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تنويه
مت اإع���داد هذه الن�شرة مب�شاعدة من الحتاد الوروب���ي. اإن حمتويات هذه الن�شرة تعترب م�شوؤولية مركز املراأة 

لالر�شاد القانوين والجتماعي ول تعك�ض باأي حال من الأحوال وجهة نظر الحتاد الأوروبي.



تقرير حول وقائع مؤتمر

“نحو بناء نظام تحويل للنساء المعنفات”

هذا امل�شروع ممول من الحتاد الأوروبي

تنفيذ
مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي   و  موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي

م�شروع تكامل

عمان- الأردن
29- 30 اآذار 2010
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مقدمة
حت���ت رعاية وزارة �شوؤون امل���راأة الفل�شطينية ووزارة التنمية الجتماعي���ة الأردنية عقد يف فندق 
وذلك  لند مارك يف عمان- الأردن املوؤمتر الإقليمي “نحو بناء نظام حتويل للن�شاء املعنفات”، 

بتاريخ 29 و30 اآذار 2010.

�شارك يف املوؤمتر ممثلون عن وزارة املراأة الفل�شطينية ممثلني بوزيرة �شوؤون املراأة معايل ال�شيدة 
ربيحة ذياب، ووكيلة وزارة �شوؤون املراأة ال�شيدة �شلوى هديب، وعطوفة حمافظ رام اهلل والبرية 
الدكت���ورة ليل���ى غنام، وكل من رئي�شة جمل�ض اأمناء مركز امل���راأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي 
معايل ال�شيدة زه���رية كمال، ورئي�شة جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي 

الدكتورة جمانة عودة. 

كما �شاركت يف املوؤمتر وزيرة التنمية الجتماعية الأردنية، بالإ�شافة اإىل م�شاركني من القطاعني 
احلكومي والأهلي يف الأردن، وم�شاركني من لبنان واملغرب والبحرين، بالإ�شافة اإىل م�شارك من 

اململكة املتحدة وم�شاركة من ال�شويد. )ملحق 1- قائمة احل�شور للموؤمتر(.

كم���ا �شاركت يف املوؤمت���ر ال�شيدة مارينا جوان اأوليف���ا من الحتاد الأوروب���ي، و�شارك يف املوؤمتر 
ممثل���ون ع���ن وزارة ال�شوؤون الجتماعي���ة يف فل�شطني، وممثلون عن عدد م���ن موؤ�ش�شات املجتمع 
املدين العاملة يف جمال مناه�شة العنف �شد املراأة يف فل�شطني. بالإ�شافة اإىل م�شاركة عدد من 

العاملني يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن وفل�شطني ولبنان و�شوريا.

وق���د و�شل ع���دد احل�شور يف املوؤمت���ر اإىل 73 �شخ�شا، عقد املوؤمتر على م���دار يومني، وتت�شمن 
بالإ�شاف���ة اإىل اجلل�شة الفتتاحية خم�ض جل�شات، مت فيه���ا عر�ض الحتياجات وال�شرتاتيجيات 
لبناء نظام حتويل، وعر�ض جتارب بع�ض الدول العربية والتجارب الدولية يف اإن�شاء نظام حتويل، 
وعر�ض عن ال�شتجابة ال�شحية للعنف �شد املراأة، ومت يف اجلل�شة الأخرية تق�شيم احل�شور اإىل 
جمموع���ات وفقا لتخ�ش�شاتهم، بحيث يت���م العمل على و�شع عنا�شر نظام التحويل الفل�شطيني 

بناء على خرباتهم املتنوعة، وبناء على العرو�ض التي متت خالل يومي املوؤمتر.

وق���د متت تغطي���ة املوؤمتر يف ال�شح���ف الأردنية والفل�شطيني���ة قبل واأثناء وبع���د عقده؛ حيث مت 
ن�ش���ر بي���ان �شحفي يعلن عقد املوؤمتر، تاله التغطية ال�شحفية لأح���داث املوؤمتر ل �شيما اجلل�شة 
الفتتاحي���ة، ومت عقد لق���اء تلفزيوين يف التلفزي���ون الأردين حول املو�شوع ي���وم الأربعاء املوافق 
2010/3/31 �شاركت به كل من ال�شيدة �شلوى هديب وكيلة وزارة �شوؤون املراأة والأ�شتاذة اأ�شمى 
خ�ش���ر م���ن اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش���وؤون املراأة وال�شيدة رحاب �شندوق���ة مديرة الربامج يف 

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي.
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وقائع اجلل�شة االفتتاحية
اجلل�شة االفتتاحية

مديرة مركز املراأة لالإر�شاد ال�شيدة مها اأبوديةرئي�شة جل�شة افتتاح املوؤمتر
القانوين والجتماعي- 

فل�شطني
معايل ال�شيدة هالة كلمة الفتتاح9:00- 9:10

ب�شي�شو لطوف
وزيرة التنمية الجتماعية- 

الأردن
معايل ال�شيدة ربيحة كلمة الفتتاح9:10- 9:20

ذياب
وزيرة �شوؤون املراأة – 

فل�شطني
حمافظ رام اهلل والبرية- عطوفة د. ليلى غنامكلمة حمافظة رام اهلل والبرية9:30- 9:40

فل�شطني
 Ms. Marinaكلمة الحتاد الأوروبي9:40- 9:50

Juan Oliva
Task Manager 
-European 
Commission 
Technical 
Assistance Office

 -9:50
10:00

رئي�شة جمل�ض اإدارة مركز ال�شيدة زهرية كمالكلمة ترحيب وافتتاح
املراأة لالإر�شاد القانوين 

والجتماعي- فل�شطني
ال�شورة اجلماعية

 -10:00
10:15

ا�شرتاحة
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وقائع اجلل�شة االأوىل
اجلل�شة االأوىل: بناء نظام حتويل: االحتياجات واال�شرتاتيجيات

مدي���رة موؤ�ش�ش���ة ج���ذور لالإمناء د. �شلوى النجاباإدارة اجلل�شة
ال�شحي والجتماعي- فل�شطني

مارين���ا مقررة اجلل�شة ال�شي���دة 
زايد

موؤ�ش�شة ج���ذور لالإمناء ال�شحي 
والجتماعي- فل�شطني

من���ال عر�ض م�شروع "تكامل"10:15- 10:25 الأ�شت���اذة 
اجلعبة 

 - "تكام���ل"  م�ش���روع  مدي���رة 
مركز امل���راأة لالإر�ش���اد القانوين 

والجتماعي- فل�شطني
تقيي���م 10:25- 11:00 درا�ش���ة  عر����ض 

اخلدماتي���ة  الحتياج���ات 
والتعليمي���ة ملكافح���ة العنف 
الأرا�ش���ي  يف  امل���راأة  �ش���د 

الفل�شطينية

فار�ش���ني  د. 
اغاكبيان

م�شت�شارة يف الإدارة وباحثة

ال�شلط���ة 11:00- 11:20 اإ�شرتاتيجي���ة 
مناه�ش���ة  يف  الفل�شطيني���ة 

العنف �شد املراأة

�شل���وى  ال�شي���دة 
هديب

امل���راأة-  �ش���وؤون  وزارة  وكيل���ة 
فل�شطني

نظ���ام 11:20- 11:40 بن���اء  اإ�شرتاتيجي���ة 
التحوي���ل يف مناطق عمليات 

وكالة الغوث الدولية

الجتماع���ي- د. �شناء جال�شي الن���وع  م�شت�ش���ارة 
وكالة الغوث الدولية- الأردن

نقا�ض11:40- 12:10
ا�شرتاحة12:10- 12:20
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عر�ض م�شروع “تكامل”
الأ�شتاذة منال اجلعبة

مديرة م�شروع “تكامل”

مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي

فل�شطني.

مع بداية عام 2009 اأطلق مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي بالتعاون مع موؤ�ش�شة جذور 
لالإمن���اء ال�شحي والجتماعي م�شروع “بناء نظ���ام حتويل خدمات قانوين- �شحي – اجتماعي 
م�شتدام يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة” وذلك بتمويل من املفو�شية الأوروبية وي�شتمر امل�شروع 

ملدة ثالث �شنوات.

اأهمية امل�شروع
عل���ى الرغم من نق�ض البيانات ال�شمولية حول مدى انت�ش���ار العنف �شد املراأة يف فل�شطني، ويف 
ظ���ل غياب نظام حتويل منهج���ي وموثوق، ت�شري الدلئل اإىل ارتفاع عدد احلالت ل �شيما يف ظل 
وجود عدد من العوامل التي توؤثر �شلبًا على الن�شاء الفل�شطينيات وعلى �شعيهن لتحقيق امل�شاواة 
ب���ني اجلن�شني؛ ابتداًء من وج���ود الحتالل الإ�شرائيلي  وتدهور الأو�ش���اع الأمنية والقت�شادية، 
والع���ادات والتقاليد والثقاف���ة املجتمعية التي تتعامل مع املراأة على اأنه���ا مبكانة اأدنى من مكانة 
الرج���ل، اإىل الو�ش���ع القان���وين الذي ي�شكل عقب���ة كاأداء اأمام حت�شني و�شع امل���راأة يف ظل غياب 
القوانني اخلا�شة بحماية الن�شاء من العنف القائم على النوع الجتماعي، وعدم تقدمي احلماية 
الكافية حلقوق الن�شاء يف القوانني الفل�شطينية ال�شارية، اإىل غياب نظام ر�شمي للتحويل، ونق�ض 
املوؤ�ش�ش���ات واخلدم���ات ل�شال���ح الن�شاء، كالبيوت الآمن���ة، اإىل �شرورة تطوي���ر وحت�شني قدرات 
مقدم���ي اخلدم���ات ال�شحية والجتماعي���ة والقانونية لتقدمي امل�شاعدة للن�ش���اء �شحايا العنف، 
و�ش���رورة الرتكيز على ق�شايا العن���ف �شد املراأة يف املناهج التعليمي���ة يف كليات الطب والقبالة 
والتمري�ض ويف املوؤ�ش�شات الر�شمية املختلفة القائمة على اإنفاذ القانون، وذلك كله يف ظل وجود 
�شعف يف ال�شيا�شات على امل�شتوى الوطني لتطبيق اأي نوع من العمل املنهجي يف هذا اخل�شو�ض. 

اأهداف امل�شروع ون�شاطاته
يه���دف امل�ش���روع اإىل امل�شاهمة يف حت�ش���ني تقدمي اخلدم���ات القانونية وال�شحي���ة والجتماعية 
للن�شاء �شحايا العنف القائم على النوع الجتماعي واملعر�شات خلطر العنف، وذلك من خالل:

• الت�شبيك بني الأطراف الوطنية والإقليمية من القطاعات القانونية وال�شحية والجتماعية 	
لتبادل اخلربات.
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• تقدير الحتياجات وحتديد املوارد الوطنية لبناء نظام التحويل.	

• ت�شمي���م منوذج لنظ���ام متكامل لتحويل الن�ش���اء �شحايا العنف اإىل اخلدم���ات القانونية-	
الجتماعية-ال�شحية والربتوكولت التنفيذية. 

• اختب���ار نظ���ام التحويل يف منطق���ة جغرافية واح���دة يف ال�شفة الغربي���ة وتقييمه يف عملية 	
م�شرتكة مع الأطراف الرئي�شية ذات ال�شاأن.

• حتديث وحدات املناهج امل�شتخدمة وكليات الطب والقبالة والتمري�ض واملوؤ�ش�شات الر�شمية 	
املختلفة القائمة على انفاذ القانون.

• تنفي���ذ حمل���ة اإعالمي���ة لل�شغط من اأج���ل تبني نظام التحوي���ل ب�شكل ر�شمي عل���ى امل�شتوى 	
الوطني.

مراحل امل�شروع
�شيتم تنفيذ ن�شاطات امل�شروع على ثالث مراحل: 

املرحلة االأوىل: التعبئة وحتديد االحتياجات
�شيعم���ل امل�شروع عل���ى جمع اجله���ات الفاعلة ذات ال�شلة م���ن القطاعات القانوني���ة وال�شحية 
والجتماعي���ة ملنا�ش���رة امل�شروع واإتاح���ة الفر�شة للحوار فيم���ا بينهم ومن ثم عق���د �شل�شلة من 
ور�ش���ات العمل والجتماع���ات امل�شرتكة للجان التوجيهي���ة والتن�شيقية للم�ش���روع وامل�شكلتني من 
منظم���ات املجتم���ع امل���دين ذات ال�شلة ونظرائها م���ن القطاع احلكومي. كما �شيت���م العمل على 
ت�شكيل جلنة فنية م�شرتكة بني القطاعات املختلفة )اللجنة الفنية(  يتمثل دورها يف امل�شاركة يف 

تطوير نظام التحويل و�شمان ا�شتدامته وا�شتن�شاخه يف امل�شتقبل. 

وعل���ى امل�شت���وى الإقليم���ي، �شيتم الت�شبي���ك مع بع�ض ال�شب���كات والئتالف���ات القائمة يف الوطن 
العربي والتي تعنى بق�شايا العنف �شد املراأة، بهدف ال�شتفادة من جتاربهم لبناء نظام حتويل 

فل�شطيني. 

و�شيتم يف هذه املرحلة كذلك القيام مب�شح خلدمات املوؤ�ش�شة العاملة يف جمال العنف �شد املراأة 
وذل���ك به���دف حتديد الحتياجات والفج���وات يف اخلدمات يف حمافظات ال�شف���ة الغربية. كما 
�شيت���م القيام بدرا�شة للمناه���ج احلالية لأكادميية ال�شرطة وكليات الط���ب والقبالة والتمري�ض، 

لدمج ق�شايا العنف �شد املراأة �شمن املناهج التعليمية. 

املرحلة الثانية: تطوير نظام التحويل واأدواته وجتربة النظام
ا�شتن���ادا اإىل نتائج وتو�شيات حتديد الحتياجات وم�شح اخلدمات، �شتتم �شياغة نظام التحويل 
وبروتوك���ولت العم���ل، بحيث يراع���ى فيه ال�شتف���ادة من جتارب ال���دول الأخ���رى، وال�شتجابة 
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لالحتياجات التي مت حتديدها يف امل�شح، بحيث يكون قاباًل للتنفيذ حمليًا.

و�شتت���م جتربة نظ���ام التحويل يف اإح���دى حمافظات ال�شف���ة الغربية ملدة �شتة اأ�شه���ر، و�شتعقد 
ور�ش���ات عمل تدريبي���ة واجتماعات للجه���ات ذات العالقة حول كيفية ا�شتخ���دام نظام التحويل 
والربوتوك���ولت، و�شيعقب هذه الف���رتة تنظيم ور�شة عمل للجهات الفاعل���ة املعنية لعر�ض نتائج 

الفرتة التجريبية واأخذ التو�شيات واملالحظات بخ�شو�ض التعديالت الالزمة. 

وبالتزام���ن م���ع �شياغة نظ���ام التحويل اجلدي���د، �شيتم حتدي���ث مناهج كليات الط���ب والقبالة 
والتمري����ض وال�شرطة، بحيث ت�شتمل هذه املناهج على ق�شايا العنف �شد املراأة، ل�شمان  تقدمي 

خدمات نوعية ومنا�شبة للن�شاء �شحايا العنف والن�شاء املعر�شات للخطر. 

املرحلة الثالثة: املنا�شرة والتثقيف حول النظام اجلديد وتعميمه 
�شرتك���ز املرحلة النهائية للعمل على تكثيف جهود املنا�شرة والتثقيف لتعميم النظام وماأ�ش�شته. 
و�شيت���م تزوي���د مقدمي اخلدم���ات القانونية وال�شحي���ة والجتماعية مبه���ارات ا�شتخدام نظام 
التحويل وتعميمه يف اأو�شاطهم من خالل تبني نهج تدريب املدربني، حيث �شيتم تدريب امل�شوؤولني 
البارزين يف كل قطاع بحيث يقوموا باإجراء تدريبات لحقة تغطي جمموعة وا�شعة من املهنيني.

ويف املراح���ل النهائي���ة للم�شروع �شيت���م تنفيذ حملة اإعالمي���ة لتبني نظام التحوي���ل ر�شميًا على 
امل�شتوى الوطني. 
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عر�ض درا�شة تقييم االحتياجات اخلدماتية والتعليمية
ملكافحة العنف �شد املراأة يف االأرا�شي الفل�شطينية 

د. فار�شني اغاكبيان

باحثة وم�شت�شارة يف الإدارة

اأجري���ت درا�شة و�شفية انطباعية بدءًا من تقييم الحتياجات وا�شتطالع اخلدمات كخطوة اأوىل 
لتوفري املعلومات التي من �شاأنها اأن ت�شاعد يف بناء نظام حتويل �شمن تطلع �شامل اإىل مناه�شة 

العنف �شد املراأة. وقد هدفت املكونات الأربعة لهذه الدرا�شة اإىل:

• تقيي���م اخلدمات والإج���راءات القانونية وال�شحي���ة والجتماعية املتوف���رة للن�شاء �شحايا 	
العن���ف والن�شاء املعر�ش���ات للخطر يف �شبع حمافظ���ات يف ال�شفة الغربية، ه���ي: قلقيلية، 
ونابل����ض، واأريحا، ورام اهلل، والقد�ض، وبيت حل���م، واخلليل. وحتديدًا، تقييم اإىل اأي مدى 
يت���م التعام���ل مع ق�شاي���ا العنف القائم عل���ى الن���وع الجتماعي يف مواقع خمت���ارة لتقدمي 
اخلدم���ات به���دف تقييم الفج���وة يف اخلدمات. بالإجم���ال، مت ا�شته���داف 308 موؤ�ش�شات 
اجتماعي���ة وقانونية و�شحية حكومية واأهلية لإجراء املقاب���الت، ووافقت 280 موؤ�ش�شة على 

امل�شاركة.

• تقيي���م اإىل اأي مدى يتم تناول ق�شايا العنف القائم على النوع الجتماعي يف بع�ض املناهج 	
املخت���ارة وذات العالق���ة به���دف تقييم الفج���وات يف التدري���ب النظري والعمل���ي للمهنيني 
امل�شتقبليني الذين ميكن اأن يتواجهوا مع حالت لن�شاء معنفات يف جمالت ومواقع عملهم. 
مت ا�شته���داف 40 برناجم���ًا اأكادميي���ًا يف جم���ال الط���ب، والتمري����ض، والقبال���ة، وتدريب 
ال�شرط���ة، والعمل الجتماعي، واحلق���وق، وتدريب عامالت �شحة املجتم���ع، وعلم النف�ض، 
والن���وع الجتماعي والتنمية، وال�شحة العام���ة، والإدارة، يف 18 كلية وجامعة فل�شطينية يف 
ال�شف���ة الغربي���ة. ووافق على امل�شارك���ة 34 برناجمًا من اأ�شل 40 برناجم���ًا مت ا�شتهدافها، 

وبالتايل اأجريت معها املقابالت، وذلك بن�شبة ا�شتجابة ت�شاوي %88.

• تقيي���م اإىل اأي مدى يتم التعام���ل مع ق�شايا العنف القائم على الن���وع الجتماعي يف دوائر 	
ال�شرط���ة به���دف حتديد الفجوات يف اخلدمات واملكونات الالزم���ة والتي ل تتوفر يف دوائر 
ال�شرطة التي ميكن اأن تتواجه مع حالت لن�شاء معنفات. مت التوا�شل مع 17 دائرة ووافقت 

جميعها على امل�شاركة )%100(.

• تقيي���م مدى اإدراك الن�شاء �شحايا العن���ف لحتياجاتهن اإىل الرعاية واإىل اأي مدى ي�شعرن 	
بالر�ش���ا عن مقدمي اخلدمات بهدف اإبراز الفج���وات يف اخلدمات وامل�شاعدة يف ت�شميم 
خدم���ات �شمولي���ة وتكاملي���ة. مت ا�شته���داف 44 ام���راأة من خ���الل عينة مق�ش���ودة لإجراء 
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املقابالت معهن �شمن هذا امل�شح.

ت�شمنت اخلال�شة وال�شتنتاجات املتعلقة مبكونات الدرا�شة الأربع ما يلي:

1. مقدمو اخلدمات:
• ينبغ���ي مراعاة حجم املحافظات وعدد �شكانها بعناية عن���د توزيع اخلدمات املتاحة �شمن 	

التخطيط امل�شتقبلي للخدمات.

• ينبغي الرتكيز على احتياجات املوؤ�ش�شات املتواجدة يف القد�ض وا�شتمرار �شمودها ومتكينها 	
بالنظر اإىل ت�شديد امل�شايقات التي تتعر�ض لها بهدف اأ�شرلتها.

• تع���د الن�ش���اء امل�شن���ات واملعاق���ات والأ�ش���ريات املح���ررات من الفئ���ات الأك���ر حرمانًا من 	
اخلدم���ات التي تتاح وتقدم من قب���ل املوؤ�ش�شات املختلفة. اإن هذه الفئات بحاجة اإىل املزيد 

من الهتمام.

• ي�ش���ود اعتق���اد باأن جل�ش���ات التوعية وتوزي���ع الن�شرات تعد م���ن الو�شائل الأك���ر فاعلية يف 	
توجي���ه الن�ش���اء لطلب امل�شاعدة يف ق�شاي���ا العنف �شد املراأة. ينبغ���ي الرتكيز على حمتوى 
اجلل�ش���ات والن�شرات وت�شميمها بحيث حتتوي على اأهم املعلومات واأكرها فائدة من اأجل 
التاأثري يف ال�شلوك اأو احلث على الت�شرف. كما تعترب عامالت �شحة املجتمع م�شدرًا جيدًا 

للمعلومات يف امليدان ول بد من تعزيز تدريبهن على ق�شايا العنف �شد املراأة.

• ل ينبغي للمعايري امل�شتخدمة يف ا�شتقبال حالت الن�شاء املعنفات اأن تردع الن�شاء عن طلب 	
امل�شاعدة.

• اأ�شارت املوؤ�ش�شات املبحوثة اإىل اأنها ا�شتقبلت ما يقارب يف جمموعه 4500 حالة من خمتلف 	
اأنواع العنف �شد املراأة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية. اإن هذا الرقم يعطي انطباعًا فح�شب 
ع���ن الأعداد الفعلية، اإذ اأن العديد من احلالت ل يبلغ عنها، وخا�شة تلك املتعلقة بالإيذاء 

اجل�شدي واجلن�شي.

• يعتقد اأن الن�شاء املتزوجات يف �شن 30 عامُاً فاأكر ي�شعني اأكر من �شواهن لطلب امل�شاعدة 	
من املوؤ�ش�شات املقدمة للخدمات بخ�شو�ض ق�شايا العنف �شد املراأة.

• اإن الدع���م املحدود ال���ذي تتلقاه الن�شاء املعنف���ات من خمتلف امل�شادر ي���ربز احلاجة اإىل 	
التوعي���ة ح���ول هذه الق�شاي���ا، وكذلك حول املحرم���ات التقليدية التي حتي���ط بالعنف �شد 

املراأة.

• اإن للوق���ت الذي يق�شى مع الن�شاء املعنفات اأهمية بالغة يف تعافيهن وبناء الثقة يف النظام، 	
ولذلك فهو بحاجة اإىل مراجعة حري�شة من جانب مقدمي اخلدمات.
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• ثم���ة غي���اب للنهج ال�شمويل يف التعامل م���ع العنف �شد املراأة مبا يت�شم���ن املكونات الطبية 	
والنف�شية والقانونية والجتماعي���ة والروحية، و�شعف يف توطيد اإجراءات وا�شحة ومكتوبة 

مبا ي�شمن الثبات يف ال�شلوك املهني ويف تقدمي اخلدمات.

• ينبغ���ي الدف���ع باجتاه توفري فري���ق �شامل لتقدمي الرعاي���ة اأثناء ال�شع���ي م�شتقباًل لتح�شني 	
اخلدمات واأثرها.

• ينبغ���ي العمل على تعزيز بن���اء املرافق الالزمة يف �شياق من تقدمي الرعاية ال�شاملة للن�شاء 	
املعر�شات للعنف.

• ي���دل غي���اب الربوتوكولت يف مرافق تق���دمي اخلدمات على اأن هناك ع���دم ثبات يف تقدمي 	
الرعاية.

• اإن العوائ���ق الت���ي يواجهها مقدم���و اخلدمات عند التعام���ل مع حالت العن���ف �شد الن�شاء 	
بحاج���ة اإىل اأن يتم الهتمام به���ا يف ال�شياق العام لل�شلوك الجتماع���ي والتنميط والأدوار 

املرتابطة ملختلف القطاعات واملوؤ�ش�شات ال�شحية والتعليمية وال�شبابية وغريها.

• م���ن ال�ش���روري عند التعامل م���ع ق�شايا العن���ف �شد امل���راأة اأن يجري التخطي���ط للموارد 	
الب�شرية وتوظيفها بناًء على احلاجة للرعاية ال�شحية يف نطاق اإطار �شمويل، مع الهتمام 
بالتدريب امل�شتمر للمهنيني الذين يقدمون اخلدمات والتفاعل بينهم وفهم اأدوار كل منهم 

كاأع�شاء يف فريق واحد وفهم كيف تتكامل الأدوار فيما بينهم.

2. املناهج:
• ت�شكل برامج التمري�ض والقبالة واحلقوق غالبية الربامج املتعلقة باملو�شوع التي يتوفر فيها 	

اأعل���ى عدد من اخلريج���ني الذين يتوقع اأن يتعاملوا مع ق�شايا العن���ف �شد املراأة، وبالتايل 
فهي بحاجة اإىل اهتمام خا�ض ل�شمان دمج هذه الق�شايا وتغطيتها بعمق.

• تتعلق املوا�شيع التي تغطيها املناهج باأكرب قدر بتقدمي اخلدمات للن�شاء يف نطاق التدخالت 	
واملعاجلة الفورية )ال�شحة الإجنابية، وتقييم املخاطرة، والتقييم النف�شي، الخ(، فيما اأن 
املوا�شي���ع التي تنال اأقل حجم من التغطية تتعلق باملمار�شات الإجرائية واملنا�شرة والوقاية 
)التوثي���ق، وق�شاي���ا املنا�ش���رة، والتوعي���ة حول حق���وق امل���راأة وا�شتحقاقاته���ا، والتحويل، 
والتفاقي���ات الدولي���ة(. ومع اأن���ه من ال�ش���روري موا�شلة الرتكي���ز على الق�شاي���ا املتعلقة 
باملعاجل���ة، يظل من املهم اأي�شًا اعتبار املوا�شيع الأخرى التي ت�شكل جزءًا من الإطار العام 
لنظام التعامل مع العنف �شد املراأة حتى يتم اإدراجها يف املناهج بالعمق الذي يتنا�شب مع 

نوع الربنامج.

• تفتق���ر غالبي���ة الربامج اإىل وجود م���واد تعليمية اأو تدريبية باللغ���ة العربية، وهو اأمر جدير 	
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مبزيد من الهتمام.

• يل���زم اأن ت���ويل املناهج قدرًا اأكرب م���ن الهتمام بالعنف ال�شيا�شي �شد امل���راأة والعنف �شد 	
الن�شاء املعاقات.

• تع���د اخل���ربة العملي���ة الت���ي يكت�شبها الطلب���ة حج���ر الأ�شا����ض بالن�شبة لتق���دمي اخلدمات 	
م�شتقب���اًل. ويكت�ش���ب الك�شف عن احل���الت اأهمية بالغ���ة لأنه ي�شكل اخلط���وة الأوىل للعمل 
التايل مع �شحايا العنف. وقد دلت النظرة اإىل هذا املجال على عدم كفايته من ناحية توفر 
فر����ض املمار�شة العملية �شم���ن الربامج املبحوثة. وتقف عامالت �شح���ة املجتمع، وكذلك 
الأخ�شائي���ون والأخ�شائيات الجتماعيات، يف خطوط املواجه���ة الأمامية يف املجتمع، لذا 
ينبغ���ي الرتكي���ز يف تدريبهم على كيفية التع���رف على احلالت و�شبل ت�شجي���ع الن�شاء على 

طلب امل�شاعدة، اإىل جانب توفري املعلومات الكافية عن املوارد املتاحة لتقدمي امل�شاعدة.

• م���ن ال�شروري العمل على تطوير التدريب العملي والبنية التحتية للتدريب، �شواًء املادية اأو 	
الب�شرية، مع الرتكيز على: مراكز �شحة املجتمع والإر�شاد، واملراكز القانونية والجتماعية، 
واملدار�ض، وامل�شت�شفيات التي ت�شتخدمها الربامج باأكرب قدر يف تنفيذ التدريب العملي على 

التعامل مع العنف �شد املراأة.

• هناك نق�ض يف الإر�شاد حول العنف �شد املراأة كخدمة موؤ�ش�شية للطلبة يف خمتلف الربامج 	
الأكادميي���ة، وبالت���ايل فاإن ه���ذا املجال بحاج���ة اإىل مزيد من الهتم���ام. فغالبية الربامج 

واملوؤ�ش�شات التي ت�شت�شيفها ل تقدم هذه اخلدمة.

3. دوائر ال�شرطة:
• تفتق���ر دوائر ال�شرط���ة اإىل وحدات خا�شة خلدم���ة الن�شاء �شحايا العن���ف. من ال�شروري 	

العمل على الرتويج ملثل هذه الوحدات وتاأ�شي�شها. 

• ينبغي الثناء على تاأ�شي�ض وحدات حلماية الأ�شرة يف املحافظات، وينبغي دعم تاأ�شي�شها يف 	
كافة املحافظات.

• تفتق���ر دوائر ال�شرطة اإىل املع���دات الالزمة لتقدمي اأف�شل اخلدم���ات املمكنة، وحتتاج اإىل 	
الدعم يف هذا اخل�شو�ض.

• تتوفر قواعد بيانات ن�شبيًا ولكن يتوجب اإقامتها يف الدوائر التي تفتقر اإليها، وينبغي حتليل 	
قواعد البيانات هذه من ناحية املحتوى والعمل على تطويرها حيثما تتوفر.

• اإن الوج���ود الن�شبي لأفراد �شرطة مدرب���ني واأخ�شائيني قانونيني يف دوائر ال�شرطة للتعامل 	
م���ع ق�شاي���ا العنف بعد موؤ�شرًا على وجود توجه قوي نحو اعتبار العنف عماًل جنائيًا يتطلب 
التدخل من ال�شرطة واملتابعة القانونية. اإل اأن غياب الكادر الطبي والأخ�شائيني النف�شيني 
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يث���ري الت�ش���اوؤل بخ�شو����ض غياب نهج �شم���ويل يف التعامل م���ع احتياجات �شحاي���ا العنف، 
وبالتايل حتديد جمالت الدعم الالزم. 

• يج���ب اأن يتوف���ر يف كافة دوائر ال�شرط���ة طاقم مدرب على التعامل م���ع ق�شايا العنف �شد 	
امل���راأة. وغياب ه���ذا الطاقم املوؤهل يف 50% م���ن الدوائر املبحوثة ينب���ه اإىل احلاجة للبدء 

بتقدمي مثل هذا التدريب على الفور. 

• اإن متابع���ة الن�ش���اء �شحايا العنف بوا�شطة عنا�شر من ال�شرط���ة الن�شائية يعد اأمرًا جديرًا 	
بالإ�شادة وينبغي احلفاظ عليه.

• ينبغي تعزيز ا�شتخدام مناذج خا�شة للتعامل مع الن�شاء �شحايا العنف.	

• م���ن الناحية الجتماعية، بالإمكان اللجوء اإىل امل�شاع���دة الع�شائرية يف حالت الغت�شاب 	
حتديدًا كو�شيلة لتخفي�ض التوتر. اإل اأن هذه املمار�شة تر�شخ وتقوي وجود نظامني و�شلطتني، 

مما ميكن اأن يعيق ويحد من تاأثري ال�شلطات والإجراءات القانونية للدولة.

• اإن الزيادة التي يعرب عنها يف عدد الن�شاء �شحايا العنف الالتي يهربن اإىل اإ�شرائيل وتقوم 	
ال�شرط���ة الإ�شرائيلية باإرجاعه���ن ت�شتحق الكثري من الهتمام وتث���ري الت�شاوؤلت حول روؤية 
الن�ش���اء ملدى فعالية النظام الجتماع���ي والقانوين وال�شرطي احلايل يف التعامل مع ق�شايا 

العنف.

• اإن ن�شبة كبرية من دوائر ال�شرطة املبحوثة تطلب الدعم من موؤ�ش�شات اأخرى عند التعامل 	
م���ع ق�شاي���ا العنف �شد امل���راأة. لذا يو�شى باأن تت���م مراجعة بروتوك���ولت التن�شيق مع هذه 

املوؤ�ش�شات والعمل على تطويرها �شمن نظام حتويل وطني.

• يجب اأن تكون اإجراءات التعامل مع �شحايا العنف متوفرة ب�شكل خطي حتى ي�شهل الرجوع 	
اإليه���ا ولتحقيق اأغرا�ض امل�شوؤولية وامل�شاءلة، اإىل جانب �شمان الثبات يف تقدمي اخلدمات. 

ويو�شى هنا باإعداد دليل لالإجراءات يتبعه تدريب على ا�شتخدامه. 

• يو�ش���ى ببن���اء برنامج تدريب وطن���ي لكوادر ال�شرطة عل���ى ق�شايا العنف �ش���د املراأة. كما 	
يو�شى باإجراء مراجعة معمقة ملنهاج اأكادميية ال�شرطة ل�شمان وجود تغطية �شاملة للمواد 

املتعلقة بالعنف �شد املراأة واخلربات العملية الالزمة.

• ثم���ة حاجة للمزيد م���ن التقييم لطرق التحويل اإىل دوائر ال�شرط���ة، وينبغي تطوير طريقة 	
عم���ل اأكر انتظامًا ومنهجي���ة واإتباعها ب�شكل خا�ض مع امل�شادر الت���ي حتول ال�شحايا اإىل 

دوائر ال�شرطة. 

• يو�شى باأن تقوم ال�شرطة بالتحرك يف كافة الظروف والأحوال عندما ي�شل اإىل علمها وقوع 	
اأي عمل من اأعمال العنف.
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4. امل�شتفيدات:
• كان���ت ال�شديق���ات وجل�ش���ات التوعية وعام���الت �شحة املجتم���ع والوزارات ه���ي امل�شادر 	

الرئي�شي���ة للمعلومات ح���ول املوارد التي باإمكانه���ا م�شاعدة الن�شاء �شحاي���ا العنف. ينبغي 
البناء على هذا اجلانب يف ا�شتخدام الو�شائل الأكر تاأثريًا والأي�شر و�شوًل لن�شر املعلومات.

• ياأت���ي العن���ف النف�شي والعاطف���ي واللفظي والإذلل عل���ى راأ�ض قائمة الأ�شب���اب التي تدفع 	
الن�ش���اء اإىل طلب امل�شاعدة. اإن هذه الأن���واع من العنف تتطلب يف الغالب وجود اأخ�شائيني 
يف ال�شح���ة النف�شية ومر�شدين للتعامل معه���ا. اإل اأن توفر هوؤلء الأخ�شائيني حمدود على 

الرغم من اأهمية احلاجة لهم.

• من ال�شروري توفري خدمات غري م�شروطة ملناه�شة العنف �شد املراأة.	

• يج���ري التبليغ عن العنف البدين واجلن�شي بن�شبة اأق���ل من اأنواع العنف الأخرى التي تدفع 	
الن�ش���اء اإىل طل���ب امل�شاعدة. وقد ت�شع���ر الن�شاء باأكرب قدر م���ن احل�شا�شية يف الك�شف عن 
هذي���ن النوعني من العن���ف، وبالتايل فقد يكون عدد احلالت املتواجدة يف املجتمع والتي ل 

يبلغ عنها اأعلى بكثري.

• اإن تك���رار توج���ه امل���راأة لط���ب امل�شاعدة يث���ري الت�شاوؤل ح���ول دورة العنف وتك���رار حدوثه، 	
وي�شّع���ب التو�ش���ل اإىل ن�شب وطنية عامة للن�شاء اللواتي يتعر�ش���ن ملختلف اأنواع العنف اإذا 

كانت املرجعية املتخذة يف حتديد هذه الن�شب هي عدد الزيارات.

• تع���د اأ�شرة ال�شحية اأكرب م�شدر للدعم. ومن اجلدير مالحظة اأن الأخوة الذكور ي�شاركون 	
يف تق���دمي هذا الدعم. اإن هذا يوؤكد على اأهمية توعية الن�شاء والرجال على حد �شواء حول 

العنف �شد املراأة و�شبل احلماية واملعاجلة.

• ينبغ���ي الرتكيز على الإعداد والتدريب امل�شتم���ر لالأخ�شائيني والأخ�شائيات الجتماعيات 	
واملخت�شني بال�شحة النف�شية والكوادر القانونية وعامالت �شحة املجتمع، اإذ يبدو اأن هوؤلء 

هم الأكر ات�شاًل مع الن�شاء �شحايا العنف.

• يت���م حتويل اأك���رب ن�شبة من احلالت اإىل وزارة ال�ش���وؤون الجتماعية ووزارة ال�شحة ودوائر 	
ال�شرط���ة. هذا على الرغم من واق���ع اأن الن�شاء امل�شاركات يف املقابالت ذكرن امل�شت�شفيات 
وال�شرط���ة والق�شاء الع�شائري �شمن اجلهات التي قلما يحب���ذن التحويل اإليها. اإن اأ�شباب 
ع���دم حتبي���ذ التحويل اإىل هذه اجله���ات بحاجة اإىل درا�ش���ة، مع �شرورة اتخ���اذ التدابري 
ملعاجلة الو�شع. فيجب اأن تكون جميع اجلهات مهياأة ل�شتقبال احلالت ومتابعتها واأن تلبى 
حاجاته���ا تبعًا لذلك. قد يكون من ال�شروري اإعادة النظر يف طواقم هذه اجلهات ونظمها 
واإج���راءات تعامله���ا مع الن�ش���اء املعنفات، والعمل عل���ى حت�شينها وفقًا لأف�ش���ل املمار�شات 
الت���ي تتيحه���ا الظروف. من اجله���ة املقابلة، يعترب الق�ش���اء الع�شائري ج���زءًا من الن�شيج 
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الجتماع���ي وواقعًا فعليًا. ل���ذا من ال�شروري و�شع اإ�شرتاتيجي���ة ل�شمان اأن تكون تدخالت 
الزعماء الع�شائريني اأكر اعتمادًا على املعرفة واأكر ح�شا�شية من ناحية النوع الجتماعي.

• ثم���ة اأهمية كبرية لأن�شطة التدريب والتوعي���ة ويجدر اأن حتظى باهتمام املوؤ�ش�شات املوظفة 	
للطواقم وبرامج التدريب.

• ينبغ���ي البناء على الر�شا العام للم�شتفيدات م���ن اخلدمات املقدمة لهن مع زيادة الرتكيز 	
على تعزيز التدابري التي ت�شاهم يف ر�شا امل�شتفيدات.

• ل ت���زال نظرة املجتم���ع اإىل الن�شاء �شحايا العنف متثل عقبة كب���رية اأمام مناه�شة العنف 	
�ش���د املراأة وتعزيز ال�شعي يف طلب امل�شاعدة. اإن ه���ذا الأمر ي�شتدعي اإجراء اأن�شطة توعية 
مكثفة ملختلف الفئ���ات العمرية، بدءًا من املدار�ض وخمتلف اأماكن التثقيف، والرتكيز على 

القادة املجتمعيني و�شانعي القرار.

تت�شمن اال�شتنتاجات والتو�شيات االإجمالية الرتكيز على:
• البنية التحتية: مرافق م�شممة ب�شكل خم�شو�ض ل�شتقبال الن�شاء و�شمان ال�شرية.	

• امل���وارد الب�شري���ة: التدريب الأ�شا�ش���ي، والتدريب يف موق���ع العمل، والتعلي���م مدى احلياة، 	
والتدريب املخت�ض، والرتكيبة املنا�شبة للفريق بحيث ي�شم العدد الكايف من املهنيني.

• النظم والإج���راءات، وتاأ�شي�ض نظام ر�شد وطني، وتطوير قانون حلماية الأ�شرة ومبادرات 	
حماي���ة، اإىل جانب المتثال للقان���ون، ودعم ذلك بنظام وطيد للتحويل، والتكامل يف توفري 

اخلدمات، والت�شبيك والتاآزر بني مقدمي اخلدمات.

• التوعي���ة املجتمعي���ة واملنا�ش���رة: تعميم املعلومات، والعم���ل مع �شانعي الق���رار، والبدء من 	
مرحلة املدر�ش���ة، وا�شتهداف الرجال والن�شاء يف حمالت التوعي���ة والتدريب والئتالفات، 
وال�شتف���ادة م���ن و�شائ���ط الإعالم، والرتكي���ز على تدري���ب وعمل عامالت �شح���ة املجتمع 

والأخ�شائيني والأخ�شائيات الجتماعيات.

• البح���وث: درا�شات كمية وكيفية حول العنف �شد املراأة، وتقييم جتارب البلدان الأخرى يف 	
الإقلي���م يف بن���اء ال�شرتاتيجيات والنظ���م الوطنية ملكافحة العنف �شد امل���راأة، والتعلم من 

الدرو�ض امل�شتفادة وتكييفها ح�شب الظرف الفل�شطيني املحدد.

• الت�شبي���ك وبناء الئتالفات: باجتاه تبني التفاقيات الدولي���ة، وو�شع الت�شريعات والقوانني 	
مو�ش���ع التنفي���ذ، وحت�ش���ني ا�شتغ���الل امل���وارد ال�شحيح���ة، وتقوي���ة التكام���ل وال�شمولية يف 

اخلدمات، وتعزيز الأ�ش�ض املعرفية للق�شاء الع�شائري.

• تاأهي���ل الن�ش���اء �شحايا العن���ف: التدريب ال�شخ�ش���ي، والعمل الأ�شرة، والعم���ل على توعية 	
وتاأهيل مرتكبي العنف.
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اإ�شرتاتيجية ال�شلطة الفل�شطينية
يف مناه�شة العنف �شد املراأة

ال�شيدة �شلوى هديب قنام
وكيلة وزارة �شوؤون املراأة
فل�شطني

ر�شالة وزارة �شوؤون املراأة: 
متك���ني وتعزي���ز ق���درات ومكانة امل���راأة الفل�شطيني���ة لت�ش���ارك وت�شه���م يف بناء وتنمي���ة الوطن 
الفل�شطين���ي الدميقراطي، ويف تر�شي���خ جمتمع مدين فاعل حتكمه القي���م الوطنية واحل�شارية 

والإن�شانية وامل�شاواة حقوق مت�شاوية،  فر�ض متكافئة، تقدم للجميع 

املرجعيات التي ت�شتند اإليها وزارة �شوؤون املراأة
• وثيقة ال�شتقالل التي اأقرها املجل�ض الوطني عام 1988	

• الإ�شرتاتيجية الوطنية للمراأة الفل�شطينية التي اأقرت عام 1997	

• املوؤمتر الدويل الرابع يف بيجني 1995	

• قرارات املوؤمتر الوزاري العربي اخلا�ض باملراأة يف عمان 1996	

• قرار جمل�ض الأمن الدويل رقم 1325 للتعامل مع املراأة يف مناطق النزاع امل�شلح	

• 	 )  CEDAW اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )�شيداو

االأهداف االإ�شرتاتيجية
• حماربة العنف املوجه �شد الن�شاء.	

• رفع م�شاركة املراأة يف ر�شم ال�شيا�شات و �شنع القرار.	

• رفع م�شاركة املراأة يف �شوق العمل وتقليل وطاأة الفقر على الن�شاء.	

• تعزيز وتطوير اللتزام احلكومي واآليات املتابعة والتقييم يف جمال النوع الجتماعي 	

اجنازات ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء 
• توقيع الرئي�ض على اتفاقية �شيداو يف عام 2009	
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• تبني قرار 1325 حلماية الن�شاء يف النزاعات	

• ت�شكيل اللجنة الوطنية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء يف عام 2008 	

• ت�شكيل وحدات النوع الجتماعي يف الوزارات 	

• املوازنة امل�شتجيبة للنوع الجتماعي 2008	

• اهتمام احلكومة بق�شية الن���وع الجتماعي الذي ترجم من خالل اعتماد النوع الجتماعي 	
كقطاع ا�شا�شي يف اخلطة ال�شرتاتيجية الوطنية 

• النتهاء من اعداد اخلطة ال�شرتاتيجية الوطنية للنوع الجتماعي 	

القرارات ال�شادرة حلماية الن�شاء من العنف 
• ق���رار جمل�ض الوزراء رقم 366ل�شنة 2005 اخلا����ض بتعزيز احلماية للمراأة املعنفة : يحدد 	

دور كل من اجلهات الر�شمية �شالحياتها يف حماية الن�شاء من العنف

•  قرار رق���م 12/65/08/م.و/�ض.ف الداعي اىل اإلغاء م�شمى وحدة �شوؤون املراأة لت�شتبدل 	
وت�شبح وحدة النوع الجتماعي يف الوزارات وتكون مهام وم�شوؤوليات وحدة النوع الجتماعي 

يف الوزارات 

• ق���رار جمل�ض ال���وزراء رقم )12/59/0/م.و/����ض.ف( يف عام 2008 الداع���ي اىل ت�شكيل 	
اللجنة الوطنية ملكافحة العنف �شد املراأة 

• ق���رار جمل�ض الوزراء لع���ام 2009 باإعداد اخلطة الوطنية ال�شرتاتيجية على ان يكون النوع 	
الجتماعي قطاعا رئي�شيا 

االإط��ار العام الذي يحكم عمل وزارة �ش��وؤون املراأة يف تطوير اخلطة 
االإ�شرتاتيجية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء

• الإميان بان حقوق املراأة هي حقوق اإن�شان 	

• اللتزام احلكومي يف عملية مناه�شة العنف �شد الن�شاء 	

• اإ�ش���راك الن�ش���اء اأنف�شهن يف تطوير روؤيته���ن بالإ�شرتاتيجية الوطني���ة ملناه�شة العنف �شد 	
الن�شاء 

• اإ�شراك الرجال والأولد  ب�شكل مركزي يف عملية مناه�شة العنف �شد الن�شاء 	

• تعزيز دور البحث والتوثيق لت�شبح مرجعية اأ�شا�شية يف عملية مناه�شة العنف �شد الن�شاء 	

• تعزيز دور الإعالم يف عملية مناه�شة العنف �شد الن�شاء 	
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• تعزي���ز مبداأ ال�شراكة بني املوؤ�ش�ش���ات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�ض يف عملية 	
مناه�شة العنف 

• تقوية ومنهجة اآليات تبادل املعلومات واخلربات بني الأطراف املختلفة مبا يتعلق مبناه�شة 	
العنف �شد الن�شاء 

• تفعيل واإيجاد اآليات الرقابة واملتابعة على امل�شتوى احلكومي ملناه�شة العنف �شد الن�شاء 	

منهجية العمل
اعتم���دت عملية اإعداد اخلط���ة الإ�شرتاتيجية على مبداأ ال�شراكة التام���ة ما بني جميع الأطراف 
�ش���واء من القطاع احلكوم���ي، اخلا�ض وغري احلكوم���ي اإ�شافة اإىل الن�ش���اء اأنف�شهن من املواقع 
املختلف���ة والن�شاء يف بي���وت الآمان. وذلك اإميانا م���ن وزارة �شوؤون املراأة باأهمي���ة اإ�شراك جميع 
الفئ���ات يف عملية اإع���داد اخلطة الإ�شرتاتيجية لتع���رب عن احتياجات جمي���ع الفئات دون متييز 

لتنعك�ض على عملية تبني هذه اخلطة باقتناع تام كونها انبثقت من قبل جميع الفئات. 

مرتكزات اخلطة االإ�شرتاتيجية
• اعتم���اد م�شطلح الن�ش���اء وذلك لهتمام ال���وزارة مبناه�شة العنف �ش���د الن�شاء يف جميع 	

مراحل حياتهن بغ�ض النظر عن حالتهن الجتماعية اأو الفئة العمرية . 

• اأن تلبي الإ�شرتاتيجية احتياجات جميع الن�شاء دون متييز يف فل�شطني 	

• اعتم���اد مب���داأ التاأهيل والتمكني لالأط���راف املختلفة – الن�شاء، املعت���دي، الأطفال - كاآلية 	
لتوفري احلماية. 

• اأولوي���ات العم���ل : العنف الأ�ش���ري ، العنف يف م���كان العمل، العنف ال�شيا�ش���ي ) الحتالل 	
الإ�شرائيلي( 

حماور عامة للخطة االإ�شرتاتيجية 
حمور التوعية وت�شمل الفئات الآتية: 

• مع الن�شاء اأنف�شهن حول الثقافة القانونية والتمكني 	

• مع الرجال والأولد 	

• مع الأجهزة التنفيذية الر�شمية 	

• مع الأجهزة غري الر�شمية مثل الع�شائر، اأ�شحاب ذو نفوذ 	

• الإعالم 	
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• امل�شرعني واأ�شحاب القرار 	

حمور بناء قدرات العاملني يف جمال مناه�شة العنف �شد الن�شاء 
• تدريب متخ�ش�ض 	

• اآليات عمل متابعة للمتدربني 	

• نقل التجارب داخل املوؤ�ش�شة وبني املوؤ�ش�شات 	

• برنامج عمل نظري وعملي للمتدربني 	

• متابعة متخ�ش�شة لالأخ�شائيني الجتماعيني والقانونيني العاملني بهذا املجال 	

• الطب ال�شرعي 	

حمور احلماية القانونية 
• مراجعة القوانني املحلية وتعديلها ملا يخدم حماية الن�شاء من العنف 	

• العم���ل عل���ى  امل�شودة املقرتح���ة لقانون حماية الأ�ش���رة من العنف من قب���ل املوؤ�ش�شات غري 	
احلكومية 

• تطوي���ر قانون حلماي���ة الأخ�شائيني الجتماعي���ني واملوؤ�ش�شات العامل���ة يف تقدمي احلماية 	
للن�شاء

• تطوير املحاكم مبا يحفظ كرامة و�شرية الن�شاء اللواتي يتعر�شن للعنف 	

• تطوي���ر دلي���ل اإج���راءات لتو�شي���ح اآليات التعامل م���ع حالت العن���ف ) ال�شتم���اع لل�شهود، 	
الأطفال، كيفية طرح الأ�شئلة، .. ( 

• نظام حلماية ال�شهود 	

حمور التن�شيق والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات املعنية
• حتديد �شيا�شات العمل بني املوؤ�ش�شات ب�شكل وا�شح ور�شمي معتمد 	

• تبادل املعلومات واخلربات 	

• التكاملية يف العمل ما بني املوؤ�ش�شات لتغطية الفجوات 	

وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 
• زيادة عدد بيوت الآمان – ) مرحلي( 	

• �شيا�شات وا�شحة لبيوت الآمان 	
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• بناء قدرات الكادر العامل يف بيوت الآمان 	

• وجود خطة تاأهيلية لتمكني الن�شاء يف بيوت الآمان – خطط ت�شغيلية اأي�شا 	

• نظام لآليات التحويل متفق عليه بني املوؤ�ش�شات العاملة باملو�شوع 	

• تعزيز دعم املجتمع املحيط للن�شاء يف بيوت الآمان 	

• تعزيز �شبكات دعم يف املواقع مل�شاندة الن�شاء اللواتي يتعر�شن للعنف )من الن�شاء القاعدة( 	

• متكني اقت�شادي 	

وزارة ال�شحة 
• تخ�شي�ض اماكن منف�شلة ل�شتقبال احلالت املعنفة يف امل�شت�شفيات	

• توظيف اخ�شائيات اجتماعيات للتعامل مع احلالت 	

• اآليات حتويل مكتوبة ووا�شحة للن�شاء املعنفات 	

• تخ�شي�ض دائرة لتلقي ال�شكاوي يف العيادات وامل�شت�شفيات 	

• بن���اء ق���درات طواقم طبي���ة متخ�ش�شة للتعامل مع ح���الت العنف مراع���ني الفئة العمرية 	
للمعنفات. 

وزارة الرتبية والتعليم 
• متكني املر�شدين واملر�شدات يف التعامل مع حالت العنف 	

• زيادة عدد املر�شدين 	

• توفري المكان املنف�شلة واملنا�شبة لالر�شاد يف املوؤ�ش�شة التعليمية 	

• اآليات حتويل وا�شحة مع اجلهات املخت�شة 	

• تعديل يف املناهج على ا�شا�ض النوع الجتماعي – احرتام كرامة الن�شاء 	

• التن�شي���ق مع وزارة املوا�شالت لت�شهيل و�شول الناث اىل املوؤ�ش�شة التعليمية خا�شة املناطق 	
امله�شمة 

• تق���دمي الدعم والتمكني للفتي���ات املتزوجات واللواتي يرجعن اىل مقاعد الدرا�شة ) الزواج 	
املبكر( 

• اتباع فل�شفة تقوية الذات والثقة بالنف�ض يف العملية التدري�شية مل�شاعدة الفتيات على رف�ض 	
�شيا�شة ال�شمت
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وزارة الداخلية 
• تدريب كادر متخ�ش�ض وخا�شة من الإناث يف عملية التحقيق.	

• تطوي���ر اإج���راءات مكتوبة حول اآلي���ات التعامل مع املراأة التي تتعر����ض اإىل العنف يف عملية 	
التحقي���ق ) تتعلق بتحديد ف���رتة التحقيق، طريقة التحقيق، مكان التحقيق، الأفراد اللذين 

يجرون عملية التحقيق،....(. 

• ف�ش���ل دوائر حماي���ة الأ�شرة عن مق���ر ال�شرطة لل�شري���ة واخل�شو�شية للن�ش���اء، ولت�شجيع 	
الن�ش���اء للتوج���ه لل�شرطة يف حالة ح���دوث العنف اأو تخ�شي�ض ق�ش���م منف�شل داخل املبنى 

التابع لل�شرطة مع مدخل خا�ض. 

• اأن تتمت���ع مراك���ز حماية الأ�شرة بالأثاث املالئ���م والأجهزة ال�شروري���ة ) كمبيوتر، مكاتب 	
مريح���ة (، غرفة ا�شتقبال مريحة و�شحي���ة، حمام لئق، داخل ق�شم حماية الأ�شرة، �شتائر 

)..

• �شرورة عمل وحدات حماية الأ�شرة يف �شاعات الليل وذلك ل�شتقبال احلالت. 	

• اآليات وا�شحة خا�شة بتحويل الن�شاء املعنفات 	

• تدري���ب اأف���راد التحقي���ق عل���ى كتاب���ة التقارير بع���د النتهاء م���ن عملية التحقي���ق بنزاهة 	
ومو�شوعية 

• تدري���ب ق�شم التوثيق يف ال�شرطة على اآليات التوثيق وخا�ش���ة يف الق�شايا اخلا�شة بالعنف 	
�شد املراأة 

املحاور العامة للخطة 
• تاأهيل املعتديني – تطوير برامج 	

• العالم 	

• املتابعة والتقييم 	

  بن���اء خط���ة عملية لعملية املتابع���ة والتقييم والتطوير للخط���ة الإ�شرتاتيجية يف كل مرحلة وهي 
على م�شتويني: 

امل�شتوى الداخلي: داخل وزارة �شوؤون املراأة . 1

امل�شتوى اخلارجي: املوؤ�ش�شات احلكومية . 2

املوازنة
بن���اءا على قرار جمل�ض ال���وزراء اخلا�ض بتبني املوازنة احل�شا�شة للن���وع الجتماعي، فان وزارة 
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�ش���وؤون املراأة �شتعم���ل بعد النتهاء م���ن اإعداد اخلط���ة الإ�شرتاتيجية ملناه�شة العن���ف، املتابعة 
وال�شغط لتخ�شي�ض ن�شبة من املوازنة العامة لل�شلطة لتنفيذ اخلطة. 

التحديات 
على الرغم من التزامنا يف عملية النتهاء من اخلطة الإ�شرتاتيجية الوطنية ملناه�شة العنف، اإل 

ان هناك حتديات ومعيقات توؤثر يف عملية تنفيذ اخلطة وهي: 

• الحتالل الإ�شرائيلي و�شيا�شته القمعية التي ت�شاهم يف زيادة  وترية العنف اإ�شافة اإىل اأنها 	
تعيق الإجراءات الوطنية التي تتخذ يف �شبيل حماية الن�شاء من العنف. 

• النق�ش���ام الداخل���ي وال���ذي نتج عنه ف�شل قطاع غ���زة عن ال�شفة الغربي���ة وهذا له تبعات 	
مبا�شرة على الن�شاء.

• دمج اخلطة الإ�شرتاتيجية ملناه�شة العنف يف خطط الوزارات ذات ال�شاأن .	

• التن�شيق مع املوؤ�ش�شات غري احلكومية واليات املتابعة .	

• املوازنة .	
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based on UNRWA services in the camps.

Challenges in building referral systems
•	 Coordination;
•	 Consistency of approach;
•	 Follow up of victims;
•	 Collecting data;
•	 Competition for visibility;
•	 Accessibility of services;
•	 Quality of services (internally and externally);

Challenges in building referral systems
Not specific to referral:
•	 Clients’ satisfaction;
•	 Respecting victims’ choices;
•	 Resistance among professionals;
•	 Threats from the community;
•	 Legal framework.
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victims needs through for example:
•	 The Community Mental Health Program
•	 The Legal Advice Bureaus
•	 The Equality in Action program
There is a need for a more comprehensive response to GBV

Approach to building the referral system
•	 UN framework for action to end violence against women;
•	 Building on the existing interventions;
•	 Adapting to the differing context of the 5 fields of operations;
•	 Adapting and developing UNRWA capacities and the 

competencies. UNRWA approach

Important steps
•	 Assessing internal resources, capacities and competencies;
•	 Mapping external actors;
•	 Follow up system; 
•	 Coordination mechanism;
•	 M&E, impact measurement and learning mechanism. 

Referral systems in UNRWA areas of operations
In Lebanon, a pilot intervention in the Tyr area: UNRWA staff 
detect and follow up; 
External case management..In Gaza, detection, services 
and follow up mainly through UNRWA services: counseling 
through the CMHP, legal advice through the 
LAB, social interventions by the RSW. Follow up and a learning 
component is included.

Referral systems in UNRWA areas of operations
In Syria, the referral system is initiated through the WPCs, 
social interventions and follow up components are added to 
the legal aid.
In West Bank, the Family Protection program initiated a 
community based response to domestic and family violence 
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Building Referral Systems in UNRWA
Ms. Sana Jelassi

Senior Gender Advisor
UNRWA

Amman, Jordan

The United Nations Relief and Works  Agency for Palestine 
Refugees Mandate.
UNRWA works to facilitate the enhancement of Human 
Development and self-reliance of Palestine refugees by 
working on 4 goals:
•	 A long and healthy life;
•	 Acquired knowledge and skills;
•	 A decent standard of living;
•	 Human rights enjoyed to the fullest possible.
The agency serves 4.700.000 refugees in five areas of 
operations: Jordan, Lebanon, Syria, the West Bank, and the 
Gaza Strip. 

UNRWA and Gender
UNRWA Gender Equality policy adopted in 2007: 
Double track strategy.
Gender Mainstreaming Strategy adopted in 2008 with 4 levers:
•	 A structure for change based on a gender focal point  

system and a gender network;
•	 Building capacity;
•	 Outreach and communication;
•	 Programming: biennial Gender Action Plans

Gender Based Violence and the referral system
UNRWA staff in the 5 fields of operations is confronted to 
gender based violence.
Different interventions were developed to respond to the 
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نقا�ض اجلل�شة االأوىل

�شوؤال من غيداء عناين اإىل د. فار�شني: 
لأي درج���ة مت الخذ بعني العتبار ح�ش���ول نف�ض الن�شاء اللواتي خ�شعن للدرا�شة على اخلدمات 

من اأكر من جهة؟
.women shopping اجلواب: يوجد تكرار يف عدد احلالت، ومل يوؤخذ بعني العتبار

�شوؤال من غيداء عناين لل�شيدة �شلوى هديب:
هل ا�شرتاتيجية وزارة �شوؤون املراأة لثالث �شنوات ام خلم�ض �شنوات، وهل ترجمت الإ�شرتاتيجية 

خلطط عمل؟
اجل���واب: اخلط���ة الإ�شرتاتيجي���ة ل���وزارة �ش���وؤون امل���راأة مدته���ا 3 �شن���وات. وقد مت���ت ترجمة 

الإ�شرتاتيجية اإىل خطط عمل مع جميع الوزارات.
اما بالن�شبة لاللتزام احلكومي فهو عرب الت�شريعات والقوانني.

�شوؤال من امل خري�شة للدكتورة �شناء جال�شي:
• هل هناك ربط لنظام التحويل يف وكالة الغوث الدولية مع املنظمات الدولية؟ ملن �شت�شتكي 	

الن�شاء يف خميمات لبنان؟
• ما هي اخلطة للزام املنظمات غري احلكومية باخلطة الوطنية؟	

اجلواب: هناك اإ�شرتاتيجية �شاملة؛ واخلطوة الأوىل هي تقدمي اخلدمة.
يف لبنان �شنعمل بال�شراكة مع كافة املوؤ�ش�شات خارج الونروا.

ويف فل�شط���ني نحن نن�شق مع مرك���ز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماع���ي وموؤ�ش�شة جذور لبناء 
نظام حتويل فل�شطيني.

�شوؤال من جناة العري�شي للدكتورة �شناء جال�شي:
بالن�شب���ة لالون���روا، الن�ش���اء املعنف���ات لجئات، م���ا هو الرابط ب���ني امل�شتوى الوطن���ي واخلا�ض 

بالونروا؟
اجلواب: نحاول التن�شيق مع املوؤ�ش�شات غري احلكومية دائما.

�شوؤال من ا�شمهان اإىل د. فار�شني:
• هن���اك عمل مت م���ع وزارة ال�شوؤون الجتماعية عل���ى اإن�شاء نظام حتوي���ل لالطفال، وهو يف 	

مرحلة التجربة، ما العالقة بني نظام حتويل الأطفال ونظام حتويل الن�شاء املعنفات؟
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• هل مت العمل يف الدرا�شة مع الق�شاء ال�شرعي؟	
• هناك دعوة اإىل بناء بيوت امان، حيث يتم التعامل مع املراأة من خالل ف�شلها عن ا�شرتها 	

وبقاء ال�شخ�ض املعنف مع الأ�شرة. يجب التفكري يف تاأهيل املراأة يف بيئتها الطبيعية، واإبعاد 
املعنف عن الأ�شرة والعمل معه لتاأهيله.

اجلواب: املالحظة بخ�شو�ض التعامل مع املعنفني وتاأهيلهم يف مكانها.

�شوؤال من د. خديجة جرار
يوجد لدى الوكالة نظام حتويل، وما اعرفه ان الوكالة ل تتعامل مع العنف ال�شيا�شي،

اجلواب: ان العنف ال�شيا�شي ماأخوذ بعني العتبار.

�شوؤال من د. خديجة جرار لل�شيدة �شلوى هديب:
• ما مدى تعاون الوزارات لتنفيذ ال�شرتاتيجيات التي و�شعت؟	
• وهل يوجد جمال لتقبل ال�شكاوى يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين؟ وهل يوجد اآليات للتدخل؟	

اجلواب: ت�شتقبل وحدة ال�شكاوى ال�شكاوى من القطاع احلكومي وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

�شوؤال من د. خديجة جرار اإىل د. فار�شني:
• هل �شملت الدرا�شة املحاكم؟ ل �شيما ان املحاكم تتعامل مع حالت العنف.	

اجل���واب: يف بداي���ة اإع���داد الدرا�ش���ة، مت حتدي���د املق�شود مبقدم���ي اخلدمات وفق���ا ملتطلبات 
امل�شروع، واملحاكم وفقا للدرا�شة ل تعترب جهة مقدمة خدمات.

�شوؤال من فاطمة املوؤقت:
• هن���اك ارادة �شيا�شية ملكافحة العنف �شد املراأة واتف���اق لبناء نظام حتويل، ماذا نريد من 	

هذا النظام؟ كيف ن�شتخدم هذا النظام؟ وملاذا؟
• هناك فراغ ت�شريعي يف فل�شطني، ونحن بحاجة اإىل تبني قوانني توؤمن احلماية للن�شاء.	

عائ�شة من االونروا:
• هل هناك توجه اأو روؤية يف طبيعة اخلدمات؟	

د. �شامية حليلة:
• مت م�ش���ح اخلدمات لالطفال املعنف���ني، تبني منه ان ا�شعف �شيء ه���و التوثيق والتحويل. 	

وان هن���اك اإ�شكالي���ة يف العتماد على التمويل، فاملحافظة عل���ى ال�شتمرارية بحاجة اإىل 
متويل ثابت.
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• تقوم العدي���د من املوؤ�ش�شات بتقدمي احلماية لالطفال دون الإعالن عن نف�شها، وبالتايل ل 	
نع���رف ما ه���ي اجلهات التي تقدم اخلدمات لالطفال، وما هي اخلدمات املقدمة؟ وما هي 

التخ�ش�شات املتوفرة.
• هناك اإ�شكالية يف نق�ض علم النف�ض ال�شريري.	

اجلواب: هناك اعتماد على التمويل، ومن هنا املاأ�ش�شة مهمة.
بالن�شب���ة للتخ�ش�ش���ات، فق���د اخ���ذت بع���ني العتب���ار يف الدرا�شة. كم���ا مت التعام���ل مع جميع 

املحافظات.

�شوؤال من رنا ازمقنا:
• مل يتم التطرق اإىل دور الق�شاء ودور املحافظة؟	
• ل يوجد قوانني، لكن يوجد �شالحيات فورية ت�شاند حماية الن�شاء من قبل املحافظ.	

اجلواب: يتطلب اقرار قانون عقوبات جديد جمل�ض ت�شريعي فاعل. اما قانون حماية الأ�شرة من 
العنف فهو مهم جدا، ولكن ال�شبب يف تاأخريه هو تعطيل املجل�ض الت�شريعي.

�شوؤال من وفاء معمر اإىل د. فار�شني:
ملاذا مت اختيار ال�شرطة؟ ملاذا تخاف الن�شاء من الذهاب اإىل ال�شرطة؟ دور الع�شائر كان بارزا، 

وال�شرطة تتعامل مع الع�شائر حتت اإطار املحافظة حتى يكون العمل موجها وم�شيطرا عليه.
اجلواب: مت اختيار ال�شرطة لأنهم جزء من مقدمي اخلدمات للن�شاء املعنفات.

وبالن�شبة لدور الع�شائر، ل ميكن غ�ض النظر عن دورهم.

مداخلة من معايل ال�شيدة ربيحة ذياب:
م���ع اإن�شاء ال�شلطة الفل�شطينية ت�شكلت اللجان الفنية التفاو�شية من الرجال، عندها دق ناقو�ض 

اخلطر لننا مقدمني على مرحلة �شعبة ويتم ا�شتثناء الن�شاء من �شنع القرار.
يتم العمل على الت�شريعات الفل�شطينية، ولنا فيها روؤية، ويتم العمل عليها.

ملاذا ل يتم اللجوء اإىل ال�شرطة؟
يف القدمي، اإذا جلاأت املراأة اإىل ال�شرطة ل توجد �شرية. حاليا هناك تطور نوعي، مما يوؤدي اإىل 

حل امل�شاكل ب�شكل �شري. فال�شرطة تخ�شع للتدريب.
هناك �شرورة لت�شكيل جلنة ت�شم كافة اجلهات ذات العالقة “جلنة توجيهية”
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وقائع اجلل�شة الثانية
اجلل�شة الثانية: عر�ض التجارب العربية يف بناء نظام حتويل للن�شاء املعنفات

وكيلة وزارة �شوؤون املراأة – فل�شطنيال�شيدة �شلوى هديباإدارة اجلل�شة
مركز املراأة لالإر�شاد القانوين ال�شيدة �شمر الوزينمقررة اجلل�شة

والجتماعي- فل�شطني
 -12:20

12:40
اللجنة الوطنية ملكافحة العنف �شد الأ�شتاذة اأ�شمى خ�شرالتجربة الأردنية

املراأة- الأردن
املوؤ�ش�شة امل�شرية لتنمية الأ�شرة – ال�شيدة جيهان حممدالتجربة امل�شرية 12:40- 1:00

م�شر
جمعية نه�شة فتاة البحرين- ال�شيدة نورة املرزوقيالتجربة البحرينية1:00 – 1:20

البحرين
نقا�ض

ا�شرتاحة غداء
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عر�ض التجربة االأردنية
د. اأ�شمى خ�شر 
اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة 
عمان – الأردن 

التزام بالكرامة واحلقوق االإن�شانية والعدالة النوعية وتكافوؤ الفر�ض 
اللجنة الوطنية االأردنية ل�شوؤوؤون املراأة 

تاأ�ش�ش���ت اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة بقرار من جمل�ض الوزراء عام  1992 كهيئة �شبه 
حكومية وبرئا�شة �شمو الأمرية ب�شمة بنت طالل املعظمة، تقديرًا لدور املراأة وتعبريًا عن ا�شتجابة 
الأردن لحتياج���ات املراأة واملجتمع، وتاأكيدًا على جدية التزام الأردن بتنفيذ �شيا�شاته وتعهداته 
الوطنية والعربية والدولية، مبا فيها باإيجاد اآلية وطنية ت�شعى للنهو�ض باملراأة وتعزيز م�شاركتها 
القت�شادي���ة والجتماعية وال�شيا�شية،واملحافظة على مكت�شباتها، والدفاع عن حقوقها يف �شبيل 

حتقيق م�شتوى اأعلى من العدالة الجتماعية  وامل�شاواة بني الرجال والن�شاء.  

وبن���اءًا على قرار جمل����ض الوزراء عام 1996، تع���د اللجنة الوطنية املرجع ل���دى جميع اجلهات 
الر�شمي���ة فيما يتعلق بالأن�شطة الن�شائية و�شوؤون املراأة، وترف���ع اللجنة تو�شياتها وتقاريرها اإىل 
رئي����ض الوزراء لتخاذ الإجراءات املنا�شبة ب�شاأنها.  وت�ش���م اللجنة الوطنية يف ع�شويتها )22( 
�شخ�ش���ًا ميثل���ون ال���وزارات واملجال����ض واملوؤ�ش�شات الوطني���ة ومنظمات املجتمع امل���دين املعنية، 
و�شخ�شيات بارزة. وقد با�شرت اللجنة الوطنية موؤخرًا بافتتاح مكاتب ارتباط لها يف حمافظات 

اململكة، حيث �شملت املرحلة الأوىل حمافظات :اإربد، املفرق، عجلون، ماأدبا، الكرك والعقبة. 

روؤيتنا
جلنة فاعلة ذات نهج ت�شاركي، ت�شعى ل�شمان حقوق املراأة، وت�شكل مرجعية للمعنيني بق�شاياها. 
تعم���ل كمر�شد وطني ملتابع���ة وتقييم اأو�شاع امل���راأة الأردنية، وكمحفز لإنت���اج املعرفة ون�شرها، 
وكبي���ت خربة لتطوي���ر ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج الوطنية، �شعي���ًا لالرتقاء بواقع املراأة 

والو�شول اإىل جمتمع ت�شوده العدالة النوعية وتكافوؤ الفر�ض وال�شراكة يف التنمية امل�شتدامة.

اال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة االأردنية 2010-2006 
تاأ�شي�شها: 

حت���ت رعاية �شاحب���ة ال�شمو امللكي الأمرية ب�شم���ة بنت طالل املعظمة/ رئي�ش���ة اللجنة الوطنية 
الأردنية ل�شوؤون املراأة، مت اإطالق �شبكة مناه�شة العنف �شد املراأة “�شمعة” يف اآذار عام 2008. 
وق���د ج���اء الإعالن عن م���ربرات اإن�شاء ال�شبكة، يف اإط���ار الفعالية اخلتامي���ة حلملة )16( يوما 
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ملناه�ش���ة العن���ف �شد امل���راأة، والذكرى التا�شعة واخلم�ش���ني لالإعالن العاملي حلق���وق الإن�شان. 
وتعم���ل ال�شبكة �شمن خط���ة ا�شرتاتيجية مت و�ش���ع اأبرز مالحمها وفق منح���ى ت�شاركي من قبل 

اأع�شاء ال�شبكة للعامني )2011-2010(. 

ر�شالة �شمعة 
تن�شي���ق وتوحي���د اجلهود الوطنية ب���ني املوؤ�ش�شات الر�شمي���ة والأهلية ومنظم���ات املجتمع املدين 
والأف���راد العاملني يف جمال مناه�شة العنف �شد املراأة، لتحقيق التكامل يف الربامج واخلدمات 
وجتوي���د نوعيتها وتعظيم اأثرها، و�شمان تبادل التجارب واخلربات وتفعيل التخطيط الت�شاركي 
يف اإطار مواجهة العنف �شد املراأة ون�شر الربامج واخلدمات لت�شل اإىل خمتلف مناطق  اململكة. 

وحيث اأن من مهام �شمعة :
• متابع���ة تنفيذ الإج���راءات الواردة يف جمال العنف �شد املراأة �شم���ن حمور الأمن الب�شري 	

واحلماية الجتماعية يف ال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية 2010-2006. 

• ر�شد وتوثيق وت�شنيف حالت العنف املوجهة �شد املراأة مبختلف اأ�شكالها. 	

• ر�شد اجلهود والربامج وامل�شاريع واملبادرات الوطنية املقدمة يف اإطار مناه�شة العنف �شد 	
املراأة. 

• دع���م وت�شجي���ع تنفيذ برامج م�شرتك���ة بني اجله���ات واملوؤ�ش�شات املعني���ة، وحتقيق التكامل 	
والتناغ���م يف �شيا�ش���ات واإجراءات التعامل م���ع مو�شوع العنف �شد امل���راأة: وقاية ومعاجلة 

وتوثيقًا ومتابعة وتقوميًا. 

 يف اأوائ���ل ع���ام 2008  قامت �شبكة �شمع���ة برفع تو�شياتها والتي ت�شمن���ت  �شرورة اإن�شاء مكتب 
ل�شتقبال �شكاوى الن�شاء �شمن اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة.

حفل اإطالق مكتب �شكاوى املراأة   2009-2-11 
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اأهداف املكتب 
• م�شاعدة الن�شاء �شحايا العنف والتمييز من خالل:	

- ا�شتقب���ال �ش���كاوى الن�شاء اللواتي تعر�شن اأو تهددن بالتعر�ض اإىل العنف اأو التمييز �شواء 
وقع ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�شة.

- تقدمي خدمة ال�شتماع وتقدمي ال�شت�شارة الأولية حول مو�شوع ال�شكوى .

- تقدمي املعلومات حول املوقف الجتماعي والقانوين واخليارات املتاحة اأمام امل�شتكية.

- اتخاذ الإجراءات املنا�شبة بناء على طلب امل�شتكية لتمكينها من الو�شول اإىل حقوقها.

- اإي�شال �شوت املراأة اإىل �شانعي القرار ووا�شعي ال�شيا�شات.

• اإن�شاء قاعدة بيانات معلوماتية حول �شكاوى املراأة.	

• زيادة وعي الن�شاء بحقوقهن املكفولة لهن مبوجب القوانني الوطنية والتفاقيات الدولية. 	

• حتقي���ق التكامل والتن�شيق بني املنظمات واملوؤ�ش�ش���ات العاملة يف هذا املجال يف كافة اأنحاء 	
اململك���ة من خ���الل الت�شبيك وتاأ�شي�ض نظام اإحالة فعال �شعي���ًا لإيجاد اآلية عمل موحدة بني 

هذه اجلهات.

• توف���ري اإح�شائي���ات دقيقة عن حالت العن���ف والتمييز �شد املراأة من خ���الل ر�شد وتوثيق 	
احلالت الواقعية بهدف تاأ�شي�ض �شجل وطني يعك�ض واقع العنف والتمييز �شد املراأة. 
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اأ�شلوب العمل 
• تلق���ي ال�ش���كاوى من الن�شاء عرب خ���ط امل�شاعدة املجاين اأو الربي���د اأو الفاك�ض اأو املقابالت 	

ال�شخ�شية. 

• ال�شتماع بعناية واهتمام وتوثيق ال�شكوى.	

• درا�ش���ة ال�شكاوى املقدمة من الناحي���ة الجتماعية والقانونية من قبل الأخ�شائيني ومن ثم 	
حتليلها ومناق�شة احللول الواقعية والبديلة. 

• م�شاعدة  امل�شتكية على اختيار احلل الأمثل مل�شكلتها ومن ثم طلب تفوي�ض خطي منها لبداأ 	
املكتب بتنفيذ الإجراءات املطلوبة. 

• حتدي���د اجلهات التي تقدم اخلدم���ات املنا�شبة ح�شب الخت�شا�ض بناء على احلل الذي مت 	
اختارته امل�شتكية واإحالة ال�شكوى اإىل هذه اجلهات.

• توثيق ال�شكاوى �شمن قاعدة البيانات اخلا�شة باملكتب مع �شمان ال�شرية.	

• متابع���ة ال�شكوى دوري���ًا وب�ش���ورة ودقيقة وتدوي���ن كل التطورات اخلا�ش���ة بال�شكوى حلني 	
اإغالق امللف 

اخلدمات التي يوفرها مكتب �شكاوى املراأة و�شركاءه
اخلدمات االجتماعية : 

• ا�شت�شارات اجتماعية 	

• برامج م�شاحلة اأ�شرية 	

• ماأوى ودور �شيافة 	

• زيارات اجتماعية 	

اخلدمات القانونية : 
• ا�شت�شارات قانونية 	

• متثيل باملحاكم 	

• متابعة تنفيذ الأحكام 	

• متابعة اإجراءات قانونية 	
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اخلدمات النف�شية: 
• اإر�شاد نف�شي 	

• معاجلة نف�شية 	

اخلدمات االإجرائية: 
• متابعة اإجراءات املعامالت يف الدوائر احلكومية 	

متكني اقت�شادي: 
• توفري معونة 	

• توفري قرو�ض 	

• توفري منح لتاأ�شي�ض م�شاريع 	

• توفري منح درا�شية 	

• توفري فر�ض عمل 	

• فر�ض تدريب 	

خدمات �شحية: 
• ا�شت�شارات و اإر�شادات طبية 	

• معاجلة طبية 	

• توفري اأمني �شحي 	

• اإ�شدار تقارير طبية معتمدة 	

• خدمات ال�شحة الإجنابية 	
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منهجية بناء نظام االإحالة 
• اإعداد درا�شة لواقع العنف والتمييز �شد املراأة يف الأردن من حيث :	

• اأ�شكال العنف والتمييز	

• اخلدمات املتاحة . 	

• املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية  التي تقدم اخلدمات	

• اأنظمة التحويل امل�شتخدمة ) اإن وجدت( 	

• زيارة مكاتب  �شكاوى م�شابهة لنظام العمل داخل وخارج اململكة 	

• عقد ور�شة عمل تدريبية حول اأ�ش�ض اإن�شاء مكاتب ال�شكاوى. 	

• جم���ع معلوم���ات ذات ال�شل���ة :جمع قوائ���م باأ�شم���اء املوؤ�ش�ش���ات الر�شمية وغ���ري الر�شمية 	
واخلرباء واجلهات الأكادميية املعنية .

• عقد اجتماعات مع جميع  هذه اجلهات لطرح فكرة عمل املكتب واآلية التعاون والتن�شيق. 	

• ر�ش���م خارطة اخلطوات املتبعة منذ مرحلة ال�شتقبال  ثم التوثيق والإر�شاد الأويل التحويل 	
واملتابعة وحتى اإغالق ملف ال�شكوى واعتمادها.

• توقيع مذك���رات تفاهم مع اجلهات املخت�شة والعاملة يف جمال الت�شدي للعنف �شد املراأة 	
والت���ي بل���غ عددها 46 موؤ�ش�شة ت�شمل عدد من ال���وزارات وموؤ�ش�شات حكومية وغري حكومية 

ومنظمات جمتمع مدين تعترب �شريكة يف وم�شاهمة يف حتقيق اأهداف املكتب.

• تن�شي���ب �شاب���ط ارتب���اط م���ن كل ال�ش���ركاء اأحدهما رئي�ش���ي واآخر ثان���وي مبوجب مذكرة 	
التفاهم .

• اإع���داد قوائ���م باخلدمات الت���ي تقدمها اجلهات والربام���ج وامل�شاريع املنف���ذة حاليا والتي 	
تخدم احتياجات املراأة .  

- اإعداد ا�شتمارات ال�شتقبال والتحويل واملتابعة ب�شورة نهائية.

- حتديد الأمور الواجب مراعاتها عند ا�شتقبال ال�شكاوى منها: 

• تلق���ي ال�شكاوى من الن�ش���اء اللواتي يبلغن من العمر ثماين ع�شر عام���ًا فما فوق عن طريق 	
و�شائل الت�شال املتاحة. 

• ا�شتقب���ال �شكاوى الن�شاء اللواتي يتعر�ش���ن اإىل اأي �شكل من اأ�شكال العنف اأو التمييز �شواء 	
وقع عليها  يف احلياة العامة اأو اخلا�شة اأو بالعمل .

•  تو�شيح اآلية عمل املكتب للمت�شكية وال�شتماع لل�شكوى.	
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• تق���دمي الإر�ش���اد الأويل ومناق�ش���ة احلل���ول والبدائ���ل املتاح���ة واإعطاء احل���ق للم�شتكية يف 	
ال�شتطالع ومن ثم اختيار ما تراه منا�شبا لها من بدائل. 

• توقيع امل�شتكية على منوذج املوافقة للبدء بالإجراءات التي قامت باختيارها.	

• اإذا كان الإجراء الذي مت اختياره هو تقدمي م�شاعدة قانونية فيتم اإجراء درا�شة اجتماعية 	
للتاأك���د من حاجته���ا ملادية قبل حتويلها على اجلهات املخت�ش���ة حيث ي�شرتط عدم قدرتها 

على توكيل حمامي،لي�شار اإىل تقدمي اخلدمة جمانًا لها.

االأمور الواجب مراعاتها عند ا�شتقبال ال�شكاوى 
• اإذا تع���ذر ح�ش���ور امل�شتكي���ة اإىل املكتب لظ���روف خارجة ع���ن اإرادتها وكان���ت بحاجة اإىل 	

امل�شاع���دة فيتم الطلب منها اإر�شال كافة املعلومات املتعلقة بها وتوقيعها على كتاب تفوي�ض 
ح�شب النموذج املعتمد يف املكتب ملتابعة �شكواها. 

• عل���ى امل�شتكية تق���دمي الأوراق الثبوتية وال�شم���اح للمكتب بالحتفاظ بن�ش���خ عنها واإرفاقها 	
مبلفها.

• ل يحتفظ  يف املكتب بالن�شخ الأ�شلية اأو اأي  من الأوراق املقدمة من قبل امل�شتكية	

• يت���م التعام���ل مع جميع ال�شكاوى ب�شرية تامة ويلتزم املكتب بع���دم الإف�شاح عن اأي معلومة 	
تخ�ض امل�شتكية اإل وفقًا لالإجراء الذي تختاره للمتابعة.

عن���د النته���اء من ا�شتقب���ال ال�شكوى يتم تزوي���د امل�شتكي���ة مبعلومات الت�ش���ال باملكتب ملعاودة 
الت�شال اإذا ا�شتدعى الأمر لذلك.

اإع��داد ميثاق اأخالقي للعاملني يف مكتب ال�شكاوي و�شباط االرتباط 
يف اجلهات ال�شريكة 
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• يت���م حتويل ال�شكوى اإىل اجلهة املعنية بنموذج الإحالة املعتمد يف املكتب ،حيث يحتوى على 	
املعلومات ال�شرورية ملعاجلة ال�شكوى فيتم اإر�شاله بطريقة ت�شمن �شرية ال�شكوى .

• يتاب���ع طاق���م املكتب ال�شكوى مع اجله���ة املعنية للعلم بامل�شتج���دات والإجراءات املتخذة يف 	
ال�شكوى املحولة  عن طريق اإر�شال منوذج متابعة معتد لدى املكتب اأو ا�شتالم تغذية راجعة 

من اجلهة اإىل حني اإغالق ملف ال�شكوى.

• بناء قاعدة البيانات اخلا�شة باملكتب .	

• عقد دورات تدريبية ل�شباط الرتباط على كيفية ا�شتخدام قاعدة البيانات و على مهارات 	
اأخرى �شرورية لعملهم.

• امل�شاركة يف ور�شات العمل والدورات والنقا�شات الوطنية املخت�شة مبو�شوع العنف والتمييز 	
�شد املراأة. 
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عر�ض التجربة امل�شرية
ال�شيدة جيهان حممد

املوؤ�ش�شة امل�شرية لتنمية الأ�شرة

تعم���ل املوؤ�ش�شة امل�شري���ة لتنمية الأ�شرة على دعم احلقوق الجتماعي���ة والقت�شادية والقانونية 
لالأ�ش���رة وتوؤمن بامل�ش���اواة وامل�شاركة حق للجميع وتهت���م خا�شا بدعم ق�شاي���ا الن�شاء واحلقوق 

الأ�شرية. 

لذل���ك مت القيام بالعمل على م�شروع عدالة الأ�ش���رة القائم على النزاعات واخلالفات وامل�شاكل 
الأ�شري���ة وحماول���ة الو�ش���ول اإىل حل���ول لتلك امل�ش���اكل من خالل مكت���ب ال�شت�ش���ارات الأ�شرية 
ال���ذي كان يهدف اإىل م�شاع���دة �شحية اخلالفات اأو النزاعات على ح���ل م�شاكلها واأي�شا مكتب 
ال�شت�ش���ارات القانوني���ة الذي يه���دف اإىل اإعطاء امل�شورة القانونية لبع����ض ال�شحايا ومن خالل 
ذل���ك امل�شروع مت متكني ال�شي���دات التي كانت تعانى من نزاعات من خ���الل تدريبهم على بع�ض 
الأعم���ال اليدوي���ة التي متكنهم من القي���ام بعمل بع�ض امل�شاريع ال�شغ���رية ومت عمل ت�شبيك بني 
بع�ض الأماكن التي ميكن اأن تقوم بتوظيف بع�ض ال�شيدات التي مت تدريبهم وعند مواجهة بع�ض 
ال�شعوب���ات يف تبنى بع����ض الق�شايا اخلا�شة بالأح���وال ال�شخ�شية يف ذلك امل�ش���روع بداأ العمل 
م���ن خالل �شبك���ة اجلمعيات العاملة يف جمال حق���وق املراأة والتي تهتم بتعدي���ل قوانني الأحوال 
ال�شخ�شية وحماية املراأة من عنف القانون وبالفعل نعمل من خالل م�شروع )دعم حقوق املراأة( 
ال���ذي يهدف اإىل م�شاع���دة �شحايا اخلالفات والنزع���ات على رفع ق�شايا الأح���وال ال�شخ�شية 
حل���ل م�شاكلهم وم�شاع���دة الأ�شرة على احل�شول عل���ى حقوقها وتفعيل مفه���وم حقوق املراأة يف 
القوان���ني وم���ن خالل تلك امل�شاريع مت مالحظة وجود العن���ف الظاهر يف جميع احلالت التي مت 
تردده���ا على مكتب امل�ش���ورة الأ�شرية والقانونية لذلك مت عمل م�شح قبلي لتحديد م�شكلة العنف 
الأ�ش���رى وتبني م���ن خالل ذلك امل�شح اأن���ه توجد اأ�شر كث���رية تعانى من العن���ف الأ�شرى بع�شها 
يعل���م اأن���ه عنف واآخري���ن ل يعلمون باأن م���ا ميار�ض عليه���م ي�شمى عنف لذل���ك مت تبنى م�شروع 
مناه�ش���ة العنف الأ�شرى لرفع وعى الرج���ال والن�شاء باأ�شكال العنف و�ش���وره وم�شاندة �شحايا 
العن���ف من خالل وحدة ال�شتم���اع النف�شي التي كانت مبثابة م�شكلة اأثن���اء تنفيذ م�شروع عدالة 
الأ�ش���رة ولك���ن مت تفاديه���ا بعمل ت�شبيك م���ع بع�ض اجلمعيات الت���ي تتوفر لديها وح���دة ا�شتماع 
نف�ش���ي واأ�شب���ح يت���م حتويل ال�شحايا الت���ي حتتاج اإىل ا�شتم���اع وتاأهيل نف�ش���ي اأو اأي خدمة غري 
متوف���رة لدينا مثل )احل�شول على عالج / وظيفة / قر����ض /التدخل الأقوى يف م�شاندة نف�شية 
اأو عالجية..............وغريها(. ومن خالل م�شروع دعم حقوق املراأة مت ت�شجيل وتوثيق بع�ض 

احلالت التي مت م�شاندتها قانونيا واجتماعيا يف كتيب. 
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عر�ض التجربة البحرينية 
ال�شيدة نورة املرزوقي
مركز عائ�شة يتيم لالإر�شاد الأ�شري 
التابع جلمعية نه�شة فتاة البحرين
مملكة البحرين

من نحن 
موؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف اخلدمات الإر�شادية تهتم مبعاجلة امل�شكالت الإجتماعية منها والنف�شية 

يف حدود الإمكانيات املتاحة.

ر�شالتنا
نحر����ض على تقدمي خدمات اإر�شادية وبرامج تدريبية وتوعوي���ة متميزة لأفراد الأ�شرة على حد 

�شواء حلمايتهم من امل�شكالت والإنتهاكات التي يتعر�ض لها الأفراد يف املحيط الأ�شري.

روؤيتنا
ن�شعى من خالل مركز عائ�شة يتيم لالإر�شاد الأ�شري التابع جلمعية نه�شة فتاة البحرين حلماية 
املراأة والأ�شر البحريني���ة، بتوفري بيئة اآمنة م�شتقرة وتقدمي خدمات اجتماعية، نف�شية وقانونية 

ملعاجلة امل�شكالت الأ�شرية والت�شدي لها.

خدمات املركز
الإر�شاد الإجتماعي، الإر�شاد النف�شي، الإر�شت�شارة القانونية 

بالإ�شافة اإىل: 

دار ) قرة العني لإيواء الن�شاء املعنفات (

دورات تدريبية وبرامج وحما�شرات توعوية يف الإر�شاد الجتماعي والتوجيه

اأهداف املركز 
• ال�شعي لتعزيز قيم ومفاهيم اإيجابية لدور املراأة والأ�شرة يف املجتمع. 	

• توجي���ه واإر�شاد اأفراد الأ�ش���رة اإىل الأ�شاليب املثلى يف التعامل مع ما يواجههم من �شعوبات 	
وم�شكالت  ا�شرية اجتماعية. 

• وقاية اأفراد الأ�شرة من امل�شكالت الجتماعية، النف�شية والقانونية. 	
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• زيادة الوعي القانوين لأفراد الأ�شرة حول حقوقهم وواجباتهم ال�شخ�شية والأ�شرية. 	

مهمات املركز 
• ا�شتقب���ال احلالت التي تع���اين من امل�شكالت الأ�شري���ة، وتقدمي ال�شت�ش���ارات الجتماعية 	

والنف�شية والقانونية لها. 

• عقد جل�شات التوجيه والإر�شاد اجلمعي حول خمتلف الق�شايا الجتماعية والنف�شية.     	

• تقدمي برامج التوعية الجتماعية، النف�شية والقانونية لأفراد الأ�شرة واملجتمع. 	

• اإعداد الدرا�شات والبحوث ذات العالقة بق�شايا الأ�شرة واملراأة. 	

• اإعداد الربامج التدريبية الهادفة اإىل تطوير الإمكانات الذاتية لدى اأفراد الأ�شرة يف املجال 	
الجتماعي والنف�شي والقانوين. 

اجلوانب الفنية  
• فريق العمل اخلا�ض باملركز. 	

• احلالت امل�شتقبلة يف املركز ) امل�شتجدة واملتابعة(.	

• ال�شتمارات. 	

فريق العمل 
الفريق االإداري :

• مديرة املركز 	

• �شكرترية املركز 	

فريق العمل التطوعي: 
ي�ش���م جمموعة م���ن ع�شوات اجلمعية ذوات اخل���ربة والخت�شا�ض من اأجل تق���دمي ال�شت�شارة 

والدعم لتحقيق اأهداف املركز.

فريق العمل الفني:
• باحثة اجتماعية:	

• ا�شتقبال احلالت امل�شتجدة واإجراء املقابالت 	

• فتح ملف للحالة .	

• القيام بتدوين املعلومات فى امللف – احلاجة للقيام بالبحث – عن احلالة  -	
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• نوع احلالة / اجتماعية – نف�شية- قانونية 	

• املتابعة امل�شتمرة لها، والتن�شيق مع اجلهات املعنية.  	

• اأخ�شائي���ة نف�شي���ة: تق���دمي خدم���ة الإر�شاد النف�ش���ي للح���الت وم�شاعدتها عل���ى مواجهة 	
م�شكالتها وعالجها بالأ�شاليب ال�شحيحة والفعالة. 

• م�شت�شارة قانونية: تقدمي ال�شت�شارة القانونية ومتابعة ق�شايا احلالت يف املحاكم.   	

جمل�ض اأمناء املركز 
ي�ش���م جمموعة من الأ�شاتذة من اأ�شحاب اخلربة والكف���اءة يف املجالت الجتماعية، النف�شية، 
القت�شادي���ة.   املهم���ة الأ�شا�شي���ة للمجل�ض ه���ي : التخطيط وتقدمي ال�شت�ش���ارات للفريق الفني 
والإداري، والقانوني���ة.  بالإ�شافة اإىل رئي�شة جمل����ض اإدارة اجلمعية وع�شوه ممن لديها اخلربة  

يف املجال.                                                                     

التن�شيق مع اجلهات املختلفة
• اجله���ات الر�شمية: التن�شي���ق مع خمتلف الوزارات واملوؤ�ش�ش���ات الر�شمية  )وزارة ال�شحة، 	

التنمية الجتماعية، الرتبية والتعليم، جامعة البحرين، جامعة اخلليج 

العربي، املجل�ض الأعلى للمراأة .... الخ(. 

اجلهات الأهلية: خمتلف اجلمعيات املعنية بال�شاأن الجتماعي و النف�شي والقانوين

• اآلية ا�شتقبال ال�شكاوى	
)1( ات�شال احلالة اأو 

احل�شور للمركز

)5( مقابلة احلالة )4( حتديد موعد 
للمقابلة

)7( تقدمي امل�شاعدة)2( ال�شتماع لل�شكوى

)3( ت�شجيل البيانات
)6( حتديد اخلدمة 

املطلوبة
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عدد احلاالت امل�شجلة
امل�شتجدة + املتابعة العام 

 2001 � 1998 1718
 2002 462
 2003 457
 2004 450
2005 385
2006 369
2007  476
2008 1039
 2009 1040

اال�شتمارات امل�شتخدمة
• اإ�شتم���ارة التحوي���ل )داخل���ي( خا�شة بتحوي���ل احلال���ة اإىل اأخ�شائية الإر�ش���اد الأ�شري اأو 	

املحامية )يف اإطار املركز(

• ا�شتمارة التحويل )خارجي( خا�شة بتحويل احلالة اإىل اجلهات املعنية مب�شكالتها )خارج 	
اإطار املركز(. 

• ا�شتمارة خا�شة بت�شجيل البيانات الأ�شا�شية للحالت امل�شتجدة.	

• ا�شتمارة خا�شة باملتابعة اليومية للحالت .	

• اإ�شتمارة البحث الإجتماعي .	

• اإ�شتمارة املقابلة النف�شية .	

• اإ�شتمارة الإح�شائية ال�شنوية للحالت امل�شتجدة ح�شب الفئات املختلفة. 	

• اإ�شتمارة الإح�شائية ال�شنوية ملتابعة احلالت .	
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الر�شم البياين يو�شح نوع امل�شكلة يف الفرتة من مار�ض 2007 اإىل فرباير 2008 

الر�شم البياين يو�شح ت�شنيف امل�شكلة يف الفرتة من مار�ض 2007 اإىل فرباير 2008 
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الر�شم البياين يو�شح نوع امل�شكلة للحالت يف الفرتة من مار�ض - دي�شمرب 2008 

الر�شم البياين يو�شح ت�شنيف امل�شكلة يف الفرتة من مار�ض - دي�شمرب 2008 

الر�شم البياين للحالت يف الفرتة من يناير 2009 – دي�شمرب 2009 
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الر�شم البياين يو�شح ت�شنيف امل�شكلة للحالت يف الفرتة من يناير2009- دي�شمرب 2009 
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نقا�ض اجلل�شة الثانية

�شوؤال من �شعاد اأبو دية، 
كنت اأتوقع من مداخالت م�شر والبحرين تو�شيح اأكر حول نظام التحويل لديهم، والأ�ش�ض التي 
يقوم عليها نظام التحويل، مع اأن التجربة الأردنية والتي طرحتها الأ�شتاذة اأ�شمى خ�شر اأعطت 

�شورة وا�شحة لنظام التحويل يف الأردن، لكن لدي بع�ض النقاط حول املو�شوع . 

• م���ا هو احلد الفا�شل لتحوي���ل الق�شية اأو املنتفعة التي تعر�شت للعن���ف، لأنه اأحيانا حتويل 	
الق�شية يكون فيه خطورة، اأين اخلطوط احلمراء لهذا املو�شوع .

• اأهمية  ال�شرية يف نظام التحويل للمراأة املعنفة واملنتهكة حقوقها خا�شة اأن ال�شتاذه اأ�شمى 	
قال���ت اأن املراأة ح���رة بق�شية حتويلها اإىل ال�شرطة اأو اإىل جه���ة تتعامل معها لحقا، فيجب 

اخذ هذا بعني العتبار .

• يج���ب اأن يك���ون مذكرات تفاهم بني كل اجلهات املعنية مبو�ش���وع حماية الن�شاء من العنف 	
،بخ�شو�ض نظام التحويل .

اجلواب:

اإن عر����ض اجلوان���ب الفنية لنظ���ام التحويل يحتاج اإىل مزي���د من النقا�ش���ات والوقت، فقد  مت 
تنفي���ذ من اجلوانب املهمة، فقد مت درا�شة 500 حالة توجهت لدينا يف �شتة اأ�شهر الأخرية وعمل 
حتلي���ل للبيانات التي وردت فتب���ني من هذه الدار�شة والتحلي���ل اأن 67% من احلالت و�شلت اإىل 
نتائ���ج مر�شية ، كم���ا اأن هناك موؤ�شرات على ال�شن خا�شة ال�شاب���ات من عمر )20 – 30 ( هم 
اأكر الفئات عر�شة للعنف واخلالفات العائلية والطالق خا�شة يف ال�شنوات الأوىل من الزواج .

املوؤ�شرات موجودة وهي موؤ�شرات ايجابية تدل على احلاجة وجناعة الأ�شلوب .

اأحيان���ا تكون املعلومات غري دقيق���ة ويرجع ذلك اإىل نق�ض يف املعلومات م���ن قبل املتوجهة التي 
تعط���ي معلوم���ات غري �شحيحة اأو لع���دم معرفة الن�ش���اء حلقوقهن،  من هنا تكم���ن ن�شر الوعي 

القانوين.

اأما بالن�شبة للحد الفا�شل يف التحويل، واحلالة التي بحاجة اإىل حتويل يف اأي وقت اأحولها، هذا 
يتعلق مبه���ارات امل�شتقبلني/ات وامل�شتمعني/ات للحالت، فاإذا كان���ت امل�شتمعة مدربة وت�شتطيع 
اأن توج���ه الأ�شئل���ة التي ل ت�شدم امل�شتكية اأو التي تطلب اخلدم���ة . فيجب اأن يكون تدريب دقيق 
على كيفية ال�شتماع وعلى كيفية الإجابة من اجل الو�شول اإىل احلقيقة ، ويجب اأن ن�شاأل الأ�شئلة 

ال�شرورية حتى تكون الن�شيحة للمتوجهة اأو البدائل املطروحة مبنية على  معرفة.

اأما بالن�شبة لعملية ال�شتقبال وال�شتماع الأوىل فهي عملية يف منتهى اخلطورة ، واملراأة هي التي 
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تخت���ار يف النهاية م���اذا تريد اإذا كانت ترديد رفع ق�شيته���ا اإىل املحكمة نن�شحها بالذهاب اىل 
حمامية ملتابعتها يف املحكمة، فاإذا كانت غري قادرة على دفع تكاليف املحامية، يتم عمل درا�شة 

اجتماعية للحالة وتكفل بق�شيتها .  

اجلواب من ال�شيدة جيهان حممد:

نظ���ام التحوي���ل يعتمد عل���ى الت�شبيك بني املوؤ�ش�ش���ات ، وذلك من خالل ا�شتم���ارات يتم تعبئتها 
وبيانات من قبل اجلمعية ، كما يوجد ا�شتمارات خا�شة للتحويل، وا�شتمارات متابعة 

اجلواب من نورة املرزوقي:

يف البحري���ن حت���ول كل حالة ح�ش���ب الخت�شا�ض ، مع �ش���رورة وجود متابعة للحال���ة ) املتابعة 
ت�شتمر من �شنة اإىل �شنتني(، دار الأمان يف البحرين امل�شتفيدات . 

جلن���ة مناه�شة العن���ف، تعمل على الت�شبيك ب���ني املوؤ�ش�شات التي تقدم خدم���ة للن�شاء املعنفات 
ووزارة الرتبية والتعليم وحماولة اخلروج يف خطة وطنية 

�شوؤال من مي�شون رم�شان، 
جتربة الأردن مبو�شوع نظام التحويل هي جتربة رائدة ومميزة.

• بالن�شب���ة لنظ���ام التحويل وعملية التحوي���ل، ما هو الأثر والبعد بعد عملي���ة التحويل، عملية 	
املتابع���ة، ك���م كان نظام التحوي���ل فعال يف حماية امل���راأة نف�شها واعدة دجمه���ا يف املجتمع 
ب�ش���كل وباأقل اخل�شائ���ر املمكنة يف ظل وجود و�شمة اجتماعية للن�ش���اء التي تتوجه لل�شرطة 

واملوؤ�ش�شات الجتماعية، نريد معرفة اكرب حول هذا املو�شوع .

اجلواب:

الو�شمة الجتماعية موجودة لكنها تقل كلما زاد التعليم وكلما زاد الوعي املجتمعي.

يف النهاي���ة تعتم���د كل الأعم���ال هذه على ف���رق عمل مدرب���ة وفاعلة ومتع���ددة الخت�شا�شات ) 
اجتماعي، قانوين، �شحي، نف�شي( فالعمل يجب اأن يكون متكامل على كافة امل�شتويات

�شوؤال من اأمل خري�شة، 
ملاذا حماية الأ�شرة ولي�ض حماية املراأة ؟؟

ان �شبك���ة �شمعة ملناه�شة العنف �شد املراأة ولي�ض الأ�شرة، عندنا املجل�ض الوطني ل�شوؤون الأ�شرة 
يته���م بالأ�ش���رة، اإدارة حماية الأ�شرة التاب���ع لإدارة الأمن العام نتعاون معه���م يف الإطار املتعلق 

باملراأة.  

اأم���ا بالن�شب���ة لقانون حماية الأ�ش���رة من العنف وجدنا انه يجب ان نحم���ي كل اأفراد الأ�شرة من 
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العنف مبا فيهم املراأة.

�شوؤال من فلك خياط اإىل االأ�شتاذة اأ�شمى خ�شر
• من التجارب الغنية هذه، على م�شتوى العامل العربي هل يوجد دور للرتويج لل�شبكة )�شبكة 	

�شمعة(. 

• هل هناك موؤ�شرات ايجابية حول ا�شتقطاب لل�شبكة والذي يدل على جناح الفكرة.	

مداخلة من غيدا عناين:
• يجب اأن نحدد جمتمعني هل نحن ب�شدد بناء نظام حتويل اأم اإحالة؟؟   	
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وقائع اجلل�شة الثالثة
اجلل�شة الثالثة: ا�شتكمال عر�ض التجارب العربية يف بناء نظام حتويل للن�شاء املعنفات

د. ا�شعد اإدارة اجلل�شة
الرمالوي

مدير عام اإدارة الرعاية 
ال�شحية الأولية- وزارة 

ال�شحة- فل�شطني 
الآن�شة رانية مقررة اجلل�شة

ال�شنجالوي 
مركز املراأة لالإر�شاد 

القانوين والجتماعي- 
فل�شطني

ال�شيدة نفي�شة التجربة املغربية2:40- 3:00
بن

اجلمعية املغربية للدفاع عن 
حقوق الن�شاء- املغرب

ال�شيدة غيدا التجربة اللبنانية3:00- 3:20
عناين

موؤ�ش�شة كفى للعنف- لبنان

اآليات التعامل مع حالت العنف 3:40-3:20
�شد املراأة يف وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية

مدير عام الإدارة العامة د. كوثر املغربي
ل�شوؤون الأ�شرة- وزارة 
ال�شوؤون الجتماعية- 

فل�شطني
مناه�شة العنف �شد املراأة: 3:40- 4:00

الإطار القانوين وجتربة موؤ�ش�شات 
املجتمع املدين الفل�شطينية 

ال�شيدة هيام 
قعقور 

مركز املراأة لالإر�شاد 
القانوين والجتماعي- 

فل�شطني
نقا�ض4:00- 4:30

ال�شيدة دميا خال�شة اليوم الأول4:30 – 5:00
ن�شا�شيبي

نائبة مديرة مركز 
املراأة لالإر�شاد القانوين 

والجتماعي
حفل ا�شتقبال وع�شاء7:30
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العنف القائم على اأ�شا�ض النوع االإجتماعي لبنان
واقع ، �شيا�شات، برامج وحتديات 

ال�شيدة غيدا عناين
من�شقة برامج يف منظمة كفى عنف واإ�شتغالل
لبنان

• ون�شال واإ�شكالية �شحة عامة 	 العنف �شد املراأة هو ”ق�شية“ ... 

• العمل على مناه�شة العنف �شد املراأة هو عبارة عن متالزمة ”تغيري النفو�ض والن�شو�ض“ 	

تعريف العنف القائم على اأ�شا�ض النوع االإجتماعي 
الإطار الثقايف الإجتماعي 

• املجتمع اللبناين هو جمتمع بطركي، ذكوري مت�شامح مع العنف 	

• تكري�ض املوقع التبعي للمراأة  )�شيما التبعية الإقت�شادية والتبعية يف اتخاذ القرارات(	

•  عدم اإعرتاف و/اأو جهل بع�ض املجتمعات املحلية ببع�ض اأ�شكال العنف	

• الّثقافة ال�شعبية، العادات والتقاليد املعززة لل�شلوك العنيف يف العالقات	

• اإعتبار العنف م�شاألة عائلية خا�شة 	

• ينتظ���ر م���ن امل���راأة حتمل العنف عل���ى اخت���الف اأ�شكاله للمحافظ���ة على متا�ش���ك الأ�شرة 	
وكرامتها

تعريف العنف القائم على اأ�شا�ض اجلندر 
التعريف القانوين 

• لي�ض هناك من تعريف قانوين للعنف القائم على اأ�شا�ض اجلندر	

• هن���اك بع����ض املواد القانوني���ة التي تطال اأ�شكال م���ن العنف، ولكن تتعام���ل معها كحوادث 	
متفرقة ولي�ض بخ�شو�شيته الأ�شرية )مثاًل ال�شرب والإيذاء، القدح والذم(

• بع�ض اأ�شكال العنف جتد تربيرا لها يف القانون )مثاًل الإغت�شاب الزوجي(	

• ال�شلطة الأبوية مكر�شة يف  جميع القوانني 	
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ال�شيا�شات الوطنية والت�شريعات
• لي�ض هناك من �شيا�شة وطنية وا�شحة متبّناة ملناه�شة العنف القائم على اأ�شا�ض اجلندر: 	

غري اأّنه يف عام 2005 نّظم �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان بال�شراكة مع وزارة ال�شوؤون الإجتماعية 
لق���اء مو�ّشع لكاف���ة �شانعي القرار لو�شع م�ش���ودة خطة عمل وطنية ملناه�ش���ة العنف املبني على 

اأ�شا�ض النوع الإجتماعي يجرى حاليًا العمل على تنفيذ بع�ض جوانبها.

• لي�ض هنالك من قانون مدين يحكم العالقات الأ�شرية. 	

• ل يوجد قانون خا�ض بالعنف الأ�شري: 	

ب���ادرت منظم���ة ”كفى عنف واإ�شتغ���الل“ يف اآذار 2008 اإىل اإطالق حمل���ة مناداة بعنوان ”نحو 
ت�شري���ع حماية الن�شاء م���ن العنف الأ�شري“ للمطالب���ة باإقرار قانون خا����ض بالعنف �شد املراأة 
بال�شراك���ة مع ق�ش���اة من وزارة العدل اللبناني���ة وممثل ر�شمي عن املديري���ة العامة لقوى الأمن 

الداخلي وبدعم من وزارة ال�شوؤون الإجتماعية وتاأ�شي�ض حتالف وطني ي�شم نحو 43 جمعية

ال�شيا�شات الوطنية والت�شريعات
• مل يعدل لبنان قوانينه لكي تتوافق مع ن�شو�ض اإتفاقية ال�شيداو 	

• مل يوق���ع لبنان على الإعالن العاملي ملناه�شة العن���ف �شد املراأة ال�شادر عن الأمم املتحدة 	
عام 1993

• مل يوقع لبنان على الإعالن اخلا�ض باإنهاء جرائم قتل الن�شاء والفتيات بداعي ال�شرف	

• يف �شه���ر اآب 2005، �ش���ادق الربمل���ان اللبناين عل���ى بروتوكول منع وقم���ع ومعاقبة الإجتار 	
بالأ�شخا����ض وبخا�ش���ة الن�شاء والأطفال املكم���ل لإتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية

• هنالك جهود مدنية مطلبية على كافة ال�شعد 	

الربامج واخلدمات
وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 

• بداأت تتلم�ض م�شكلة العنف يف العائلة عام 2003 فعملت، على تدريب العامالت الجتماعيات 	
يف مراكز اخلدمات الإمنائية لديها حول العنف  الأ�شري، ومن بينه العنف �شد املراأة، بداية 
عل����ى كيفية اإعداد جل�ش����ات توعية حول املو�شوع ومن ثم عام 2004 عل����ى مهارات الإ�شتماع 
والإر�ش����اد والإحالة ال�شحيحة للن�شاء �شحايا العنف الأ�شري ومن ثم عام 2008 على كيفية 

حيحة للن�شاء �شحايا العنف الزوجي.   الإ�شتماع واإعطاء املعلومة القانونية ال�شّ
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• تقوم بدعم موؤ�ش�شات عاملة حول مو�شوع العنف �شد املراأة وخا�شة تلك التي تقدم خدمات 	
اإيواء للن�شاء والفتيات املعّر�شات للعنف. 

• عام 2008: تدريب على ق�شايا اجلندر والتحر�ض اجلن�شي بالقا�شرات 	

وزارات اأخرى 
• توّج���ه وزارة العم���ل عام���ي 2007 و2008 اإىل ا�شتح���داث ا�شرتاتيجي���ات مناه�شة الإجتار 	

 UNODC �بالب�شر بال�شراكة مع وزارة العدل واملديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وال
ور�شم برامج تعنى باملراأة العاملة اللبنانية والأجنبية 

• 2008- مّت ا�شتح���داث وح���دة حق���وق الإن�ش���ان يف املديري���ة العام���ة لقوى الأم���ن الداخلي 	
 OHCHR بال�شراكة مع

موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
منذ العام 1995، بداأت اجلمعيات الأهلية تطرح مو�شوع العنف �شد املراأة، واأخرجته من دائرة 

ال�شاأن اخلا�ض اإىل دائرة ال�شاأن العام وتقوم لغاية اليوم بتوفري اخلدمات الّتالية:

• ا�شتماع واإر�شاد للناجيات من العنف )5 جمعيات(	

• خطوط جندة اآمنة  تابعة للجمعيات الأهلية 	

• خدمات اجتماعية ونف�شية وقانونية وق�شائية وطب �شرعي للن�شاء الناجيات من العنف 	

• بع�ض مراكز الإيواء الآمن )5 مراكز(	

• اإ�شراك الرجال يف عملية مناه�شة العنف اجلندري	

• عيادة تاأهيل املعتدين )منظمة كفى(	

• حمالت توعية وتدريب حول مو�شوع العنف �شد املراأة	

• بع�ض الأبحاث والدرا�شات )نق�ض يف وجود درا�شة وطنية ت�شمل عينة ممثلة(	

• ن�شر املعلومات: اأدوات توعية وتثقيف واإت�شال )مرئية وم�شموعة ومطبوعة(	

• حمالت منا�شرة )تعديل+اإ�شتحداث قوانني(	

• جماعات الدعم الذاتي والعالجات بالفن: ت�شمل ن�شاء ومراهقات ورجال	

• م�شاريع التمكني الإقت�شادي للناجيات 	

• �شراكة مع املوؤ�ش�شات الإعالمية: �شهادات حية لن�شاء ناجيات من العنف	

• 	... HI ،INTERSOS ،W.V ،SCS شراكة مع املنظمات الدولية�
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• اإ�ش���راك امل�شتفيدات يف املنا�شرة اإزاء اإنهاء العنف الأ�شري )ن�شرات ف�شلية – تدريب من 	
اإمراأة اإىل اإمراأة...اإلخ(

• جماعة دعم للم�شتمعات 	

منظم��ات االأمم املتحدة يف لبنان وق�شاي��ا النوع االإجتماعي والعنف 
اجلندري 

: UNFPA،UNHCR،UNDP،UNRWA،UNICEF،ILO جهود كل من

• ر�شم ا�شرتاتيجيات وخطط عمل وطنية	

• منح متويلية للم�شاريع التي تعنى بق�شايا امل�شاواة اجلندرية	

• �شراكة وا�شت�شارات	

• تطوير مواد توعية وتثقيف وات�شال	

• درا�شات اإح�شائية ونوعية	

• تاأليف جلان جمتمعية وطنية تن�شيقية 	

• تنفيذ برامج تطوير قدرات	

اآليات الت�شبيك واالإحالة اجلمهورية اللبنانية
الّت�شبيك

• نظ���رًا لعدم الإعرتاف بالعن���ف �شد املراأة كم�شاألة �شاأن ع���ام، ل يوجد يف الوزارات املعنية 	
مرجعي���ات خا�ش���ة/ نقاط اإرت���كاز ُتعن���ى باملو�شوع وبالت���ايل اإن عملية الت�شبي���ك ما زالت 

�شعيفة ن�شبيًا

• ت�شبي���ك ما بني الوزارات/ القطاع الر�شم���ي )وزارة ال�شوؤون الإجتماعية مثاًل(  مع القطاع 	
الأهلي )م�شاريع م�شرتكة(

• الت�شبي���ك بني موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين )حم���الت منا�شرة، م�ش���ريات، م�شاريع واأن�شطة 	
م�شرتك���ة، �شبكات، حتالف���ات مطلبية، تدريب املنظمات املتخ�ش�شة ح���ول هذه ال�شكالية 

للمنظمات ذات اخلدمات املتعددة الإهتمامات.... اإلخ( 

• ت�شبيك على امل�شتوى الإقليمي والدويل	

• جلن���ة تن�شيق وطني���ة للعامل���ني يف جمال مناه�ش���ة العنف �شد امل���راأة )جمعي���ات لبنانية 	
وفل�شطينية( تعمل على:
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• توحيد الإطار الإ�شطالحي املتمحور حول اإ�شكالية العنف �شد املراأة	

• تطوير مناذج اإحالة	

• تطوير دليل اإحالة	

• تطوير مدونة �شلوك ملراكز الإ�شتماع وبروتوكولت	

• اإ�شدار كتيب التجارب الناجحة �شنويًا 	

حتويل اأم اإحالة؟... 
• ل يوجد نظام اإحالة وطني ر�شمي	

• ل يوجد توثيق وطني للحالت	

• التع���اون ما بني اجلمعيات املعنية يف عملية الإحالة للح���الت وذلك ملحاولة تاأمني ما يتوفر 	
من خدمات للن�شاء �شحايا العنف )اأدوات اإحالة متفق عليها بني اجلمعيات(.

• مب���ادرة بع����ض املوؤ�ش�شات املدني���ة اإىل ا�شتحداث برام���ج توثيق معلوم���ات امل�شتفيدات من 	
خدم���ات مراكز الإ�شتماع والإر�شاد  ومراكز الإي���واء الآمنة املوؤقتة بروؤى حتويلها اإىل نظام 

توثيق وطني.
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التحديات 
• الإح�شاء الوطني املمثل	

• قوانني الأحوال ال�شخ�شية 	

• قانون العقوبات / املواد املتعلقة ب�شكل مبا�شر يف اأ�شكال العنف �شد املراأة	

• اأكالف اخلدمات املقدمة للناجيات وعدم توّزعها اجلغرايف املتوازن	

• غي���اب مراكز الإي���واء الر�شمية  ي�شتقبل الن�شاء واأطفالهّن )�شيم���ا حلالت الن�شاء �شحايا 	
الإجتار والبغاء وحالت ال�شحة العقلية(

• غياب خط جندة موحد وطني )مبادرات مدنية(	

• غياب تخ�ش�شية بع�ض العاملني يف اخلطوط الأمامية مع الن�شاء 	

• تطوير اإدماج ق�شايا اجلندر والتنمية يف ال�شيا�شات الوطنية	

• اإ�شتحداث اآليات واأدوات الإحالة وطنيًا 	
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جترب��ة وزارة ال�شوؤون االجتماعية يف جم��ال حماية املراأة والطفل 
يف مناطق ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

د. كوثر املغربي
الإدارة العامة لالأ�شرة
وزارة ال�شوؤون الجتماعية
فل�شطني

املقدمة
اإن العن���ف �شد املراأة والأطفال هو م�شكلة اجتماعية و�شحية وقانونية، وم�شوؤولية التعرف عليها 
وعالجه���ا تقع على عات���ق الدولة اأول واملوؤ�ش�ش���ات املهنية واحلقوقية يف كاف���ة القطاعات ثانيا. 
وحتى يتوفر املناخ لتعاون هوؤلء املهنيني/ات مع بع�شهم البع�ض يجب اأن يكون هناك اتفاق على 
الأه���داف الرئي�شي���ة امل�شرتكة بينهم وفهم لطبيعة الأدوار مع �ش���رورة التعاون والتن�شيق الدائم 

لتحقيق خدمات نوعية تكاملية. 

والتعام���ل مع حالت العنف �شواء كان يف مرحلة التعرف، الت�شخي�ض، والعالج، والتاأهيل يتطلب 
تع���اون املهني���ني/ات يف جم���الت الرعاية واحلماي���ة الجتماعي���ة وموؤ�ش�شات القان���ون والعدالة 

وتوا�شلهم مع بع�شهم البع�ض وفق اإجراءات مكتوبة متفق عليها.

 يج���ب اأن نعمل معًا من اأجل جمتمع يعامل العنف والعنف الأ�شري واإ�شاءة معاملة املراأة والطفل 
عل���ى اأنها حالة » مر�شية خط���رية م�شتوطنة » وبنف�ض الوقت على اأنها جرمية خطرية، واأن نوفر 
الرعاية واحلماية لل�شحايا بكافة الو�شائل والطرق املهنية القانونية على امل�شتوى الوطني �شمن 

�شيا�شات واأنظمة موحدة متفق عليها وتقر �شمن اإجراءات عمل وا�شحة حمددة.

و�شم���ن ر�شال���ة وزارة ال�شئون الجتماعي���ة: ت�شعى ال�شلط���ة الفل�شطينية بقي���ادة وزارة ال�شوؤون 
الجتماعي���ة وبال�شرك���ة والتن�شيق مع الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومي���ة ومنظمات املجتمع املدين 
والقطاع اخلا�ض واملنظمات الدولية اإىل توفري حماية اجتماعية للمواطن الفل�شطيني من خالل 
برام���ج حماي���ة ورعاي���ة ووقائية ومتكيني���ة وتوعوية مبنية عل���ى النهج املبني عل���ى احلقوق ومبا 
ي�شمن ال�شفافي���ة والعدالة وذلك لتدعيم �شمود املواطنني واحلف���اظ على التما�شك والت�شامن 

الجتماعي.

تتطل���ع وزارة ال�ش���وؤون الجتماعي���ة اإىل بن���اء جمتم���ع فل�شطين���ي متما�ش���ك واإىل حت�شني جودة 
احلي���اة للفئات الفقرية واملهم�شة. وت�شعى الوزارة اإىل حتقيق ذلك من خالل توفري نظام حماية 
اجتماعي���ة كفوؤ وفعال و�شامل من �شاأنه مكافحة الفقر واحل���د منه، وكذلك تنمية قدرات الأ�شر 

الفقرية واملحرومة واملهم�شة ومتكينها من العتماد على الذات واخلروج من دائرة الفقر. 
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م���ن هذا املنطلق، فاإن الوزارة تهدف اإىل حماية املجتم���ع الفل�شطيني وتعزيز �شموده واحلفاظ 
على وحدته ومتا�شك ن�شيجه الجتماعي وحماية وحدة الأ�شرة. كل ذلك اأ�شا�شي ملوا�شلة م�شرية 
التحرر واإجناز امل�شروع الوطني الفل�شطيني باإنهاء الحتالل وبناء الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

وتعتمد الوزارة يف تنفيذ براجمها واخلدمات التي تقدمها لالأ�شر الفقرية والفئات املهم�شة على 
مديرياته���ا ومكاتبها الفرعي���ة يف املحافظات، والبالغة 17 مديري���ة يف ال�شفة وغزة و15 مكتب 
فرعي يتبع لها لت�شهيل الو�شول اإىل اخلدمة من قبل الأ�شر والفئات امل�شتهدفة، وتعترب املديريات 
واملكاتب الفرعية الذراع التنفيذي للوزارة ومديرياتها املختلفة يف تنفيذ الربامج وخمتلف اأنواع 
اخلدم���ة يف املناط���ق املختلفة ميدانيا، وت�ش���رف املديريات واملراكز الفرعي���ة على 33 مركز يف 

ال�شفة والقطاع تتعلق باخلدمات املقدمة للفئات ال�شعيفة واملهم�شة.

وانطالقًا من:
• الت���زام ال�شلطة الوطني���ة الفل�شطيني���ة باملواثيق الدولي���ة وموؤخرا امل�شادقة عل���ى اتفاقية 	

�شيداو.

• التفوي����ض القانوين ل���وزارة ال�شوؤون الجتماعية مبلف احلماي���ة الجتماعية عموما وحماية 	
الأطفال والن�شاء وامل�شنني وذوي الحتياجات اخلا�شة ب�شكل خا�ض، مما يلقي على عاتقها 
مهم���ة قيادة عملية تطوير ال�شيا�شات الجتماعي���ة وبراجمها يف اإطار �شراكة فّعالة منظمة 
م���ع ال�شركاء احلكوميني وغري احلكوميني ومبا ي�شم���ن التكامل وال�شمولية يف عملية تزويد 
الفئات امل�شتهدفة بخدمات نوعية ترتكز على قوانني واأنظمة حتفظ املعايري املهنية ال�شليمة.

• اخل���ربة العملي���ة التي تراكمت لدى وزارة ال�شوؤون الجتماعي���ة لأكر من 15 �شنة يف جمال 	
احلماي���ة الجتماعية ب�شكل عام وحماي���ة الطفولة والن�شاء والفئات ال�شعيفة ب�شكل خا�ض، 
فقد وجدت اأن نظام احلماية الدارج ل زال يعاين من فجوات وم�شكالت منها تلك املتعلقة 

بنظام التحويل والت�شبيك واملتابعة للحالت املعنفة.

انطالق���ا مما �شبق قامت الوزارة بو�شع الربامج وتطوير ال�شيا�شات لتوفري احلماية الجتماعية 
والرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.

و�شاأق���وم هن���ا بعر����ض منوذجني للح���د من ظاه���رة العنف الأ�شري قام���ت بهم���ا وزارة ال�شوؤون 
الجتماعية وهما:

اأول: نظام �شبكة حماية الطفولة

ثانيا: اإن�شاء وت�شغيل مركز حلماية ومتكني املراأة والأ�شرة )حمور(.
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اأوال: نظام �شبكة حماية الطفولة:
• ت�ش���ري تقارير وزارة ال�شوؤون الجتماعية انه يتم التعامل �شنويًا مع ما بني 500-2200 حالة 	

لأطفال يف �شراع مع القانون غالبيتهم من الأ�شر الفقرية.

• وتتعامل الوزارة اأي�شا من خالل مديرياتها ومكاتبها الفرعية مع حوايل 3500 حالة �شنويا 	
من الأطفال الذين يتعر�شون لالإ�شاءة، ال�شتغالل، احلرمان والعنف.

• اإن املعلوم���ات املتعلقة بق�شايا حماية الطفل لي�شت �شامل���ة، خا�شة املتعلقة بفئات الأطفال 	
الذين يتعر�شون للعنف و�ش���وء املعاملة وال�شتغالل، وبالتايل فان تطوير نظام يتم مبوجبه 
جمع البيانات املوثوق بها واملتعلقة بحماية الطفل يعترب اأمرا بالغ الأهمية، لذا تقوم الوزارة 
حاليًا بتاأ�شي�ض قاعدة لبيانات الأطفال الذين يتعر�شون للعنف والإ�شاءة وانتهاك حقوقهم 

بدعم من اليوني�شيف. 

• توف���ر الوزارة مرك���زًا وطنيًا حلماية الأطف���ال الذين يتعر�شون للعن���ف والإ�شاءة والإهمال 	
تقدم فيه خدمات اإيوائية واجتماعية ونف�شية وتربوية وترفيهية و�شحية اإ�شافة اإىل اأن�شطة 
اأخ���رى، بالتن�شيق والتعاون مع كافة اجلهات املتخ�ش�ش���ة واملعنية كوزارة الرتبية والتعليم 
وال�شحة ومراكز الإر�شاد والعالج النف�شي........ حيث يهدف املركز من خالل اخلدمات 
التي يوفرها اإىل اإزالة التهديد الذي يتعر�ض له الأطفال واإعادة دجمهم يف اأ�شرهم. ي�شتقبل 
املركز الأطفال من عمر6 اإىل دون �شن 18 �شنه من خالل مديريات ال�شوؤون الجتماعية يف 
امليدان ومديريات ال�شرطة واملحكمة واأي موؤ�ش�شة لها عالقة بالطفولة. وقد ا�شتقبل املركز 
م���ن بداي���ة 2009 حتى الآن حوايل 80 طفاًل مت حتويلهم اإىل املركز ب�شبب الت�شرد والت�شول 

والعنف الأ�شري.

• ترجم���ة لاللتزام الر�شمي الفل�شطين���ي مبيثاق حقوق الطفل العاملي مت تطوير قانون الطفل 	
الفل�شطين���ي وع���دد من اللوائ���ح التنظيمية الداخلية الت���ي تنظم عمل ال���وزارة فيما يتعلق 
ب�شم���ان حقوق الطفل عامة واأطفال الفئ���ات املهم�شة والفقرية والأطفال ذوي الحتياجات 

اخلا�شة والأطفال يف خطر ب�شكل خا�ض.

• �شعت وزارة ال�شوؤون الجتماعية بتعاون ودعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة اليوني�شيف 	
اإىل توفري وبناء بيئة حامية لالأطفال يف فل�شطني من كافة اأ�شكال العنف والإيذاء وال�شتغالل 
والإهمال وذلك من خالل بناء �شبكة وطنية حلماية الطفولة وتطوير نظام ت�شبيك وحتويل 

ومتابعة ر�شمي وفعال ووا�شح لتنظيم وت�شهيل العمل يف هذا املجال.

• بهدف الو�شول اإىل حالة من التنظيم والتكامل يف اخلدمات واجلهود الر�شمية والأهلية يف 	
جمال حماية ورعاية الأطفال الذين يتعر�شون للعنف ب�شتى اأ�شكاله، مبا يحقق ال�شتخدام 
الأمث���ل للخدمات املتوفرة لدى جميع ال�شركاء واملجتم���ع املحلي، ومبا يلبي م�شلحة الطفل 



مشروع تكامل64

الف�شل���ى. حيث مت التف���اق على العمل وفق النهج القطاع���ي التكاملي لتقدمي خدمة نوعية 
تلب���ي الحتياجات الأ�شا�شية يف توفري احلماي���ة لالأطفال املعنفني. وقد مت حتديد العمل يف 

هذه ال�شبكة على م�شتويني: 

الأول: م�شتوى اأ�شحاب القرار “اللجنة التوجيهية“

الثاين: امليدان ”اللجنة الفنية“

مهام �شبكة حماية الطفولة:
التن�شيق بني املوؤ�ش�شات ال�شريكة يف ال�شبكة،وتنفيذ الإجراءات املتفق عليها.. 1

ا�شتقب���ال الأطفال �شحايا العنف من خالل جميع ال�شركاء يف املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية . 2
يف الوطن.

العمل عل���ى توفري احلماية والرعاية الطارئة واملوؤقتة لالأطف���ال املعنفني مبا تقت�شيه خطة . 3
التدخل.

توفري احلماية القانونية للعاملني يف ال�شبكة والإ�شراف املهني يف هذا املجال من املوؤ�ش�شات . 4
ال�شريكة.

متابع���ة املهني���ني والتعرف عل���ى احتياجاتهم التدريبي���ة ورفع م�شتوى ق���درات العاملني يف . 5
جمال حماية ورعاية الأطفال.

تنظيم حمالت توعية لالأ�شرة والطفل يف املجتمع.. 6

اإ�شدار التقارير اخلا�شة بق�شايا العنف املوجه لالأطفال باأ�شكاله.. 7

العم���ل عل���ى تقدمي كل م���ن يخالف ويخ���رتق الإج���راءات املن�شو�ض عليه���ا يف الوثيقة مبا . 8
فيه���ا اللتزام باأخالقيات وممار�شة املهن���ة اإىل امل�شاءلة الإدارية واملهنية والقانونية ح�شب 

الأ�شول.

اخلطوات التي مت اإجنازها حتى االآن:
بن���اء الفريق وتوحي���د املفاهيم املتعلقة بحماي���ة الطفولة حيث مت التف���اق على تعريف كل . 1

امل�شطلحات ذات العالقة ا�شتنادا اإىل التعريفات الدولية ومالءمتها فل�شطينيًا.

حتديد اأدوار ال�شركاء املختلفني والتفاق على هذه الأدوار.. 2

التف���اق على العم���ل القطاعي التكاملي لقطاع���ات العمل املختلف���ة والأ�شا�شية، مثل قطاع . 3
التعليم وال�شحة والعمل والقانون والأمن )ال�شرطة( والقطاع الجتماعي النف�شي.

مت حتديد الحتياجات التدريبية لأع�شاء ال�شبكات يف املناطق التي توجد فيها. ويتم حاليًا . 4
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تدريبهم لغاية نهاية �شهر 2010/3.

يج���ري العمل حاليًا على اإع���داد مذكرات تفاهم ما بني الوزارة وال�شركاء الرئي�شني، حتدد . 5
فيها اأدوار ومهام كل طرف ا�شتنادًا لنظام التحويل.

�شيت���م اإن�شاء وحدات حماية لالأطف���ال يف املناطق التي تتواجد فيها �شبكات احلماية، حيث . 6
�شيتم توفري كادر موؤهل يتناوب العمل يف هذه الوحدات على مدى 24 �شاعة.

ثانيًا: مركز حماية ومتكني املراأة واالأ�شرة ”حمور:
مركز وطني ي�شتهدف الن�شاء اللواتي يعانني من العنف الأ�شري يف املجتمع الفل�شطيني

انطلقت فكرة امل�ش���روع يف العام 2000 عندما قامت وزارة ال�شئون الجتماعية بتقدميه ملوؤ�ش�شة 
التع���اون اليطايل للح�ش���ول على متويل، وقد جاءت فكرة اإن�شاء املرك���ز بعد الزدياد الكبري يف 
ع���دد الن�ش���اء والفتيات من �شحاي���ا العنف الأ�ش���ري يف ال�شفة الغربية وقطاع غ���زة. ومما اأكد 
احلاج���ة ملثل هذا امل�ش���روع اأي�شا، النق�ض الكبري يف اخلدمات املقدمة له���وؤلء ال�شحايا وغياب 
املوؤ�ش�شات التي تعمل على حمايتهن وتاأهيلهن واإعادة دجمهن يف املجتمع املحلي لحتالل دورهن 

الطبيعي فيه.

وتعترب وزارة ال�شئون الجتماعية هي املرجعية الر�شمية الرئي�شية للبيت الآمن واملظلة القانونية 
التي توفر احلماية والأمان للنزيالت بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات والأجهزة الر�شمية احلكومية ذات 

الخت�شا�ض.

روؤية املركز: 
اإن لكل اإن�شان احلق بالعي�ض باأمان ومن غري عنف.. 1

دعم وتقوية العالقات الأ�شرية واملجتمعية املبنية على مبداأ احلوار وقبول الآخر.. 2

التخفي���ف م���ن كل مظاه���ر العنف وال�شطه���اد الواقعة على امل���راأة ومتكينها عل���ى اأ�شا�ض . 3
العدالة وامل�شاواة واحرتام الكرامة الإن�شانية.

اأهداف املركز:
يهدف املركز اإىل متكني الن�شاء الفل�شطينيات من خالل:

• العمل على مناه�شة كافة اأ�شكال العنف وال�شطهاد املمار�ض �شد الن�شاء واأطفالهن.	

• توف���ري احلماية والتاأهيل للن�شاء والأطفال �شحايا العنف الأ�شري لتمكينهم من العودة اإىل 	
اأداء دورهم الطبيعي يف املجتمع وممار�شة حياتهم العتيادية.

• تقوية الن�شاء وتر�شيخ دورهن الطليعي على م�شتوى العائلة واملجتمع.	



مشروع تكامل66

• توف���ري احليز املنا�شب للن�شاء ملمار�شة الأن�شطة الثقافية والجتماعية وال�شيا�شية من خالل 	
دمج الن�شاء يف الأن�شطة التطوعية والأن�شطة املجتمعية املختلفة.

• تعزي���ز البيئة القانوني���ة والجتماعية والثقافية للن�شاء من خ���الل العمل على ال�شغط على 	
�شانع���ي القرار لإق���رار �شيا�شات واإ�شدار قوان���ني منا�شبة تاأخذ بع���ني العتبار احتياجات 

الن�شاء وحقوقهن.

كما يهدف املركز اإىل تقوية وتعزيز العالقة داخل الأ�شرة من خالل:

• الرتويج لالأدوار اليجابية داخل العائلة من خالل الرتكيز على احرتام الآخر داخل العائلة 	
واحرتام النوع الجتماعي اإىل جانب الرتكيز على اأهمية امل�شاواة بني الرجل واملراأة.

• تقوية العالقة ما بني الوالدين والأبناء	

• حماية الأطفال وحقوقهم	

• احلد من العنف الأ�شري من خالل رفع الوعي باآثاره ال�شلبية	

كما اأن املركز ي�شعى لأن ي�شبح:

مرجعية لكافة املعنيني بق�شايا العنف الأ�شري من الباحثني/ات واملهتمني/ات اأفرادا وموؤ�ش�شات 
اإىل جان���ب امل�شاركة يف املوؤمترات العاملية ملناه�شة هذه الظاهرة والرتكيز على البعد الإعالمي 
من برامج ومن�شورات لزيادة ح�شا�شية املجتمع املحلي لأهمية الق�شاء على ظاهرة العنف املبني 

على النوع الجتماعي.

الفئات امل�شتهدفة:
الن�شاء والفتيات �شحايا العنف بكافة اأ�شكاله )ج�شدي، نف�شي، جن�شي(.. 1

كل امراأة او فتاة موجودة يف خطر فوري.. 2

اأطفال الن�شاء املعر�شات للعنف الأ�شري و/او الطفال يف �شائقة.. 3

اخلدمات التي تقدم: 
توفري ماأوى موؤقت للن�شاء والقا�شرات �شحايا العنف الأ�شري )بحد اأق�شى يبلغ 35 نزيلة(.. 1

توف���ري ال�شت�ش���ارة القانونية ومتابع���ة الق�شايا يف املحاك���م لل�شحاي���ا واأ�شرهن من خالل . 2
حمامية متواجدة ب�شكل دائم يف املركز. 

توف���ري اخلدمات ال�شحية النف�شي���ة للن�شاء وتوفري الإر�شادات ال�شحي���ة الوقائية لهن اإىل . 3
جانب خدمات الإر�شاد النف�شي الفردي واجلماعي وت�شكيل املجموعات الإر�شادية الداعمة. 

كم���ا اأن املركز يوف���ر قاعة ريا�شية �شغرية متكن الن�شاء واأطفاله���ن من ممار�شة الأن�شطة . 4
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الريا�شي���ة التي ت�شه���م يف حت�شني �شحتهن و�شح���ة اأطفالهن النف�شي���ة واجل�شدية وتعطى 
ثالثة لقاءات للياقة البدنية يف الأ�شبوع لن�شاء املجتمع املحلي باأ�شعار رمزية، بالإ�شافة اإىل 

الن�شاطات الرتفيهية الهادفة.

يوج���د اأي�شًا يف املركز ح�شانة لالأطفال دون عمر 3 �شنوات تقوم با�شتقبال اأطفال املجتمع . 5
املحل���ي باأ�شعار رمزي���ة، وتقوم بتح�ش���ري وتنفيذ ن�شاط���ات ومهرجان���ات ترفيهية لأطفال 

املجتمع املحلي والقرى واملخيمات املحيطة باملركز. 

دورات تدريبي���ة مهني���ة لنزي���الت املرك���ز حي���ث ته���دف ه���ذه ال���دورات لتح�ش���ني قدرات . 6
امل�شتفي���دات يف املج���ال املهني وبالت���ايل وبالعتماد على عالقات املرك���ز وخا�شة عالقات 
الت�شبي���ك مع املوؤ�ش�شات املختلفة، �شيكون من ال�شهل على النزيالت اإيجاد فر�ض عمل توفر 
له���ن م�ش���در دخل ي�شهم يف حت�ش���ني اأو�شاعهن املعي�شي���ة وبالتايل زي���ادة اعتمادهن على 

ذاتهن وا�شتقالليتهن. 

برام���ج اإعالمية وحمالت توعية واجتماع���ات وور�ض عمل يف املدن والقرى واملخيمات، وقد . 7
مت الرتكي���ز ب�ش���كل مبدئ���ي على منطقة بيت حل���م ومنطقة اخلليل وذلك به���دف التعريف 
باملرك���ز واأهداف���ه وبراجمه وزيادة ح�شا�شي���ة املجتمع املحلي ل���الأدوار اجلندرية اليجابية 
عل���ى م�شتوى العائلة وعل���ى م�شتوى املجتمع ككل. وتركز هذه احلمالت على منظومة حقوق 
الإن�ش���ان ب�شكل عام وحقوق املراأة ب�شكل خا�ض اإىل جان���ب التوعية باآثار العنف املبني على 
الن���وع الجتماعي مب���ا يف ذلك اأي �شكل من اأ�ش���كال التمييز والإق�ش���اء واحلد من الأفكار 

املقولبة عن الن�شاء والأطفال. 

لق���د كان هناك زيارات متعددة للمركز من قبل كثري من وكالت الأنباء وال�شحافة املحلية . 8
والعاملي���ة، بالإ�شاف���ة اإىل ال�شخ�شي���ات العتباري���ة م���ن وزراء وقنا�شل و�شف���راء ومدراء 
موؤ�ش�شات. وقد كان هناك زيارات متوا�شلة ودعم متوا�شل من قبل ال�شيدة لويزا موغانتيني 

نائبة الربملان الأوروبي، وهي من اأهم ال�شخ�شيات الداعمة واملنا�شرة لهذا املركز.
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اجل���دول الت���ايل يو�شح احلالت الت���ي مت ا�شتقبالها يف ق�شم احلماي���ة يف مركز حمور وفقًا لنوع 
العنف والعمر خالل العام 2009

عدد احلاالت الفئة العمريةنوع العنف
198-39عنف ج�شدي من قبل زوج

تهديد من قبل اأخ ب�شبب �شكن معه وم�شاكل مع 
1437،2زوج 

171تهديد بقتل/ زواج بالإكراه
191حتر�ض جن�شي من قبل الأب
146-25عالقات خارج اإطار الزواج

361عنف من قبل الزوج وحتر�ض جن�شي من قبل الأخ
17.53-19ا�شتغالل وعنف جن�شي من خارج الأ�شرة

163-32عنف من قبل الأهل وتهديد بالقتل من قبل اأب

251اعتداء جن�شي داخل الأ�شرة

1714-29م�شاكل مع الأهل وعنف ا�شري
2320،2عنف نف�شي من قبل الأهل

2125،2حتر�ض جن�شي من قبل الأخ
2733،2تهديد وعنف من قبل الإخوة

235-28م�شاكل عائلية/ حماية
جمموع الأطفال الذين مت ا�شتقبالهن ب�شحبة اأمهاتهم 12 طفل وطفلة

• وت�شمن التقرير الربعي للمركز عن الفرتة الواقعة ما بني 2010/2/28-2009/12/1	

توفري حماية واإيواء ل�45 منتفعة، وتقدمي 80 متابعة طبية، وتنفيذ 258 جل�شة اإر�شادية، ومتابعة 
41 ق�شية قانونية، ودمج 7 فتيات مع اأ�شرهن وخروج 8 منتفعات للعمل.

اآلية الت�شبيك والتعاون:
م���ا يتم تطبيقه بخ�شو����ض العالقة بني املوؤ�ش�ش���ات املختلفة والبيت الآمن )حم���ور( مبني على 
اأ�شا�ض جتارب واقعية متار�ض من قبل الأ�شخا�ض العاملني/ات يف املجال )�شرطة، واأخ�شائيني/

ات اجتماعني/ات يف موؤ�ش�شات حكومية وغري حكومية، والبيت الآمن.

دور الوزارة ومديرياتها يف التحويل اإىل البيت الآمن وا�شتيعاب احلالت:

هن���اك دور اأ�شا�ش���ي ملديريات ال�ش���وؤون الجتماعية من خ���الل مر�شدة حماية امل���راأة و/اأو . 1
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مر�ش���د/ة حماية الطفول���ة، يف حتويل الق�شاي���ا املتوجهة اإليهم مبا�ش���رة اإىل البيت الآمن 
ح�شب �شيا�شة واإجراءات البيت الآمن.

وهناك مقرتح بانتداب موظفة )عاملة اجتماعية من ال�شوؤون الجتماعية يف كل حمافظة( لتكون 
موظفة طوارئ، وذلك لت�شهيل الت�شال معها بعد انتهاء الدوام الر�شمي يف احلالت الطارئة.

 كم���ا تقوم الوزارة حاليا بالإعداد لتدريب املديريات يف املناطق املختلفة لإجراءات التحويل اإىل 
البيت الآمن.

التن�شيق مع الرتباط الفل�شطيني اإذا كانت هناك حاجة.. 2

تق���ع على ال�شوؤون الجتماعية م�شوؤولي���ة التن�شيق لتاأمني املوا�شالت واملرافقة لفتاة اأقل من . 3
18 �شنة اإىل البيت الآمن. 

تق���ع على ال�شوؤون الجتماعية م�شوؤولية تاأم���ني املوا�شالت واملرافقة لفتاة اأكر من 18 �شنة . 4
اإىل البيت الآمن، اإذا كان هناك حاجة اإىل ذلك.

التن�شيق مع ال�شرطة، عند احلاجة، لتقدمي احلماية خالل نقل املتوجهات اإىل البيت الآمن. . 5

كتاب���ة تقري���ر اجتماعي عن و�شع الفت���اة اأو املراأة يف احلالت التي حتت���اج فيها اإىل حماية . 6
فورية. 

التن�شي���ق م���ع العائلة وتبليغ الأهل ع���ن تواجد الفتاة يف البيت الآم���ن ح�شب خ�شو�شية كل . 7
حالة وبعد تقييم اخلطر.

تبليغ الأهل عن تواجد فتاة فوق 18 �شنة، بعد موافقتها، يف البيت الآمن. . 8

دور الوزارة ومديرياتها خالل تواجد النزيالت يف البيت االآمن:
تزويد طاقم البيت الآمن باملعلومات حول املجريات والتطورات التي ت�شتجد يف اخلارج مع . 1

الزوج والأهل والأولد واملحيط. 

التع���اون م���ع طاق���م البيت الآم���ن يف و�شع خط���ة التدخل الت���ي تخ�ض حمي���ط النزيالت، . 2
م���ن خ���الل مندوبة/من�شقة ال�شوؤون الجتماعي���ة )ح�شب تو�شيات م���ن مر�شدي املديرات 

املختلفة(.

يت���م تطبيق خط���ة التدخل مع املحيط اخلارجي عن طريق مديري���ات ال�شوؤون الجتماعية، . 3
بالتع���اون م���ع املوؤ�ش�شات الأهلي���ة العاملة يف املجال، ح�شب خطة التدخ���ل التي �شارك فيها 
كل م���ن )البيت الآمن، ومندوبة ال�ش���وؤون الجتماعية وموؤ�ش�شة اأهلي���ة بالتن�شيق من البيت 

الآمن(.

تقدمي الدعم املمكن يف ق�شايا احل�شانة وامل�شاهدة للن�شاء النزيالت يف البيت الآمن.. 4
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ت�شجيل اأولد الن�شاء النزيالت. . 5

التن�شيق والتعاون مع ال�شرطة يف منطقة �شكن الفتاة اأو املراأة اإذا كانت هناك حاجة لذلك.. 6

التن�شيق مع املدار�ض لإدخال اأطفال الن�شاء والفتيات اإىل املدار�ض بالتن�شيق مع الأخ�شائيات . 7
يف البيت الآمن.

دور الوزارة ومديرياتها بعد خروج النزيالت من البيت االآمن:
تقع م�شوؤولية املتابعة )ح�شب اخلطة امل�شرتكة مع البيت الآمن( لفتاة اأقل من 18 �شنة على . 1

عاتق مديريات ال�شوؤون الجتماعية.

امل�شارك���ة اأو ت�شهي���ل متابع���ة النزيالت بع���د خروجهن م���ن البيت الآمن، وبع���د موافقتهن . 2
)وذلك ح�شب اخلطة امل�شرتكة بني املوؤ�ش�شات والبيت الآمن(، واإر�شال التقارير اإىل البيت 

الآمن حول املتابعة.

يف احل���الت الت���ي تقرر فيها النزيل���ة اخلروج من البي���ت الآمن، يتم عم���ل تقرير من قبل . 3
العاملة الجتماعية يف البيت الآمن يقدم للمر�شدة املخت�شة يف مديرية ال�شوؤون الجتماعية 
لإطالعه���ا على امل�ش���ار ال���ذي كان يف البيت الآمن، وعل���ى احلاجات احلالي���ة والتو�شيات 
اخلا�ش���ة بال�شتمراري���ة. واإذا كانت النزيل���ة فوق 18 �شنة، يجب اأن تواف���ق املراأة على نقل 

ملفها لتتم متابعتها. 

العالقة بني ال�شرطة والبيت االآمن:
• دور ال�شرطة يف عملية التحويل اإىل البيت الآمن:	

لل�شرط���ة دور اأ�شا�شي يف التحويل املبا�شر اإىل البيت الآمن ح�شب �شيا�شة البيت الآمن. كما . 1
ت�شارك يف تقييم اخلطر الواقع على الن�شاء، مع طاقم البيت الآمن. 

تقدمي احلماية خالل نقل املتوجهات اإىل البيت الآمن عند احلاجة. . 2

• دور �شرطة املنطقة التي يتواجد بها البيت الآمن :	

حماية البيت الآمن والتدخل الفوري يف حالة التهجم اأو عند تواجد اأ�شخا�ض م�شبوهني . 1
يف حميط املبنى.

مرافقة ال�شرطة للنزيلة عند اخلروج خارج البيت الآمن يف حالة تواجد خطر عليها. . 2

ا�شتدع���اء حمقق/ة من ال�شرطة ملرك���ز )ن�شاء يف ظروف �شعب���ة( اإذا اأرادت النزيلة . 3
تق���دمي �شكوى عن ح���ادث العنف الأخري، اأو حتى عن ح���وادث عنف �شابقة: كتعر�شها 
لالغت�ش���اب اأو تعر����ض اأطفاله���ا لالإيذاء.. الخ. ويت���م التحقيق بح�ش���ور الأخ�شائية 

الجتماعية يف البيت الآمن، اإذا اأرادت النزيلة ذلك.
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العالق��ة ب��ني البي��ت االآم��ن واملوؤ�ش�شات غ��ر احلكومي��ة التي تق��وم بطبيعة 
االأعمال التالية:

التي تتعامل مبا�شرة مع فتيات ون�شاء �شحايا العنف اجل�شدي والنف�شي واجلن�شي. . 1

التي تقوم بت�شخي�ض و�شع الن�شاء وتقيمه، وتقدمي امل�شاعدة والدعم، اإما من خالل اللتقاء . 2
املبا�شر مع املراأة اأومن خالل خطوط الهاتف امل�شاعدة.

• اأمثلة على ذلك:	

مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي.. 1

مركز الإر�شاد النف�شي والجتماعي/ بيت حلم. 2

مركز �شوا. . 3

جمعية املراأة العاملة.. 4

مركز الدفاع عن الأ�شرة / نابل�ض.. 5

 يتلخ�ض دور هذه املوؤ�ش�شات غر احلكومية يف: 
حتوي���ل الق�شايا املتوجهة اإليها مبا�شرة اإىل البيت الآم���ن، ح�شب �شيا�شة واإجراءات البيت . 1

الآمن.

تزويد البيت الآمن بتقرير يخ�ض الو�شع الجتماعي للمراأة بعد حتويلها. . 2

امل�شاركة يف و�شع خطة التدخل او تقدمي التو�شيات حول التدخل.. 3

امل�شارك���ة يف تنفيذ اخلط���ة بالتعاون مع مديري���ات ال�شوؤون الجتماعي���ة، ح�شب التفاق اأو . 4
ح�شب اإمكانية اجلهة املحولة وح�شب طبيعة وخ�شو�شية كل حالة. 

متابع���ة النزيالت بع���د خروجهن من البيت الآم���ن بعد موافقتهن، )وذل���ك ح�شب اخلطة . 5
امل�شرتكة بني املوؤ�ش�شات والبيت الآمن(، واإر�شال التقرير للبيت الآمن حول املتابعة.

خطوات م�شتقبلية:
• ن�شع���ى للعم���ل وب�شكل متوازي مع مو�شوع احلماية، على تطوي���ر برامج تثقيف وتوعية لرفع 	

م�شتوى وعي الأهل واملجتمع حول العنف �شد الأطفال والن�شاء واآثاره املدمرة. يجري العمل 
حاليًا على اإعداد م�شروع يف هذا الجتاه بالتن�شيق مع بع�ض املوؤ�ش�شات املعنية بذلك.

• العمل على نظام وطني ملراكز حماية الن�شاء يف فل�شطني.	

• تطوير الكادر العامل مع الأطفال والن�شاء املعنفني كمًا ونوعًا.	
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• توفري مركز حلماية الن�شاء يف منطقة �شمال ال�شفة الغربية.	

حتديات:
• الو�شول لكافة الن�شاء والأطفال املعنفني والذين ل ي�شلون اإىل مراكز احلماية.	

•  ت�شمي���م وتنفيذ تدخ���الت عالجية وتاأهيلية لي����ض فقط على م�شت���وى ال�شحية، اإمنا على 	
م�شتويات: الأفراد الذين يرتكبون الإ�شاءة، الأ�شرة، املدر�شة، املجتمع ككل. وذلك ب�شراكة 

مع جميع املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية والدولية ذات العالقة. 

تو�شيات:
• اإ�شرتاتيجية وطنية ملناه�شة العنف �شد املراأة.	

• اإ�شرتاتيجية وطنية حلماية الأطفال من كافة اأ�شكال الإ�شاءة والإهمال والعنف	
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موؤ�ش�ش��ات  وجترب��ة  الفل�شطين��ي  القان��وين  الواق��ع 
املجتمع املدين

املحامية هيام قعقور 
مركز املراأة لالإر�شاد القانوين واالإجتماعي
فل�شطني 

الواقع القانوين الفل�شطيني 
• النظ���ام القان���وين يف فل�شط���ني نظام معقد ون���ادر ويع���ود اإىل تعدد اجله���ات التي حكمت 	

فل�شطني عرب التاريخ واأدت اىل تنوع النظمه القانونية واختالفها 

• وتختل���ف هذه القوانني يف فل�شط���ني يف ال�شفة الغربية وغزة والقد�ض والأجزاء املحتلة عام 	
1948

• املجتم���ع الفل�شطين���ي ميتزج في���ه القدمي مع اجلدي���د ومنظومة يتجلى فيه���ا نف�ض املا�شي 	
وق�شور احلا�شر وغمو�ض امل�شتقبل 

• وميك���ن اأن يك���ون هذا  ركي���زة اأ�شا�شيه لإحداث التغي���ري املن�شود خا�شة من���ذ بداية ن�شاط 	
ال�شلطة الوطنية وبنا موؤ�ش�شات املجتمع املدين وغري املدين خا�شة موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان 

يف تغيري وتر�شيخ �شيادة القانون 

املنظومة القانونية يف فل�شطني 
• قوانني عثمانيه 	

• قوانني انتداب بريطانيه 	

• قوانني اردنيه حتى عام 1967 ومل يطرا عليها اي تعديل يف ال�شفة الغربيه 	

• قوانني م�شريه يف قطاع غزة 	

• اوامر ع�شكريه ا�شرائيليه 	

• من���ذ ان�ش���اء ال�شلط���ه الوطني���ه الفل�شطيني���ه ومنذ اتفاقي���ة او�شل���و �شنت بع����ض القوانني 	
الفل�شطينيه املوحدة بني ال�شفه وغزة 

• من���ذ ن�شوء ال�شلط���ة الوطنية الفل�شطنيه وفقا لتفاقية اأ�شل���و وت�شلمها �شيادة منقو�شة على 	
الأرا�ش���ي الفل�شطينه فقد بداأت بت�شريع قوانني جدي���دة للمجتمع الفل�شطيني مرتكزة على 
وثيق���ة ال�شتق���الل ال�شادرة عن منظم���ة التحري���ر الفل�شطينية ع���ام 1988 والتي حددت 
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الأ�ش�ض واملبادئ القانونية لبناء األدوله الفل�شطينية 

• وكان من اأهم هذه الأ�ش�ض اعتمادها مبداأ امل�شاواة كاأحد الركائز التي يجب اأن تبنى عليها 	
املنظومة القانونية الفل�شطنيه وقد ن�شت : 

• اإن دول���ة فل�شطني ه���ي للفل�شطينيني اأينما كان���وا فيها يطورون هويته���م الوطنية والثقافية 	
ويتمتع���ون بامل�ش���اواة الكامل���ة يف احلق���وق وت�شان فيه���ا معتقداته���م الديني���ة وال�شيا�شية 
وكرامتهم الن�شانيه يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على اأ�شا�ض حرية الراأي وتكوين 
الأح���زاب ورعاي���ة الغلبيه حق���وق القليه واحرتام القلي���ه قرارات الغلبي���ه وعلى العدل 
الجتماع���ي وامل�شاواة وعدم التمييز يف احلقوق العامة على اأ�شا�ض العرق اأو الدين اأو اللون 

بني املراه والرجل.

القانون اال�شا�شي :
• امل���ادة 9 من القانون الأ�شا�شي تن�ض عل���ى اأن الفل�شطينيون اأمام القانون والق�شاء �شواء ل 	

متييز بينهم ب�شبب اجلن�ض اآو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اآو العاقه

• احلقوق واحلريات مكفولة وفقا للقانون الأ�شا�شي :- 	

• م���ادة 32 كل اعتداء على اأي م���ن احلريات ال�شخ�شية اأو حرمة احلي���اة اخلا�شة لالإن�شان 	
وغريه���ا من احلق���وق واحلريات العامة الت���ي يكفلها القانون الأ�شا�ش���ي اأو القانون جرمية 
ل ت�شق���ط الدعوى اجلنائي���ة ول املدنية النا�شئة عنه���ا بالتقادم وت�شم���ن ال�شلطة الوطنية 

تعوي�شا عادل ملن وقع عليه ال�شرر

• اجلهة املنوط بها احلماية ح�شب القانون الأ�شا�شي:- 	

• مادة 84 قوات الأمن وال�شرطة قوة نظاميه وهي القوة امل�شلحة يف البالد وتنح�شر وظيفته 	
يف الدف���اع عن الوطن وخدمة ال�شع���ب وحماية املجتمع وال�شهر عل���ى حفظ الأمن والنظام 
الع���ام والآداب العام���ة وت���وؤدي واجبه���ا يف احلدود الت���ي ر�شمها القان���ون يف احرتام كامل 

للحقوق واحلريات

قانون البينات رقم 4 ل�شنة 2001 يف املواد اأملدنيه والتجارية 
• مادة 1 ل يجوز للقا�شي اأن يحكم بعلمه ال�شخ�شي 	

• اآليات وطرق الإثبات يف املادة 7 هي 	

• الأدلة الكتابية – ال�شهادة – القرائن – القرار – اليمني – املعاينه – اخلربة 	
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قانون االإجراءات الفل�شطيني - م�شوؤولية حتريك ال�شكوى 
• م���اده )3(عل���ى النيابة العام���ة حتريك الدعوى اجلزائي���ه اذا اقام املت�ش���رر نف�شة مدعيا 	

باحلق املدين وفقا للقواعد املعينه يف القانون 

• م���ادة 4 ل يجوز للنيابة العامة اإجراء حتقيق اأو اإقام���ة الدعوى اجلزائية التي علق القانون 	
مبا�شرته���ا عل���ى �شك���وى اأو ادعاء م���دين منه اأو وكيل���ه اخلا����ض اأو اإذن اأو طلب من اجلهة 

املخت�شة 

تقدمي ال�شكوى من الويل اأو الو�شي اأو القيم مادة )6 (
• اإذا كان املجن���ي عليه يف الأح���وال امل�شار اإليها يف املادة )5 (من هذا القانون مل يبلغ خم�ض 	

ع�ش���رة �شن���ه كامله او كان م�شابا بعاهة يف عقله تق���دم ال�شكوى من وليه او و�شيه او القيم 
عليه 

• اإذا تعار�شت م�شلحة املجني علية مع م�شلحة من ميثله اأو مل يكن له من ميثله تقوم النيابة 	
العامة مقامه 

دور النيابه العامه واالجهزة املخت�شه يف احلماية لالفراد 
• النياب���ة العامة هي خط الدفاع الأول وهي املنوطه بتحريك دعوى احلق العام ومن ثم فهي 	

الراعية حلقوق املجتمع ككل وهي اجلهة املخولة للتاأكد من احرتام الأجهزة ومنها األ�شرطه 
حلقوق الأفراد 

• اإذا اأخطا وكيل النيابة التقدير فهناك جمال لعالج اخلطاأ ولكن اإذا ف�شل يف حماية واإنفاذ 	
املعايري املحلية الدولية حلقوق الأفراد فمن ال�شعوبة مبكان تدارك اخلطاأ

• م���ادة) 19(يت���وىل اأع�شاء النيابة العامة مهام ال�شبط الق�شائ���ي والإ�شراف على ماأموري 	
ال�شبط كل يف دائرة اخت�شا�شه 

• يت���وىل ماأم���ورو ال�شبط الق�شائ���ي البح���ث وال�شتق�شاء ع���ن اجلرائ���م ومرتكبيها وجمع 	
ال�شتدللت التي تلزم للتحقيق يف الدعوى 

• مادة 24 لكل من علم بوقوع جرمية ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري ال�شبط الق�شائي 	
عنه���ا ما مل يك���ن القانون قد علق حتري���ك الدعوى اجلزائيه النا�شئه عنه���ا على �شكوى او 

طلب او اذن 
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قوان��ني موجودة قبل و�ش��ول ال�شلطه القانون ال��ذي ينظم احلمايه 
والعقوبه 

• قانون العقوبات الأردين رقم 16 ل�شنة 1960  ال�شاري املفعول بال�شفة الغربية 	

اأ�شكال العنف ورد الن�ض عليها يف القانون 
العنف اجل�شدي ويت�شمن )اليذاء ، ال�شرب ،القتل ، .. الخ ما ورد من اأ�شكال (  . 1

العنف اجلن�شي ويت�شمن ) الغت�شاب داخل وخارج العائلة ، هتك العر�ض (. 2

العنف النف�شي )احلب�ض، التهديد،حرمان من احلقوق....(. 3

العنف القت�شادي )حرمان من الرث، م�شروف، اكل ، �شرب(. 4

االعتداءات اجل�شديه 
• ورد الن�ض عليها من املواد 333 من القانون اىل 335 وهي ت�شمل 	

• الإيذاء الب�شيط واملق�شود الناجم عنه تعطيل اقل من 10 اأيام	

• الإيذاء املق�شود والناجم عنه تعطيل و�شرر لأكر من 20 يوم	

• الإيذاء املق�شود والناجم عنه تعطيل لأقل من 20 يوم 	

• الإيذاء املت�شبب يف اأحداث عاهة م�شتدمية اأو برت ع�شو 	

اأ�شكال العنف اجل�شدي 
• الغت�شاب 	

• العتداءات اجلن�شية داخل العائلة 	

• التحر�ض 	

• هتك العر�ض	

الباب ال�شابع يف اجلرائم املخلة باالأخالق واالآداب العامة 
• املادة 292- عقوبة االغت�شاب 	

م���ن واقع بالإك���راه اأنثى )غري زوجه( يعاق���ب بالأ�شغال ال�شاق���ة املوؤقتة خم�ض �شنوات . 1
على الأقل.

ول تنق����ض العقوبة عن �شبع �شنوات اإذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�شة ع�شرة من . 2
عمرها.
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• املادة 293- اغت�شاب اأنثى ال ت�شتطيع املقاومة 	
يعاق���ب بالأ�شغ���ال ال�شاق���ة املوؤقتة من واقع اأنثى )غ���ري زوجه( ل ت�شتطي���ع املقاومة ب�شبب عجز 

ج�شدي اأو نق�ض نف�شي اأو ب�شبب ما ا�شتعمل نحوها من �شروب اخلداع 

• املادة 294- عقوبة مواقعه اأنثى دون �شن اخلام�شة ع�شر او الثانية ع�شر 	
من واقع اأنثى مل تتم اخلام�شة ع�شرة من عمرها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة.. 1

ول تنق�ض العقوبة عن خم�ض �شنوات اإذا كانت املعتدى عليها مل تتم الثانية ع�شرة من . 2
عمرها.

• امل��ادة 295- عقوب��ة مواقع��ه اأنث��ى ب��ني �ش��ن 15 - 18 من اح��د املوكلني 	
برعايتها 

اإذا واق���ع اأنثى اأمتت اخلام�شة ع�ش���رة، ومل تتم الثامنة ع�شرة من عمرها اأحد اأ�شولها . 1
- �شرعي���ًا كان اأو غ���ري �شرعي - اأو زوج اأمها اأو زوج جدته���ا لأبيها وكل من كان موكاًل 

برتبيتها اأو مالحظتها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة.

ويق�ش���ى بالعقوبة نف�شها اإذا كان الفاع���ل رجل دين اأو مدير مكتب ا�شتخدام اأو عاماًل . 2
في���ه فارتك���ب الفعل م�شيئ���ًا ا�شتعمال ال�شلط���ة اأو الت�شهيالت الت���ي ي�شتمدها من هذه 

ال�شلطة. 

• املادة 304- االغواء 	
كل م���ن خ���دع بكرًا جتاوزت اخلام�ش���ة ع�شرة من عمرها بوعد ال���زواج فف�ض بكارتها . 1

عوق���ب - اإذا كان فعل���ه ل ي�شتوجب عقوب���ة اأ�شد - باحلب�ض من ثالث���ة اأ�شهر اإىل �شنة 
ويلزم ب�شمان بكارتها.

الأدل���ة الت���ي تقبل وتكون حجة على املتهم يف اخلداع بوع���د الزواج هي اعرتاف املتهم . 2
لدى قا�شي التحقيق اأو يف املحكمة اأو وجود مكاتب اأو اأوراق اأخرى مكتوبة. 

كل من حر�ض امراأة �شواء اأكان لها زوج اأم مل يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب . 3
عنه���ا اأو اأف�شده���ا عن زوجها لإخالل الرابطة الزوجية يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن 

ثالثة اأ�شهر. 

• املادة 308- ايقاف املالحقة وا�شتعادة احلق يف املالحقة	
اإذا عق���د زواج �شحيح بني مرتك���ب اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�ش���ل وبني املعتدى عليها 
اأوقفت املالحقة واإذا كان �شدر حكم بالق�شية علق تنفيذ العقاب الذي فر�ض على املحكوم عليه.

ت�شتعي���د النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف تنفيذ العقوبة قبل انق�شاء ثالث 
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�شن���وات على اجلنحة وانق�شاء خم�ض �شنوات على اجلناي���ة اإذا انتهى الزواج بطالق املراأة دون 
�شبب م�شروع. 

• املادة 285- عقوبة ال�شفاح 	
ال�شف���اح بني الأ�شول والفروع �شرعيني كانوا اأو غري �شرعيني اأو بني الأ�شقاء وال�شقيقات والأخوة 
والأخوات لأب اأو لأم اأو من هم مبنزلة هوؤلء جميعًا من الأ�شهرة اأو اإذا كان لأحد املجرمني على 

الآخر �شلطة قانونية اأو فعلية يعاقب عليه باحلب�ض من �شنتني اإىل ثالث �شنوات. 

• هتك العر�ض 	
مادة 296- كل من هتك بالعنف او التهديد عر�ض ان�شان عوقب بال�شغال ال�شاقة مدة ل تنق�ض 

عن اربع �شنوات. 

م���ادة 297 – يعاقب بال�شغ���ال ال�شاقه من هتك عر�ض ان�ش���ان ل ي�شتطيع املقاومة ب�شبب عجز 
ج�شدي او نق�ض او ب�شبب ما ا�شتعمل نحوة من �شروب اخلداع او حمله على ارتكابة. 

• مادة 298 كل من هتك بغر عنف او تهديد عر�ض ولد –ذكرا كان او انثى 	
مل يتم اخلام�شة ع�شرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العر�ض 

يعاقب باال�شغال ال�شاقه املوؤقته 
• م��ادة 300 ت�شدد عقوب��ة اجلنايات املن�شو�ض عليه��ا يف املواد 292 ،293 	

،294 ،295 ،298 بحي��ث ي�ش��اف اليها من ثلثه��ا اىل ن�شفها اذا كان املتهم 
احد اال�شخا�ض امل�شار اليهم يف املادة )295 (

• مادة 301 فال تنق�ض العقوبة العقوبة عن ع�شر �شنوات ا�شغاال �شاقه. 	
• مادة 320- )التحر�ض (االأفعال املنافية للحياء. 	

كل من فعل فعاًل منافيًا للحياء اأو اأبدى اإ�شارة منافية للحياء يف مكان عام اأو يف جمتمع عام 
اأو ب�ش���ورة ميكن معها مل���ن كان يف مكان عام اأن يراه يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �شتة 

اأ�شهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�شني دينارًا. 

• ت�ش���دد عقوبة اجلنايات املن�شو�ض عليها يف النبذتني ال�شابقتني من الف�شل الأول هذا 	
بحيث ي�شاف اإليها من ثلثها اإىل ن�شفها: 

اإذا اقرتفه���ا �شخ�ش���ان اأو اأكر يف التغل���ب على مقاومة املعتدى عليه���ا اأو تعاقبوا على . 1
اإجراء الفح�ض به. 

اإذا اأ�شيب املعتدى علية علية مبر�ض زهري اأو كانت بكرا فاأزيلت بكارتها. . 2
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اإذا اأدت اإح���دى اجلناي���ات ال�شابق ذكرها اىل موت املعتدى علي���ة ومل يكن الفاعل قد . 3
اأراد هذه النتيجة.

• ماده )305( املداعبة املنافية للحياء. 	
يعاقب باحلب�ض مدة مدة ل تتجاوز �شنه كل من داعب ب�شورة منافية للحياء :- 

�شخ�شا مل يتم اخلام�شة ع�شرة من عمرة ذكرا كان اأو اأنثى اأو. 1

اأمراه اأو فتاه لها من العمر خم�ض ع�شرة �شنه اأو اأكر دون ر�شاهما  . 2

• املادة 306 عر�ض االأعمال اأو توجيه الكالم املنايف للحياء 	
من عر�ض على �شبي دون اخلام�شة ع�شرة من عمره اأو على اأنثى عمال منافيا للحياءاو   -
وج���ه اإليهم���ا كالما عوقب باحلب�ض م���دة ل تتجاوز �شتة ا�شه���ر اأو بغرامة ل تزيد على 

خم�شة وع�شرين دينارا. 

الف�شل االأول املادة 326-  القتل الق�شد. 
من قتل اإن�شانًا ق�شدًا، عوقب بالأ�شغال ال�شاقة خم�ض ع�شرة �شنة 

املادة 340- العذر يف القتل. 
ي�شتفيد من العذر املحل، من فاجاأ زوجته اأو اإحدى حمارمه حال التلب�ض بالزنا مع �شخ�ض . 1

اآخر واأقدم على قتلهما اأو جرحهما اأو اإيذائهما كليهما اأو اإحداهما.

ي�شتفي���د مرتك���ب القتل اأو اجل���رح اأو الإيذاء من الع���ذر املخفف اإذا فاجاأ زوج���ه اأو اإحدى . 2
اأ�شوله اأو   فروعه اأو اأخواته مع اآخر على فرا�ض غري م�شروع. 

اإجازة القانون للعنف املوجه لالأوالد. 
• مادة 62	

1 - ل يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية. 

يجيز القانون : �شروب التاأديب التي ينزلها بالأولد اإباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام 

• مادة 89 	
• ي�شتفي���د من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اقدم عليها ب�شورة غ�شب �شديد ناجت عن 	

عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اتاة املجني علية 

• ي�شتطيع املجتم���ع حماية الفرد واجلماعة بوا�شطة القوان���ني والنظمه والأعراف واللتزام 	
بها 
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• لذلك توجب على الأفراد واجلماعات عدم الت�شرت على الظواهر ال�شاذة ومقاومة النحراف 	
كذلك يتوجب عليهم التنبيه اإىل الإخطار التي ميكن اإن يتعر�ض لها املجتمع 

• والطبي���ب واجله���ة الر�شمية ملزم قانونا باإب���الغ ال�شلطات عن كل ما م���ن �شانه اإن يعر�ض 	
املجتمع اأو حياة الإن�شان للخطر 

كتم اجلنايات واجلنح من قبل املوظفني 
• م���ادة كل موظ���ف مكلف بالبح���ث عن اجلرائ���م اأو مالحقتها اأهم���ل اأو اأرج���ا الإخبار عن 	

جرمي���ة ات�شلت بعمله عوقب باحلب����ض من اأ�شبوع اإىل �شن���ه اأو بالغرامة من خم�شة دنانري 
اإىل ع�شرين دينار. 

• كل موظ���ف اأرج���ا اأو اأهمل اإعالم ال�شلط���ة ذات ال�شالحية عن جناي���ة اأو جنحه عرف بها 	
اأثناء قيامة بالوظيفة اأو يف معر�ض قيامة بها عوقب باحلب�ض من اأ�شبوع اإىل ثالثة ا�شهر اأو 

بالغرامة من خم�شة دنانري اإىل ع�شرين دينار.

• كل م���ن قام ح���ال مزاولته اإحدى امله���ن ال�شحية باإ�شعاف �شخ����ض باإ�شعاف �شخ�ض يبدو 	
ان���ه وقعت علي���ه جناية اأو جنح���ه ومل يخرب بها ال�شلط���ة ذات ال�شالحية عوق���ب بالعقوبة 

املن�شو�ض عليها بالفقرة الثانية. 

• ت�شتثنى من كل ذلك اجلرائم التي تتوقف مالحقتها على �شكوى	

الذي ميلك حق التبليغ عن اجلرائم 
• م���ادة )24 ( ل���كل من علم بوق���وع جرمية ان يبل���غ النيابة العامه او اح���د ماموري ال�شبط 	

الق�شائ���ي عنه���ا ما مل يكن قد علق حتريك الدعوى اجلزائي���ة النا�شئه عنها على �شكوى او 
طلب او اذن 

• م���ادة )25 ( يج���ب على املوظفني العموميني او املكلفني بخدم���ة اثناء تادية عمله او ب�شبب 	
تاديت���ه بوق���وع جرمية ان يبلغ عنها ال�شلطات املخت�شه م���ا مل يكن القانون قد علق حتريك 

الدعوى اجلزائية النا�شئة عنها على �شكوى 

قانون االحوال ال�شخ�شيه والعنف 
• اأج���از قانون الأحوال ال�شخ�شي���ة الأردين لعام 1976 للمراه الت���ي تعر�شت للعنف من قبل 	

ال���زوج اأن تطلق من قبل املحكمة ولكن اذا ا�شتطاعت اأن تثبت ما تعر�شت بالدله ااملكتوبه 
وال�شخ�شية اأي بكافة الأدلة وبالذات ال�شخ�شية ولي�شت ال�شماعية

• �ش���ن ال���زواج يف القان���ون ل زال هو 15 �شن���ه هجرية للمخطوب���ه و16 �شن���ه للخاطب ويتم 	
معادلتها لل�شنوات امليالدية ويتم التنقي�ض من عدد ال�شنوات 
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• وهو يتعار�ض مع �شن الر�شد والأهلية ح�شب القوانني الأخرى. 	

• الطالق بيد الرجل ول متلك املراه حق الطالق ال وفقا للقانون وهو �شيف م�شلط على رقبة 	
الن�شاء.

• الط���الق مبل���ك الرجل وهو �شي���ف م�شلط على الن�ش���اء مع بع�ض ال�شتثن���اءات التي منحت 	
للن�شاء لطلب التفريق مع تقييد هذه ال�شتثناءات ل�شالح الرجل. 

• احل�شانه/ الطاعة /الن�شوز.	

التو�شيات 
و�شع الت�شريعات الفل�شطينية اخلا�شة بحماية الن�شاء وتعديل القائم منها خا�شة يف قانون . 1

العقوبات و�شمان امل�شاواة اأمام القانون باإيقاع اأق�شى العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف 
اجلن�شي واجل�شدي 

درا�شة الت�شريعات التي توؤثر على حياة الن�شاء والكفيلة بتطويرها . 2

اتخ���اذ كافة التدابري الت�شريعية والداريه التي حتظر التمييز وتقر مبداأ امل�شاواة واحلماية . 3
القانونية 

التعامل مع ق�شايا العنف خا�شة للن�شاء مبحاكم خا�شة وق�شاة دوي تاهيل خا�ض . 4

اتخ���اذ كافة التدابري الت�شريعية والداريه التي حتظر التمييز وتقر مبداأ امل�شاواة واحلماية . 5
القانونية 

التعامل مع ق�شايا العنف خا�شة للن�شاء مبحاكم خا�شة وق�شاة دوي تاهيل خا�ض . 6

يف قانون االأحوال ال�شخ�شية
• �شن قانون اأحوال �شخ�شية يراعي النهو�ض بو�شع املراه 	

• ا�شتحداث قانون اأ�شول حماكمات �شرعية يكفل اإجراءات تقا�شي خمت�شرة وقواعد اإثبات 	
يت�شنى للمراه ح�شولها على حقوقها 

• رفع �شن الزواج حتى الثامنة ع�شرة 	

• ن�شر الوعي املجتمعي وتنفيذ برامج حمو الميه القانونية لدى الن�شاء	

جتربة موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
�شهد العقد الأخري تنامي عدد كبري من موؤ�ش�شات املجتمع املدين وبداأت يف فل�شطني : 

• من���ذ وجود الحتالل ظهرت هذه املوؤ�ش�شات وكان الهم لديها الن�شال الوطني �شمن هياكل 	
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�شيا�شيه ذكوريه الرجال على را�ض الهرم والن�شاء يف ا�شفل الهرم ورغم تنوع العمل الوطني 
ال انه مل يتم ربط حقوق املراه الجتماعيه والقت�شاديه بحقوق الن�شان 

• من���ذ نهاية ال�شبعينات وحتى النتفا�شة الأوىل ت�شكلت الأطر واللجان اجلماهريية النقابية 	
والن�شويه وا�شتمرت يف تقدمي اخلدمات الغاثيه واخلريية مع تعزيز الن�شاطات ال�شيا�شية 

• 1988 – 1993 ح�شل���ت تغي���ريات هامة على اه���داف وبرامج املوؤ�ش�ش���ات املدنيه والهليه 	
حيث متحور �شعارها انهاء الحتالل وبناء الدوله امل�شتقله 

• بع���د ن�شوء ال�شلطة حتول عدد من هذه املنظمات اىل منظمات حكوميه ذات تبعية مبا�شرة 	
اأو غري مبا�شرة 

• وق���د اث���ر �شلبا على عمل ه���ذه املوؤ�ش�ش���ات اإل انه �شاه���م يف توا�شل العالقة ب���ني املوؤ�ش�شة 	
الر�شمية وغري الر�شمية خا�شة التي تعمل يف نف�ض املجال 

• لذلك ت�شكلت هذه املوؤ�ش�شات وفق :- 	

• موؤ�ش�شات ذات طابع �شيا�شي تخ�شع لالأحزاب الأطر ال�شيا�شية 	

• موؤ�ش�شات تنموية اقت�شاديه لفئات خمتلفة يف املجتمع 	

• موؤ�ش�شات حقوق اإن�شان حقوقيه واجتماعيه ون�شويه ت�شعى اىل 	

• تعزيز حقوق الإن�شان بكافة �شرائحه ورفع الظلم وتعزيز مكانة الفئة ال�شعيفة خا�شة املراه 	
والطفل وحماي���ة املجتمع من النتهاكات وتعزيز حقوقهم يف �شياق الت�شريعات وال�شيا�شات 

القائمة واجلديدة 

االهداف التي تعمل بها هذه املوؤ�ش�شات 
• حماية مبادئ حقوق املراه جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�شان وتعزيزها جمتمعيا يف خمتلف 	

املجالت الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية 

• حماي���ة وتعزيز مب���داأ �شيادة القانون خا�ش���ة فيما يتعلق بحقوق الن�ش���اء يف العمل والتعليم 	
واحلياة واحلقوق املدنية وال�شيا�شية 

• ال�شغ���ط على �شانع الق���رار من اجل مراعاة حق���وق الن�شاء وحرياتهم �شم���ن الت�شريعات 	
املحلية 

• امل�شاهم���ة يف بناء جمتمع مدين ت�ش���وده القيم وقواعد العدالة الجتماعية والقانونية وذلك 	
من خالل ن�شر ثقافة احلقوق العامة القانونية والجتماعية للن�شاء 

• توثيق النتهاكات املختلفة واإ�شدار الن�شرات والتقارير املتعلقة بذلك لت�شليط الأ�شواء على 	
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املعاناة الفردية والجتماعية للن�شاء 

• امل�شارك���ة يف تطوي���ر الت�شريع���ات الفل�شطيني���ة و�شن قوان���ني جديدة تتنا�شب م���ع املجتمع 	
الفل�شطيني وتراعي معايري حقوق الن�شان خا�شة املراه

• رف���ع الوعي والثقافه احلقوقيه للن�شاء من اج���ل متكينهن ودعمهن للح�شول على حقوقهن 	
التي تنعك�ض ايجابيا على املجتمع ككل يف امل�شتقبل 

الربامج واالآليات امل�شتخدمة لتحقيق االأهداف 
• التثقي���ف ون�شر املعرف���ة احلقوقية لرفع درجة الوعي وتفعيل دور ال���راأي العام كاأداة �شغط 	

وتغيري على �شانع القرار لدى فئات املجتمع املختلفة عن طريق : 

ور�شات عمل ولقاءات توعيه جمتمعيه تثقيفية مع الن�شاء والرجال   -

دورات تدريبي���ه ملهنيني وعاملني يف الأجهزة الر�شمية وغري الر�شمية وطلبة اجلامعات   -
من اجل تطوير معرفتهم بحقوق املراه والنوع الجتماعي 

ور�ش���ات عمل واأفالم وثائقية وبرامج اإعالميه مرئي���ة وم�شموعة تناق�ض حقوق الن�شاء   -
والعنف املوجه لهن واليات احلماية منه 

اإ�شدار ن�شرات تثقيفية حول حقوق الن�شاء وق�شاياهن للو�شول لأكرب قطاع من املجتمع   -

• ال�شغط والتاثر على �شانع القرار	
عم���ل الأبحاث واإ�ش���دار التقارير والبيان���ات وامل�شاهمة يف رفع م�شاريع قوان���ني وتنظيم لقاءات 
وح���وارات مع اجلهات امل�شوؤوله للتاأثري يف ال�شيا�شات العامة واإدخال التعديالت على الت�شريعات 
م���ن اجل تعزيز فر�ض اإقرار هذه القوانني والت�شريع���ات والتي ت�شمن حقوق الإفراد والن�شاء يف 
ه���ذه الت�شريعات واإدخ���ال املعايري الدولية له���ذه احلقوق �شمن الت�شريع���ات املحلية لبناء نظام 

عدالة جمتمعيه قانونيه دون متييز 

• تقدمي اخلدمات القانونيه واالجتماعيه 	
يتم تقدمي هذه اخلدمات للفئات التي تتعر�ض حقوقها لالنتهاك خا�شة الن�شاء من 

خ���الل املتابعة والتمثي���ل يف املحاكم مع املحامي���ات والأخ�شائيات وجل�ش���ات الإر�شاد   -
والتقوية والدعم والتمكني 

تقدمي ال�شت�شارات القانونية والجتماعية ملرة واحده من خلال اأملقابله اأو الهاتف   -

• االبحاث والدرا�شات التي تتعلق باملراه 	
عم���ل الأبحاث والدرا�شات الالزمة من اجل عل���ى العمل على تطوير اخلدمات والت�شريعات التي 
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تتعلق بحقوق الن�شاء ولتكون وثيقة ودللة على حاجة هذه الن�شاء لوجود ت�شريعات وانظمه عادله 
قانوني���ه واجتماعي���ه ولت�شليط الأ�شواء على النتهاكات التي تتعر����ض لها الن�شاء وف�شح وتعميم 

ممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي التي تنتهك حقوق الن�شاء حمليا ودوليا.

اجنازات موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
• تعزي���ز قناعة املجتمع الفل�شطيني حلقوق���ه وحرياته وت�شليط الأ�ش���واء على حقوق الن�شاء 	

والعنف الذي يتعر�شن له 

• امل�شاهمة يف رفع التثقيف احلقوقي والإن�شاين لأجهزة العدالة الر�شمية وغري الر�شمية 	

• تعزي���ز مبداأ �شيادة القانون والق�شاء من خالل التاأثري يف بنية واجتاهات الثقافة القانونية 	
الدارجة بوجود نظام ع�شائري 

• امل�شاهمة يف تطوير وحتديث الت�شريعات وموائمتها حلقوق الن�شان منها :- 	

• م�شادقة الرئي�ض على اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراه 	

• كان هن���اك تع���اون ما ب���ني ال�شلط���ة الفل�شطيني���ة واملجل����ض الت�شريعي مب�شارك���ة عدد من 	
املنظم���ات احلقوقي���ة والن�شوية لتبن���ي العديد م���ن الت�شريعات الفل�شطيني���ة غري جمحفة 

بحقوق املراأة من �شمنها قانون النتخابات، القانون الأ�شا�شي، قانون التعليم وغريها. 

• �شندوق النفقه 	
بع�ض االجنازات من قبل ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية للنهو�ض بواقع املراأة 

الفل�شطينية، واإدماجها يف عملية 
البناء والعملية التنموي داخل موؤ�ش�شات ال�شلطه : 

• ت�شكيل دوائر للمراأة يف كافة الوزارات عام 1996: بهدف تطوير �شيا�شات فل�شطينية ت�شتند 	
اإىل مبداأ امل�شاواة واحرتام حقوق الإن�شان للمراأة. 

• ت�شكيل وحدة املراأة والرجل يف دائرة الإح�شاء املركزي الفل�شطيني 1996. 	

• ت�شكي���ل وح���دة املراأة يف املجل����ض الت�شريعي ع���ام 2000، بهدف تطوير الأو�ش���اع القانونية 	
للمراأة الفل�شطينية 

• تق���ف وزارة ال�شوؤون الجتماعية واأجهزة ال�شرط���ة على راأٍ�ض موؤ�ش�شات ال�شبط الجتماعي 	
الر�شمي���ة امل�شئول���ة عن الت�ش���دي مل�شكلة العن���ف �شد امل���راأة، وت�شاركها بذل���ك الوزارات 
الأخرى وت�شكيل وحدة حماية الأ�شرة من العنف داخل اأجهزة األ�شرطه وزيادة عدد الن�شاء 

يف األ�شرطه
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• 2004 طرح���ت بع�ض املوؤ�ش�شات الن�شوية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، “وثيقة اإطار” كبع�ض 	
املحاور التمييزية البارزة �شد املراأة يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية الإ�شالمية، ومت الرتاجع 
ع���ن فكرة طرح قان���ون اأحول �شخ�شية مدين، وذلك ب�شبب ع���دم جاهزية اأ�شحاب القرار 
واملجتمع  من تبني قانون مدين، على ان يتم العمل على التغيري بطريقة تدريجية. وطرحت 
هذه الوثيقة بدائل تقوم على امل�شاواة بني اجلن�شني، وتنطلق من املرجعيات الدولية واملحلية 

ذات ال�شلة 

• خ���الل ع���ام 2008 و ب�شب���ب تعطيل املجل����ض الت�شريعي تول���ت الوحدة القانوني���ة يف مكتب 	
رئي����ض ال�شلط���ة الفل�شطينية بالعمل على اإقرار بع�ض القوانني وم���ن �شمنها قانون الأحوال 
ال�شخ�شية، ويف املرحلة احلالية يتم العمل على الإجماع والتوافق ما بني موؤ�ش�شات املجتمع 
امل���دين وديوان قا�شي الق�شاة حول م�شروع قانون يلبي احلد الأدنى من الإن�شاف لالأ�شرة 

الفل�شطينية 

• بع���د اجلهود الكب���رية التي قامت به���ا املوؤ�ش�شات الن�شوي���ة الر�شمية والغ���ري ر�شمية، ودفع 	
ثمنها العديد من �شحايا القتل على خلفية ما ي�شمى “ب�شرف العائلة” قرر جمل�ض الوزارة 
الفل�شطين���ي اإلغ���اء العذر املحل ال���وارد يف قانون العقوبات لع���ام 1960، ويف الوقت احلايل 

ننتظر م�شادقة الرئي�ض اأبو مازن عليه 

• العم���ل على م�شودة قان���ون حماية ال�شره م���ن العنف بوجود ن�شو�ض حتم���ل طابع الإلزام 	
القانوين واملرونة الجتماعية مبا يلبي حاجة الن�شاء والأطفال املعنفني، وذلك �شمن قواعد 

اخل�شو�شية وال�شرية الالزمني للحفاظ على الأ�شرة من خطر التفكك 

• بناء نظام حتويل ر�شمي وطني قانوين –�شحي-اجتماعي للن�شاء املعنفات. 	

• تعزيز عمل ملقدمي اخلدمات ال�شحية و دوائر ال�شرطة مت تطويرها و يف مكانها. 	

• دمج ق�شايا العنف �شد املراأة يف مناهج كليات ال�شحة،والقانونية والجتماعية. 	

• رف���ع ح�شا�شية الكوادر املهني���ة يف املوؤ�ش�شات املختلفة التي تقدم خدم���ات للن�شاء املعنفاآت 	
والية  التعامل معهن. 

• اإيج���اد بيوت اأمن���ه حلماية الن�شاء من العن���ف الذي تتعر�ض لهن الن�ش���اء وحمايتهن حتت 	
مظل���ة وزارة ال�ش���وؤون الجتماعية وزيادة ع���دد الن�شاء يف اأجه���زة األ�شرطه وبرتب خمتلفة 

واملحافظات يف املنطقة 

• تعي���ني قا�شيات نظاميه و�شرعيه ووكالء نيابة من الن�شاء والو�شول اىل اأماكن �شنع القرار 	
ولو اأنها لي�شت بالعدد الكايف وتعيني ن�شاء حمافظ يف املدن 
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معيقات تواجه هذه املوؤ�ش�شات 
معيقات داخلية 

• م���ع وجود وحدات متخ�ش�شة بامل���راأة داخل موؤ�ش�شات ال�شلط���ة اإل اأن الهتمام الفعلي بها 	
�شعيف وعدم وجود رغبه حقيقيه يف تطوير وحت�شني نظام العدالة والتمييز �شد املراه. 

• الثقاف���ة املجتمعية التقليدية ل زالت �شائدة خا�ش���ة يف النظرة الدونية للمراه يف ظل نظام 	
اأبوي ذكوري. 

• �شع���ف الوع���ي املجتمع���ي العام اجتاه �شي���ادة القانون واللج���وء لقان���ون الع�شائري ل�شعف 	
ال�شلطة الق�شائية. 

• عدم مراعاة وا�شتيعاب القوانني الفل�شطينية لكثري من جوانب حقوق املراه وغياب الآليات 	
الفاعلة واألزمه لإنفاذ هذه القوانني اإن وجدت. 

• املناهج التعليمية لثقافة حقوق الن�شان واملراه ل زالت غري موائمه يف موؤ�ش�شات التعليم. 	

• �شعوبة اإجراءات التقا�شي يف ظل وجود الحتالل وعدم القدرة على تنفيذ الأحكام لتفكك 	
الوطن. 

• التوقع���ات العالي���ة ل���دى الفئ���ات امل�شتهدفة وعدم ق���درة ه���ذه املوؤ�ش�شات عل���ى تلبية هذه 	
التوقعات .

معيقات خارجية  
• العتم���اد على التمويل اخلارجي واأجندة املم���ول وعدم اإدراج هذه املوؤ�ش�شات �شمن موازنة 	

ال�شلطة.

• �شيا�ش���ات الحتالل والتقطي���ع والنتهاكات الت���ي يتعر�ض لها املجتم���ع الفل�شطيني وتقييد 	
حرية احلركة بني املناطق. 
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نقا�ض اجلل�شة الثالثة

�شوؤال اإىل د.كوثر: 
ال�شوؤون الجتماعية لها دور فعال يف احلماية ما هو نظام التحويل للن�شاء املعنفات.

�شوؤال اإىل غيدا: 
اأرجو التو�شيح حول العمل مع املعتدين؟

ما هو مفهوم اخلطر لدى ال�شوؤون الجتماعية؟

�شوؤال اإىل غيدا: احالة الرجال للعالج ب�شكل قانوين هل هذا متوفر 
ام ال؟

مداخلة من مي العمري: مل يتم الرتكيز على الو�شع القت�شادي حيث ان له دور هام يف التاأثري 
على تعر�ض الن�شاء املعنفات.

لوزارة الإ�شكان دور مهم يجب يتم الرتكيز عليه، حيث ان الن�شاء عندما تتعر�ض للعنف ل يوجد 
مكان تذهب اليه فهنا دور لوزارة ال�شكان يف امل�شاهمة يف مناه�شة العنف �شد املراأة.

تو�شية: تطوير امل�شطلحات وتوحيدها هام جدا يف عمل نظام حتويل 
مداخل���ة: توق���ع البع�ض ان يتم التعمق يف جت���ارب الدول املختلفة و كيف يت���م العمل على حالت 
العنف، وان يتم الرتكيز على الية العمل مع الن�شاء واأن ل يتم الرتكيز على خدمات املوؤ�ش�شات.

من ال�شعوبات التي يواجهها املجتمع الفل�شطيني: تعدد القوانني.

• مهم ان يتم حتديد هدف نظام التحويل، هل هو تن�شيق جهود املوؤ�ش�شات؟ توثيق احلالت؟ 	
حت�ش���ني م�شتوى اخلدمات املقدمة للن�شاء املعنفات؟ وهذا �شي�شاعد اأكر يف حتديد مالمح 

وعنا�شر نظام التحويل واخلدمات املختلفة والحتياجات.

• ه���ل ن�شتطيع ان نزواج ما ب���ني املوؤ�ش�شات الر�شمية والهلية، حي���ث ان املوؤ�ش�شات الر�شمية 	
تطبق القوانني اموجودة، والهلية حتاول اخلروج عن املوؤلوف وتقدمي التو�شيات. 

مداخل���ة من فل���ك اخلياط: الدفاع ع���ن ال�شرة كانت له���ا جتربة رائدة حول العم���ل يف البيوت 
المن���ة حيث كان���ت اأول جتربة عربية وفل�شطيني���ة لتقدمي خدمة اليواء للن�ش���اء. ونحن نطالب 

بعمل قوانني واأنطمة حلماية البيوت المنة.

اجلواب من غيدا:
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اإن وج���ود قان���ون الزامي ح���ول ق�شايا العنف ال�ش���ري وهذا مفتاح العمل حي���ث اأن وجود قانون 
يج���رم ق�شايا العن���ف ال�شري. تاأهيل املعت���دي: القانون املقرتح يت�شمن اجب���ار املعتدي التوجه 

للتاأهيل.

مداخل���ة: ل يت���م التعام���ل مع امل���راأة املعنف���ة مبا�شرة يف البي���ت المن وامنا من خ���الل ال�شوؤون 
الجتماعي���ة، وذلك من خالل من�شق���ة البيت المنة املتواجدة يف مدي���رةو ال�شوؤون الجتماعية، 

وهناك تاأهيل مهني.

اجلواب من د. كوثر:

اجلهة التي حتول املراأة واملوؤ�ش�شة املحول لها تقدر اخلطر وحجمه. 

هناك عالقة مع امل�شت�شفيات بخ�شو�ض الفحو�شات الطبية للن�شاء املعنفات.

بناء نظام حتويل يتطلب عمل ت�شخي�ض ومت من خالل الدرا�شة التي مت تقدميها من قبل فار�شني، 
والواق���ع ل يوجد نظام حتويل وا�شح ومتفق عليه على كيفية التدخل يف ق�شايا الن�شاء املعنفات. 

�شمن املوجود كيف من املمكن ان يتم و�شع تو�شيات لو�شه ا�ش�ض لنظام التحويل.

مداخل���ة: هناك حاجة ان يتم العمل م���ع القاعدة وتعريف النا�ض بحقوقه���ن ليتمن املجتمع من 
التوجه لنظام التحويل. وهناك حاجة ان ل يتم الرتكيز على راأ�ض الهرم دون املرور يف الق�شايا 

الخرى من �شمنها التوعية والو�شل للجمتمع للتحدث حول ق�شايا العنف �شد املراأة.

مداخلة: هناك �شرورة للعودة لنموذج نظام التحويل ل�شبكة حماية الطفولة/ فل�شطني.

مداخلة: هناك �شرورة لعمل بروتوكالت خا�شة بني اجلهات املختلفة التي تقدم خدمات للن�شاء 
املعنف���ات حت���دد الدوار والعالقات. م���ن املهم ان يتم عم���ل جتريب لهذه التجرب���ة وال�شتفادة 
منه���ا لتطوير النظ���ام، ان يتم البناء عل���ى املوجود وان يكون هناك متهل يف ه���ذه العملية حيث 
انن���ا ل ن�شتطي���ع عمل كل �شيء يف نف�ض الوقت، وان يتم العمل عل���ى امل�شتويات اخرى من قواينن 

وت�شريعات لها عالقة بالعنف �شد املراأة. 

مداخل���ة: مل يت���م ال�شارة اىل نظام التحوي���ل والجراءات اخلا�ض يف مرك���ز حمور يف فل�شطني 
حي���ث ان هن���اك جهود مبعرة، هناك انظم���ة واجراءات خمتلفة ولكن ل يوج���د نظام وطني. و 
اأرى ان النظ���ام الوطن���ي هو اقرار قانون خا�ض لها عالقة مبنع العنف �شد املراأة، وهذا �شيعطي 

�شرعية اأكر للعمل. 

مداخل���ة: دار الوفاق الوطني يقدم خدمات �شاملة للن�شاء املعنفات داخل دار الوفاق، ومت العمل 
على انظمة واجراءات موحدة لتقدمي اخلدمة للن�شاء املعنفات وعملنا �شوية متكاملة �شاعد على 

تطوير اخلدمة املقدمة. 

مداخل���ة: ان هذا املوؤمت���ر �شي�شاعدنا يف ال�شتمرار قدما يف العمل عل���ى م�شروع تكامل حيث ان 
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التو�شي���ات والراء والتج���ارب �شت�شاعد اأكر حيث اننا يف ال�شنة الوىل للم�شروع، وهناك �شنتني 
للعمل. 

مداخل���ة: هناك �شرورة لت�شكيل جلنة كاملة من املوؤ�ش�ش���ات التي تقدم خدمات وبرامج حلماية 
الن�ش���اء من العنف. وعمل ميث���اق �شرف لتحديد اأدوار وم�شوؤولي���ات املوؤ�ش�شات. وجمع كل جهود 
املوؤ�ش�شات من اوراق ا�شتمارات بحوث وغريها وعندما تكتمل ال�شورة �شي�شاعدنا يف خلق نظام 

حتويل. 

مداخل���ة: هناك �شرورة للعمل مع الطواقم الطبية الت���ي لها دور يف التعامل مع الن�شاء املعنفات 
ووعي الطواقم الطبية �شياعد اأكر يف توجيه وخدمة الن�شاء املعنفات. 
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خال�شة اليوم االول

مالحظات: 
• توقع البع�ض اأن يتم التعمق يف جتارب الدول املختلفة وكيفية العمل مع احلالت املعنفة.	

• من اأهم ال�شعوبات التي يواجهها املجتمع الفل�شطيني: تعدد القوانني.	

• اإن حتديد مالمح وعنا�شر نظام التحويل واخلدمات املختلفة والحتياجات هي اأمور هامة 	
لتحديد هدف نظام التحويل؛ فهل الهدف هو تن�شيق جهود املوؤ�ش�شات؟ اأم توثيق احلالت؟ 

اأم حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة للن�شاء املعنفات؟ 

• بح���ث اإمكاني���ة املواءمة ب���ني املوؤ�ش�شات الر�شمي���ة والأهلي���ة؛ فاملوؤ�ش�ش���ات الر�شمية تطبق 	
القوانني املوجودة، واملوؤ�ش�شات الهلية حتاول اخلروج عن املاألوف وتقدمي التو�شيات.

تو�شيات: 
التوعية:

• هناك حاجة اأن يتم العمل مع القاعدة وتعريف الن�شاء بحقوقهن لتتمكن الن�شاء من التوجه 	
اإىل اخلدمات عن طريق نظام التحويل. 

• �شرورة الرتكيز على التوعية املجتمعية للتحدث حول ق�شايا العنف �شد املراأة.	

• �شرورة متكني الطواقم الطبية التي لها دور يف التعامل مع الن�شاء املعنفات.	

الت�شبيك والتن�شيق:
• �شرورة الإ�شارة اإىل منتدى املنظمات الهلية ملناه�شة العنف يف فل�شطني. 	

• �شرورة الرتكيز على ادوار الوزارات املختلفة يف دعم ومتكني املراأة املعنفة، كوزارة الإ�شكان 	
على �شبيل املثال.

بناء نظام التحويل:
• �شرورة تطوير امل�شطلحات وتوحيدها.	

• ت�شكيل جلنة من املوؤ�ش�شات التي تقدم خدمات وبرامج حلماية الن�شاء من العنف.	

• جمع الأوراق وال�شتمارات والبحوث املتعلقة ببناء نظام حتويل من املوؤ�ش�شات املختلفة مما 	
�شي�شاهم يف خلق نظام حتويل. 

• اإعداد بروتوكولت بني اجلهات املختلفة التي تقدم خدمات للن�شاء املعنفات، حتدد الأدوار 	
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والعالقات. 

• اأن يتم العمل على امل�شتويات اأخرى من قوانني وت�شريعات لها عالقة بالعنف �شد املراأة.	

• اإعداد ميثاق �شرف لتحديد اأدوار وم�شوؤوليات املوؤ�ش�شات.	

• �شرورة التكامل مع اأنظمة التحويل القائمة حاليا يف مركز حمور، وبيت الطوارئ يف اأريحا 	
اإ�شافة اإىل �شبكة حماية الطفولة يف فل�شطني.

الت�شريعات:
• �شرورة اإ�شدار قوانني واأنظمة حلماية البيوت الآمنة.	

• �شرورة اإ�شدار نظام حتويل وطني عن طريق اإقرار ت�شريع.	

• احلاجة اإىل تبني قوانني توؤمن احلماية للن�شاء.	

• اإيجاد قانون يجرم ق�شايا العنف الأ�شري وت�شمني القانون اإجبار املعتدي التوجه للتاأهيل. 	

�شيا�شيا:
• الت���زام الوزارات بالإ�شرتاتيجية الوطنية والت���ي مت ترجمتها اإىل خطط عمل توؤكد اللتزام 	

احلكومي على مناه�شة العنف �شد املراأة .

• يجب اأن يتم التطرق لدور الق�شاء واملحاكم يف التعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة وكذلك 	
ماأ�ش�شة دور الع�شائر .

• ماأ�ش�شة ق�شية العنف �شد املراأة وعدم العتماد على املمول.	

• اأهمي���ة التعام���ل مع املراأة املعنفة م���ن خالل العمل معها يف بيئته���ا الطبيعية، وعدم اإهمال 	
املعتدي )اأي العمل مع ال�شحية واملعتدي(.

التدريب:
• هناك حاجة لتدريب كوادر متخ�ش�شة للتعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة.	

• �شرورة  تدريب فرق عمل متعددة الخت�شا�شات للتعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة.	
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تو�شيات اليوم االأول ملوؤمتر تكامل
) تو�شيات الثالث جل�شات (

• الت���زام الوزارات بالإ�شرتاتيجية الوطنية والت���ي مت ترجمتها اإىل خطط عمل توؤكد اللتزام 	
احلكومي على مناه�شة العنف �شد املراأة .

• يجب اأن يتم التطرق لدور الق�شاء واملحاكم يف التعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة وكذلك 	
ماأ�ش�شة دور الع�شائر .

• ماأ�ش�شة ق�شية العنف �شد املراأة وعدم العتماد على املمول .	

• اأهمي���ة التعام���ل مع املراأة املعنفة م���ن خالل العمل معها يف بيئته���ا الطبيعية، وعدم اإهمال 	
املعتدي )اأي العمل مع ال�شحية واملعتدي(.

• احلاجة اإىل تبني قوانني توؤمن احلماية للن�شاء.	

• هناك حاجة لتدريب كوادر متخ�ش�شة للتعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة.	

• تدريب فرق عمل متعددة الخت�شا�شات للتعامل مع ق�شايا العنف �شد املراأة.	
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اليوم الثاين: الثالثاء 30 اآذار 2010
اجلل�شة الرابعة: التجارب الدولية يف بناء نظام حتويل 

الحتاد العام للمراأة الأردنية  الأ�شتاذة نادية �شمروخ  اإدارة اجلل�شة
مركز املراأة لالإر�شاد القانوين الأ�شتاذة منال اجلعبة مقررة اجلل�شة

والإجتماعي – فل�شطني 
ا�شتجابة املوؤ�ش�شات 9:00- 9:30

ال�شحية لق�شايا 
العنف �شد املراأة

بروف�شور يف الرعاية ال�شحية ال�شيد جني فدر 
الأولية – جامعة بر�شتول – 

اململكة املتحدة
التجربة ال�شويدية 9:30- 9:50

يف مكافحة العنف 
الأ�شري  

ع�شو جمل�ض اإدري – يونيفم – ال�شيدة ماريان اأريك�شون 
ال�شويد 

نقا�ض9:50- 10:15
 -10:15

10:30
ا�شرتاحة
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a study of the actual costs of violence. The figures where 
chocking. Therefore a national study was made by a Swedish 
institute five years later which showed that society cannot 
afford these violent men!
1998/99 a package of laws concerning different violence 
against women passed the parliament and came in to 
practice. It concerned among others sexual harassment at 
work, sharpened rape-law also a criminalization of buyers 
of so called sexual services. We turned focus and a person 
who tries to buy or buy sex from prostitutes are criminals and 
have to pay fee or can be sent to prison for 6 months. The 
prostitute is not criminal. This law shows that the only person 
who has a real free choice in the sex-marked is the buyer. As 
a side-effect the law has been a great help when it comes to 
prevention in the field of trafficking for sexual exploitation.
We are happy that Norway and Island in the year 2009 followed 
the Swedish example and adopted this law and we hope more 
countries to come.
We all live in unequal societies where a man prefers to listen 
to other men and where women as well listen to men. I am 
therefore very happy that a new NGO was born in Sweden 
the early 2000. “Men for Equality”. Men who voluntarily work 
against men’s violence against women, stereotypes, men´s 
sexuality and men´s responsibilities in society.
We know that men who are violent, men who buy sex, men who 
deny responses do exist in all classes, groups and spheres  in 
our societies. It is now 30 years since the CEDAW-convention 
came into power. It is up to us to make that convention to 
become reality. To eliminate all forms of discrimination of 
women!
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The Swedish Experience 
Ms. Marianne Eriksson 

Board Member of UNIFEM – Sweden 

Sweden has not been involved in war for 250 years and 90 
years ago man´s decision making over women ended by law 
in 1920. Rape in marriage was criminalized 1965 and free 
abortion and birth control was adopted in 1974.  
Today the country has 9 million inhabitants and 78% of all 
women between the ages 18-64 are working outside home. 
59,6% of all students in high-school and in universities are 
women.
Yet Sweden is a country where the man earns 16% more than 
the women, despite kind of job.
Yet Sweden is a country where 28 200 cases of violence in 
close relations were reported to the police (2008)
Yet, Sweden is a country where the most dangerous place for 
women is in their homes.  And approximately 17 women are 
killed every year by a man who says he loves her the most.
Last year, 2009, the largest Women´s Shelters Organization 
celebrated their 25th anniversary. It is an NGO based on 
solidarity among women, a grassroots’ organization, voluntary 
based, which means that thousands of women have helped 
and supported thousands of women.
They have shelters in 2/3 of all local communities (there are 
250) and they get financial support from tax-money.
The shelters are also an important factor in lobbyism at all 
political levels, local, regional and national. They are also 
a great source of know-how to media and public opinion, 
researchers, students, scientists. They take part in debates 
and education. 
By their work the women victims of violence are no longer 
stigmatized in Sweden and slow by slow the focus is instead 
turning to the perpetrators.  
10 years ago a group of students at Umeå University made 
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is problematic, particularly if the woman does not 
consider her partner’s behaviour towards her as 
problematic

•	 Identification and referral to Improve Safety
•	 aim and primary outcome  
•	 To determine the cost-effectiveness of a general 

practice-based IPV training and support programme 
to improve referral from primary care to a domestic 
violence agency providing advocacy

•	 poster
•	 card
•	 secondary outcome: identification
•	 conclusion
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•	 ask about abuse  
•	 non-judgmental support 
•	 check immediate safety
•	 document
•	 suggest referral for domestic violence advocacy
•	 be available for further consultations

•	 When should we ask?
•	 when women present with injuries
•	 when women present with symptoms of anxiety, 

depression, substance abuse 
•	 when women present with sexually transmitted 

illnesses
•	 when women present repeatedly with non-specific 

symptoms or gynaecological problems
•	 in the course of ante/pre-natal care

•	 Training of physicians
•	 needs to be integrated into curriculum and 

undergraduate clinical teaching
•	 minimum of one day training in residency/training 

posts?
•	 needs reinforcement
•	 needs linkage to specialist domestic violence services 

•	 cultural competence and partner violence
•	 acceptability of the different aspects of partner violence 

and coercive control varies between cultures
•	 linked to broader social norms about the position of 

women and gender roles & expectations
•	 global framework/convention of human rights (social 

justice) promotes gender equality and the right to live 
free of violence and coercion

•	 within most societies partner violence is illegal
•	 application to individual patients and their families 
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•	 inconsistent evidence of foetal distress, ante-partum 
haemorrhage and pre-eclampsia

•	 clear evidence of low birthweight (OR 1.4 in meta-
analysis of 14 studies)

•	 co-morbidities: STI, substance abuse, post-natal 
depression

•	 Health care response 
•	 negligible internationally
•	 within primary care, majority of women who are 

experiencing abuse and its sequelae are not identified 
by clinicians

•	 aetiological role of abuse in mental health problems 
not recognised

•	 growing evidence about appropriate interventions
•	 Why should there be a specific health 

service response beyond treating the victims?  
survivors of partner violence believe their doctor is 
one of the few people they can disclose violence to 
and want them to respond appropriately

•	 there is evidence of effective interventions after 
disclosure of violence  

•	 Evidence on interventions
•	 system level interventions improve referrals to specialist 

violence agencies
•	 advocacy, psychological interventions and child-

mother interventions are likely to improve women (and 
child-centred outcomes) who have disclosed partner 
violence 

•	 particularly if they have actively sought help and have 
left the abusive relationship

•	 What should doctors do?
•	 domestic violence “competent” practice: training and 

visible information materials
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•	 range of other conditions (largely cross-sectional 
studies):

•	 chronic pain (eg. headaches, back pain)
•	 Increased minor infectious illnesses 
•	 neurological symptoms (fainting and fits)
•	 GI symptoms and chronic IBS
•	 raised blood pressure and coronary artery disease

•	 Percentage of ever-partnered women reporting suicidal 
thoughts, according to their experience of physical or 
sexual violence, or both, by an intimate partner (WHO)

•	 mental health effects
meta-analysis by Golding (1999) of studies of populations of 
women who have experienced partner violence 
odds ratio   

•	 Depression (18):   3.8   
•	 PTSD (11):    3.7  
•	 Alcohol abuse (9):   5.6   
•	 Suicidality (13):   3.6  

•	 Gynaecological problems
•	 most consistent, longest lasting and largest health 

difference between women who have and have not 
experienced abuse

•	 3X increased risk of gynaecological problems, with 
dose-response relationship and increased risk with 
combination of sexual and physical abuse
•	 Sexually transmitted infections
•	 vaginal bleeding and infection
•	 pain on intercourse
•	 chronic pelvic pain
•	 recurrent urinary infections

•	 Violence during pregnancy
•	 probably not higher than in non-pregnant women
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Response of health services to violence against 
women

Gene Feder
Professor of Primary Health Care

Bristol University – UK 

•	 Outline
•	 nature and prevalence of domestic violence
•	 health consequences 
•	 health care response 
•	 model for a referral system

•	 Domestic violence and abuse
•	 are violations of human rights and, often, criminal 

acts…
•	 why are they also health issues?
•	 health impact
•	 specific role for health care

•	 Nature of  intimate partner violence  
•	 physical, sexual, emotional abuse perpetrated by a 

spouse or partner
•	 characterized by coercive control

Prevalence of lifetime physical and sexual violence by an 
intimate partner among ever partnered women

•	 Health consequences:
pooled data from WHO  
15-country study

•	 point prevalence of domestic violence in UK 

•	 Injuries and medical effects
•	 majority of women do not present with obvious trauma 

in health care settings, even in A&E departments
•	 one of most common causes of injury in women (11-

30%) effects persist after abuse has ceased
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نقا�ض اجلل�شة الرابعة

:Gene Feder .شوؤال من ال�شيدة جناة العري�شي اإىل د�
د. Gene Feder يق���رتح اأن النظ���ام هو نظام اإحالة ولي�ض نظ���ام حتويل، وهو نظام اإحالة 

ولي�ض نظام متابعة. اإىل اأين يتم حتويل الن�شاء املعنفات؟

اجلواب: 

بالن�شبة اإىل التحويل والإحالة، �شمن الرعاية ال�شحية الأولية هو نظام اإحالة referral، اأما 
.transfer الأطباء فالنظام هو نظام حتويل

:Gene Feder .شوؤال من ناجية الزعبي اإىل د�
هل لديك ت�شور بخ�شو�ض اإيجاد مراكز طبية خا�شة لرعاية الن�شاء؟

اجلواب:

ل يوج���د مراكز رعاية اأولي���ة خا�شة بالن�شاء املعنفات. وال�شوؤال املط���روح دائما هل نريد تركيز 
اخل���ربات ال�شحي���ة للتعام���ل مع العن���ف يف مكان واح���د اأم نوزعه���ا “با�شتثناء ح���الت العنف 

اجلن�شي”.

:Marianne Eriksson شوؤال من ناجية الزعبي اإىل ال�شيدة�
ه���ل تعتقدي���ن بوج���ود عالقة بني العن���ف ال�شيا�ش���ي واملنزيل خا�ش���ة اأن ال�شويد دول���ة م�شتقرة 

�شيا�شيا؟

�شوؤال من منال اجلعبة اإىل ال�شيدة نفي�شة بن:
م���ا هي ت�شكيلة اخلاليا، والتخ�ش�ش���ات املوجودة فيها؟ واىل من تتبع هذه اخلاليا؟ وهل هناك 

نظام لتوثيق احلالت يف اخلاليا التابعة لأق�شام ال�شرطة وامل�شت�شفيات واملحاكم؟

:Gene Feder .شوؤال من د. خديجة جرار اإىل د�
تتوج���ه املعنف���ات اإىل القط���اع ال�شح���ي واىل اأق�شام الط���وارئ، هل العامل���ني يف ق�شم الطوارئ 
مدرب���ني على اخ���ذ البيانات وحفظها يف مكان اآم���ن حتى لو قررت املراأة رف���ع �شكوى تكون هذه 

البيانات موجودة. 

كذلك لدينا يجب اأن ي�شدر التقرير من طبيب �شرعي، فما هو احلال يف بريطانيا؟

وهل قمتم لتدريب الأطباء على تقدمي امل�شورة للن�شاء؟
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اجلواب: 

هن���اك برنامج تعليم���ي system level intervention يه���دف اإىل تعزيز ا�شتجابة 
الأطباء. وال�شرية يف جميع الأحوال يجب اأن تكون م�شمونة.

نق���وم بتدري���ب الأطب���اء تدريبا غري خمت�ض ل�شم���اع املراأة املعنف���ة، اإل اأنه���م اإذا �شعروا بوجود 
م�شوؤولية كبرية عليهم يف هذا املجال �شوف يخافوا.

مداخلة من فلك اخلياط:
تتوجه الن�شاء املعنفات اإىل امل�شت�شفيات، نحن نطالب بحفظ ملفات العنف يف مكان خا�ض، وان 

يتم تدريب الأطباء.

اجلواب: 

يوجد بيوت اأمان يف بريطانيا، وهي من م�شوؤولية منظمات املجتمع املدين.

.guidelines ل يوجد لدينا بروتوكول وطني متفق عليه، نحاول و�شع خطوط اإر�شادية

ل يوجد نظام لتقليل مدة انتظار الن�شاء املعنفات للدخول اإىل الأطباء.
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جمموعات عمل
التو�شيات لبناء نظام حتويل خدماتي

تو�شيات جمموعة اخلدمات ال�شحية
التوعية:

• اأن يك���ون »العن���ف« جزءًا من النظ���ام ال�شحي، واإعطاوؤه اأولوية كبقي���ة اخلدمات ال�شحية 	
الأ�شا�شية، وال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى وال�شرت�شاد بتو�شيات املنظمات الدولية.

• توعي���ة مقدمي اخلدمات ال�شحية الكامل، على اأن تت�شمن التوعية نظام للتدريب: وت�شمل 	
تعريف العنف، اأ�شكال العنف، التعرف على حالت العنف، الإجراءات املفرو�ض اإتباعها يف 
التدخل وم�شاعدة ق�شايا العنف، والتي ت�شاعد يف بناء الثقة ما بني �شحايا العنف ومقدمي 

اخلدمات.

• تعريف الن�شاء واملجتمع بالعنف وكيفية الوقاية منه.	

• وجود اإجراءات ونظام للتدخل: احلفاظ على ال�شرية غرفة خا�شة لتتمكن املراأة املعنفة من 	
احلديث )بنية حتتية( 

• ا�شتخدام مهارات للطواقم الطبية مل�شاعدتهم للك�شف عن �شحايا العنف. 	

• جتهي���ز “امل���وارد الب�شري���ة والبيئة التحتية يف املراك���ز ال�شحي���ة وامل�شت�شفيات اخلدمة يف 	
جمال العنف �شد املراأة

ج - اإدخ��ال مفه��وم العنف �شد املراأة يف املناهج الدرا�شي��ة »املدار�ض، الكليات، 
اجلامعات، واملهن ال�شحية والطبية«.

التدخل: 
• التوثي���ق مه���م جدا يف حالت العنف، كانت الن�شاء تخاف من عملية التوثيق ومن املتوقع اأن 	

يتم تزويد الطواقم الطبية مبهارات ك�شب الثقة مع �شحايا العنف. مع مراعاة ال�شرية.

• اأن يت���م ت�شم���ني اأ�شئل���ة خا�شة لذوي الحتياج���ات اخلا�شة يف مناذج العن���ف يف العيادات 	
الطبية.

• اأن تكون لدى الطواقم الطبية معرفة بجهات التحويل املختلفة، وان تكون اإجراءات التحويل 	
وا�شحة، وان يكون هناك متابعة للحالت.

الت�شبي���ك ب���ني املوؤ�ش�شات الت���ي تقدم خدم���ات للن�ش���اء املعنفات: “اأنظم���ة ال�شرط���ة، ال�شوؤون 
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الجتماعية، املنظمات غري احلكومية، واجلهات املعنية” 

• ال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى. 	

• اإدخال مفهوم العنف يف املناهج املدر�شية واجلامعية حيث ل بد من اإعطاء الطواقم الطبية 	
معلومات ومهارات حول التعامل مع ق�شايا العنف: معرفة كاملة بالعنف وتعريفه واأنواعه. 

النقا�ض:
اإن عمل موؤمتر حول بناء نظام التحويل دليل على اأهمية اأن يتم خلق نظام خا�ض واآليات متعددة 

حلماية املراأة من العنف. 

تو�شيات جمموعة املناهج
املو�شوعات التي ينبغي ت�شمينها يف املناهج: 

• مراجعة للمناهج املوجودة والتعرف على الحتياجات املختلفة لكل كلية. 	

• املعلومات الأ�شا�شية عن العنف: تعريفه، اأنواعه.	

• النوع الجتماعي.	

• حقوق الإن�شان، حقوق املراأة، حقوق الطفل. 	

• تدريبات عملية لإك�شاب الطالب مهارات للتعرف على حالت العنف.	

• مهارات للتعامل مع �شحايا العنف.	

• نظام التحويل.	

• ربط ق�شايا العنف مع اأخالقيات املهنة.	

كيفية دمج هذه الق�شايا يف املناهج: 
• اأن يت���م توجيه الطلبة �شمن �شاعات التطوع والتدري���ب لعمل تدريبات حول العنف وان يتم 	

احت�شابها �شمن ال�شاعات املطلوبة.

• اأن يتم اإدخال تدريبات حول العنف كمتطلب اأ�شا�شي للح�شول على رخ�شة للعمل.	

• وجود طواقم مدربة يف هذا املجال. 	

• خلق نظام متكامل للتعامل مع حالت العنف. 	

• ال�شتعانة باأ�شخا�ض قادرين على تي�شري عملية التغري. 	

• ت�شكيل جلنة من موؤ�ش�شات خمتلفة.	
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• اإعداد مواد تعليمة باللغة العربية. 	

• تطوير البينة التحتية يف املوؤ�ش�شات التدريبية.	

نقا�ض: 
تطوير املناهج املدر�شية ق�شية مهمة.

كيفية الدمج:
• اإعداد خطة عمل لإدارة التغيري. 	

• حتديد وت�شكيل جلنة لإدارة التغري. 	

• ت�شمني كل الأ�شخا�ض ذوي العالقة واملجتمع املحلي.	

• احل�شول على دعم احلكومة. 	

• ا�شتخدام اأ�شخا�ض ذوو تاأثري.	

• فر�ض التغري ب�شورة تدريجية.	

• املراقبة واملتابعة من قبل اللجنة. 	

تو�شيات جمموعة اخلدمات القانونية واالجتماعية
اأ – الوقاية:

• التدخل مع احلالة املعنفة »التوثيق، التحويل، نظم املعلومات«.	

• التن�شيق بني املوؤ�ش�شات ذات العالقة على امل�شتوى املحلي والوطني والدويل	

• القوان���ني والأنظم���ة ال�شابطة ملختلف القطاعات ذات العالق���ة مبو�شوع حماية الن�شاء من 	
العن���ف على م�شتوى، قط���اع تربوي، �شحي، اجتماعي ونف�ش���ي، ق�شائي، قانوين، اإعالمي، 

جمتمع حملي، اقت�شادي ومايل.

• و�شع نظام معتمد على قانون حمدد املهام وامل�شوؤوليات والأدوار ما بني القطاعات املختلفة. 	

• التفاق على توحيد املفاهيم املهنية.	

• توفري وحتديد جميع امل�شتلزمات والحتياجات من جميع القطاعات ذات الخت�شا�ض.	

ب – اإعداد مذكرة تفاهم مبنية على النظام وحتدد:
• امل�شوؤوليات، املهام، امل�شتلزمات.	

• الإجراءات لكل قطاع.	
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• الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق كل جهة مل تقم مب�شوؤولياتها.	

التو�شيات العامة للموؤمتر
• �شرورة التاأثري يف ال�شلوك املجتمعي العام وفهمه لق�شية العنف.	

• �ش���رورة العمل مع مقدمي اخلدمات �شمن اأي م�ش���روع لالإحالة اأو التحويل، بحيث ي�شكلوا 	
م�شدر دعم ومنا�شرة حلالت العنف �شد املراأة.

• اأن يتم الرتكيز على فئة الذكور بالعمل يف ق�شايا الن�شاء.	

• اأن يتمتع نظام التحويل باملرونة وان يراعي الثقافة املجتمعية. 	

• اأن يوؤخذ يف العتبار عند بناء نظام التحويل مراعاة ال�شاأن الفل�شطيني.	

• التاأكي���د على اهمي���ة التن�شيق بني املوؤ�ش�ش���ات املختلفة. فما مت نقا�ش���ه يف اليومني هو عمل 	
يحتاج اإىل وقت طويل ولي�ض فقط مدة 3 �شنوات، حيث يوجد العديد من التحديات. لذلك 
يج���ب مراعاة وجود ه���ذه التحديات ل �شيما يف مو�شوع التن�شي���ق اأثناء بناء نظام التحويل 

للن�شاء.

• تو�شيح الأنظمة والإجراءات بني ال�شرطة واملوؤ�ش�شات.	

• اأن يتم تزويد اجلميع بالأوراق املقدمة يف املوؤمتر.	

• اأن يت���م ت�شمني كاف���ة اجلهات دون ا�شتثناء التي لها عالقة بالعم���ل مع الن�شاء املعنفات يف 	
نظام التحويل.

• كان املوؤمتر مفيدا للتعرف اإىل التجارب املختلفة للدول يف التعامل مع الن�شاء املعنفات.	
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التغطية االإعالمية

اجلرائد اليومية 
الغد اليومية 

http://www.alghad.com/?news=495737
http://www.alghad.com/?news=494834
http://www.alghad.com/frame.php?pdf&category=main&pag
e=6&date=2010-03-30

الد�شتور اليومية 
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalA
ndGover%5C2010%5C03%5CLocalAndGover_issue901_
day30_id224350.htm
http://www.addustour.com/PDF_
Daily/2010_3/3_901_1_10_92999.pdf
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\
LocalAndGover\2010\03\LocalAndGover_issue901_day30_
id224405.htm
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalA
ndGover%5C2010%5C03%5CLocalAndGover_issue900_
day29_id224106.htm
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalA
ndGover%5C2010%5C03%5CLocalAndGover_issue894_
day23_id222409.htm

الراي اليومية 
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=326057
http://alrai.com/pages.php?news_id=326887

جوردن تاميز 
http://www.jordantimes.com/?news=25292
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،Online Media اإعالم الكرتوين
اأخبار برتان 

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artic
al=179107

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artic
al=181093

مركز عمان  
http://www.amanjordan.org/pages/mobile/http://www.
amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/5749.
html

http://www.amanjordan.org/pages/news/arab_news/5740.
html

http://news.arabyana.com/visit-44303.html

http://www.menafn.com/qn_news_story_s.
asp?storyid=1093318368

http://almadenahnews.com/newss/news.
php?c=117&id=37595

http://www.e-joussour.net/ar/node/4254

http://www.alzaitona.net/ar/news.
php?go=fullnews&newsid=49845

http://alurdonnews.com/article.aspx?ArticleNo=719

http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=271991

http://www.sirajfm.com/news.php?action=view&id=1716

 http://arabic.wafa.ps/arabic/index.
php?action=detail&id=69040

http://www.womengateway.com/arwg/Reporters/Jordan/
jordan978697869.htm

http://www.moheet.com/show_news.
aspx?nid=358528&pg=25

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=56942
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http://www.khaberni.com/more.
asp?ThisID=30941&ThisCat=17

االإعالم والتلفزيون 
مقابلة مبا�شر على تلفزيون االأردن 

مقابل���ة يف برنامج »يوم جدي���د« مع ال�شيدة اأ�شمى خ�شر، ال�شيدة �شل���وى هديب ال�شيدة ريحاب 
�شندوقة )31 اآذار 2010( 

تلفزيون نورمينا 
مت عر�ض تقرير على برنامج »ماذا هناك« ال�شاعة 8:30 م�شاًء يوم الثالثاء)30 اآذار 2010( 

تلفزيون فل�شطني، مكتب عمان 
مت عر�ض القرير 8 مرات خالل ن�شرات الأخبار )29 اآذار 2010( 

تلفزيون االأردن 
عر�ض تقرير ال�شاعة 6:00 وال�شاعة 8:00 م�شاًء خالل ن�شرة الأخبار )29 اآذار 2010( 

اإذاعات الراديو 
مت الإعالن عن املوؤمتر يف اإذاعة الراديو كموؤمتر اإقليمي يف عمان خالل برنامج ال�شباح “ماذا 

هناك” 

�شوت الغد

فان ف ام 

روتانا ف ام 

راديو البلد 

�شوت املدينة  - راديو وطن  
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ملحق )1(
حل�شور

قائمة ا
#م�شروع “تكامل” - اأ�شماء امل�شاركني/ ات يف املوؤمتر االإقليمي املنعقد يف االأردن

الدولة
االإ�شم

املوؤ�ش�شة
العنوان

فل�شطني
مها اأبو دية

ين والجتماعي
مديرة مركز املراأة لالإر�شاد القانو

هاتف:2956146 - فاك�ض:2956147
m

aha@
w

clac.org  :ين
بريد اللكرتو

فل�شطني
زهرية كمال

جمل����ض اإدارة مركز امل���راأة لالإر�شاد 
مدي���رة مركز امل���راأة لالأبح���اث والتوثيق+ رئي�شة 

ين والجتماعي
القانو

هاتف:2406468 - موبيل: 7059967477
z.kam

al@
unesco.org :ين

بريد اللكرتو
فل�شطني

جلعبة
منال ا

ين والجتماعي
مديرة م�شروع تكامل مركز املراأة لالإر�شاد القانو

هاتف:2956146 - فاك�ض:2956147
m

analj@
w

clac.org   :ين
بريد اللكرتو

فل�شطني
ين

�شمر الوز
ين والجتماعي

من�شقة/ م�شروع تكامل مركز املراأة لالإر�شاد القانو
هاتف:2956146 - فاك�ض:2956147

sam
ar@

w
clac.org :ين

بريد اللكرتو
فل�شطني

دميا الن�شا�شيبي
ين والجتماعي

املديرة املالية والإدارية/ مركز املراأة لالإر�شاد القانو
هاتف:2956146- فاك�ض:2956147

dim
a@

w
clac.org :ين

بريد اللكرتو
فل�شطني

رانيا ال�شنجالوي
ين والجتماعي

من�شقة م�شروع تكامل/ مركز املراأة لالإر�شاد القانو
هاتف:2956146- فاك�ض:2956147

raniasin@
w

clac.org      :ين
بريد اللكرتو

فل�شطني
هيام قعقور

ين والجتماعي
خلدمات/ مركز املراأة لالإر�شاد القانو

مديرة دائرة ا
هاتف:2956146- فاك�ض:2956147

hiyam
@

w
clac.org    :ين

بريد اللكرتو
فل�شطني

مي العمري
باحثة / مركز املراأة

موبيل: 0522210983
m

ayyom
ary@

yahoo.com
ين:  

بريد الكرتو
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فل�شطني
فار�شني اأغبكيان

م�شت�شارة
موبيل: 0599708213

varsen.a@
alquds2009.org  :ين

بريد الكرتو
فل�شطني

د.�شلوى النجاب
مديرة موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي

هاتف: 2414488
Snajjab@

juzoor.org  :ين
بريد الكرتو

فل�شطني
رحاب �شندوقه

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي
هاتف: 2414488

R
sandouka@

juzoor.org  :ين
بريد الكرتو

فل�شطني
مارينا زايد

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي
هاتف: 2414488

m
zayed@

juzoor.org :ين
بريد الكرتو

فل�شطني
�شادن اأ�شعد

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي
هاتف: 2414488

Sasad@
juzoor.org :ين

بريد الكرتو
فل�شطني

كارول ميكيل
من�شقة املوؤمتر

هاتف: 2414488
cm

ichael@
juzoor.org :ين

بريد الكرتو
فل�شطني

د. جمانة عوده
مديرة موؤ�ش�شة الطفل ال�شعيد

جوالها 0599318398
P

hcc99@
palnet.com

فل�شطني
ربيحة دياب

وزيرة �شوؤون املراأة - 0599555223 الرقم ال�شخ�شي
مدير عام ديوان الوزارة/ رندة نعيم:  0599677987

هاتف: 2429461 - فاك�ض: 2422175
randasocio@

yahoo.com
ين 

بريد الكرتو
فل�شطني

�شلوى هديب
وكيلة وزارة املراأة

مديرة مكتب �شلوي / تانا م�شيح 0599035099
هاتف: 2956728 - فاك�ض: 2422175

salw
a_jerusalem

@
hotm

ail.com
ين: 

بريد الكرتو
فل�شطني

يو�شف عودة
وزارة املراأة

0599871926
فل�شطني

حياة البزار
جمل�ض الوزراء

رئا�شة 
H

ayat_bazar@
yahoo.com

0599259815
فل�شطني

كوثر املغربي
مدير عام �شوؤون املراة - وزارة ال�شوؤون الجتماعية

هاتف: 2405641 موبيل: 0599818302
kaw

ther_m
u@

yahoo.com
ين: 

بريد الكرتو
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فل�شطني
مي�شون رم�شان

حمور – وزارة ال�شوؤون الجتماعية
مديرة مركز 

0599559690
M

aysoon_r042000@
yahoo.com

فل�شطني
�شوزان عبده

مدير عام �شحة املراأة
وزارة ال�شحة الفل�شطينية

0598816641
Souzan_abdo@

hotm
ail.com

فل�شطني
املقدم وفاء معمر

مدير دائرة حماية الأ�شرة
ال�شرطة الفل�شطينية

موبيل: 0599030156
w

afa-m
-71@

hotm
ail.com

ين: 
بريد الكرتو

فل�شطني
د. ا�شمى الإمام

عميد ال�شحة العامة / جامعة القد�ض
aim

am
@

m
ed.alquds.edu

0522719619
فل�شطني

د. �شامية حليلة
جامعة بريزيت / كلية �شحة املجتمع

sam
ia@

birzeit.edu
0599653889

26
فل�شطني

حممود بي�شون
د. 

جامعة بريزيت – التعليم امل�شتمر
m

baidoun@
birzeit.edu

m
baidoun@

gm
ail.com

2984812 - 0547510605
فل�شطني

دينا ا�شماعيل
املقا�شد/ م�شرفة ق�شم الولدة

0547564945
Ism

aild42@
yahoo.com

فل�شطني
انت�شار الوزير

حتاد العام للمراأة الفل�شطينية
رئي�شة ال

0599110881
Elw

azir12@
hotm

ail.com

فل�شطني
فاطمة املوؤقت

مدير عام �شندوق النفقة الفل�شطيني
هاتف: 2954533 - موبيل: 0599469390

    fm
uaqqat@

yahoo.com
ين:

بريد الكرتو
فل�شطني

اأمل خري�شه
هلل

مدير جمعية املراأة العاملة/ رام ا
موبيل: 0599659766

 pw
w

sd@
palnet.com

ين:
بريد الكرتو

فل�شطني
هبة العاجز

من�شقة برنامج الإر�شاد
موبيل: 0598191976

 pw
w

sd@
palnet.com

ين:
بريد الكرتو
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فل�شطني
د. اأمية خما�ض

وكالة الغوث الربنامج ال�شحي
مويبل:0542168435

 U
kham

m
ash@

juzoor.org :ين
بريد الكرتو

فل�شطني
لبنى م�شيه

خلدمات الإجتماعية / الأونروا
مديرة الإغاثة وا

موبيل: 0542168238
l.m

adyeh@
unrw

a.org :ين
بريد الكرتو

فل�شطني
رندة برغوث

اأخ�شائية اإجتماعية / مركز الإر�شاد النف�شي والإجتماعي
info@

psccw
.org

0599180908 - 2750895
فل�شطني

خلياط
فلك ا

رئي�شة جمعية الدفاع عن الأ�شرة
0599330333

fds@
palnet.com

فل�شطني
د. ليلى غنام

هلل
حمافظ رام ا

ghannam
2222@

yahoo.com
0599222059

فل�شطني
فدوى ال�شاعر

مدير عام وزارة الداخلية
0599791611

fadw
a@

hotm
ail.com

فل�شطني
د. خديجة جرار

مديرة برنامج �شحة املراأة/الإغاثة الطبية
K

h-jarar@
hotm

ail.com

فل�شطني
خ�شرة ذويب

عاملة �شحية – موؤ�ش�شة جذور
فل�شطني

رنا زمقنا
هلل والبرية

حمافظة رام ا
ين – 

م / قانو
0599607581

Jeelan-12@
hotm

ail.com

فل�شطني
ا�شمهان وادي

C
hild P

rotection Specialist – U
N

IC
EF

0547787622
anadi@

unicef.org

الأردن
هالة ب�شي�شو

وزارة التنمية الجتماعية
الأردن

جناة العري�شي
م�شت�شارة – قطاع خا�ض

009627955601011
nolorioli@

gm
ail.com
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الأردن
نوال الهويدي

وزارة التنمية الجتماعية
00962796796172

nhiw
idi@

yahoo.com

الأردن
اآمنة الزعبي

حتاد العام للمراأة الأردنية
ال

تلفون: 0096265687032
الأردن

اإنعام الع�شا
املعهد الدويل لت�شامن الن�شاء

tel: 0096265543867
enaam

asha@
yahoo.com

الأردن
اأ�شمى خ�شر

اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة
asm

a.k@
batelco.jo

0096265560741 rim
a

00962777933331 A
sm

a

الأردن
اأمل عزام

وزارة التنمية الجتماعية / الأردن
00962795825511

A
m

al_w
efaq@

yahoo.com

الأردن
حمم���د 

العمي���د 
الزعبة

اإدارة حماية الأ�شرة
fam

ilypd@
accessm

e.com
.jo :ين

بريد الكرتو
Fam

ily.dept@
psd.gov.jo

تلفون: 5815826،5815846
فاك�ض: 5815675

الأردن
ين

حنان ربا
- O

pen Society Institute  مديرة برامج املراأة
00962799566266

hrabbani@
asim

on.org

الأردن
اأ�شمى خ�شر

الأمني العام للجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة
00962779933331

A
sm

a.k@
balelco.com

الأردن
ديانا �شلبي

JN
C

W – مديرة مكتب �شكاوي املراأة
0096279909987

D
iana@

jncw
.jo

الأردن
ين

لبنى دوا
جمل�ض اإدارة املعهد الدويل لت�شامن الن�شاء

ع�شو  
00962795541901

ldaw
any@

law
yers-group.org

الأردن
ناجيه الزعبي

حتاد املراأة الأردنية
مديرة مركز الإر�شاد – ا

00962777432477
N

ajia.2036y@
yahoo.com
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�ض
الأردن

�شعاد ابو ديه
م�شت�شارة – امل�شاواة الأن

00962777696069
Sabu-dayyeh@

equality.org

الأردن
د. منن حطاب

مديرة املتابعة والتقييم – الأونروا
00962799204199

M
enan.hattab@

gm
ail.com

m
.hattab@

unrw
a.org

الأردن
عائ�شة  تخدانت

مديرة برنامج املراأة - الأونوروا
00963940888178

a.tatlegant@
unrw

a.org

الأردن
رميا م�شعود

G  - الأونوروا
endre Specialist

r.m
asood@

unrw
a.org

الأردن
داوود اإيخان

الأونوروا
d.khan@

unrw
a.org

الأردن
�شناء جال�شي

الأونوروا
s.jelassi@

unrw
a.org

الأردن
ماري جنيننج

– الأونوروا
G

ender C
onsultant 

m
.jennings@

eircom
.net

الأردن
حمم���د 

�شن���اء 
علينان

G
ender M

ainstream
ing O

ffice – U
N

R
W

A
  G

aza
0599609499

s.ulliyyan@
unrw

a.org

الأردن
د. ماجد حبابه

م�شوؤول �شحة الأم والطفل - الأونوروا
00962795124613

m
.hababeh@

unrw
a.org

الأردن
ريا نونزي

الأونروا
r.bonzi@

unrw
a.org

الأردن
ديف هيوتن

الأونرزا
d.huttan@

unrw
a.org

م�شر
حممد

جيهان 
املوؤ�ش�شة امل�شرية لتنمية الأ�شرة

Egfam
ily2005@

yahoo.fr
G

ege_hashem
@

hotm
ail.com

البحرين
نورة املرزوقي

جمعية نه�شة فتاة البحرين
bylass@

batelco.com
.bh
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املغرب
نفي�شة اإبن

جلمعية املغربية للدفاع عن حقوق الن�شاء
ا

 soum
icha@

gm
ail.com

ين:
بريد الكرتو

00212671220733

لبنان
ين

غيدا عنا
من�شقة برامج – منظمة كفى

009613663052
ghida.anani@

kafa.org.lb :ين
بريد الكرتو

  B
ristol

U
niversity

G
ene Feder

G
ene.feder@

bristol.ac.uk

Sw
eden

 M
a

ria
n

n
e

Eriksson

0046205782797
M

arianne.eriksson@
vansterpartiet.se

حتاد 
ال

الأوروبي
مارينا جون اوليفا

تلفون: 5415888
m

arina.juan-oliva@
ec.europa.eu

U
N

IFEM
لونا �شعادة

تلفون: 6280450
 alia.elyassir@

unifem
.org:ين

بريد الكرتو
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ملحق )2(
برنامج املوؤمتر

اليوم االأول: االثنني 29 اآذار 2010
جلل�شة االفتتاحية

ا
رئي�شة جل�شة افتتاح املوؤمتر

ال�شيدة مها اأبودية
ين والجتماعي- فل�شطني

مديرة مركز املراأة لالإر�شاد القانو
9:10 -9:00

كلمة الفتتاح
معايل ال�شيدة هالة ب�شي�شو لطوف

وزيرة التنمية الجتماعية- الأردن
9:20 -9:10

كلمة الفتتاح
معايل ال�شيدة ربيحة ذياب

وزيرة �شوؤون املراأة – فل�شطني
9:30 – 9:20

كلمة وزارة ال�شوؤون الجتماعية
معايل ال�شيدة ماجدة امل�شري

وزيرة ال�شوؤون الجتماعية- فل�شطني
9:40 -9:30

هلل والبرية
حمافظة رام ا

كلمة 
عطوفة د. ليلى غنام

هلل والبرية- فل�شطني
حمافظ رام ا

9:50 -9:40
حتاد الأوروبي

كلمة ال
M

s. M
arina Juan O

liva
 Task M

anager -European C
om

m
ission Technical A

ssistance
O

ffice

10:00 -9:50
كلمة ترحيب وافتتاح

ال�شيدة زهرية كمال
ين والجتماعي- فل�شطني

جمل�ض اإدارة مركز املراأة لالإر�شاد القانو
رئي�شة 

جلماعية
ال�شورة ا

10:15 -10:00
ا�شرتاحة

حتويل: االحتياجات واال�شرتاتيجيات
ىل: بناء نظام 

جلل�شة االأو
ا

جلل�شة
اإدارة ا

د. �شلوى النجاب
مديرة موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي- فل�شطني

جلل�شة
مقررة ا

ال�شيدة مارينا زايد
موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي- فل�شطني

10:25 -10:15
عر�ض م�شروع "تكامل"

جلعبة 
الأ�شتاذة منال ا

ين والجتماعي- 
مدي���رة م�ش���روع "تكام���ل" - مركز امل���راأة لالإر�ش���اد القان���و

فل�شطني
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11:00 -10:25
خلدماتية والتعليمية 

عر�ض درا�شة تقييم الحتياجات ا
ملكافحة العنف �شد املراأة يف الأرا�شي الفل�شطينية

د. فار�شني اغاكبيان
م�شت�شارة يف الإدارة وباحثة

11:20 -11:00
اإ�شرتاتيجي���ة ال�شلطة الفل�شطيني���ة يف مناه�شة العنف 

�شد املراأة
ال�شيدة �شلوى هديب

وكيلة وزارة �شوؤون املراأة- فل�شطني

11:40 -11:20
اإ�شرتاتيجي���ة بناء نظ���ام التحويل يف مناط���ق عمليات 

وكالة الغوث الدولية
د. �شناء جال�شي

م�شت�شارة النوع الجتماعي- وكالة الغوث الدولية- الأردن

12:10 -11:40
نقا�ض

12:20 -12:10
ا�شرتاحة

حتويل للن�شاء املعنفات
جلل�شة الثانية: عر�ض التجارب العربية يف بناء نظام 

ا
جلل�شة

اإدارة ا
ال�شيدة �شلوى هديب

وكيلة وزارة �شوؤون املراأة – فل�شطني
جلل�شة

مقررة ا
ين

ال�شيدة �شمر الوز
ين والجتماعي- فل�شطني

مركز املراأة لالإر�شاد القانو
12:40 -12:20

التجربة الأردنية
الأ�شتاذة اأ�شمى خ�شر

اللجنة الوطنية ملكافحة العنف �شد املراأة- الأردن
1:00 -12:40

التجربة امل�شرية 
حممد

ال�شيدة جيهان 
املوؤ�ش�شة امل�شرية لتنمية الأ�شرة – م�شر

1:20 – 1:00
التجربة البحرينية

ال�شيدة نورة املرزوقي
جمعية نه�شة فتاة البحرين- البحرين

نقا�ض
ا�شرتاحة غداء

حتويل للن�شاء املعنفات
جلل�شة الثالثة: ا�شتكمال عر�ض التجارب العربية يف بناء نظام 

ا
جلل�شة

اإدارة ا
د. ا�شعد الرمالوي

مدير عام اإدارة الرعاية ال�شحية الأولية- وزارة ال�شحة- فل�شطني 
جلل�شة

مقررة ا
الآن�شة رانية ال�شنجالوي 

ين والجتماعي- فل�شطني
مركز املراأة لالإر�شاد القانو

3:00 -2:40
التجربة املغربية

ال�شيدة نفي�شة بن
جلمعية املغربية للدفاع عن حقوق الن�شاء- املغرب

ا
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3:20 -3:00
التجربة اللبنانية

ين
ال�شيدة غيدا عنا

موؤ�ش�شة كفى للعنف- لبنان
3:40-3:20

اآلي���ات التعامل م���ع حالت العنف �شد امل���راأة يف وزارة 
ال�شوؤون الجتماعية

د. كوثر املغربي
مدير عام الإدارة العامة ل�شوؤون الأ�شرة- وزارة ال�شوؤون الجتماعية- فل�شطني

4:00 -3:40
جتربة 

ين و
مناه�ش���ة العنف �شد املراأة: الإط���ار القانو

ين الفل�شطينية 
موؤ�ش�شات املجتمع املد

ال�شيدة هيام قعقور 
ين والجتماعي- فل�شطني

مركز املراأة لالإر�شاد القانو

4:30 -4:00
نقا�ض

5:00 – 4:30
خال�شة اليوم الأول

ال�شيدة دميا ن�شا�شيبي
ين والجتماعي

نائبة مديرة مركز املراأة لالإر�شاد القانو
7:30

حفل ا�شتقبال وع�شاء
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ين: الثالثاء 30 اآذار 2010
اليوم الثا

حتويل 
جلل�شة الرابعة: عر�ض بع�ض التجارب الدولية يف بناء نظام 

ا
جلل�شة

اإدارة ا
الأ�شتاذة نادية �شمروخ

حتاد العام للمراأة الأردنية 
ال

جلل�شة
مقررة ا

جلعبة
الأ�شتاذة منال ا

ين والجتماعي- فل�شطني
مركز املراأة لالإر�شاد القانو

9:30 -9:00
ا�شتجابة املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية لق�شايا العنف 

�شد املراأة
P

rofessor G
ene Feder

 P
rofessor of P

rim
ary H

ealth C
are - B

ristol U
niversity-

U
nited K

ingdom

9:50 -9:30
التجربة ال�شويدية يف مكافحة العنف الأ�شري 

M
s. M

arianne Eriksson
 B

oard m
em

ber of U
N

IFEM
-Sw

eden

10:15 -9:50
نقا�ض

10:30 -10:15
ا�شرتاحة

جمموعات عمل"
خلام�شة: تو�شيات لبناء نظام التحويل الفل�شطيني "

جلل�شة ا
ا

جلل�شة
اإدارة ا

ال�شيدة رحاب �شندوقة
مديرة برامج- موؤ�ش�شة جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي- فل�شطني

جلل�شة
مقررة ا

الآن�شة رانية ال�شنجالوي
ين والجتماعي- فل�شطني

مركز املراأة لالإر�شاد القانو
11:30 -10:30

خلدمات القانونية والجتماعية
حمور ا

املي�شرة: ال�شيدة مي�شون رم�شان- م�شت�شارة- وزارة ال�شوؤون الجتماعية – فل�شطني
11:30 -10:30

حلماية- ال�شرطة
حمور ا

حممد العبي- اإدارة حماية الأ�شرة- الأردن 
املي�شر: العميد 

11:30 -10:30
خلدمات ال�شحية 

حمور ا
املي�شرة: د. �شوزان عبده – مدير عام �شحة وتنمية املراأة- وزارة ال�شحة – فل�شطني

11:30 -10:30
حمور املناهج الأكادميية

املي�شرة: د. اأ�شمى الإمام – اأ�شتاذة- جامعة القد�ض- فل�شطني
12:30 -11:30

عر�ض املجموعات ونقا�ض
1:30 -12:30

ين وتو�شيات
خال�شة اليوم الثا

د. اأمية خما�ض
خلدمات ال�شحية- وكالة الغوث الدولية- ال�شفة الغربية

مدير ا
1:30

غداء
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ملحق )3(

بيانات امل�شاركني
ال�شي��دة منال اجلعبة حا�شلة على ماج�شتري حقوق م���ن جامعة بريزيت، و بكالوري�ض حقوق 
م���ن جامعة موؤته/ الأردن. تعم���ل حاليًا يف مركز املراأة لالإر�شاد القان���وين والإجتماعي كمديرة 
م�ش���روع “ تكامل” لبناء نظام حتوي���ل خدماتي للن�شاء املعنفات. عمل���ت اأي�شا كمديرة م�شروع 
حق���وق امل���راأة والطفل م���ن خالل الو�ش���ول اىل املعلومات “اقت���دار”. كما عمل���ت كمديرة بنك 

املعلومات املقتفي يف معهد احلقوق/ جامعة بريزيت. 

د. فار�شني اغاكبيان مديرة م�شروع بناء القدرات و املوؤ�ش�شات يف مكتب الرئي�ض منذ 2006- 
كانون الأول 2009 و املديرة التنفيذية للقد�ض عا�شمة الثقافة العربية 2009. حا�شلة على درجة 
الدكت���وراه يف تدري�ض الدرا�شات الإدراية و ال�شيا�شي���ة من جامعة بيت�شربغ )1988( و ماج�شتري 
يف اإدارة التمري����ض من جامعة اإنديانا/ ب���وردو )1983(. مديرة البحث و التخطيط يف موؤ�ش�شة 
الرعاي���ة الإجتماعية �شابقًا )2003- 2006( و اأ�شتاذة م�شاعد يف جامعة القد�ض )87- 2008( 
يف تدري����ض م�شاقات الإدارة و الأبحاث. هي اأي�شًا مديرة خطة املراجعة و الإ�شرتاتيجية متعددة 
القطاع���ات للقد�ض ال�شرقية )2000- 2003( و مديرة اخلطة الوطني���ة لتنمية املوارد الب�شرية 
و التعلي���م يف جمال ال�شحة )2000(. موؤ�ش�ش���ة اأو ع�شو ن�شط يف عدة جماعات و منظمات غري 
حكومية. ع�شو جمل����ض املفو�شني يف الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق الإن�شان. موؤلفة للعديد 

من الدرا�شات و الكتيبات و التقارير الوطنية حول ال�شباب و الن�شاء و الإدارة. 

�شل��وى هدي��ب قن��ام: مقد�شية املول���د واملن�شاأ. حا�شلة عل���ى درجة املاج�شت���ري يف الدرا�شات 
الإقليمي���ة والإ�شرائيلي���ة و البكالوري����ض يف التنمي���ة الجتماعية و الأ�شرية م���ن جامعة القد�ض ، 
واحلق���وق م���ن جامعة بريوت العربية. تعم���ل حاليًا وكيال لوزارة �شوؤون امل���راأة منذ العام 2004. 
�شارك���ت يف العديد من املوؤمت���رات الدولية والإقليمية واملحلية التي تعن���ى بالق�شايا الفل�شطينية 
ال�شيا�شي���ة و الإجتماعي���ة . ع�ش���و معتمد لدى الكثري من اللج���ان املحلية والدولي���ة، ال�شيا�شية، 
والإجتماعي���ة، فهي ع�شو يف املجل����ض الثوري حلركة فتح، ع�شو املجل�ض الوطني ملنظمة التحرير 
 .IWC الفل�شطيني���ة، م�شت�شار �شيا�شي ملركز القد�ض للن�شاء، وع�شو يف الهيئة الدولية للن�شاء
مت انتخابه���ا م���ن قبل اإدارة امل���راأة يف جامعة الدول العربية خب���رية يف �شيداو عن فل�شطني” يف 
جلن���ة املراأة العربي���ة يف جامعة الدول العربية يف عام 2007. حازت على 3 جوائز دولية اأهمها : 
جائ���زة املوظف املثايل من امللكة اليزبث- ملكة بريطاني���ا للعام 1998. لها تاريخ �شيا�شي طويل 
يف منظم���ة التحرير، فهي ع�شو جلنة حركية عليا يف حرك���ة فتح، وتعر�شت لالعتقال و الإقامة 
اجلربي���ة من قبل الحت���الل الإ�شرائيلي، ومنعت من ال�شفر مدة 9 �شن���وات.  �شاركت يف العديد 
من املوؤمترات الدولية والإقليمية اأبرزها موؤمتر “بيجني” املوؤمتر الدويل الرابع حول املراأة. لها 



مشروع تكامل122

العدي���د من الأبحاث والدرا�شات، واأوراق العمل التي ركزت عل���ى و�شع وواقع املراأة الفل�شطينية 
وتنميتها.

د. كوث��ر مغرب��ي مدير عام �ش���وؤون الأ�شرة يف وزارة ال�شوؤون الجتماعي���ة، منذ 2009  ولغاية 
الأن. ع�شو املجل�ض ال�شت�شاري ملراكز حماية الن�شاء املعنفات، ممثلة وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
يف اللجن���ة الوطني���ة ملناه�ش���ة العن���ف �شد املراأة من���ذ 2009 ولغاي���ة الأن، حا�شل���ة على درجة 
الدكت���وراه يف الإر�ش���اد النف�ش���ي من جامعة عمان العربي���ة للدرا�شات العلي���ا/الأردن )2007(. 
وماج�شت���ري يف الرتبية من جامعة  القد�ض )2003(. عمل���ت كمديرة ملديرة لدوائر املراأة يف كل 
م���ن وزارة ال�ش���وؤون الجتماعية يف الع���ام )1999-2000(، ووزارة العم���ل يف الأعوام )2000- 
2004(،  وع�شو �شابق يف اللجنة التن�شيقية العليا للنهو�ض بو�شع املراأة على امل�شتوى احلكومي/ 

رام اهلل يف الأعوام )2000-2004(، ع�شو يف احتاد جلان املراأة للعمل الجتماعي/رام اهلل. 

د. �شناء جال�شي ان�شمت لالأونروا كبرية امل�شت�شارين حول النوع الإجتماعي يف �شباط 2009. 
حتم���ل درج���ة الدكتوراه يف الط���ب النف�شي و عملت لأكر من 15 عام���ًا يف اإدراة التنمية و حقوق 
امل���راأة و النوع الإجتماعي.  قامت بالتن�شيق يف تون�ض ب���ني عامي 1993 و 1997 للمركز التون�شي 
الأول لإر�شاد و دعم �شحايا العنف من الن�شاء بالتعاون مع اجلمعية التون�شية ل�شحايا العنف من 
الن�شاء. عملت و قامت بالقيادة مع منظمة اأوك�شفام على تطوير برامج عن حقوق املراأة العاملة 
و امل�شوؤولي���ة الإجتماعية لل�ش���ركات والتمكني ال�شيا�شي و الإقت�شادي للم���راأة واإجراء اإ�شالحات 
لقوان���ني الأحوال ال�شخ�شية الوطنية بالإ�شافة اإىل تطبيقها حلماية الن�شاء من �شحايا العنف و 

التمييز يف املغرب. 

ال�شي��دة جيهان حممد ها�ش��م  حا�شلة على بكالوريو�ض خدم���ة اإجتماعية من املعهد العايل 
للخدم���ة الإجتماعي���ة بالقاهرة. تعمل اأخ�شائية اإجتماعية باملوؤ�ش�ش���ة امل�شرية لتنمية الأ�شرة ) 
تقدمي امل�شورة الأ�شرية / اإ�شتقبال احلالت املعنفة والقيام ببع�ض جل�شات الإ�شتماع مع احلالت 
املعنفة(. �شاركت يف عدد من الدورات التدريبية خالل العمل باملوؤ�ش�شة امل�شرية لتنمية الأ�شرة.

ال�شيدة نورة خليفة املرزوقي حا�شلة على درجة املاجت�شري يف علم النف�ض، ولي�شان�ض اآداب 
يف عل���م النف����ض والفل�شفة من جامعة بريوت العربية، ودبلوم عايل م���ن جامعة القدي�ض يو�شف. 
تعمل حاليًا رئي�شة مركز ات�شالت بالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي منذ عام 1982 حلد الآن. 
�شارك���ت يف العديد من املوؤمت���رات املحلية والدولية الت���ي تعنى بق�شايا امل���راأة. التحقت بالعمل 
التطوع���ي بجمعية نه�شة فتاة البحرين ع���ام 1976م، وكانت قد تقلدت عدة منا�شب يف جمل�ض 
اإدارة اجلمعية، وقد مت انتخابها اأي�شًا من قبل اإدارة جمعية مدينة حمد الن�شائية. مديرة لبع�ض 
امل�شاريع:  حمو الأمية، اخلياطة، والنق�ض على ال�شرياميك. �شاهمت يف النتخابات البلدية عام 
2002م كمدي���رة حلمل���ة انتخابية، وبعام 2006 م�شوؤولة التوعية ب���دور املراأة بدخول النتخابات 
النيابي���ة.  ع�ش���وة يف عدد من املوؤ�ش�ش���ات واللجان يف البحري���ن.  ع�شوة موؤ�ش�ش���ة فريق العمل 
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لتفاقي���ة »�شيداو«، وع�شوة موؤ�ش�شة جلمعي���ة التدريب والتعليم. �شاهمت يف العديد من الأبحاث 
والدرا�شات اخلا�شة باملراأة.

ال�شيدة نف�شي������ة اب���ن ،اأ�شت��اذة التاريخ وهي ع�شو” احلركة من اجل الدميقراطية”و هي 
ف�شيل من الي�شار املغربي اجلديد.و نق���ابية عملت يف العديد من النقابات والحتادات الن�شوية 
من اأجل ادماج ق�شايا الن�شاء كق�شية نقابية مركزية. �شغلت العديد من املنا�شب النقابية �شمن 
“الأمان���ة الوطني���ة لالحتاد املغربي لل�شغ���ل” و”اللجنة ال�شت�شارية العليا للجن���ة املراأة العاملة 
“ع�ش���وة موؤ�ش�ش���ة “ للجمعية املغربية للدفاع عن حقوق الن�ش���اء” �شنة.ع�شوة موؤ�ش�شة “ ملركز 
فام���ا” و هو مركز لال�شتقبال و التوجي���ه القانوين للن�شاء �شنة ، م�شوؤولة عن جلنة ت�شيري مركز 
“ فاما”حالي���ا ع�شوة  املكت���ب الإداري للجمعية املغربية للدفاع عن حقوق الن�شاء.  م�شوؤولة عن 
جلن���ة الإع���الم و التوا�شل داخل اجلمعي���ة املغربية للدفاع عن حقوق الن�ش���اء.  ع�شوة  �شمن “ 
“عي���ون ن�شائي���ة”.  من�شقة  جلن���ة التن�شي���ق الوطني���ة للمر�ش���د املغربي للعنف �ش���د الن�شاء”: 
“اجلمعي���ة املغربي���ة للدفاع عن حقوق الن�ش���اء” �شمن �شبكة: “ �شلم���ى” ملناه�شة العنف �شد 

الن�شاء، ومن�شقة« للجمعية املغربية للدفاع عن حقوق الن�شاء« 

ال�شي��دة غي��دا عناين من�شقة برنامج و مدربة عليا يف موؤ�ش�شة كفى للعنف و الإ�شتغالل و هي 
منظم���ة غ���ري حكومية رائدة يف الن�شال �ش���د العنف القائم على نوع اجلن����ض يف لبنان و متتلك 
اخل���ربة ح���ول العنف القائم على ن���وع اجلن�ض و ق�شايا الإعتداء اجلن�ش���ي على الأطفال.  خالل 
عمله���ا يف كف���ى اكت�شب���ت خربة ذات اأهمية يف تط���ور العنف القائم على ن���وع اجلن�ض و الربامج 
و امل�شاري���ع الت���ي تتعل���ق بحماية الطفل. من خ���الل امل�شاري���ع املختلفة التي عملت به���ا اكت�شبت 
معرف���ة و خربة عم���ل مبا�شرة مع جميع اأ�شح���اب امل�شلحة الرئي�شيني يف جم���ال العنف القائم 
عل���ى نوع اجلن�ض بالإ�شافة اإىل العديد م���ن املجتمعات املحلية و قادة املجتمعات يف جميع اأنحاء 
الب���الد.  بالإ�شاف���ة اإىل ذلك، تدربت على نط���اق وا�شع حول ق�شايا العن���ف ب�شبب نوع اجلن�ض، 
�شي���داو، و حقوق امل���راأة و العمل مع خمتلف منظم���ات املجتمع املدين ف�شاًل ع���ن وزارة ال�شوؤون 
الإجتماعي���ة. ت�شتم���ل ه���ذه اخلربة على كل من تدري���ب املدربني و التدريب املنتظ���م و التنمية و 
كتيب���ات و م�شتلزم���ات التدري���ب.  ال�شيدة عناين هي اأي�ش���ًا ا�شت�شارية يف �شياغ���ة خطة وطنية  
لالإج���راءات ذات ال�شلة مبكافحة العنف �ش���د الن�شاء و الأطفال )مع �شندوق الأمم املتحدة يف 

لبنان و املجل�ض الأعلى للطفولة – وزارة ال�شوؤون الإجتماعية(

ال�شي��دة هي��ام قعق��ور حا�شلة عل���ى بكالوري�ض حق���وق من اجلامع���ة الردني���ة. رئي�شة ق�شم 
اخلدمات يف مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والإجتماعي. حتمل اجازة حماماة نظامية و�شرعية، 
وهي نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة الفل�شطينية لالقرا�ض والتنمية “فاتن”، و ع�شو نقابة املحاميني 
الفل�شطين���ني واملحام���ني الردنيني. ع�شو هيئة عام���ة يف العديد من موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين. 

مدربة يف جمال حقوق الن�شان. 
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ال�شي��د ج��ني في��در بروفي�ش���ور يف الرعاية ال�شحي���ة الأولي���ة يف جامعة بري�شت���ول يف اململكة 
املتحدة. قام فريق البحث لديه بتنفيذ اأول درا�شة وبائية حول العنف املنزيل يف الرعاية الأولية 
يف اأوروبا و اثنتني من املراجعات املنهجية الإ�شتدللية حول الإختبارات لعنف ال�شريك و توقعات 
الن�ش���اء جتاه الأطباء بالت���وايل. يرتاأ�ض حماولة لربنامج الرعاية ال�شحي���ة الأولية لتح�شني دور 
الإف�ش���اح ع���ن العنف املن���زيل و الإحالة لوكالت رف���ع الدعوى اخلبرية. عم���ل كمحرر م�شارك 
لكت���اب اإ�شاءة ال�شريك احلميم و مهنيي ال�شحة. يعمل كاإ�شت�شاري ن�شح لدى دائرة ال�شحة يف 
اململكة املتحدة حول اخلدمات للن�شاء الذين يعانون من الإ�شاءة كما يعمل كاإ�شت�شاري خبري لدى 

منظمة ال�شحة العاملية من اأجل تطوير مبادئ توجيهية حول العنف املنزيل. 

ال�شيدة ماريان اريك�شون ولدت يف �شتوكهومل يف ال�شويد يف اأيار عام 1952.  تخرجت كمعلمة 
اجتماعية عام 1976.  اأمينة املظامل حلزب الي�شار ال�شويدي 1987- 1995 ثم انتخبت ع�شو يف 
الربملان الأوروبي )1995- 2004(. على مدى خم�شة اأعوام، 1999- 2004، كانت النائبة الأوىل 
لرئي�ض جلنة حقوق املراأة و تكافوؤ الفر�ض.  و هي ع�شو يف جمل�ض اإدارة ال�شندوق ال�شويدي منذ 

اأربع اأعوام. 
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ملحق )4(
ورقة املفهوم

موؤمتر 
“ نحو بناء نظام حتويل للن�شاء املعنفات” 

عمان – االأردن 
29-30 اآذار 2010

االإطار املفاهيمي للموؤمتر
نبذة عن م�شروع »تكامل«:

عل���ى الرغم من نق�ض البيانات ال�شمولية حول مدى انت�ش���ار العنف �شد املراأة يف فل�شطني، ويف 
ظ���ل غياب نظ���ام حتويل منهجي وموث���وق، ت�شري الدلئ���ل اإىل ارتفاع عدد احل���الت ل �شيما يف 
ظ���ل وج���ود عدد من العوامل الت���ي توؤثر �شلبًا عل���ى الن�شاء الفل�شطينيات وعل���ى �شعيهن لتحقيق 
امل�ش���اواة بني اجلن�شني. اأهم هذه العوام���ل وجود الحتالل الإ�شرائيلي، وتدهور الأو�شاع الأمنية 
والقت�شادي���ة، والع���ادات والتقاليد والثقافة املجتمعي���ة التي تتعامل مع امل���راأة على اأنها مبكانة 
اأدن���ى م���ن مكانة الرج���ل، والو�شع القانوين ال���ذي ي�شكل عقبة اأمام حت�شني و�ش���ع املراأة يف ظل 
غي���اب القوانني اخلا�شة بحماية الن�شاء من العنف القائم عل���ى النوع الجتماعي، وعدم تقدمي 
احلماية الكافية حلقوق الن�شاء يف القوانني الفل�شطينية ال�شارية، اإىل غياب نظام ر�شمي لتحويل 
الن�شاء املعنف���ات اإىل اخلدمات القانونية وال�شحية والجتماعي���ة، وقلة عدد املوؤ�ش�شات ونق�ض 
اخلدم���ات ل�شالح الن�ش���اء. كما اأن هناك �ش���رورة لتطوير وحت�شني ق���درات مقدمي اخلدمات 
ال�شحية والجتماعية والقانونية لتقدمي امل�شاعدة للن�شاء �شحايا العنف، و�شرورة للرتكيز على 
ق�شايا العنف �شد املراأة يف املناهج التعليمية يف كليات الطب والقبالة والتمري�ض ويف املوؤ�ش�شات 

الر�شمية املختلفة القائمة على اإنفاذ القانون.  

مع بداية ع���ام 2009، اأطلق مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي وموؤ�ش�شة جذور لالإمناء 
ال�شح���ي والجتماع���ي م�شروع���ًا مدت���ه ثالث �شن���وات يه���دف اإىل »بناء نظام حتوي���ل خدمات 
قان���وين- �شح���ي – اجتماع���ي م�شت���دام يف الأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة املحتلة« وذل���ك بتمويل من 

املفو�شية الأوروبية. 

يه���دف امل�شروع اإىل حت�ش���ني و�شول الن�شاء اإىل اخلدمات ال�شحي���ة والقانونية والجتماعية من 
خ���الل اإيج���اد نظام واإج���راءات واأنظمة وا�شحة وحم���ددة ت�شاعد مقدم���ي اخلدمات على دعم 
وم�شان���دة الن�ش���اء املعنفات، والعم���ل مع الكليات ال�شحي���ة والقانونية واأكادميي���ة ال�شرطة على 

اإعداد مناهج تركز على ق�شايا العنف �شد املراأة. 
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وم���ن اأب���رز الن�شاط���ات التي ي�شملها امل�ش���روع عقد موؤمت���ر اإقليمي يه���دف اإىل الت�شبيك وتبادل 
اخلربات حول نظم حتويل الن�شاء املعنفات اإىل اخلدمات.   

• الهدف العام للموؤمتر:	
يهدف املوؤمتر اإىل ال�شتفادة من التجارب الإقليمية والدولية فيما يتعلق بنظام التحويل اخلا�ض 
بالعنف القائم عل���ى اأ�شا�ض النوع الجتماعي، وكذلك عر�ض نتائج امل�شوحات التي مت اإجنازها، 

بهدف اخلروج بتو�شيات ومقرتحات  تفيد يف و�شع اأ�ش�ض وعنا�شر نظام التحويل الفل�شطيني.

• اجلهات امل�شاركة يف املوؤمتر: 	
• الوزارات ذات العالقة: وزارة ال�شوؤون الجتماعية، وزارة ال�شحة، وزارة �شوؤون املراأة.	

• موؤ�ش�شات املجتمع املدين: احلقوقية، الن�شوية، القانونية، التنموية.	

• ال�شرطة.	

• اإعالميون واإعالميات.	

• موؤ�ش�شات دولية.	

• حماور املوؤمتر: 	
• املحور الأول: عر�ض لنتائج امل�شوحات الأكادميية واخلدماتية يف فل�شطني.	

• املحور الثاين: عر�ض للتجارب الإقليمية والدولية.  	

• املحور الثالث: اخلروج بوثيقة مبادئ واآليات التعامل مع حالت العنف �شد املراأة والتي 	
�شت�شتمل على عنا�شر نظام التحويل.

• تاريخ عقد املوؤمتر:	
�شيعقد املوؤمتر يومي الثنني 29 والثالثاء 30 اآذار 2010.

• مكان انعقاد املوؤمتر: 	
عمان /الأردن. فندق لند مارك، �شارع احل�شني بن علي.

اإن التن���وع يف اخلربات املحلية والعربية يف هذا املوؤمتر �شيكون له انعكا�ض هام على امل�شاهمة يف 
بن���اء نظام حتوي���ل اإىل اخلدمات للن�شاء املعنفات يف فل�شطني، ليكون اإجنازًا وطنيًا وعربيًا يعود 
بالفائ���دة على حت�شني و�شع الن�شاء املعنف���ات، ويعترب مرجعية حملية وعربية ي�شتفاد منها لبناء 

اأنظمة حتويل عربية اأخرى. 
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