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مؤسسة سوا مركز اإلستماع سوا  ، 121 حالة استجابة للطوارئ

إن مركز االستماع 121يعمل منذ شهر مارس 2021

في حالة طوارئ ضمن وتيرة عمل 24/7 .

جلسات االستشارة حسب الفئة العمرية

اناث  ذكور

ورقة حقائق رقم31 #:نوفمبر , 2021

إجمالي الحاالت منذ تفشي الوباء

في األول من مارس 2020

26,971

1,0161,770

N/A

8%

 
بلغت نسبة الجلسات اإلرشادية في شهر نوفمبر من العام 2021

الواردة من قطاع غزة 81% , أما الواردة من الضفة الغربية بما فيها
القدس فقد بلغت نسبتها %14.

عىل الرغم من مشارفة سنة 2021 عىل اإلنتهاء , إال أن "سوا " تستمر

في تقديم الجلسات االرشادية المتعلقة بالصحة النفسية لمن يعانون من

آثار الحرب األخيرة عىل غزة في شهر مايو الماضي .حيث أن 64% من
الجلسات المتعلقة بالصحة النفسية لهذا الشهر  قدمت للمتصلين من

غزة .

 

إرتفعت نسبة االتصاالت الموثقة لشهر نوفمبر  من هذا العام

بنسبة 282% بالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي 2020,

وهذا يعكس اإلحتياج المتزايد للحصول عىل الجلسات اإلرشادية

المتعلقة بالصحة النفسية في فلسطين .

توزيع الحاالت جغرافياً 

الصحة الجسدية

24% 73%

الصحة النفسية واإلجتماعية 

45% 54% 50% 46%

العنف الجسدي

45% 55%

العنف القانوني

36% 64%
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®  جميع الحقوق محفوظة لمؤسسسة سوا  MdM-CH و ,ADA, SCI, BftW, UNICEF شكر خاص للمانحين

 

المواضيع الخمس األكثر ترددا لشهر نوفمبر كانت الصحة النفسية

واإلجتماعية , الصحة الجسدية , العنف القانوني ,والعنف

اإلقتصادي.

 

سجل تطبيق سوا 121 منذ إطالقه في العام 2020 , بالغات متعلقة

بالتحرش باألماكن العامة ,  بلغ عددها 209 بالغ حيث أن 185 بالغ منها

من نوع تحرش لفظي , و 24 بالغ تحرش جسدي.

حّمل التطبيق من هنا 

 

تعتبر سوا القناة الرئيسية لإلبالغ عن العنف واالستغالل الجنسي في فلسطين ,ففي حال تعرضك
ألحد أشكال اإلستغالل و\أو العنف الجنسي من قبل أحد العاملين في القطاع اإلنساني , ال تترددوا

باإلتصال عىل أرقامنا المجانية الموضحة أعاله وبضمان السرية والخصوصية.

العنف اإلقتصادي 

تعلن "سوا " عن عقدها للمؤتمر السابع عشر بعنوان "

الجائحة المزدوجة"  :العنف الجنسي في ظل كوفيد-19

يوم 14 ديسمبر 2021.
conference@sawa.ps  تواصلوا معنا للتسجيل عبر

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FbkmJZ%3Ffbclid%3DIwAR1C1z-ZdlIO6EGZGxhlQCnD_L_PGVZMAcjnpFDabxIPlfkNDrJBfX-vzvg&h=AT1x82W4YM6-KvtBqtK5-om3mBV4UDHB0cNQdIm3EwjrcLfMMD6BmP8ils4HiNyeFsndbctVaFhRLyIuxn_8geL5hRWXf5B_HM9IItXt2WTJ1oY5hNKfATgj6BxvadqKugvu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3P6qA2W0eKfR6q6srB-m6rlHmJrDW3HcQtT2xuXqZzY3OqbttY8uRmjGYYS5KxrkDj-C7lp0okkFIbU5oPK9cqhFx0sX--JaauSvwdYgIUSn8kmj9qUvX3IrRO-Iz1v__H4XJnMAmu3ZPUkZC06sp0jlllJz1OZvQjB3qNw52Q6CiMYzCGhes5nk0Oj0SmMlPDDwe5

