االناث 
التي تناهز أعامرهّن الـ 55 عاما. ووصلت نسبة التوجهات من الفئة العمرية من 13-

21 سنة إىل %58 من مجمل التوجهات، أنظر/ي جدول رقم 7. 
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جدول رقم 7: توجهات من قبل االناث حسب الفئة العمرية 2013-2011

املجموعنهاية ترشين اول 2013 20112012الفئة العمرية

325281215821غري معروف

6-086514532192537

12-787610524812409

15-131101140513013807

18-162220310321357458

21-191457252318875867

26-21964168812493901

35-26552011551230

55-353388746011813

+5519452791

822012444927029934املجموع

أما إذا قسمنا الفئات العمرية إىل مجموعتني من 0 إىل 21 سنة، ومن 22 إىل 55+ سنة، 
نجد أن االتصاالت من املتصالت يف العمر ما بني 0-21 سنة تصل إىل %76، مام يتطلب 
تدريب وإرشاد الطاقم حول احتياجات هذه الفئة بشكل خاص. بينام نسبة املتصالت 
يف العمر ما بني 22 - 55+  سنة كانت %24، أي من بني كل أربع متصالت هناك ثالث 

دون سن الـ 22. أنظر/ي الشكل رقم 4.

شكل 4: توزيع اتصاالت االناث حسب الفئات العمرية
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يظهر الشكل 5 توزيع االتصاالت بني الفئات العمرية يف املجموعة األوىل )0-21 سنة( 
ويبني أن أكرب نسبة من االتصاالت تصل من الفئة العمرية )16- 18 سنة( حيث تشكل 
%34. وأما باقي الفئات العمرية يف هذه املجموعة فتوزعت كام ييل %27 للفئة )19-

21 سنة(، %17 للفئة )13 - 15 سنة(،  و%11 لكل من الفئتني )0 - 6 سنوات( و)7- 12 
سنة(. 

شكل 5: توزيع اتصاالت االناث بني الفئات العمرية من 21-0

من املمكن تفسري هذه الظاهرة بعدة اتجاهات: اوالً، االناث األصغر سناً معرضات أكرث 
لالساءة والعنف، ولديهن وعي أكرب بحقوقهن الشخصية والعائلية واالجتامعية، وميتلكن 
مهارات التعامل مع الوسائل التكنولوجية مام يسهل عليهن ايجاد معلومات خارج إطار 
البيت والبيئة القريبة. هناك نسبة عالية من الفتيات املتزوجات بجيل املراهقة يبحنث 
بجيل  الفتيات  العائلية عىل  الضغوطات  تكرث  بحياتهن.  تتعلق  أسئلة  أجوبة عىل  عن 
املراهقة، مام يدفع الفتيات لطلب املساعدة واالستشارة الخارجية، ترافق جيل املراهقة 
عالقات عاطفية تُبنى يف بعض االحيان عىل استغالل الفتاة، ولذلك فهي تشعر بالحاجة 
إىل من يساعدها عىل التخلص من هذا االستغالل. ومبا أن خط سوا للمساندة والحامية 
يعطي استشارة دون الحاجة للكشف عن املعلومات الشخصية فهو مكان آمن لكثري من 
الفتيات للتفريغ والبحث عن حلول ملشاكلهن دون الحاجة لتدخل العائلة او املؤسسات 

املجتمعية والرسمية.
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أمال )أسم مستعار(  فتاة يف الـ 16 من عمرها. كانت تتعرض للعنف من أبيها وأمها. 
وقد أجربها والدها عىل ترك املدرسة بذريعة أن التعليم ال يناسب البنت؛ ألنه سوف 
بقوة، خاصة عىل رأسها،  لها ويوعيها »بأمور وترصفات سيئة«. وكان يرضبها  يكشف 
حتى أنه سبب لها نزيفا يف إحدى جوالت الرضب. كان لها 7 أخوة وأخوات، وكان والدها 
البيت، ومينعها من  الخروج من  إذ كان مينعها من  عنيفا مع جميعهم وخاصة معها، 
الحديث والتعبري عن آرائها. حتى أنه أراد أن يزوجها من شخص ال تحبّه. عندما اتصلت 
معنا )سوا( تحدثنا حول ما ميكنها أن تفعل، وكيف ميكن أن تترصف عندما يرضبونها. 
كانت تحب أن تكتب بعد كل مرة يرضبونها فيها. وبعد الحديث معنا أصبحت كاتبة 
جيدة، واكتشفت أن لديها موهبة مل تكن تعيها من قبل. وأصبحت تشعر بأنها موجودة، 
التعبري عن آرائها، وأن والدها  وبأن لوجودها فائدة. وتقول، أنها أصبحت قادرة عىل 
أصبح يصغي لها: »لقد ساعدتوين كثرياً، ولقد اقتنعت مبا قلتوه يل، لقد علمتوين كيف 
أدافع عن نفيس، مع أنهم ما زالوا يعرتضونني، ولكنهم، عىل االقل، يستمعون ملا أقول. 
أعرف اآلن كيف أتعامل مع أهيل، وكيف أكون مرتاحة. لقد اكتشفت أنني  شجاعة؛ 

وهذه أكرث صفة أحبها يف شخصيتي«.

شكل 6: توزيع اتصاالت االناث يف مجموعة الفئات العمرية من 22 حتى 55+

أعىل نسبة اتصاالت من االناث يف مجموعة الفئات العمرية الثانية فهي الفئة العمرية 
)21-26 سنة( وتشكل %55 من اتصاالت االناث. وتحتل الفئة العمرية )35-55 سنة( 
املركز الثاين يف هذه املجموعة، إذ وصلت نسبة االتصاالت منها إىل %26، وكانت أقل يف 
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فئة )26-35 سنة( حيث وصلت إىل %18. أما أقل نسبة اتصاالت فكانت من قبل األكرب 
سناً، وقد وصلت نسبة االتصاالت من من تجاوزن سن الـ 55 إىل 1%.

توجهت امرأة بعد أن اكتشفت أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى. كانت حزينة ومتأثرة 
وذلك  ملسامحته،  ومستعدة  تحبه  تزال  ما  فهي  ذلك،  من  بالرغم  أنها،  وأكدت  جدا،ً 
بسبب وجود األطفال، فهي ال ترغب يف تشويه صورة والدهم أمامهم بالرغم من أنه 
يتعامل معها بإهامل وسوء شديد. كان أغلب التدخل معها يرتكز حول نظرتها لنفسها 
ونظرة املجتمع لها إذا ما قرر زوجها أن يرتكها، إذ كانت تتسائل خالل االتصال، وبشدة، 

عن الذي وجده زوجها عند املرأة األخرى، ومل يجده عندها. 

نوع االساءة( 4
الجنسني  من  وصلت  التي  لالتصاالت  والنسبي  العددي  التوزيع   8 رقم  جدول  يبني 
واملتعلقة باالساءة والعنف. إذ وصل عدد االتصاالت يف هذا املوضوع اىل 14291 اتصاالً، 
%75 منها الناث و%25 وصلت من ذكور. يظهر من األرقام والنسب هنا أن االناث، 
من  مرات  بثالث  أكرث  والعنف  االساءة  موضوع  يف  املساعدة  لطلب  يتوجهن  عامة، 
أنواع االساءة والعنف داخل وخارج  أكرث تعرضا لكل  االناث  أن  أيضا  الذكور. ويتضح 
البيت، األمر الذي يفرس حقيقة أن املجتمع ما زال يضع األنثى يف مرتبة أدىن من الذكر، 
ويعاملها عىل هذا األساس، وهي مستضعفة داخل وخارج بيتها  كذلك قد ميتنع الذكور 

من التوجه إىل استخدام خدمة الخط بسبب العيب وخشية املّس برجولتهم. 
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جدول رقم 8: توزيع عددي ونسبي لالتصاالت حسب نوع االساءة والجنس

%ذكــــور%انــــاثاملجموعنوع العنـــَف االســــاءة

%69026%2626193674اساءة

%97636%2714173864عنف جسدي

%28418%1620133682عنف نفيس/عاطفي

%30218%1633133182إهامل

%39941%96957059تنمر

%45627%1700124473عنف أرسي

%206%32730794عنف جنيس داخل العائلة

%13511%1220108589عنف جنيس

%6116%39233184اغتصاب

%156%24022594محاولة اغتصاب

%98%11510692اغتصاب داخل العائلة

%1352%251248اغتصاب جامعي

%1719%907381هتك العرض

%16140%40023960تبليغ عن عنف

%9041%22013059شاهد عىل عنف

%362825%142911066375املجموع

جدول رقم 9 يبني التوزيع العددي التصاالت االناث حسب السنة ونوع االساءة. وتشري 
البيانات إىل أن أكرب عدد من اتصاالت االناث يتعلق باالساءة، ويصل إىل 1936 اتصاال، 
ويساوي %18 من مجموع اتصاالت االناث. وأما العنف الجسدي فوصل عدد اتصاالت 
االناث حوله إىل 1738 اتصاال، ويشكل %16 من االتصاالت. ووصل العدد فيام يتعلق 
بالعنف النفيس والعاطفي إىل 1336 وشكل %13 ، وهناك اإلهامل أيضا، والذي وصل 
إىل 1331 اتصاال وشكل  %13 من االتصاالت. ووصل عدد االتصاالت التي تتعلق بالعنف 
األرسي إىل 1244، أي ما يعادل %12. وشكل العنف الجنيس %10 من االتصاالت ووصل 
والجامعي  الفردي  باالغتصاب  تتعلق  التي  االتصاالت  عدد  ووصل  اتصاال.   1085 إىل 
االناث.  اتصاالت  من   6% وشكل  اتصاال،   641 إىل  العرض  وهتك  االغتصاب  ومحاولة 
وبلغ عدد االتتصاالت املرتبطة بالعنف الجنيس واالغتصاب داخل العائلة 413 اتصاال، 
ويساوي %4، أما نسبة التبليغ عن عنف فام زالت منخفضة )%2(، ومل تتجاوز نسبة 

االتصاالت املصنفة كشهادة عىل عنف الـ 1%.
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جدول رقم 9: التوزيع العددي التصاالت االناث حسب نوع االساءة

املجموعنهاية ترشين اول 201120122013نوع العنَف االساءة

4548136691936إساءة

4616696081738عنف جسدي

3566123681336عنف نفيس/عاطفي

3235384701331إهامل

111234225570تنمر

2354725371244عنف ارسي

55110142307عنف جنيس داخل العائلة

3584372901085عنف جنيس

13311583331اغتصاب

778167225محاولة اغتصاب

192958106اغتصاب داخل العائلة

8412اغتصاب جامعي

29261873هتك العرض

6910070239تبليغ عن عنف

434344130شاهد عىل عنف

27314283364910663املجموع

 )2013-2011( السنوات  يف  االتصاالت  ملجموع  العددي  التوزيع  يبني   7 رقم  الشكل 
حسب نوع االساءة 

شكل 7: التوزيع العددي لالتصاالت حسب نوع االساءة )2013-2011(
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فاطمة )أسم مستعار( عمرها 18 سنة، اتصلت مع الخط وقالت يف البداية أن حبيبها 
يعنفها: يرضبها ويعاملها بطريقة قاسية. وبعد االستامع لها واعطائها مساحة للحديث 
عاطفيا  ويستغلها  معها،  الجنس  ميارس  وانه  متزوج،  وانه  سنة،   26 عمره  إن  قالت، 
وجنسيا بحجة أنه يحبها. يف املرة األوىل أعطاها منّوم ومارس الجنس معها، ومنذ ذلك 
الحني بدأ بتهديدها، وانها اذا مل تطيعه ومتارس الجنس معه سوف يخرب أخيها. وبعد 
أن توّجهت لنا )سوا( عملنا معها عىل قضية املنّوم، وعىل أن هذا ليس حبّاً، كام حاول 
هو اقناعها. عملنا معها عىل كيفية إنهاء هذا الوضع، عىل أال ترّد عىل مكاملاته، باملقابل 
عملنا عىل استعادة ثقتها بنفسها، حيث أنها كانت تلوم نفسها كل الوقت، وعملنا عىل 

إقناعها بأنه هو املسؤول عن كل ما حصل معها.

الشكل رقم 8 يظهر تجميع البيانات للفرتة الواقعة املمتدة من 2011 حتى ترشين أول/
أكتوبر 2013 يف أربع مجموعات: االساءة، عنف جسدي ويشمل العنف الجسدي داخل 
وخارج العائلة والعنف األرسي، عنف نفيس ويشمل العنف العاطفي، اإلهامل والتنمر، 
العنف الجنيس ويشمل العنف الجنيس، االغتصاب ومحاوالت االغتصاب وهتك العرض. 
ويشكل العنف النفيس أعىل نسبة من بني أنواع العنف التي تتعرض لها االناث وتصل 
بنسبة %21 واالساءة  الجنيس  بنسبة %29، والعنف  الجسدي  العنف  يليه  إىل 31%، 

 .19%
شكل 8: التوزيع النسبي لالتصاالت حسب نوع االساءة والعنف
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مع  يعيشون  )أخوة(  أطفال  إلينا  توّجه  غزة  منطقة  عىل  األخرية  الحرب  فرتة  خالل   
والدتهم املريضة يف البيت موضحني أنهم مل يستطيعوا ترك املنزل خالل القصف، ألن 
والدتهم بوضع صحي ال يسمح لها بالتنقل، أما األب فكان مشغوالً مع زوجته األخرى، 
بحيث كان يف ساعات الليل يذهب إىل بيته اآلخر ويرتكهم دون أي رعاية. تّم العمل 
الغضب  بخصوص  أما  عليه.  والتغلب  مواجهته  وكيفية  الخوف  مشاعر  عىل  معهم 
الكبري املوّجه ضد والدهم، فقد استطاعوا، مبساعدة متلقي االتصال، املشاركة والتفريغ 

والتفكري معهم ماذا بإمكانهم فعله للتعبري عن هذا الغضب. 

منطقة السكن( 5
تبني البيانات أن أكرب نسبة للمتوجهات كانت من قطاع غزة حيث وصلت يف 2011 إىل 
%52 وارتفعت سنة 2012 إىل %65، ويف األشهر العرشة األوىل من سنة 2013 وصلت 

إىل %63، أي أنها بارتفاع مستمر. 
جدول رقم 10: التوزيع العددي لالتصاالت حسب منطقة السكن

املجموع201120122013منطقة السكن

2278436032699907غــــــزة

3236945601577جنوب غزة

170295194659ديرالبلح

85814879903335خان يونس

67912178282724رفح
1277145412573988الخليل

7258315862142رام الله  البرية
5206284371585جنني
3504613751186نابلس

284375268927بيت لحم
113144114371القدس
7610578259طولكرم
415245138طوباس
407081191سلفيت
365337126قلقيلية
214263126أريحا

42917688693غري محدد
822012444927029934املجموع
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يبني الشكل رقم 9 التوزيع النسبي التصاالت االناث حسب منطقة السكن خالل الفرتة 
املمتدة من 2011 حتى ترشين أول/أكتوبر 2013، وقد شكلت االتصاالت من قطاع غزة 

النسبة األكرب ووصلت إىل %61، مقابل %37 من الضفة الغربية. 

شكل 9: التوزيع النسبي لالتصاالت حسب منطقة السكن

ميكن تفسري ارتفاع نسبة املتصالت من قطاع غزة يف عدة اتجاهات؛ أوالً، يبلغ معدل 
الواحد، مع وجود  املربع  الكيلو مرت  السكانية يف قطاع غزة 4,505 نسمة يف  الكثافة 
1.6 مليون نسمة يف مساحة تبلغ 365 كيلو مرت مربع. ومن املمكن أن تكون الكثافة 

السكانية هي أحد أسباب ارتفاع نسبة االتصاالت التي تصل من قطاع غزة. 
االحتالل  بسبب  فلسطني  أرجاء  باقي  عن  متاماً  منفصالً  يعيش  غزة  قطاع  إن  ثانياً،  
بسبب  للغاية  واالقتصادي هناك صعب  االجتامعي  الوضع  أن  املستمر، كام  والحصار 
سوا  خط  مع  االتصال  يجعل  مام  السياسية،  والتوترات  والفقر  البطالة  نسبة  ارتفاع 

متنفساً للمتصالت اللوايت يحاولن، من خالله، التواصل مع العامل الخارجي. 
ثالثاً، إن لهجة العامالت والعاملني عىل الخط تختلف عن تلك املتداولة يف قطاع غزة، 
مكان  إىل  يصل  لن  ما سريوينه  أن  يف  واألمان  بالراحة  يشعرن  املتصالت  يجعل  وهذا 
إقاماتهن. وأخرياً، برغم وجود العديد من املؤسسات الداعمة للمرأة يف غزة، إال انها، 

عىل ما يبدو، ال تغطي كل احتياجات االناث هناك. 
شكل رقم 10 يبني التوزيع النسبي لالتصاالت داخل قطاع غزة. وتصل نسبة االتصاالت 
بلدة يف  أي  املتصالت من  أن  إىل  رمبا،  الكبرية،  النسبة  وتعود هذه  إىل 54%.  يف غزة 
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القطاع يعرفن أنفسهن بأنهن من غزة دون تفاصيل تتعلق بالبلدة. وتأيت خان يونس 
يف املرتبة الثانية مع %18 من االتصاالت، تليها رفح %15، وجنوب غزة %9 وأخرياً دير 

البلح مع 4%.
شكل 10: التوزيع النسبي التصاالت االناث يف قطاع غزة 2013-2011

شكل رقم 11 يبني التوزيع النسبي التصاالت االناث يف الضفة الغربية. ونرى أن نسبة 
اتصاالت االناث من الخليل هي األعىل وتصل اىل %36 وهذا، رمبا، يعود إىل التواجد 
املكثف للمؤسسة هناك من خالل اللقاءات والفعاليات االجتامعية. تليها رام الله والبرية 
بنسبة %20 حيث يتواجد املقر الرئييس للمؤسسة مام يجعل املعلومات عن خدماته يف 
متناول اليد. وتصل النسبة يف جنني إىل %14، نابلس %11، بيت لحم %9 والقدس 3%. 
أما يف باقي املدن فهي أقل من %2. وعىل الرغم من أن املؤسسة وخدماتها أصبحت 
معروفة ألعداد كبرية من الفلسطينيني يف كافة مناطق فلسطني، إال أنها، بطبيعة الحال، 

ال تستطيع تغطية كل املناطق بنفس النسبة.
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شكل 11: التوزيع النسبي التصاالت االناث يف الضفة الغربية 2011 - 2013

املجموعة البؤرية: نتائج مركزية . 6
بهدف  الكمية  للبيانات  األويل  التحليل  إجراء  بعد  الوسيلة  هذه  الباحثة  استخدمت 
تثبيت وتصديق النتائج التي وصلت إليها. وقد التقت الباحثة مع متلقي/ات االتصاالت 

عىل خط املؤسسة. ومن النتائج الرئيسية لهذه املجموعة:
كان هناك توافق بني نتائج التحليل الكمي حول الفئات العمرية وتلك التي توصل إليها 	•

متلقي املكاملات يف املؤسسة، بحيث اتفق جميعهم عىل أن الجزء األكرب من االتصاالت 
يصل من الشباب يف جيل 16-21. وأن معظم االتصاالت من هذا الجيل تتعلق بالدراسة 
الجامعية أو الثانوية، وخاصة حول سبل تنظيم الوقت، ولرتتيب األوليات، خاصة لدى 
أمور  املبكر،  الزواج  الزواج،  أو  الدراسة  أهمية  أيضاً، حول  يستفرسن،  اللوايت  الفتيات 
تتعلق بجيل املراهقة، العالقات العاطفية، زواج األقارب، مشاكل يف العالقات الجنسية 

بني األزواج، خاصة لدى صغريات السن.
كام أن تجربة متلقي االتصاالت تؤكد أن أغلب االتصاالت تصل من قطاع غزة.	•
التفضيل 	• يكون  وعادة  رجل،  مع  أو  امرأة  مع  التحدث  تختار  أن  للمتصلة  ميكن 

للحديث مع امرأة.
ميكن للمتصلة تكرار االتصال بحسب  حاجتها. وهناك اتصاالت تتكرر، عادة، خالل 	•
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الوتائر تتحدد وفقاً   أو بعد سنة، وهذه  نفس األسبوع، ويحدث أن تتكرر بعد أشهر 
لرغبة املتصلة.

املؤسسة تعمل مببدأ عدم إعطاء حلول، وإمنا تساعد املتصلة، من خالل املحادثة، عىل 	•
استنباط حّل يالئم وضعها وقدراتها.

املتصالت يشاركن املتلقي/ة مبواضيع خاصة وشخصية، مام يدّل عىل مدى االرتياح 	•
والثقة من طرف املتصلة. ويعود الفضل يف ذلك إىل املصداقية التي تتمتع بها املؤسسة 

يف املجتمع.
وقد تحدث العاملون/ات عىل الخط عن بعض الصعوبات والتحديات التي تواجههم/ن 

خالل عملهم/ن:
لدى 	• تثري  مشحونة  ومشاكل  قضايا  عدة  طرح  واحدة،  مكاملة  وخالل  أحياناً،  يتم، 

املتلقي/ة مشاعر من الحزن والغضب واألمل جرّاء ما متّر به املتصلة من تجارب صعبة 
قد تؤثر عىل تعامله/ا مع املواضيع املطروحة، ولكن وعي املتلقي/ة ملشاعره/ا وتفاعله/ا 
مع القضية واملعرفة املرتاكمة لديه/ا تساعده/ا عىل الفصل بني مشاعره/ا وبني تقديم 

املساندة املهنية املطلوبة.
بعض املتصالت تصل للخط وهي يف حالة يأس من جميع املحيطني بها، وقد فقدت 	•

تغيري  االتصال  متلقي/ة  عىل  الحالة،  هذه  يف  الصعب،  من  ويكون  الجميع،  يف  الثقة 
باإلحباط من  الشعور  إىل  يؤدي  أحياناً،  لقضيتها، وهذا،  للتفكري بحل  موقفها ودفعها 

طرفه/ا.
أحياناً، طبيعة الحالة تفاقم يف حالة التأثر، ففي حالة اعتداء جنيس داخل العائلة، 	•

وأخالقيات  قيم  حول  التباسات  يف  تُدخله/ا  معينة  تساؤالت  املتلقي/ة  تواجه  مثالً، 
املجتمع وتثري اشمئزازه/ا وغضبه/ا، مام ميكن، أحيانا، أن تشغله/ا عن املتصلة.

عدم إدراك املتصلة، أحياناً، حقها يف الشكوى، حتى عىل أخيها أو أبيها إذا كان هو 	•
املعتدي، يزيد القضية صعوبة.

صعوبة الحوار مع بعض املتصالت. إذ يحدث أن يؤدي سؤال معني من املتلقي/ة إىل 	•
إغالق الخط من قبل املتصلة قبل أن ينتهي الحوار.

مشاعر 	• يؤذي  مام  والشتم  للمضايقة  فقط  تصل  التي  االتصاالت  من  الكثري  هناك 
املتلقي/ة وأحيانا لدرجة عدم قدرته/ا عىل مواصلة تلقي اتصاالت اضافية.

العمل خمس ساعات متواصلة عىل الخط ليس باألمر السهل ويدخل املتلقي/ة يف 	•
توتر نفيس أحيانا.

التعامل مع املتصلة عن طريق الهاتف يشكل تحدي، إذ ال ميكن، فعلياً، رؤية ردود 	•
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الفعل ولغة الجسد، مام يتطلب تطوير مهارات عالية للتعامل مع املوضوع. 
الحديث مع املتصلة يف بعض األحيان إذا كان ملرة واحدة يحول دون معرفة نتيجة 	•

األثر الفعيل لالتصال.
التي 	• تلك  خاصة  إليه،  وصلت  الذي  الحّل  نتيجة  من  أحياناً،  املتصلة،  عىل  الخوف 

تعاين من عنف وتحاول التخلص منه، وعدم معرفة عواقب الخطوة التي ستتخذها يف 
أعقاب املكاملة.

والخدمات 	• الرشطة  مثل  وحكومية  مجتمعية  خدمات  وجود  عدم  من  الخوف 
االجتامعية يف حال قّررت املتصلة الكشف عن العنف الذي تتعرض له، وبهذا تعريض 

حياتها للخطر.
الخوف عىل النفس من قبل املتلقي/ة يف حال اكتشفت العائلة أن ابنتها تتصل رساً 	•

مع رقم املؤسسة.
إّن مؤسسة سوا تعي، متاماً، الصعوبات التي ميّر فيها العاملني/ات عىل الخط، ولذلك 
الصحة  عىل  حرصاً  للطاقم،  دامئة  تدريبات  وكذلك  أسبوعية،  تفريغ  جلسات  هناك 

النفسية للعاملني/ات، وكذلك لضامن تقديم املساعدة األفضل ملن يحتاجها.

خالصـــــة. 7
األفراد  من  أكرب  لعدد  معروفاً  أصبح  والحامية  للمساندة  سوا  خط  أن  الواضح  من 
الخط  انتشار  مدى  عىل  دليل  إال  هو  ما  لالتصاالت  املتزايد  العدد  وأن  واملؤسسات، 
وأهميته. واألهم، هو أن عدداً أكرب من االناث أصبحت لديهّن الجرأة عىل البحث عن 
حّل ملشكالتهّن والقدرة عىل االتصال مع الخط واملشاركة بقضاياهّن الخاصة والتي من 
الصعب كشفها للبيئة املحيطة، ولكون الخط رسيّاً، وال يشرتط معرفة تفاصيل شخصية 
أو مقابلة املتصلة، فإنه يعترب مكاناً آمناً للتفريغ والتنفيس عاّم قد يعترب شأناً شخصياً 

ممنوع الحديث عنه.
قسم كبري من االتصاالت يبحث عن إجابات ومعلومات عامة ال يجدون لها جواباً يف 

أماكن أخرى، أو أن منالية الوصول ملثل هذه املعلومات مركب وصعب.
 يقوم العاملون/ات عىل الخط بتزويد املتصالت باملعلومات املطلوبة بهدف املساهمة 
يف رفع الوعي لديهن بحقوقهن وبالقوانني التي من املمكن أن تساعدهن يف التعامل 

مع حياتهن اليومية.
أما االتصاالت التي تتعلق بقضايا االساءة والعنف التي تتعرض لها االناث داخل وخارج 
العائلة، فتجد آذاناً صاغية ومرافقة مهنية اليصال املتصلة للحّل الذي يناسب وضعها 
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الشخيص، باإلضافة إىل إمكانية تحويل بعض الحاالت لتلقي خدمة اإلرشاد الفردي يف 
املتصلة  الحاالت هناك حاجة إىل توجيه  مركز اإلرشاد االجتامعي والعائيل. ويف بعض 

للمؤسسة أو للخدمة التي ستساعدها عىل حّل مشكلتها.

توصيات. 8
يف 	• وانترشت  املواطنني،  من  أكرب  لعدد  معروفة  أصبحت  املؤسسة  أن  الواضح  من 

البعيدة عن  األماكن  للوصول إىل  أرجاء فلسطني. ولكن، هناك حاجة  مناطق عدة يف 
املدن الكربى والتعريف بخدماتها هناك، ألنها املؤسسة الوحيدة التي توفر خط مساندة 

وحامية مجانية.
إن عمل املؤسسة من خالل الخط هام جداً، حيث يتيح للمتصلة إمكانية رسد قصتها 	•

برسية تامة ودون الحاجة للكشف عن أي معلومات. ولكن، يف بعض الحاالت، هناك 
حاجة للمتابعة واملرافقة، تتطلّب من »سوا« تكثيف تواصلها واتصالها مع املؤسسات 

التي تقدم خدماتها للنساء، وبناء جهاز تحويل سهل ورسيع ملنع أّي تدهور يف الحالة.
من املهم التواصل مع الرشطة واملراكز التي تقدم الخدمات الطبية، للتعريف أكرث 	•

بالخط ،والرتكيز عىل أهمية التعاون فيام بينهم عند وصول حالة إليهم.
والعمل 	• للتعاون،  فلسطني  يف  الفاعلة  النسوية  املؤسسات  مع  والتواصل  التنسيق   

سوية عىل استغالل املوارد املوجودة عىل أحسن وجه، من أجل الحّد من انتشار العنف 
يف املجتمع عامة، واملبني عىل النوع االجتامعي خاصة.

تقوم املؤسسة  بتدريب وإرشاد العاملني/ات عىل الخط بشكل متواصل بهدف تطوير 	•
العمل. ولكن، ما زالت هناك مواضيع يتعامل معها العاملون/ات بحساسية، مثل مثليي 
التعامل بتفهم مع هذه  أّن من الرضوري تأهيل وتدريب الطاقم عىل  الجنس. وأرى 

املجموعة.
نظراً ألن القسم األكرب من االتصاالت يصل من الفئة العمرية )16-21 سنة(، فإن من 	•

املهم تدريب الطاقم عىل معرفة احتياجات وقدرات هذا الجيل بشكل خاص، وكذلك 
بناء عالقة مع املؤسسات املجتمعية والرسمية التي تعمل مع هذه الفئة لتقديم أفضل 

الخدمات.


