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سنوات إلى حصار دائم من قبل ا�حت*ل  8يتعرض قطاع غزة منذ أكثر من 
وبالتحديد بعد فوز حركة حماس  2006ا�سرائيلي حيث بدأ ذلك الحصار منذ عام 

المجلس التشريعي وحصولھا على أعلى نسبة في  في ا�نتخابات البرلمانية
بعد أن سيطرت الحركة إداريا على كافة مؤسسات  شدة وزاد الحصار الفلسطيني
وقطع قطاع  الحركة والتنقلحيث المواطنين بشكل دائم تقريبا من حرية القطاع  

غزة عن أي تواصل خارجي والتواصل مع الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 
وكذلك فتح المواد الغذائية والصحية إدخال البضائع و وتحكمت فيمنعت  و  48

المعابر وإغ*قھا مع مصر وما لحق ذلك من أضرار خاصة أصحاب ا:مراض 
من   للعماا منع و الخطيرة والطارئة التي تحتاج للع*ج السريع بالخارج أو أدوية 

فالحصار ھدف إلى قطع كل  48الخروج للعمل في الضفة الغربية ومناطق 
ن وذلك كوسيلة ضغط عليھم للمواطني والضرورية للحياة اليومية  نسانيةا�حاجات ال

  .إستس*مھم و ومحاولة إذ?لھم 

  

 لحماية المدنين وقت الحربمعاھدة جنيف  
1

  

حمت المعاھدات والقوانين والمواثيق الدولية حقوق ا�نسان أثناء الحروب والنزاعات وكان مما 
 :دعت لحماية حقوقھم ھم النساء حيث نصت المواد القانونية كما يلي 

يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام )16(المــادة 
 .خاصين

يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة )17(المــادة 
والمسنين وا:طفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع 

 .الطبية والمھمات الطبية إلى ھذه المناطق ا:ديان، وأفراد الخدمات

? يجوز بأي حال الھجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية )18(المــادة 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامھا وحمايتھا في جميع 

  .ا:وقات

ة المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع على كل طرف من ا:طراف السامي)23(المــادة 
رسا?ت ا:دوية والمھمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد 

وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسا?ت من . آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً 
سة عشرة من العمر، ا:غذية الضرورية، والم*بس، والمقويات المخصصة لJطفال دون الخام

 .والنساء الحوامل أو النفاس

                                                           
1
1949 ةعبارلا فينج ةيقافتإ   
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يجوز لJشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيھا أن ينتفعوا  (48(المــادة 
، وتتخذ القرارات المتعلقة 35بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنھا في المادة 

 ل وفقاً للمادة المذكورةبذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة ا?حت*

  

 لحقوق ا�نسان ةالدوليالمواثيق 
2

 

  12المادة 

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار  .1
 .مكان إقامته

 .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .2
غير تلك التي ينص عليھا القانون،  ? يجوز تقييد الحقوق المذكورة أع*ه بأية قيود .3

وتكون ضرورية لحماية ا:من القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اKداب 
العامة أو حقوق اKخرين وحرياتھم، وتكون متمشية مع الحقوق ا:خرى المعترف بھا 

 .في ھذا العھد
 .? يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده .4

  
إع#ن بشأن حماية النساء وا�طفال في حا�ت الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد  .2

كانون  14ونشر علي الم* بموجب قرار الجمعية العامة ل*مم المتحدة  المؤرخ في 
  1974ديسمبر /ا�ول

زاعات والحروب أن ني#حظ من نصوص القوانين والمواثيق السابقة لحماية المرأة في ال
م دولي لوضع المرأة ومحاولة حمايتھا من أي مؤثرات بسبب الحرب أو ھناك إھتما

محاولة منع حقھا في التنقل والحركة لتعيش الحياة الكريمة ولكن اIحت#ل اIسرائيلي لم 
يلقى أي إھتمام لتلك المواثيق الدولية ولم يأخذ بھا على أرض الواقع بل على العكس 

  ت ووحشيتھا ضد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعالى عليھا من خ#ل ھمجية التصرفا

 

 في قطاع غزة ةيباجن�اخصوبة المرأة 
3

 

ما  2014حسب ا�حصاء الفلسطيني لعام  عدد النساء في قطاع غزةيشكل 
تقريبا % 50أي بنسبة  ورمن الذك)  894.130( مقابل )  865.907( همجموع

  مليون )  1.760.037( من عدد السكان في قطاع غزة والبالغ المجموع الكلي له 

سنة  19- 15( أعلى نسبة لعدد النساء في قطاع غزة برزت للفئة العمرية ما بين و
من مجموع النساء الكلي ويليھا الفئة العمرية ما % ) 11.4( حيث بلغت ما نسبته ) 

ثم تدنت النسبة لعدد النساء كلما إرتفع معدل % ) 10.3)(  ة سن 24- 20( بين 

                                                           
2
1966 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا   

3
  2014 ماعل يونسلا ءاصح�ا باتك 
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%)  1.2(  و نسبة) سنة  25(  من بداية  عمر%  8.2( العمر فتراوحت ما بين 

  .سنة  69حتى عمر 

ي*حظ أن المرأة تحتل كما الرجل نسبة النصف في وجودھا بالمجتمع وھذا يبين 
نه ولھا القيمة العددية مزء ? يتجزأ مدى أھميتھا  في المشاركة بالمجتمع وأنھا ج

كما يدلل أن .القادرة على فرض وجودھا والمطالبة بحقوقھا السياسية وا�نسانية 
نسبة الخصوبة والزواج تقترب من النصف أيضاً وذلك لتقارب نسبتھا مع الرجال 

  .حيث أن كل إمرأة يقابلھا رجل 

 سنة)  19- 15( لمرأة ھي لعمر ويظھر من ا�حصاءات أن الفئة العمرية ا:على ل

مما يزيد من نسبة الخصوبة  ھذه المرحلة حديثاوھن من المراھقات أو من تجاوزن 
في ا�نجاب حيث أن المجتمع في قطاع غزة يقوم في ا:غلب على الزواج المبكر 

)  5(الفلسطيني أن كل  وھذا ما بينه ا�حصاءع ضمن ھذه الفئة العمرية  الذي يق

سنة  حيث )  18( سنة منھن إمرأة تتزوجت أقل من )  49-20(نساء من العمر 
  % ) 28.6( بلغت نسبة المتزوجات لفئة المراھقات 

أن المرأة كلما زاد معدل العمر لديھا تقل نسبتھا  أيضاً وي*حظ من النسب السابقة 
سن حيث أن  شبابفي المجتمع مما يعني أن غالبية النساء أعمارھن في عمر ال4

-2011(ونسبة الخصوبة الكلية في قطاع غزة  لعام )  49- 15( المتوقع ا�نجاب 

كما  .   2009-2008مولود لJعوام )   5.1( مقابل  مولود )  4.5) ( 2013
( بلغ  2012بينت أن عدد المواليد أحياء لك* الجنسين في قطاع غزة لعام 

متوسط حجم ا:سرة في قطاع أما  2011لعام )  59,629( مقابل )   58,558
  2012لعام )  6.2( قابل م)  5.8( بلغ   2013غزة لعام 

 كل سنة جديدة ھناك إنخفاض في نسبة الخصوبة عند النساء وھذا إنعكسي*حظ أن 

  ا:سرة عدد أفراد على إنخفاض نسبة المواليد ا:حياء في كل عام وكذلك على حجم

ا�نخفاض والتغير المستمر في داخل ا:سرة الفلسطينية في قطاع غزة ? بد أن  اھذ
يكون للحرب والحصار أسباب أكيدة للتأثير عليه خاصة في ظل إنتشار الفقر 

 وا�قتصادي ا:من النفسي وا�جتماعي السيئة وإنعداموالصحية والظروف البيئة 

  .وتردي ا:وضاع في كافة مناحي الحياة العامة 

  

                                                           
4
2014 ماعل يونسلا ءاصح�ا باتك   



المجلس التشريعي الفلسطيني/ 2015/أثر الحصار والحرب على الصحة ا�نجابية للمرأة في قطاعة غزة: حول تقرير  5  

 

  

  الحرب وصحة المرأة ا�نجابية

2014 و  2009/ 2008   غزة حربخسائر 
5
 

6
  

  20014  2008/2009  نوع الخسارة  الرقم

  يوم 51  يوم 33  م الحرباأي  - 1

  إمرأة 302  إمرأة 115  استشھاد نساء  - 2

  2,101  امراة 785  جرحىنساء   - 3

خسارة   - 4
  مستشفيات/طبية

  مستشفى 15
  مركز صحي 41

  مستشفى 29

  39,500  5000  مبانيتدمير   - 5

  شخص 490.000  شخص 100.000  نازحين أو مھجرين  - 6

  مليون 1.8  مليون  1.8  المتضررين  - 7

  

إن إستمرار العدوان ا�سرائيلي بصورة مستمرة لفترات طويلة ومتكررة على قطاع 
المواد الكيماوية وا:سلحة النارية الخطيرة  ستنعكس على المواطنين فيھا غزة تلقي 

ً المحرمة دوليبكثافة والسامة الملقاة وصحتھم البدنية نتيجة للغازات  حيث أن أكثر  ا
الحرب ھي المرأة بكل مراحلھا العمرية وسواء كانت متزوجة أم من سيتأثر بھذه 

  .مقبلة على الزواج أو في سن النمو والنضوج 

 انعكستم*حظ من نتائج الخسائر  بسبب العدوان ا�سرائيلي على قطاع غزة أنھا 

على المرأة في القطاع من عدة نواحي وخاصة الناحية الصحية وا�نجابية حيث 
وھذا يقلل  ةمن قبل النيران ا�سرائيلي لموتء عرضة بشكل كبير لي*حظ أن النسا

ما المتزوجات وا:مھات أن غالبية النساء ھن خاصة من نسبة النساء في المجتمع 
 إمرأة حامل)  18(  ات أن بينت إحدى الدراس وسن الخصوبة وا�نجاب  زلن في

على إنخفاض مما يؤكد أن الحرب لھا تأثير  2014قد إستشھدت أثناء حرب 
  .الخصوبة والمواليد في قطاع غزة 

حيث بين تقرير كما ي*حظ أن المرأة تعرضت لPصابة والجروح أثناء الحربين 
% )44( حول أثار الحرب على المرأة الفلسطينية حاجات ومطالب أن نسبة 

7
من  

( ب كانت شظايا في جميع أنحاء الجسم وأن نسبة را�صابات للنساء أثناء الح
                                                           
5
ينيطسلفلا زكرملا ءاصح�ا زاھج/2014 ةزغ ىلع برحلا ببسب رئاسخلا صخلم   

6
2014 ) ةزغ ةمزأ لجأ نم ةيناسنإ ةدشانم( ةدحتملا مم:ا ريرقت   

www.genderclearinghouse.org/
7
  /2009 بلاطمو تاجاح ةزغ يف ةينيطسلفلا ةأرملا ىلع ةينويھصلا برحلا راثأ 
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15(%
8

% )5( إصابات في الرأس والرقبة وأن نسبة  
9

ومن  إستنشاق الغاز 
المتوقع أن تكون أغلب ھذه ا�صابات دائمة وخطيرة أو تفقدھا إحدى أعضاء 
جسدھا أو تعود عليھا بالمعاناة الصحية الدائمة وھذا أيضاً يؤدي �ضعاف قدرتھا 

نتيجة لما تعرضت  على ممارسة حياتھا الزوجية الطبيعية وخاصة الحمل وا�نجاب
لعلھا تحتاج لوقت طويل للشفاء منھا أو تبقى مصاحبة لھا كما أن و تله من إصابا

لتلك ا�صابة أثار نفسية سوف تنعكس على إقبالھا على الحياة بصورة طبيعية 
وإندماجھا في الحياة ا:سرية خاصة إن كانت ا�صابة إعاقة خطيرة ودائمة ولعلھا 

  .أو الزواج إن كانت غير متزوجه بعد تحرم من فرصة ا�نجاب 

كما ي*حظ أن ھناك تدمير كبير للمراكز الطبية والمستشفيات حيث ركز ا�حت*ل  
ا�سرائيلي على تدمير تلك المرافق منعا لع*ج المرضى والجرحى وھنا المرأة 

حرب أثناء التفتقد لتوفير مراكز الرعاية المناسبة وخاصة في فترة الحمل أو الو?دة 
% )31( أن ھناك زيادة  ةقباسلا دراسةلا سفنھا حيث بينت وما بعد

10
في حا?ت  

ا�جھاض وأنا ھناك زيادة في نسبة وفاة المواليد  نتيجة �نقطاع التيار الكھربائي أو 
والمراكز الصحية  عدم توفر ا:دوية والمواد الطبية ال*زمة وتعرض المستشفيات

يات والمراكز الصحية بأعداد الشھداء والجرحي تظاظ المستشفكللقصف كما أن إ
حرم المرأة من أخذ حقھا في الرعاية الصحية المناسبة حيث بينت الدراسة أن بعد 

)  30( حوالي 
فقط من الوضع يطلب من المرأة مغادرة المستشفى وھذا دقيقة 11

حيث يعرض المرأة لمشك*ت صحية ما بعد الو?دة لنقص في الرعاية المناسبة لھا 
% )15( أن نسبة المضاعفات للمرأة بعد الو?دة في الوضع الطبيعي 

12
وارتفعت  

% ) 32( أثناء الحرب إلى 
13
.  

) 37( كا بينت الدراسة أن ھناك حوالي 
14

إمرأة وضعت و?دة منزلية أو في  
وھذا أيضا يعرض حياتھا طريقھا للمستشفى نتيجة صعوبة الوصول للمستشفيات 

إمكانية تفكيرھا با�قبال على الحمل مرة أخرى في  وصحتھا للخطر ويقلل من
  .المستقبل القريب 

ير من النساء الحوامل إلى ثكما أن تھجير المواطنين ومنھم النساء عرض الك
ا�ضطرار للو?دة داخل مراكز ا�يواء والتي ھي عبارة عن مدارس تابعة لوكالة 

 ةيحصلا تاج*علاو ةيود:ا ريفوتو ة الصحيةكل مقومات البيئالغوث وتفتقر ل
                                                           
8
 www.genderclearinghouse.org/

8
/2009 بلاطمو تاجاح ةزغ يف ةينيطسلفلا ةأرملا ىلع ةينويھصلا برحلا راثأ   

9
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 www.genderclearinghouse.org/
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ما تعاني من إكتظاظ في أعداد ا:سر النازحة وبين التقرير أن إمرأة ك ةبسانملا
واحدة توفيت بسبب تلك الو?دة وعدم تمكن إيصالھا للمستشفى للع*ج السريع 15

ذلك أدى لزيادة عدد الو?دات المبكرة حيث في الوضع الطبيعي عدد الو?دات كان 
)و?دة في الشھر  4000( 

16
5000( ?دة ولكن تلك الفترة بلغت الو 

17
و?دة في  

  . حسب التقرير وھذا يعود :سباب الو?دة المبكرة للنساء ) الشھر 

حسب تقرير ا:مم كما أن تدمير المباني وبالذات المنازل السكانية والتي قدر عددھا 
) 10.600(  2014المتحدة لعام 

18
منز?ً وبينت دائرة ا�حصاء المركزي أن  

) 2.465( ھناك عدد 
19
دمر بشكل جسيم فھذا )  14.667( كلياً ومنھا  منزل دمر 

ا:رقام ا�حصائية تدل على أن ھناك عائ*ت عديدة قد شردت و? يوجد لھا مركز 
إيواء للسكن به وحرمت من ممارسة حياتھا اليومية وبالذات المرأة في داخل ا:سرة 
 وخاصة إن كانت متزوجة حيث حرمت من ا�جتماع مع زوجھا وأسرتھا ناھيك

عن الحالة النفسية التي أصابت المرأة جراء فقدان بيتھا ومقر أمنھا وتشتتھا في 
مدارس ا�يواء أو في الخيام والغرف المؤقته كل ذلك ? بد أن ينعكس على صحتھا 
ا�نجابية الذي يقلل من إحتمال أن تفكر المرأة في ا�نجاب في ظل ظروف مأساوية 

  .ا وعدم توفر الحياة الخاصة في بيتھ

أما النازحين الذي خرجوا ھروبا من التعرض للخطر ومواجھة الموت بصورة 
و قدر التي تعرضت للخطر والقصف والتدمير  مباشرة لجأو إلى مدارس ا�يواء

) 222(  2014عددھا حسب تقرير ا�حصاء المركزي لعام 
20

مدرسة إيواء  
أو للمدارس ما يقرب النازحين الذي لجرير مركز حقوق ا�نسان أن عدد وحسب تق

)  265.000( عن 
مواطن أما من نزحوا إلى مرافق عامة وبيوت ا:قارب قدر 21

 2014بيت تقرير ا:نورا لعام مواطن كما )  264.000( عددھم 
22

( أن ھناك  

 ءانثأ نينطاوملا اھيلإ أجل يتلا سرادملا رثكأ تناكو مدرسة تعابعه لھا) 141
 اذھو  مھنم ربك:ا ددعلا تلكشو نيحزانلا ء?ؤھ نمض ةأرملا تناكو برحلا
الحرمان من ا:من  حيث تعانيحالة  ةايحلل يعيبط ريغ عقاو اھيلع ضرف جوزنلا

والراحة وا�ستقرار والشعور با:لم نتيجة ما يدور حولھا من مناظر القتل والتدمير 
أو فقدانھا :حد أفراد أسرتھا كما أنھا تعيش ظروف بيئية ? تتوفر فيھا الرعاية 
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 نم ةمدقملا ةيذغ:ا ىلع اھيف تدمتعاو الصحية والنظافة والتغذية السليمة
 مسجلا ءاذغ تاموقمل رقتفتو ةيحص ريغ نوكت نايح:ا بلاغ يف يتلاو تادعاسملا
 شيعلا عقاو نأ امك ضارم?ا نم كلذ ريغو مدلا رقفب ةباصPل اھضرعي امم ميلسلا
 اً الذي سيترك أثرؤثر على صحتھا الجسدية والنفسية ي ةيواسأملا فورظلا كلت يف

طوي* بعد الحرب مما يجعلھا تحتاج إلى رعاية زائدة أكثر بعد تلك الصدمات 
والظروف القاھرة التي مرت بھا وھذا يؤثر سلبا على خصوبتھا ا�نجابية أو 

  .ھرة تفكيرھا بالمستقبل القريب أن تنجب أطفا?ً مع تلك الظروف القا

المنشآت والمباني والمنازل وغيرھا أدى بإن الدمار التي خلفته الحرب ا�سرائيلية 
خاصة ما تعرضت له شركة توليد الكھرباء من إلى تدمير البنية التحتية لقطاع غزة 

دمار نتيجة القصف المتكرر حيث بين تقرير المركز الفلسطيني لحقوق ا�نسان أن 
     ليد الطاقة الكھربائة الوحيدة في القطاع أدى لقطع القصف ا�سرائيلي لمحطة تو

 )6  (
  خطوط رئيسة ناقلة للكھرباء من إسرائيل مما زاد من تفاقم العجز ليصل 23

من الطاقة وھذا العجز أثر على حياة المواطنين وتمتعھم بالخدمات %) 90( 
رباء كما حرمت المنازل والمنشآت من التزود في الكھالمرتبطة مباشرة بالكھرباء 

وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية كما أن الكثير من ا:حياء السكانية قد طمست 
معالمھا نتيجة للتدمير الشامل والتھجير للمواطنين حيث سويت تحت ا:رض كما 
دمرت الشوارع وقطع طرق المواص*ت وحرم المواطنين من القدرة على التنقل 

ق با�ضافة للتعرض الدائم للقصف والخطر بسبب تدمير البنية التحتية للشبكة الطر
  من النيران ا�سرائيلية 

شبكة المياة والصرف الصحي حيث بين تقرير المركز  كما أن الدمار طال
)  1.8( الفلسطيني لحقوق ا�نسان أن ما يقارب من 

مليون مواطن عانوا من 24
عرض  عدم وصول المياه لمنازلھم لفترات طويلة تصل :كثر من أسبوع وھذا

المواطنين للحرمان من المياه الصحية والنظيفة وخاصة المرأة التي تكون سيدة 
 ةفاظنلاو البيت و? تستغني عن حاجتھا إلى توفر المياه وإعداد الطعام الصحي

  .  ةيحصلا

إن تراكم البيوت المدمرة وغيرھا في كل مكان في قطاع غزة وإنعدام البيئة النظيفة 
وء التغذية وخاصة أمراض التنفس والصحية كل ذلك أدى �نتشار ا:مراض وس

نتيجة �نتشار الغبار أو الغازات السامة مما يؤثر على صحة المرأة الجسدية 
وا�نجابية ويحرمھا من حقھا في الحياة الكريمة التي تھيئھا لPنجاب بصورة طبيعية 
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فھذه المؤثرات البيئة ? بد أنھا كانت من ا:سباب الرئيسية للو?دات المبكرة أو 
أن أثر ھذه  ا�جھاض أو الموت خ*ل الحرب وما بعد الحرب كما أن الخوف

إعاقات أو تشوھات خلقية  ى المواليد الجدد منلع دم:ا ليوط اً المخلفات تترك أثر
نتيجة لھذه الغازات وا:سلحة التي تلقى بكميات كبيرة على قطاع غزة وخاصة 

ي تبقى أثرھا لفترات تعرض ا:راضي الزراعية والمزروعات لتلك الكيماويات الت
 مرح ةليوط تارتفل يئابرھكلا رايتلا عاطقنإ نأ امك ،طويلة داخل التربة 

 لماحلا ةأرملل ةمز*لا ةياعرلا ريفوت نم ةيبطلا ةياعرلا زكارمو تايفشتسملا
 زكارمو تايفشتسملل باھذلاو ليللا ءانثأ لقنتلا ىلع ةردقلا مدع كلذكو اھريغو
 ةجاحلا ةصاخ اھل ةعيبطلا ةايحلل ةمز*لا ةيلزنملا تامدخلا يف ناصقنو ةياعرلا
 ةصاخو ةج*ثلا لخاد مايأ ةدعل ةيئاذغلا داوملاب ظافتح�ا وأ ديدشلا دربلا ءانثأ ةئفدتلل
  . كامس:او موحللا

إن كل ذلك الدمار لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة أثناء الحرب له إنعكاسات 
خطيرة ما بعد الحرب حيث سيحرم المرأة من العيش بصورة طبيعية كما باقي نساء 
العالم خاصة في مجال التغذية والرعاية الصحية حيث بين تقرير أثر الحرب على 

ة إنخفضت بعد أن كمية الطعام التي تتناولھا العائل تو احتياجا المرأة مطالب
% )55( الحرب إلى 

25
% )62( كمية اللحوم إلى و 

26
       والفواكه والخضار  

 )62( %
27

% )47( وا:لبان وا:جبان  
28

وھذا يزيد من إنتشار فقر الدم وسوء  
ھا وقدرتھا البدنية التغذية عند المرأة وينعكس على جنينھا إن كانت حامل أو طاقت

كما أن فقدان معيل ا:سرة أثناء الحرب يؤثر على قدرة المرأة في توفير حاجات 
% )64( البيت ا:ساسية من الطعام والغذاء حيث بينت الدراسة أن 

29
خسر عمله  

نتيجة الحرب والحصار الدائم وھذا إنعكس على زيادة نسبة النساء المعي*ت لJسرة 
  لدخل والحياة الكريمة وانشغالھا بتوفير ا

أجريت على عينة عشوائة لنساء قطاع غزة لمعرفة 30التقرير أن دراسة  كما بين
ا:ثر النفسي على المرأة نتيجة الحرب بينت الدراسة أن أكثر المشاعر التي 
سيطرت على المرأة الشعور بالحزن وا:سى والبكاء والشعور بالتعب وعدم ا:من 

31الغضب وازدحام ا:فكار وكثرة النسيان والقلق والخوف الشعور ب
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كما بينت أن ھناك أثار إجتماعية تركت على حياة المرأة بعد الحرب وأكثر 
المشك*ت المتعلقة بالتواصل مع أفراد ا:سرة وا:قرباء والجيران وذلك نتيجة 

حيث بينت لھجرة الكثير من العائ*ت وتدمير منازلھا أو استشھاد عائ*ت كاملة 
)  72( لوزارة الصحة  أن  تاا�حصاءإحدى 

أسرة أبيدت بالكامل في حرب 32
كما قلت نسبة ا�قبال على الزواج أثناء الحرب وظھور إحتفا?ت الزواج  2014

  . والفرح بين العائ*ت 

  أثار الحصار 

حيث يقبع  ) 2006( حصارا خانقا على قطاع غزة منذ عام  فرضت إسرائيل
)  1.8( حوالي 

يحرموا من التنقل والتواصل مع مواطن فلسطيني تحت سطوته و33
العالم الخارجي من خ*ل إغ*ق المعابر الواصلة ما بين قطاع غزة وإسرائيل أو 

في السنوات ا:خيرة في ظل  فرض الحصار وقد إشتدمع جمھورية مصرالعربية 
أثار بليغة على المواطنين  وف وظر الحصار قد فرض ھذاو متكرر حربي عدوان

تنعكس على المرأة ا:ثار  ھذه ووخاصة المرأة با�ضافة إلى معاناة الحروب 
  والنفسية والسياسية والصحية وا�جتماعيةا�قتصادية  ھا أھموالفلسطينية 

  ا)ثار ا�قتصادية

 2011بين ا�حصاء المركزي أن نسبة الفقر المدقع لعام  
بلغت في قطاع غزة 34

تحت خط الفقر )  38.8( وأن نسبة % ) 3.2( وأن شدة الفقر بلغت % ) 21.1(
أم )  45.5( وبينت أيضا أن ا�ستھ*ك الكلي على الطعام % )  9.3( فجوة الفقر 

أما ا�ستھ*ك الشھري الكلي لJسرة )  68.4( ا�ستھ*ك الكلي على غير الطعام 
( ثم المسكن وا�يجار )  34.4(عام أعلى نسبة الط 2011في قطاع غزة لعام 

وھي أقل نسبة إستھ*ك لJسرة كما )  3.2( أما الرعاية الطبية فكانت )  22.4
كما بين أن )  53.1( أن نسبة البطالة الكلية لPناث  2013بينت ا?حصاء لعام 

أما أكثر نشاط )  24.3(  2013نسبة العام*ت من النساء في قطاع غزة لعام 
)  72.9( قوم به المرأة في قطاع غزة الخدمات والفروع ا:خرى بنسبة إقتصادي ت

ثم التجارة والمطاعم )  19.0( يليه الزراعة والصيد والحراجة وصيد ا:سماك 
  ) . 5.7( والفنادق 
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( إمرأة ما بين سن  304على عينة  35بينت دراسة لجمعية الثقافة والفكر الحر  و

أن ) ه على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة الحصار وتأثير( بعنوان )   59- 18
وأن من النساء المبحوثات أوضاعھن إزدادت سوءاً بسبب الحصار % 79.4
 إضطررن للبحث عن عمل بسبب الحصار لتحسين الوضع ا�قتصادي% 39.9

( أن أحد أفراد أسرھن إضطر للعمل في ا:نفاق بسبب الحصار و % 9.9وأن 

أنھن %) 46.4( إضطررن للقبول بظروف عمل أسوأ بسبب الحصار و % 60.6
  توجھن لمؤسسات للحصول على مساعدة مالية أو عينية 

 2008لعام  وبينت دراسة جمعية الدراسات النسوية التنوية الفلسطينية
36

حيث  
وأن % ) 17.8( إمرأة أن نسبة المعيل لJسرة من النساء  600ملت الدراسة ش

وأن تأثير % ) 36.8( معدل نسبة فقدان العمل والدخل الرئيسي بسبب الحصار 
( تراكمت الديون ونسبة % ) 43.5( الحصار على مصروفات ا:سرة نسبة 

تنيات إضطرت لبيع بعض مق% ) 45.8( قل المصروف وأن نسبة % )  37.7
أجابت أن ھناك إرتفاع % ) 98.5( ا:سرة وأم*كھا نتيجة الحصار وأن نسبة 

 98.7( ر نتيجة الحصار وأن نقص السلع والبضائع ا:ساسية أجابت نسبة ابا:سع

  .من النساء ) 

في قطاع غزة في تراجع و  الوضع ا�قتصادي حظ من ا�حصاءات السابقة أني*
لذلك ھو الحصار المفروض على القطاع مما ينعكس بصورة من ا:سباب الرئيسية 

إزدياد نسبة الفقر أو فا�نجابية والنفسية و العامة صحتھا خاصةلمرأة ا سلبية على 
أثر على القدرة على توفير المواد الغذائية والصحية  إنخفاضه وأإنعدام الدخل 

ي*حظ إن السليمة فللطعام وعلى نوعيته  ياليوموال*زمة وعلى ا�ستھ*ك الشھري 
ا�نفاق  على حسابأعلى إستھ*ك لJسرة في قطاع غزة ھو على المسكن وا�يجار 

والترفيه الذي يحسن من وضع المرأة الصحي على الطعام والرعاية الصحية 
  .والنفسي 

 يؤدي لتراكم الضغوط اممالنساء  نإرتفاع نسبة البطالة بيالحصار أثر على كما أن 

النفسية عليھا وإنشغالھا في البحث عن وسائل لتحسين وضع ا:سرة خاصة أن 
أن و المرأة في قطاع غزة تحتل نسبة ? بأس فيھا كونھا المعيل الرئيس في ا:سرة 

ذلك يدفعھا للبحث عن مساعدات من جمعيات خيرية وغيرھا لتوفير بعض 
ة صحيا و? مغذية بصورة المعونات الغذائية والتي تكون في الغالب ليست مناسب

جيدة لصحتھا مما ينعكس على الصحة العامة لھا سلبياً أو تكون غير كافية لعدد 
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فتنال الحصة ا:قل منھا مما يفقدھا التغذية الكافية والسليمة من الطعام  ةرسأفراد ا:
 ازديادبع ا:سرة ضو على رثأالحصار  ةجيتنا أن تردي ا:وضاع ا�قتصادية كم

نسبة الديون أو بيع مقتنيات المنزل وارتفاع ا:سعار للسلع كل ذلك أيضا سيزيد من 
تعقد الحالة النفسية وارتفاع القلق والتوتر والضغوط عليھا وإضطرارھا للبحث عن 

فاء الذاتي وتوفير حاجيات البيت الرئيسية مما ينعكس سلبا على صحتھا توسائل ا�ك
يزيد من إرتفاع نسبة ا:مراض  اممبا وتألما لجسدية التي تزداد إنھاكا وتعا

 نم اھمرحت يتلا وخاصة أمراض ا�كتئاب والضغوط النفسية ةأرملا دنع وانتشارھا
 لاحلا عقاوب مئادلا ريكفتلاو يرس:ا رارقتس�ا اھدقفتو ةميركلاو ةئداھلا ةايحلاب اھقح
 ةيسفنلا اھتحصو ةرس:اب مامتھ�ا نم لدب شيعلا ةمقل ريفوت ىلع لمعلاو يواسأملا
  .  ةيباجن�او

  الوضع ا�جتماعي

 بينت دراسة 
37

كما أنه أدى % ) 20.5( أدى لحصول الط*ق بنسبة راصحلا نأ 
أو إضطرت لتزويج إحدى الفتيات % ) 49( لتأجيل زواج داخل ا:سرة بنسبة 

%) 61( كما أدى لحصول العنف ضد المرأة بنسبة % ) 28.3( مبكرا بنسبة 

كما أن ھناك % ) 85.2( ا:سرة بنسبة بية والتوتر داخل صوارتفعت نسبة الع
  % ) .28.3(              بسبب العمل  ل*طفال نسبة تسرب من المدارس

 ىلع سكعني ثيح يعامتج�او يداصتق�ا عضولا نيب حضاو طبارتلا نأ دب ?
 يدرتو ةلاطبلا دايدزاو رقفلا راشتنا ةجيتن كلذ لكو ةرشابم ةروصب ةرس:ا تاق*ع
 ةجيتن لبقتسملاو مداقلا نم فوخلاو رتوتلاو قلقلا عافتراو ةيسفنلا عاضو:ا
 ةدايز وأ جاوزلا ىلع لابق�ا ةبسن ضيفخت ىلع سكعنإ امم ضورفملا راصحلا
 وأ باجن�ا يف اھقح نم ةأرملا نامرحو ق*طلا ةبسن عافترا وأ ركبملا جاوزلا
 ةيحصو ةيئيب فورظ لظ يف رطخلل اھضرعي ةركبم ةيرمع تارتف يف اھباجنإ
  . ةبرطضم ةيعامتجإو

  الوضع الصحي 

38 ةقباسلا بينت الدراسةو
للع*ج  ةأن الحصار أثر على على أحد أفراد ا:سر 

وأن عدم تمكن ا:سرة على توفير تكاليف الع*ج أثر % ) 58.7( بالخارج بنسبة 
وفي دراسة لمركز شؤون المرأة في قطاع غزة حول تأثير % ) 57.7( بنسبة 

إزدادت لديھن من النساء % 34الحصار على الوضع الصحي للنساء بينت أن 

                                                           
37

ةينيطسلفلا ةيومنتلا ةيوسنلا تاساردلا ةيعمج/2008/ ةأرملا رظن ةھجو نم ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةرس:ا ىلع راصحلا رثأ   
38

ةينيطسلفلا ةيومنتلا ةيوسنلا تاساردلا ةيعمج/2008/ ةأرملا رظن ةھجو نم ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةرس:ا ىلع راصحلا رثأ   



المجلس التشريعي الفلسطيني/ 2015/أثر الحصار والحرب على الصحة ا�نجابية للمرأة في قطاعة غزة: حول تقرير  13  

 

بعد الحصار ونسبة % 16سكري إلى بعد الحصار وإرتفاع نسبة الإرتفاع الضغط 
  بعد الحصار % 9الصداع إلى 

م*حظ أن ا?وضاع ا�جتماعية والنفسية للمرأة في قطاع غزة في تدھور وتراجع 
عما كان عليه قبل الحصار حيث أن الحصار لعب دوراً رئيساً في التأثير على أسرة 

الط*ق وتشتت ا:سرة المرأة داخل قطاع غزة وعلى سير حياتھا اليومية فارتفاع 
التي تعاني منھا ا:سرة كل نتيجة العنف نتيجة الفقر والبطالة أو الضغوط النفسية 

إستقرار ا:سرة وإستمرار المرأة في ا�نجاب مما يؤثر على تقليل ذلك سيؤثر على 
  .نسبة المواليد 

لكثير كذلك الزواج البكر نتيجة للفقر بسبب الحصار يعرض الفتاة في سن مبكرة 
من ا:مراض أو ا:عراض أثناء الحمل نتيجة صغر السن وخاصة في ظل ظروف 
? تتوفر فيعا الع*جا المناسبة و? البنية الصحية مما يعرضھا لكثير من الخطر 

  .تصل للوفاة أو ا�جھاض 

كما أن الحصار لعب دورا رئيسياً في إنتشار ا?مراض المختلفة عند المرأة في 
لتعرضھا للضغوط النفسية المختلفة أو حرمانھا من تصاريح الخروج قطاع غزة إما 

للع*ج بالخارج أو بالضفة الغربية أو عدم توفر ا:دوية وا:دوات الصحية الم*ئمة 
كذلك حرمان قطاع غزة من المياة الصحية النظيفة وانقطاع التيار الكھربائي 

وقلة المواد الغذائية السليمة  بصورة مستمرة ولساعات طويلة وانعدام ا:من الغذائي
كل ذلك رفع من نسبة ا:مراض للمرأة في قطاع غزة مما يؤثر أيضا على صحتھا 
العامة والصحة ا�نجابية والمواليد ويعرض المرأة إما لPجھاض أو الو?دة المبكرة 

  .أو تأخر الحمل أو العقم الدائم 

ول مواد البناء وغيرھا وتعرض نشأت والبناء فنتيجة لحرمان القطاع من دخمأما ال
الكثير من المنازل للدمار فھذا يؤثر على حرمان المرأة من التمتع بالسكن ا:من 
الذي يوفر لھا الراحة والسكينية النفسية كما يبقي البيئة المحيطة في حالة تلوث 

  وإنتشار ا:مراض المختلفة 

أت عن العمل والتي كما أن الحصار أثر على توقف الكثير من المصانع والمنش
تساھم المرأة بالعمل فيھا أو معيل ا:سرة مما انعكس بالفقر وتردي ا:وضاع 

  ا�قتصادية لJسرة 
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  ا�نقسام السياسي 

الذي ولد  الفلسطيني ا�نقسام السياسي من حدوثالمرأة ليست بعيدة في معاناتھا 
 وتواجد حكومتان وبرلمانان كل إنفصال تام ما بين قطاع غزة والضفة الغربية

منھما له توجھاته ورؤيته وبرنامجه السياسي الذي انعكس على الحياة العامة 
  للمواطنين

إن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بما تحمله من برنامج سياسي مخالف 
لسياسة حركة فتح في الضفة الغربية ونتيجة للصراع والمناكفات الدائمة بين 

لتوصل لمصالحة حقيقة تعيد الشعب إلى وحدته الوطنية كل ذلك أثر الحزبين وعدم ا
على المرأة في حياتھا العامة حيث أن الحصار المفروض على القطاع والحروب 
المتكررة ھي نتيجة تواجد حركة حماس في قطاع غزة وسيطرتھا إداريا عليھا وھذا 

سليمة وأدوية وع*ج لاتغذية ا:من و الأثر على عدم توفر حاجاتھا ا:ساسية من 
وقدرة على التنقل كما أن النزاعات المستمرة بين الفصيلين داخل القطاع أدى لتقليل 
نسبة الشعور با:من وا�ستقرار ا�جتماعي وا:سري حيث تأثرت الع*قات بين 

نية حصولھا على ن إمكاا:سر �نقسامھا ما بين حركتي فتح وحماس كما تأثرت م
ت بصورة حزبية وعنصرية في المؤسسا يفظوم ضعب تعامل ةجيتنالخدمات 

  لھا  اتقديمھ

 ةصاخو  ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا تارازو نيب نواعتلا يف صقن كانن ھكما أ
في الموارد الطبية والخدمات الصحية نتيجة وجود ھذا ا�نفصال ما بين حكومة 
الضفة الغربية وقطاع غزة كما أن ھناك حرمان للموظفين من رواتبھم خاصة في 

أن يأخذوھا من حركة  ظل الحكومة الحالية حيث إعتبروا أن مخصصاتھم يجب
  . نيفظوملا ء?ؤھ نمض نم ةأرملاوحماس 

 عاطق يف يعيرشتلا سلجملا رقم نيب ام ةجدوزم ةروصب نيناوقل رادصإ كانھ امك
 لمعت نيناوق رادصإ يف اھقح نم ةأرملا مرح كلذو ةيبرغلا ةفضلا يف هرقمو ةزغ
  . ةيسفنلاو ةيبطلا ةيحانلا نم ةصاخ اھل ةلماكلا ةيامحلاو ةياعرلا ريفوت ىلع

ي*حظ أن قطاع غزة يعاني من ث*ثة ظروف مأساوية مرتبطة كل منھا با:خرى حيث أن 
حدوث ا�نقسام السياسي كان البداية ا:ولى لتطور ا:وضاع المأساوية في قطاع غزة الذي نتج 

عدم حدوثھا عنھا حدوث الحصار وإغ*ق المعابر ثم تعرض القطاع لحروب متكررة ? يؤمن 
من عدم الشعور با:من  كل خاص في وضع دائمشمرات أخرى مستقب*ً وكل ذلك يجعل المرأة ب

ممارسة حقھا في المجتمع أنواعه مما يؤثر على صحتھا ونفسيتھا وقدرتھا على  على مختلف
  .كأم قادرة على العطاء وبناء ا:سرة ا:منه والمستقرة 
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حامل في قطاع غزة تحتاج 39)  45.000( وقد بينت إحصاءت ا:نوروا أن ھناك حوال 
للرعاية ا:مومة ومن المحتمل أن تواجه الكثير منھن مضاعفات الو?دة التي تحتاج لتدخل طبي 
�نقاذ الحياة نتيجة لزيادة التوتر والقلق ونتيجة لقلة توفر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

  ة الم*ئم

 يندتل ةيئاصح�ا بسنلا كلت رسفت ةزغ عاطق يف ةأرملل ةيواسأملا فورظلا كلت نأ حضاولا نم
   ثحبلا ةيادب يف ركذ ام بسح ةنس لكل ديلاوملا ددع وأ ةيباجن�ا ةبوصخلا

لذا من الواجب العمل على ما يلي )جل تحسين ظروف المرأة في قطاع غزة وخاصة صحتھا 
  :ا�نجابية والنفسية ومنھا 

 المسارعة في إنھاء ا�نقسام السياسية وفرض المصالحة المجتمعية -

   يجراخلا ملاعلا ىلع ةزغ عاطق  حتفو راصحلا عفر ىلع لمعلا -

العمل على إستقطاب المسانة العالمية لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات  -
  طويلة

  المساعدة في إدخال المواد الغذائية والصحية بصورة دائمة للقطاع -

تعمل الحكومة الفلسطيينة على دعم مؤسسات قطاع غزة ومنھا وزارة الصحة  -
والمستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية وخاصة ما يتعلق بالمرأة والحمل 

  وا�نجاب

مجاورة في دعم المساندة مشاركة اطباء وأخصائين من الضفة الغربية والدول ال -
  الصحية في قطاع غزة 

الدفع بضرورة فتح المعابر وإعطاء تصاريخ خروج للمرضى وخاصة النساء الحوامل  -
  أو في سن ا�نجاب للتلقي الع*ج المناسب

  تحسين الوضع ا�قتصادي وتخفيض نسبة البطالة في قطاع غزة  -

�حياء قطاع غزة من جديد وتوفير  ةيحصلا ةصاخو منشاءاتللإعادة التعمير والبناء  -
 الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة المرأة 

  : عجارملا مھأ

 2014 ماعل يونسلا ءاصح�ا باتك -

 يزكرملا ءاصح�ا/2014-8-28 ةزغ ىلع برحلا ببسب رئاسخلا صخلم -

 / ةقوبسم ريغ ةيعامج تابوقعو برح مئارج ةزغ عاطق ىلع يليئارس�ا ناودعلا -
 نيطسلف/ ناسن�ا قوقحل ةلقتسملا ةئيھلا

 1949 ماعل ةعبارلا فينج ةيقافتإ -

 1966 ماعل ةبسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا -

 ناسن�ا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا /2014/ ةزغ عاطق يف ةيناسن�ا عاضو:ا ريرقت -

 2009/ بلاطمو تاجاح ةزغ يف ةينيطسلفلا ةأرملا ىلع ةينويھصلا برحلا راثأ ريرقت -

 قحلا ةسسؤم /2014 ةزغ عاطق ىلع يليئارس�ا موجھلل نوناقلا ليلحتلا -
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2014/ ةزغ ةمزأ لجأ نم ةيناسنإ ةدشانم /ةدحتملا مم:ا   
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