
منظمة سوا -121 تحديث خط المساعدة للطوارئ

يعمل مركز االستماع 121 التابع لمؤسسة سوا بموجب بروتوكول

الطوارئ منذ 10 مايو 2021. وهو نشط من خالل خط مساعدة

مجاني متاح عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع لالستجابة

للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والدعم الطبي

والقانوني إلخواننا الفلسطينيين الذين يعانون من اآلثار السلبية

المترتبة عىل العدوان عىل الفلسطينيين و كوفيد 19
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صراع مسلح 

163 171

صحة نفسية ودعم عقلية

237 313

اساءة والعنف

61 9

جلسات االستشارة حسب الفئة العمرية

اناث  ذكور

 MdM-CH و ,ADA, BftW, UNICEF جميع الحقوق محفوظة لمؤسسسة سواشكر خاص للمانحين  ®

ورقة حقائق رقم 26 : يونيو 2021

زادت الجلسات المتعلقة بالنزاع المسلح عىل وجه التحديد بين

مايو ويونيو بنسبة 244%.
 

إتصاالت من غزة

90.2%

إتصاالت من الضفة الغربية

9.8%

إجمالي الحاالت منذ تفشي الوباء

في األول من مارس 2020

13,624

(2,161)
اجمالي الجلسات االستشارة

 من 1 يونيو إىل 31 يونيو
    2021

8991,215

الرد عىل المكالمات
73.1%

المكالمات دون إجابة

26.9%

خالل شهر يونيو 2021، وثقت سوا 2،161 جلسة استشارية:

+75.98% منذ مايو 2021.

ربما يكون العالم قد تجاوز هجوم إسرائيل األخير عىل غزة، لكن

العائالت الفلسطينية ال تزال تتعامل مع الدمار والتكلفة النفسية

التي نتجت عن ذلك. من بين جميع الحاالت الموثقة في قطاع غزة

والضفة الغربية، ما يقارب 90٪ من جلسات االتصال في سوا

بقي مصدرها من قطاع غزة.

شهدت جلسات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي زيادة

حادة بين مايو ويونيو (+%89.4).

المزيد من التقارير عن األطفال الذين يعانون من الكوابيس

(+290%) والخوف والقلق (81.5%) ومشاكل في المدرسة
(+169%) ومشاكل عائلية (+%150).

شهد شهر يونيو 2021 استجابة سوا لـ73.1% من جميع

المكالمات، مع عدم الرد عىل %21.2.

0-6y
7y-9y

10y-12y

13y-15y

16y-18y

19y-21y

21y-25y

26y-35y

36y-55y
55y+

400 

300 

200 

100 

0 


