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مقدمة 
�لعن���ف م�شكلة عاملي���ة تنت�شر يف غالبي���ة �ملجتمعات، وبني جمي���ع �لثقاف���ات و�لطبقات. ونحن، 
كفل�شطيني���ني وكج���زء من هذ� �لعامل، يحدث لدين���ا �لعنف باأ�شكال و�أن���و�ع خمتلفة، ويزيد من 
حدت���ه �الحتالل �جلاثم على �شدورنا. ويتاأثر غالبية �ل�شعب �لفل�شطيني من عنف �الحتالل، �إال 
�أن �أنو�ع���ًا �أخرى من �لعنف، كالعنف �الأ�شري )رغ���م تاأثره بعنف �الحتالل(، تكون نتائجه �أ�شد 
عل���ى �لفئات �الأ�شعف يف �الأ�ش���رة و�ملجتمع، كالن�شاء و�الأطفال. وقد بينت �لعديد من �لدر��شات 
�أث���ر �لعنف على عملية �لتنمي���ة، فالن�شاء �ملعنفات يعانني من �أ�ش���كال �لقهر و�لقمع �لتي تقو�ض 
فر�شه���ن يف �مل�شاركة �حلقيقية يف �لتنمية. و�لعنف بحد ذ�ت���ه، خمالف لكل �الأعر�ف و�ملو�ثيق 

�لدولية حلقوق �الإن�شان، فهو �نتهاك ج�شيم يوقعه �إن�شان على �إن�شان �آخر، دون وجه حق.

لق���د طرح �الإعالن �لعاملي ملناه�شة �لعنف يف �لع���ام 1990، تعريفًا للعنف �شد �ملر�أة، يف ما يلي 
ن�شه: 

»يق�شد مب�شطلح �لعنف �شد �ملر�أة: �أي عمل من �أعمال �لعنف �لقائم على نوع �جلن�ض، ويرتتب 
عليه �إيذ�ء بدين، �أو جن�شي، �أو نف�شي، �أو معاناة للمر�أة، مبا يف ذلك �لتهديد بالقيام باأعمال من 
ه���ذ� �لقبيل، �أو �الإكر�ه، �أو �حلرمان �لتع�شفي من �حلرية، �شو�ء حدث ذلك يف �حلياة �لعامة �أو 

�خلا�شة ».

�أم���ا �شن���دوق �الأمم �ملتح���دة لل�ش���كان )1998(، فقد ط���رح تعريف���ًا للعنف، عل���ى �أ�شا�ض �لنوع 
�الجتماعي، يف ما يلي ن�شه:

»�لعن���ف �ل���ذي يكون في���ه �لرجل و�مل���ر�أة معنيني، وينتج عن ع���دم �لتو�زن يف عالق���ات �ل�شلطة 
ب���ني �مل���ر�أة و�لرجل. ويكون �لعن���ف موجهًا مبا�ش���رة �شد �مل���ر�أة، لكونها �م���ر�أة، �أو مي�ض �ملر�أة 
ب�شفة متفاوت���ة، ويت�شمن فيما يت�شمن �ملمار�شات �لنف�شي���ة، و�جل�شمية، و�جلن�شية )�لتهديد، 
و�لتعذي���ب، و�الغت�شاب، و�حلرمان من �حلرية، د�خ���ل �الأ�شرة وخارجها(. وقد يت�شمن �أي�شًا، 

�ملمار�شات �لتي تقودها �لدولة، �أو �جلماعات �ل�شيا�شية«. 

وطرح���ت منظمة �ل�شحة �لعاملي���ة )2002(، تعريفًا �أكرث �شمولية، ويتن���اول �لعنف �شد �لذ�ت، 
وبني �الأفر�د و�ملجموعات، يف ما يلي ن�شه:

»�أي���ة حماولة مق�ش���ودة ال�شتعمال �لقوة �جل�شدية، �أو �لتهدي���د با�شتعمالها، �شد �لذ�ت، �أو �شد 
�شخ�ض �آخر، �أو جمموعة �أ�شخا�ض، �أو جمتمع حملي، فينتج عنها، �أو ثمة �حتمال كبري باأن ينتج 

عنها، جروح، �أو قتل، �أو �إعاقة، �أو �أذى نف�شي، �أو حرمان«.

فل�شطينّي���ًا، جرى تطوير تعريفات للعنف و�أنو�عه، تبنته���ا �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �الأهلية، ونذكر 
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منها: �لعنف �شد �لن�شاء، و�لعنف �الأ�شري 1.

• العنف �شد الن�شاء: 	
�شلوك �أو ت�شرف موجه �شد �لن�شاء بجميع �أ�شكاله: �جل�شدية، و�لنف�شية، و�جلن�شية، و�للفظية، 
و�حلرمان �الجتماعي، و�القت�شادي، و�لتهديد بهذه �الأعمال، و�الإكر�ه، و�شائر �أ�شكال �حلرمان 
م���ن �حلرية، �شو�ء ب�شكل مبا�شر، �أو غري مبا�شر، وذل���ك لكونها �أنثى، ما يوؤدي �إىل �إحلاق �شرر 
�أو �أمل ج�ش���دي، �أو نف�شي، �أو جن�ش���ي، �أو عقلي، �أو �جتماعي، �أو �قت�شادي بها، �شو�ء حدث ذلك 

يف �حلياة �لعامة، �أو �خلا�شة. 

• العنف االأ�شري: 	
كل فع���ل، �أو �متن���اع عن فعل، يق���وم به فرد من �أفر�د �الأ�شرة، جتاه �أي ف���رد �آخر منها، وينطوي 
عل���ى �إيذ�ء ج�شدي، �أو جن�شي، �أو نف�شي، �أو على تهدي���د باإيذ�ء ج�شدي، �أو جن�شي، �أو نف�شي، �أو 
يوّل���د تخوفًا. كما وي�شمل �حلرمان من �حلق���وق �الأ�شا�شية: كاملاأوى، و�ملاأكل، و�مل�شرب، و�مللب�ض، 

و�لتعليم، وحرية �حلركة، وتقرير �مل�شري، وفقد�ن �الأمان على �لنف�ض«.2

لق���د تنبه �لفل�شطينيون ملو�شوع �لعن���ف �ملبني على �لنوع �الجتماعي، و�ملوجه �شد �ملر�أة، فد�أبت 
�ملوؤ�ش�ش���ات �الأهلي���ة، والحقا �لقطاع �لر�شم���ي على �إثارة �لنقا�ض حول���ه، و�لقيام مببادر�ت، من 
�أجل �حلد م���ن هذه �لظاهرة؛ ف�شعت �إىل تقدمي �خلدمات �لقانوني���ة، و�الجتماعية، و�لنف�شية، 
و�لقيام بحمالت �لتوعية �ملجتمعية، و�ملطالبة بتعديل �لت�شريعات و�لقو�نني، لتكون �أكرث �إن�شافًا 
للن�ش���اء. فعلى �شبيل �ملث���ال ال �حل�شر، عمل مركز �مل���ر�أة لالإر�شاد �لقان���وين و�الجتماعي على 
تاأ�شي����ض بيوت �حلماية، ومنها مركز حمور �لذي ت�شلمته منه الحقًا، وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية. 
وه���ذ� ينطبق على مركز �لط���و�رئ حلماية �لن�شاء، يف �أريحا �لذي يدي���ره مركز �ملر�أة لالإر�شاد 
�لقان���وين و�الجتماعي، بالتعاون م���ع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية. وعل���ى �ل�شعيد �لر�شمي، تويل 
وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة �هتمامًا و��شعًا، حلماية وتاأهيل �لن�ش���اء �ملعنفات، وهو ما يتجلى يف 
�إد�رته���ا حالي���ًا ملركز حمور، وتفكريه���ا باإن�شاء بيوت طو�رئ حلماية �لن�ش���اء، كما هو �حلال يف 
مركز طو�رئ �أريحا. كما عملت �لوز�رة موؤخرً�، على و�شع نظام لبيوت حماية �لن�شاء �ملعنفات، 
�شيدخل حيز �لتنفيذ، يف �لقريب �لعاجل. وي�شجل لوز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، �إجنازها �لنظام 
�لوطني حلماية �الأطفال، وتاأ�شي�ض �شبكات �حلماية يف �ملحافظات. �أما وز�رة �لد�خلية ف�شرعت 
يف تاأ�شي����ض وح���د�ت حماية �الأ�شرة، د�خل مر�كز �ل�شرطة، للتعاطي مع ق�شايا �الأ�شرة، مبا فيها 
�لعن���ف �الأ�ش���ري. بدورها، �عتربت وز�رة �مل���ر�أة مناه�شة �لعنف �شد �لن�ش���اء، و�لعنف �الأ�شري 
من �أولوياتها؛ فاأطلق���ت �للجنة �لوطنية ملناه�شة �لعنف، وو�شعت �خلطة �ال�شرت�تيجية لعملها، 

1. �نظر �لف�شل �ملتعلق بامل�شطلحات، و�لتعريفات �ملت�شمنة يف �لربوتوكوالت �لوطنية، لتحويل �لن�شاء �ملعنفات. 
2. مت تبني �لتعريفات  �ملقرة، يف ��شرت�تيجية �للجنة �لوطنية ملناه�شة �لعنف.
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ومب�شارك���ة و��شع���ة م���ن �أع�شاء �للجن���ة 3. و�أبرز م���ا دعت �إلي���ه �خلطة �ال�شرت�تيجي���ة، �عتماد 
مب���د�أ �لتاأهيل و�لتمك���ني للن�شاء �ملعنفات. و�أو�شحت �خلطة �أدو�ر �ل�ش���ركاء، مثل وز�رة �ل�شوؤون 
�الجتماعي���ة، و�لرتبية و�لتعليم، و�ل�شح���ة، و�لد�خلية، لت�شمل حماور تطوي���ر �الأد�ء، و�الرتقاء 
مب�شت���وى �خلدمات �ملقدمة من جانبهم. و�أبرزت �خلطة �أهمي���ة تعزيز �لت�شبيك، و�لتن�شيق بني 
�ل���وز�رة و�ملوؤ�ش�ش���ات، بهدف �لتكامل يف �خلدمات، وتبادل �خل���رب�ت، وتو�شيح �لعالقة، وو�شع 
�شيا�شات تعامل بينها، بطريق���ة ر�شمية. و�هتمت �ال�شرت�تيجية ببعد تطوير قدر�ت �لعاملني مع 

�لن�شاء �ملعنفات، يف كافة �ملو�قع، و�شمن خطة بناء قدر�ت ممنهجة وعلمية. 4 

وتقدم���ت وكالة �لغ���وث لالجئني يف �إدر�ج �لعن���ف �الأ�شري، ليكون مكون���ًا يف خدماتها �ملختلفة، 
ومنها �ل�شحية، وهي تعمل على �إجناز نظام حتويالت للعنف �الأ�شري )نظام لالأطفال(. 

�إن �لتجرب���ة �لرت�كمي���ة للموؤ�ش�شات �الأهلي���ة و�لر�شمية �ملهتمة بهذ� �ملج���ال، وحتديدً� تلك �لتي 
تق���دم خدمات للن�ش���اء �ملعنفات باأنو�عه���ا، تو�جه حتدي���ات ومعيقات يف جم���ال حماية �لن�شاء 
وتلقيهن للخدمة، وفق �لعمل �لقطاعي �ملتكامل، �ملبني على �ل�شلوك �الأخالقي �ملهني �ملماأ�ش�ض. 
وم���ن هذه �لتحدي���ات ر�شمنة عملية �لتحويل، وتبي���ان �الأدو�ر و�مل�شوؤوليات ل���كل طرف. �إجمااًل، 
ن�شتطي���ع �لقول �إن مو�ش���وع �لعنف �شد �لن�ش���اء و�الهتمام به، �أ�شبح مو�شوع���ًا وطنيًا، يهتم به 
�لقطاع���ان �لر�شم���ي و�الأهل���ي، و�لدليل عل���ى ذل���ك، �أن ��شرت�تيجيات �لعمل يف ه���ذ� �ملو�شوع، 
تط���ورت من منحى �لتوعية و�لتثقيف، �إىل منحى �لتطوير و�ال�شتجابة ملتطلبات �حلد من �لعنف 
�ش���د �لن�شاء، قانونياً، وخدماتيًا. وخري مثال، �التفاق �لوطني على �إيجاد نظام حتويالت، تلتزم 

فيه جميع �الأطر�ف �ملعنية، �شو�ء يف �لقطاع �لر�شمي �أو �الأهلي.

وال ت���ز�ل �لبني���ة �لقانونية و�لت�شريعي���ة تعاين من فجو�ت، ومتييز مبني عل���ى �لنوع �الجتماعي، 
مث���ل قان���ون �لعقوبات، وقانون �الأح���و�ل �ل�شخ�شية، �إ�شافة �إىل غياب قان���ون يحمي �لن�شاء من 
�لعن���ف كقانون وقائ���ي. غري �أن وع���ي موؤ�ش�شات �ملجتمع �مل���دين لهذه �لبني���ة �لقانونية، جعلتها 
تن�شط يف نقد وحتليل هذه �لقو�نني، وطرح م�شّود�ت قانونية بديلة، ملو�د يف �الأحو�ل �ل�شخ�شية، 
وم�ش���ّودة لقان���ون �لعقوبات، وم�شّودة الإيجاد قان���ون حماية �الأ�شرة من �لعن���ف. ومع تعطل عمل 
�ملجل����ض �لت�شريعي، تباطاأ �لعمل، غري �أن هناك جهودً� تبذل ب���ني �لوز�ر�ت �ملعنية، و�ملوؤ�ش�شات 
�الأهلي���ة، ملناق�شة م�شّودتي قان���ون �لعقوبات، وقانون حماية �الأ�شرة م���ن �لعنف، ليتم متريرهما 

عرب �لرئا�شة وجمل�ض �لوزر�ء. 

�إح���دى مكون���ات م�ش���روع تكام���ل �لقي���ام باإع���د�د بروتوك���والت، و�آلي���ات حتويل وطني���ة للن�شاء 
�ملعنفات. وياأتي هذ� �لعمل ك�شرورة وطنية �أكدت عليها وز�رة �ملر�أة يف ��شرت�تيجيتها. ومن بني 
��شتحقاقات���ه، �إيج���اد �آليات عمل مر�شمة وو��شحة للتعامل مع �لن�ش���اء �ملعنفات، يف �ملو�قع �لتي 

3. �للجنة �لوطنية ملناه�شة �لعنف، ت�شم �لعديد من �لوز�ر�ت و�ملنظمات �الأهلية �لعاملة يف جمال مناه�شة �لعنف. وترت�أ�ض �للجنة وز�رة �ملر�أة.
4. ملزيد من �لتفا�شيل حول �خلطة �ال�شرت�تيجية، �نظر منت �لتقرير �خلا�ض بوز�رة �ملر�أة.
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توفر �حلماية و�لرعاية و�لتاأهيل، �إ�شافة �إىل �آليات حتويل معتمدة، بني �لقطاعات �ملختلفة �لتي 
تتقاطع يف خدمة �لن�شاء �ملعنفات.

 والإيج���اد مث���ل هذه �لربوتوك���والت، ال بد من فه���م ديناميكي���ة �لتقاطعات للقطاع���ات �ملحتملة 
و�لفاعل���ة يف خدم���ة �لن�ش���اء �ملعنفات. وت�شمل �لربتوك���والت �لد�ئرة �لتي تتمح���ور حولها �آليات 
�لرعاي���ة، و�حلماي���ة، و�لتاأهي���ل للن�شاء �ملعنف���ات، فالربوتوكوالت �لوطنية يج���ب �أن تتقاطع مع 
جم���االت وقطاع���ات خمتلفة؛ فحماي���ة �لن�شاء �ملعنفات م���ن عنف �أ�شد، يقع عل���ى عاتق �أجهزة 
�ل�شب���ط، و�ملكلف���ني باإنفاذ �لقانون، مثل �ل�شرطة. �أما �لرعاي���ة فتاأخذ �ملنحى �ل�شحي، لي�شمل 
�لقطاع �ل�شحي ب�شقيه �لر�شمي و�الأهلي، ومب�شتوياته �ملختلفة، من رعاية �شحية �أولية، وثانوية، 
وتاأهيلي���ة. �أما �لرعاي���ة �الجتماعية، و�لتاأهيل، و�إعادة �الندم���اج يف �لعائلة و�ملجتمع، فتقع على 
عاتق �لقطاع �الجتماعي، �لر�شمي و�الأهلي. ومع ذلك، لي�ض بال�شرورة �أن يتم �لف�شل �مليكانيكي 
له���ذه �ملتطلبات ب���ني �لقطاعات؛ فالعملية ت�شاركية وتكاملية، وقد ت���ربز �أولوية على �أخرى، وفق 
و�شع �ملر�أة �ملعنفة. ومن هنا يتبني �أن بروتوكوالت �لتعامل و�لتحويل، لها ت�شابكاتها وتقاطعاتها 

بني �لقطاعات �ملختلفة. 

اإن الهدف العام من الربوتوكوالت ي�شمل:  
يخ���دم نظام بروتوك���والت حتويل وت�شبي���ك وطنية، حلماية ورعاي���ة وتاأهيل �مل���ر�أة �لفل�شطينية 
�ملعنفة، بال�شر�كة مع �لوز�ر�ت ذ�ت �لعالقة، وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لتي تعنى باملر�أة. يخدم 
نظ���ام �لربوتوك���والت �لن�شاء �ملعنفات يف عمر �لثامنة ع�شر فم���ا فوق، وذلك لوجود نظام وطني 

خا�ض حلماية �الأطفال �ملعنفني، حتت جيل �لثامنة ع�شر.

وتق���ع م�شوؤولية تنفيذ بروتوكوالت �لنظام على عات���ق مقدمي �خلدمات يف �لقطاعات �ل�شحية، 
و�الجتماعية، و�أجهزة �ل�شبط، و�ملكلفني باإنفاذ �لقانون .

ويوج���ه �لنظام �إجر�ء�ته يف خدمة �لن�ش���اء �للو�تي يتعر�شن �إىل �أنو�ع �لعنف �ملختلفة، وحتديدً� 
�جل�شدي، و�جلن�شي، و�لنف�شي، و�القت�شادي 5.

اأما املخرجات املتوقعة:
�أواًل: بن���اء نظ���ام بروتوك���والت �لتحوي���ل بخطوطه���ا �لعام���ة، من حي���ث: �لتعري���ف، و�ملكونات، 
و�ملخرج���ات، و�الأدو�ر و�مل�شوؤوليات للفاعلني، و�الأخالقيات �لعامة، و�الإر�شاد�ت �لعامة �مل�شرتكة 

بني �لفاعلني، و�لرقابة و�ملتابعة..�لخ 

ثانيًا: و�شع بروتوكوالت -guidelines م�شرتكة وقطاعية، بني �لقطاعات، ود�خل كل قطاع 
عل���ى حدة. وي�شمل ذل���ك �لقطاع �ل�شحي )ممثاًل بوز�رة �ل�شح���ة، و�لقطاع �ل�شحي �الأهلي(، 
و�خلدمات �الجتماعية )وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، و�لقطاع �الأهلي(، و�أجهزة �ل�شبط و�حلماية 

5  �نظر  قائمة �مل�شطلحات و�لتعريفات  �ملرفقة 
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و�الأطر �لقانونية، ممثلة بوز�رة �لد�خلية، وحتديدً� �ل�شرطة ووحد�ت �حلماية �الأ�شرية فيها. 

 ثالث���ًا: بناء نظ���ام �لتوثي���ق، وهو جزء من نظ���ام �لربوتوك���والت، حيث تت�شل�ش���ل �لربوتوكوالت 
باخلط���و�ت �ل�شروري���ة، مبا فيه���ا عملية �لتوثيق، وت�شمي���م �لنماذج �مل�شان���دة و�ملي�شرة لعملية 

�لتوثيق.

ر�بع���ًا: بن���اء نظ���ام �ملتابع���ة و�لتقييم، من خ���الل و�ش���ع �ملوؤ�شر�ت �لقابل���ة للقيا����ض، و�اللتز�م 
بربوتوكوالت �لعمل، 

و�شتبن���ى وفق م�شتوي���ات �لعمل، �أي مبعنى وفق �لنظ���ام �لعام، وموؤ�ش���ر�ت �ملخرجات �لرئي�شية 
.high level indicators- للنظام
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املبادئ التي حتكم نظام الربوتوكوالت الوطنية
من �أجل �لو�شول �إىل بناء بروتوكوالت وطنية، ت�شكل �ملنطلقات و�ملبادئ �لتالية توجهات �لعمل، 

وت�شمل:

امل�شاركة: �شمان �مل�شاركة �لو��شعة للفاعلني )على م�شتوى و��شعي �ل�شيا�شات ومنفذيها(، . 1
يف جمال رعاية وحماية وتاأهيل �لن�شاء �ملعنفات، على �ل�شعيدين �لر�شمي و�الأهلي.

ال�شراك��ة والتكام��ل: تعتم���د �لربوتوكوالت يف بنائه���ا على �شر�كة وتكام���ل �لقطاعات . 2
�ملختلفة، مبا يحقق �مل�شلحة و�حلماية و�لرعاية للن�شاء �ملعنفات.

ال�شي��اق: �لربوتوك���والت هي وطني���ة فل�شطينية، تخ����ض �ل�شياق �لفل�شطين���ي �ملبني على . 3
خ�شو�شي���ة �لفل�شطيني���ني وخرب�ته���م، وتاأخ���ذ بع���ني �العتب���ار �مل���و�رد �ملتاح���ة و�لعو�مل 

�لتاريخية، و�ل�شيا�شية، و�الجتماعية، �لثقافية، و�القت�شادية.

املنه��ج املبن��ي على احلق: تبن���ى �لربوتوكوالت من منطلق �حل���ق �الإن�شاين، و�العرت�ف . 4
�لكام���ل للمر�أة بحقوقها، وف���ق �أ�ش�ض �لعد�لة و�الإن�شاف، و�لتاأكي���د على حقها يف �حلماية 
و�لرعاي���ة و�لتاأهيل، وحقوقه���ا �الإن�شانية �الأخرى �ملكفولة باملو�ثي���ق و�لعهود �لدولية، حيث 

يتم �لتاأكيد على هذ� �لبعد يف جميع �أدبيات ون�شو�ض �لربوتوكوالت. 

الن��وع االجتماعي: ير�عى �أن تكون �لربوتوكوالت متح�ش�شة للنوع �الجتماعي، يف جميع . 5
�ملر�ح���ل و�لعمليات و�ملكونات، بحيث يتم �الأخذ بعني �العتبار �الأدو�ر �لتي تقوم بها �لن�شاء 
�ملعنف���ات، وكذلك �الحتياج���ات �لعملية و�ال�شرت�تيجية يف نقاط �رت���كاز �لربتوكوالت، مبا 
فيه���ا �لعملي���ات �ملختلفة يف �الإر�شاد و�مل�ش���ورة، و�ملمار�شات �الأخالقي���ة، وتقدمي �خلدمات 

�ملختلفة ور�شد �ملوؤ�شر�ت.

اأخالقي��ات املهنة: �حرت�م مبادئ �أخالقي���ات �ملهنة �خلا�شة بالذين ميار�شون وينفذون . 6
�لربوتوكوالت.

االإجم��اع واتخ��اذ الق��رار: يت���م �عتم���اد مب���د�أ �الإجم���اع يف �تخ���اذ �لق���ر�ر �خلا����ض . 7
بالربوتوك���والت، بحي���ث يت���م تدو�له بني �للجن���ة �لفني���ة و�لتن�شيقية، ومن ث���م يرفع للجنة 

�لتوجيهية لالإقر�ر �لنهائي.

االإطار القانوين: بناء �لربوتوكوالت على �أ�شا�ض ومرجعية قانونية ت�شمن تنفيذها.. 8
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منهجية بناء نظام الربوتوكوالت
�عتم���دت منهجية بناء نظ���ام �لربوتوكوالت على ثالث���ة مر�حل: �ملرحل���ة �لتح�شريية، ومرحلة 

در��شة �لو�شع �لقائم، ومرحلة و�شع م�شّودة �لنظام ونقا�شها. 

وت�شمل �ملرحلة �لتح�شريية �خلطو�ت �لتالية:

املرحلة االأوىل )التح�شري(: 
و�شع خطة �لعمل و�عتمادها، من قبل �لقائمني على م�شروع تكامل.أ. 

ق��راءة ومراجع��ة اأدبيات وملف���ات �مل�شروع، ودر��شة م�شح �خلدم���ات �ملقدمة �لتي مت 	. 
�إجنازها يف وقت �شابق6، و�الطالع على نتائج �ملوؤمتر �ملنعقد يف عمان، �إ�شافة �إىل مر�جعة 

جتارب الأنظمة �لتحويل يف �لدول �ملجاورة و�لعامل. 

االإطار ملكونات نظام الربوتوكوالت: قام �مل�شت�شارون بو�شع مكونات وهيكلية �لنظام، 	. 
ومناق�شة فريق »تكام���ل« حوله، قبل عر�شه على �للجان �لقائمة )�لتوجيهية، و�لتن�شيقية و 
و�لفني���ة، �نظر ملحق رقم 1(7. من خالل �الجتماعات مع �للجنة �لفنية و�لتوجيهية، جرى 

نقا�ض �الإطار وطرح مالحظات مت �الأخذ بها. و�شيتم الحقًا �شرح �الإطار يف منت �لتقرير.

ت�شكي��ل اللج��ان التخ�ش�شية من �لك���و�در �ملنخرطة �شمن �للجن���ة �لفنية، مع �إ�شافة د. 
�أع�ش���اء جدد ي�شه���د لهم باخلربة يف جمال تخ�ش�شهم. لقد مت ت�شكي���ل �للجنة �لقانونية، 
و�للجن���ة �ل�شحي���ة، و�للجن���ة �الجتماعية )�نظر ملح���ق 2(، وعقدت �جتماع���ات مع هذه 

�للجان، ومت تو�شيح دورها يف عملية بناء �لنظام، كل ح�شب تخ�ش�شها.

االجتماع��ات: �عتمدت �الجتماعات للجان �لفنية و�لتوجيهي���ة، و�لتخ�ش�شية، كو�شيلة 	. 
للتو��شل و�لعمل. وقد عقد �جتماع و�حد خالل �لفرتة �لتح�شريية، بينما عقدت �جتماعات 

دورية بني �مل�شت�شارين وفريق »تكامل« ملناق�شة �شري �لعمل. 

املرحلة الثانية: درا�شة الو�شع القائم 
وته���دف �ملرحلة �لثانية �إىل �لتعم���ق يف �لتعّرف على �آليات �لتعامل م���ع �لن�شاء �ملعنفات، ومدى 
تو�فر �شيا�شات، وتعليمات، و�أنظمة، وبروتوكوالت، �إ�شافة �إىل �الأدو�ر �لتي تتم يف وز�رة �ل�شوؤون 
�الجتماعي���ة، ووز�رة �مل���ر�أة، و�ملحافظ���ات و�ملنظم���ات �الأهلي���ة. وق���د �عتمد ذلك عل���ى �لقيام 

بخطو�ت حمددة �شملت: 

6. در��شة �أعدتها د. فار�شني �شاهني �أغابكيان، ل�شالح م�شروع تكامل 2010.
7. مت �إج���ر�ء تغي���ري�ت يف �للجنتني �لتوجيهية و�لفنية، من حيث �إ�شافة ع�شوية جديدة ملوؤ�ش�ش���ات ذ�ت عالقة مبو�شوع �لنظام. ملحق 1 يقدم 

الئحة باأ�شماء �أع�شاء �للجنة �لتوجيهية و�لفنية.
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اأ. جم��ع املعلومات: مت و�شع خطة جلمع �ملعلوم���ات باالإجابة عن �أ�شئلة من )�شتتم مقابلته(، 
وكي���ف )�الأدو�ت(، وبن���اء على ذل���ك مت ت�شنيف م�شتويات من �شتت���م مقابلتهم، وهم �أوال: 
متخ���ذو �لق���ر�ر يف �الإد�ر�ت �لعليا للموؤ�ش�ش���ات �لر�شمية و�الأهلية. و�مل�شت���وى �لثاين ي�شمل 
�ملمار�ش���ني يف �لعم���ل �ملبا�ش���ر م���ع �لن�شاء، �ش���و�ء يف �ملج���ال �الجتماع���ي، �أو �لقانوين، �أو 
�ل�شح���ي. �أم���ا �الأدو�ت �لتي مت ��شتخد�مها فه���ي �ملقابالت �ملعمق���ة، وجمموعات �لنقا�ض 
�لبوؤرية، و�لزيار�ت �مليد�نية. و�عتربت  نتائج �ملقابالت وجمموعات �لنقا�ض �لبوؤرية م�شدر 

�ملعلومات �الأولية. 

• املقاب��الت املعمق��ة: �أجري���ت مقابالت فردية معمق���ة مع )22( �شخ�ش���ًا، و�شملت 	
متخذي �لقر�ر يف وز�ر�ت �ل�شحة، و�ل�شوؤون �الجتماعية، و�ملر�أة، و�لد�خلية )وحد�ت 
حماي���ة �الأ�ش���رة، و�ملباح���ث �جلنائية(، �إ�شاف���ة �إىل مقابالت م���ع حمافظي ر�م �هلل، 
ونابل�ض، مب�شاركة �لد�ئرة �لقانونية. و�شملت �ملقابالت �أي�شًا م�شوؤولني وطاقمًا منتقى 
م���ن �لبيت �الآمن )حم���ور(، وكذلك مركز �لطو�رئ )�أريح���ا(. �نظر ملحق رقم )3( 

الئحة �أ�شماء �لذين متت مقابلتهم.

• املجموعات البوؤرية: عقدت 4 جمموعات بوؤرية، 3 منها عقدت مع جمموعة خرب�ء 	
قانوني���ني، ومندوبني من �ل�شرطة عاملني يف وحد�ت �حلماية، و�ملوؤ�ش�شات �الجتماعية 
�الأهلي���ة و�لر�شمية، ووكالة �لغوث، و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحي���ة )�لر�شمية، و�الأهلية، ووكالة 
�لغ���وث(، وجمموع���ة بوؤرية م���ع �ملمار�شني �ملهني���ني، حيث عقدت جمموع���ة بوؤرية مع 
مهني���ني �شحيني عامل���ني يف �مل�شت�شفي���ات �حلكومية و�الأهلية. �نظ���ر ملحق رقم )4( 

الئحة �أ�شماء �ملجموعات �لبوؤرية.

	. الت�شخي�س والتو�شيف: خالل هذه �ملرحلة، �شتتم كتابة �لتقرير �لذي ي�شخ�ض ويو�شف 
�لو�ش���ع �لقائ���م، باال�شتناد �إىل �ملعلومات �لت���ي مت جمعها من مر�جع���ة �الأدبيات و�خلطط 
و�مل���و�د، ونتائ���ج �ملقابالت، و�ملجموع���ات �لبوؤرية. وي�شتعر����ض �لتقري���ر �أدو�ر �لقطاعات، 
و�الإمكان���ات �ملتوفرة، وو�قع �ل�شيا�ش���ات و�لربوتوكوالت، و�لفج���و�ت و�لعقبات، �إ�شافة �إىل 
�لتحديات �لتي تو�جه �لقطاعات، وبالتايل حتديد �ملطلوب ال�شتحقاقات نظام بروتوكوالت 

�لتحويل للمر�أة �ملعنفة. 

ت. عر�س التقرير: يعر�ض �لتقرير مع فريق »تكامل«، و�أي�شًا مع �للجان �ملختلفة، �لتوجيهية، 
و�لفنية، و�لتخ�ش�شية، للبدء بكتابة مكونات نظام �لربوتوكوالت. 
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اإطار مكونات نظام الربوتوكوالت 
يعتم���د �إط���ار �لنظ���ام على حتدي���د �لفاعل���ني و�ل�شركاء في���ه، و�ل���دور �لو�جب �لقي���ام به، وفق 
��شرت�تيجي���ات مقرتح���ة، ه���ي مبثابة ��شتحق���اق ملر�ح���ل تكوين �لنظ���ام، مع �الأخ���ذ باالعتبار 
��شرت�تيجي���ات �ل���وز�رة �لقائم���ة، و�أي�ش���ًا ��شرت�تيجي���ة �للجن���ة �لوطنية ملناه�ش���ة �لعنف. وقد 
مت ط���رح �ال�شرت�تيجي���ات وتبي���ان دور كل �شريك �إز�ءه���ا، وفق جمال �لقط���اع وتخ�ش�شه. �أما 

�ال�شرت�تيجيات فهي:

1. الوقاية:
عملي���ة حتديد ��شرت�تيجيات وقاية متكاملة، جلميع �لقطاع���ات �لتي توؤدي �إىل رفاهية و�حرت�م 
حق���وق �الأ�ش���رة و�ملر�أة. و�لبع���د �لوقائي يتناول �حلد م���ن �آثار �لعنف �ملمكن، �ش���و�ء على �ملدى 

�لقريب �أو �لبعيد. 

2. اخلدمات: 
حتدي���د ��شرت�تيجي���ة �خلدمات �ل�شرورية، عل���ى م�شتوى �خلدمات �ل�شحي���ة �الأولية و�لثانوية، 
و�ل�شحة �لنف�شية، و�الجتماعية للمر�أة، وتعزيز تنمية و�شالمة �ملر�أة، من خالل حتديد �ملخاطر 
�لت���ي تهدد �ملر�أة، وتنفيذ �الإجر�ء�ت �لقانونية وتعزيزها، م���ع �الأخذ بعني �العتبار حقوق �ملر�أة 

ورعايتها.

3. التدريب والتاأهيل:
عملية تكاملية على م�شتوى جميع �لقطاعات، وتهدف �إىل تاأمني �ملو�رد، وتطوير �ل�شيا�شات ذ�ت 
�لعالق���ة بالرتخي�ض �ملهني للعاملني يف �ملجال، للتاأكد م���ن حتقيق معايري حماية �ملر�أة �ملعنفة، 
وو�ش���ع �شيا�شات تدريبية متعددة �الأهد�ف، للك�شف عن �شحايا �لعنف �ملمار�ض �شد �لن�شاء من 

خالل:

• �لك�شف �ملبكر عن �أعر��ض �الإ�شاءة بجميع �أ�شكالها.	

• تدريب على تنمية ظروف �شحية ت�شاند �لن�شاء ب�شورة �شليمة. 	

• تدري���ب على �لتع���رف على �أهمي���ة و�أه���د�ف موؤ�ش�شات �لرعاي���ة �ملختلفة، و�آلي���ات متابعة 	
�ل�شحية و�الأ�شرة.

• �لتدريب على �ملتابعة و�لتقييم �لطبي �ل�شرعي.	

• �لتدريب على تنفيذ �لقانون، بطريقة منا�شبة حلاجات �لن�شاء �ملعنفات و�حرت�م حقوقهن.	
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4. جمع البيانات:
وت�شم���ل عملية جمع �لبيانات وحتليلها لتح�شني �خلدم���ات، و�لتاأكد من �لتز�م جميع �لقطاعات 
ب�شيا�شة �لتنمية و�ملو�رد جلم���ع �ملعلومات، وتقييم تكلفة �لوقاية من �لعنف و�لعالج، و��شتخد�م 
�لبيان���ات يف �شياغ���ة �ملوؤ�شر�ت و�الأه���د�ف �ال�شرت�تيجية، وتطوير قو�عد بيان���ات لدعم �إجر�ء 
�لتحلي���ل، وحت�ش���ني �خلدمات، وحتديد �الإج���ر�ء�ت �ملتبعة للك�شف عن ن�ش���اء يف خطر، وتطوير 

مناذج تقييم هذه �لرب�مج.

5. املتابعة والتقييم: 
عملي���ة حتدي���د �مل���و�رد و�ل�شيا�شات لتطوير �آلي���ات �حلماي���ة، و�لتاأكد من �اللت���ز�م يف تنفيذها 

و��شتمر�رها، ومدى فعاليتها. 

6. الت�شبيك والتن�شيق: تطوير �لت�شبيك و�لتن�شيق على �مل�شتوى �لوطني، وعلى م�شتوى 
حاالت �لن�شاء �ملعنفات. 

التن�شيق على امل�شتوى الوطني: ويتم ذلك بني كافة القطاعات ذات العالقة، 
من خالل تطوير ال�شيا�شات يف املجاالت التالية:

• �لعمل على تطوير نظام ق�شائي مالئم لالأ�شرة و�ملر�أة.	

• تعزيز دور �لقانون ومر�كز �لتاأهيل �لبديلة.	

• توفري خدمات �لتقييم �لطبي و�لنف�شي يف �لعياد�ت �لد�خلية و�خلارجية. 	

• تطوير �آليات �لتحويل، و�لتوثيق، و�ملتابعة يف جميع �لقطاعات. 	

• تطوير �لتدخالت �ملنا�شبة، وفق �ملوؤ�شر�ت للن�شاء �ملعنفات.	

• معرفة �حلاالت وفح�ض �لظروف ذ�ت �لعالقة بحماية �ملر�أة. 	

• حتديد تاأمني تطبيق �الإجر�ء�ت �لقانونية. 	

• تطوير ت�شريعات منا�شبة حتقق �لعدل للن�شاء.	

التن�شيق على م�شتوى الن�شاء املعنفات من اأجل: 
• حتويل �لن�شاء �ملعنفات �إىل �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة.	

• �الإر�ش���اد و�ملتابع���ة عل���ى �مل�شت���وى �لط���ارئ و�ملتو�شط و�لبعي���د، بهدف �لرعاي���ة و�حلماية 	
و�لتاأهيل. 

• توفري �خلدمات �ل�شحية و�لنف�شية يف �ملر�فق �ل�شحية. 	
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• توفري �حلماية مبختلف �أ�شكالها )�جتماعية، وقانونية(. 	

اآلية بناء النظام 
عدة جلان وفق م�شتويات خمتلفة، مت حتديد �أدو�رها وم�شوؤولياتها يف �لنظام �ملقرتح، وت�شمل: 

1. اللجنة التوجيهية للنظام: وتتكّون من جميع �ل�شركاء يف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �الأهلية، 
يف �لقطاع���ات �الجتماعي���ة، و�ل�شحية، و�لقانونية، على م�شتوى �شانع���ي �لقر�ر. ويتمحور 
دورها يف �مل�شادقة على مبادئ، وفكرة، وم�شمون نظام �لتحويل، وتكون مهمتها �الأ�شا�شية 
متابعة بناء وتنفيذ �لنظام، وتر�شيح �أع�شاء �للجنة �لفنية، كما هو مو�شح يف �ل�شكل �لتايل:

اللجنة التوجيهية
)�شناع القرار(

اللجنة الفنية

االأدوار
امل�شادقة على مبادئ وفكرة 

وم�شمون نظام التحويل

املهام
متابعة بناء وتنفيذ النظام 
تر�شح اع�شاء اللجنة الفنية
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2. اللجنة التن�شيقية:
ت�ش���م  �للجن���ة �لتن�شيقية موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�ل���وز�ر�ت �حلكومية ذ�ت �لعالقة، وي�شمن 
ت�شكي���ل �للجنة �لتن�شيقية للم�شروع متثيل خمتلف �لقطاعات �لعامة و�خلا�شة ومتثيل �ملوؤ�ش�شات 
�لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعي���ة من �أجل �حل�شول على منظور و��شع، وت�شهيل جمع �ملعلومات 
ع���ن �لقطاعات �لثالثة �لت���ي �شي�شملها نظام �لتحوي���ل. وقد عقدت �للجن���ة �شل�شلة من ور�شات 
�لعم���ل و�الجتماعات لتبادل �ملعلومات بني جميع �لفئات، و��شتك�ش���اف �لتحديات �مل�شرتكة �لتي 
تو�ج���ه �ملوؤ�ش�ش���ات يف عمله���ا و�ال�شتفادة من جتاربه���م يف �لتعامل مع �لنظ���ام �لقائم، وحتديد 

�لعنا�شر �الأ�شا�شية لنظام �لتحويل يف �مل�شتقبل.

3. اللجنة الفنية:
تت�ش���كل �للجن���ة �ملهني���ة �لفنية من �ملهنيني، ذوي �خل���ربة �لعملية يف �لتعامل م���ع ق�شايا �ملر�أة. 

وتكون طبيعة �أدو�رهم ومهامهم ذ�ت طابع فني وتقني كاالآتي:

ال�شركاء يف اللجنة التوجيهية:

جذور

�لرتبية و�لتعليم�ملحافظة

�ل�شرطة �لوكالة

�ملجل�ض �لت�شريعي 
�للجنة �الجتماعية

ممثل من �جلانب 
�الكادميي

�لنيابة �لعامة �الحتاد �لعام للمر�أة 
�لفل�شطينية

مركز �ملر�أة �لفل�شطينية �ملر�أة
لالأبحاث و�لدر��شات

مركز �ملر�أة لالر�شاد 
�الجتماعي �ل�شوؤون �الجتماعية

�ل�شحة
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مراح��ل بناء النظام التكاملي لل�ش��ركاء، لبناء �شبكة 
حماية املراأة املعنفة يف فل�شطني

به���دف حتقيق �حلماية، و�لرعاية، و�لتاأهيل للمر�أة، يتحتم على جميع �ل�شركاء �لتكامل يف بناء 
بر�مج تهدف �إىل توفري �خلدمات �الجتماعية، و�ل�شحية، و�لقانونية، وتنفيذها ب�شر�كة ومهنية 

تكاملية فعالة. 

اللجنة الفنية

االأدوار

• �مل�شاعدة يف تطوير نظام �لتحويل.	
• تنفي���ذ متابع���ة �لنظام خ���الل �ملرحلة 	

�لتجريبية.
• �مل�شاعدة �لفنية و�ملهنية لبناء �لنظام.	
• �لتدريبية الأع�شاء 	 فح�ض �الحتياجات 

�للجنة و�ل�شركاء.

• عقد �جتماعات دورية.	
• فح�ض م�شوؤوليات ومهام �ل�شركاء.	
• توحيد �ملفاهي���م و�مل�شطلحات �ملهنية 	

و�لقانونية.
• ميثاق �أخالقي للمار�شة �ملهنة.	
• عن���د 	 تدريبي���ة  دور�ت  يف  �مل�شارك���ة 

�حلاجة

املهام
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التن�شيق والت�شبيك
املتابعة والتقييم 

جمع البيانات
التدريب والتاأهيل

خلدمات 
ا

الوقاية 
ال�شركاء

و�شع �أ�ش�ض �لتن�شيق 
و�لت�شبيك بني 

�لقطاعات، لتطوير 
نظام ق�شائي فاعل، 
وت�شريعات من�شفة 

حتويل 
للن�شاء، ونظم 

ومتابعة حماية وتاأهيل 
حتمي 

و�إجر�ء�ت قانونية 
�لن�شاء،

و�لتن�شيق من �أجل توفري 
خدمات �شحية ونف�شية 

و�جتماعية متكاملة 
للن�شاء. 

حتديد �ملو�رد 
و�ل�شيا�شات لتطوير 

حلماية ومتابعة 
�آليات �

�اللتز�م بتنفيذها 
و��شتمر�ريتها ومدى 

جناعتها. 

�اللتز�م ب�شيا�شة 
جلمع 

�لتنمية و�ملو�رد 
�لبيانات وتقييم �لتكلفة 

للوقاية من �لعنف 
و�لعالج، و��شتخد�م 
�لبيانات يف �شياغة 

�ملوؤ�شر�ت و�الأهد�ف 
�ال�شرت�تيجية.

تاأمني �ملو�رد وتطوير 
�ل�شيا�شات ذ�ت �لعالقة 

بالرتخي�ض �ملهني 
للعاملني يف �ملجال، 

حتقيق معايري 
للتاأكد من 

حماية �ملر�أة �ملعنفة

وتطوير �شيا�شات 
�لتدريب و�لتاأهيل 

للمهنيني. 

توفري �ملو�رد و�ل�شيا�شات 
�ل�شرورية،

لتطوير خدمات �شحية 
ونف�شية و�جتماعية 

وقانونية للن�شاء 
�ملعنفات. 

حتديد �ل�شيا�شات 
و�الآليات و�ملو�رد �لتي 

توؤدي �إىل رفاهية 
و�حرت�م حقوق �الأ�شرة 

و�ملر�أة. 

�للجنة �لوطنية ملناه�شة 
�لعنف 
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التن�شيق 
والت�شبيك

املتابعة والتقييم 
جمع البيانات

التدريب والتاأهيل
خلدمات 

ا
الوقاية 

ال�شركاء

�لتن�شيق و�لت�شبيك 
خلدمات 

بني �
�ل�شحية د�خل 

�لقطاع �ل�شحي 
)�لرعاية �الأولية 
و�لثانوية(، ومع 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية 
�الأخرى، و�الجتماعية 

و�لقانونية، ل�شمان 
��شتكمال خطة 

حلماية و�لنجاة 
�

للن�شاء �ملعنفات، عرب 
بروتوكوالت وتفاهمات 

مع �لقطاعات 
�الجتماعية و�لقانونية 

�لر�شمية و�الأهلية. 

�لتقييم �لطبي 
و�لنف�شي. عياد�ت 
د�خلية/ خارجية. 

تطوير �آليات �لتحويل 
و�لتوثيق و�ملتابعة. 

تطوير �لتدخالت 
�ملنا�شبة وفق 

�ملوؤ�شر�ت للن�شاء 
�ملعنفات.

تطوير مناذج 
وموؤ�شر�ت لتقييم 

�لرب�مج.

و�شع قو�عد بيانات 
لدعم �إجر�ء �لتحليل، 

خلدمات. 
لتح�شني �

تدريب متعدد 
�الأهد�ف للك�شف 

عن �شحايا �لعنف 
�ملمار�ض �شد �لن�شاء، 

ويت�شمن �لك�شف 
�ملبكر عن �أعر��ض 

�الإ�شاءة بجميع 
�أ�شكالها، 

و�لتدريب على �ملتابعة 
و�لتقييم �لطبي 

�ل�شرعي.

خلدمات 
توفري �

�لت�شخي�شية 
و�لعالجية و�لتاأهيلية 
للن�شاء �ملعنفات، مبا 

فيها خدمات �ل�شحة 
�لنف�شية، من تقييم 

ومتابعة 

�لتحويل و�ملتابعة، 
ال�شتكمال �إجر�ء�ت 
حلماية و�لرعاية. 

�

خلدمات 
توفري �

�لوقائية، الكت�شاف 
�لعنف، عرب �لتق�شي 

و�لوقاية، للحد من 
�آثار �لعنف وتعقيد�ته.

�لقطاع �ل�شحي 
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التن�شيق والت�شبيك
املتابعة والتقييم 

جمع البيانات
التدريب والتاأهيل

خلدمات 
ا

الوقاية 
ال�شركاء

�لتن�شيق و�لت�شبيك بني 
خلدمات �الجتماعية 

�
و�لنف�شية، ل�شمان 

�لتكامل و�شد �لفجوة. 
�لت�شبيك و�لتن�شيق مع 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية 
للتحويل بهدف �لرعاية 

جل�شدية 
�ل�شحية �
و�لنف�شية.

�لتن�شيق و�لت�شبيك مع 
وحد�ت حماية �الأ�شرة 
حلماية 

بهدف توفري �
�لقانونية. 

حلاالت 
معرفة �

وفح�ض �لظروف ذ�ت 
�لعالقة بحماية �ملر�أة. 

حتويل �لن�شاء �ملعنفات 
�إىل �ملوؤ�ش�شات ذ�ت 

�لعالقة. 

�الإر�شاد و�لتحويل 
و�ملتابعة )طويلة 
�الأمد( و�لتاأهيل.

و�شع موؤ�شر�ت 
ل�شمان متابعة وتقييم 

�لتدخالت ل�شالح 
�لن�شاء �ملعنفات.

حتديد �الإجر�ء�ت 
�ملتبعة للك�شف عن 

ن�شاء يف خطر. 

حتليلها 
جمع �لبيانات و

خلدمات.
لتح�شني �

تدريب على توفري 
ظروف �شحية لتنمية 

�لن�شاء ب�شورة �شليمة. 

تدريب للتعرف على 
�أهمية و�أهد�ف 

موؤ�ش�شات �لرعاية 
�ملختلفة، و�آليات 
متابعة �ل�شحية 

و�الأ�شرة.

توفري خدمات �الإر�شاد 
و�مل�شورة �الجتماعية 

و�لنف�شية.

توفري خدمات �لتاأهيل 
و�إعادة �لدمج �لعائلي 

و�ملجتمعي. 

تعزيز تنمية و�شالمة 
�ملر�أة. ��شرت�تيجيات 

وقاية متكاملة، 
حتديد �ملخاطر �لتي 

و
تهدد �ملر�أة. 

�لقطاع �الجتماعي/
�لنف�شي 
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التن�شيق 
والت�شبيك

املتابعة والتقييم 
جمع البيانات

التدريب والتاأهيل
خلدمات 

ا
الوقاية 

ال�شركاء

�لتن�شيق و�لت�شبيك 
بني وحد�ت حماية 

�الأ�شرة يف �ملحافظات 
ومع �أق�شام �ل�شرطة 

�الأخرى، مبا 
حلماية. 

ي�شمن �
�لتن�شيق و�لت�شبيك 

مع �ملوؤ�ش�شات 
�الجتماعية و�لنف�شية 

و�ل�شحية للتحويل 
�إليها للرعاية 

و�لتاأهيل 

حتديد تاأمني تطبيق 
�الإجر�ء�ت �لقانونية. 

�قرت�ح تطوير 
ت�شريعات منا�شبة 

حتقق �لعدل للن�شاء.

حتديد �الإجر�ء�ت 
�ملتبعة للك�شف عن 

ن�شاء يف خطر. 

جمع �لبيانات 
حتليلها لتح�شني 

و
خلدمات. 

�

�لتدريب على تنفيذ 
�لقانون بطريقة 

منا�شبة الحتياجات 
�لن�شاء �ملعنفات 

و�حرت�م حقوقهن.

تنفيذ �الإجر�ء�ت 
�لقانونية وتعزيزها، 

مع �الأخذ بعني 
�العتبار حقوق �ملر�أة 

ورعايتها.

 و�شع �شيا�شات 
و�إجر�ء�ت حماية 
حتقق �الأمن من 

حتيق 
خماطر قد 

بالن�شاء �ملعنفات. 

�أجهزة �ل�شبط 
و�ملكّلفون باإنفاذ 

�لقانون

) وحد�ت حماية 
�الأ�شرة( 
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التحليل القطاعي 
يت���م بناًء على مر�جعة �لوثائق �ملختلفة ذ�ت �لعالقة، و�ملقابالت �لتي �أجريت، �شو�ء �لفردية �أو 
جمموعات �لنقا�ض �لبوؤرية، بهدف �لتعرف على دور و�آليات عمل �لقطاعات مع �لن�شاء �ملعنفات، 
و�الإج���ر�ء�ت/ �لتعليمات �لقائمة يف �خلدمات و�لتحويل. �أما �لقطاعات �لتي مت حتديدها، فقد 

�شملت �الجتماعي/ �لنف�شي، و�ل�شحي، و�ل�شرطة.

قطاع اخلدمات االجتماعية
ي�شم���ل هذ� �لقطاع وز�رتي �ملر�أة و�ل�شوؤون �الجتماعية، كون �الأوىل م�شوؤولة عن ر�شم �ل�شيا�شات 
�لعام���ة، وبناء �خلطة �ال�شرت�تيجي���ة �لوطنية للمر�أة؛ وترت�أ�ض �للجن���ة �لوطنية ملناه�شة �لعنف 
�ش���د �ملر�أة، يف حني تعترب وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية �جله���ة �لر�شمية �ملخولة بتقدمي �خلدمات 
�الجتماعي���ة، جلمي���ع �لفئات و�ل�شر�ئح �ملهم�ش���ة، و�لتي حتتاج �إىل حماي���ة ورعاية وتاأهيل. وقد 
�عتم���دت عملية �إع���د�د �خلطة �ال�شرت�تيجية لوز�رة �ملر�أة على مب���د�أ �ل�شر�كة �لتامة بني جميع 
�الأط���ر�ف، �شو�ء �لقط���اع �حلكومي، �أو غري �حلكوم���ي )�الأهلي(، �إ�شاف���ة �إىل �لن�شاء �أنف�شهن 
م���ن �ملو�قع �ملختلف���ة، و�لن�شاء يف بي���وت �الأمان، وذلك �إميانًا م���ن وز�رة �شوؤون �مل���ر�أة، باأهمية 
�إ�ش���ر�ك جمي���ع �لفئات يف �إعد�د �خلطة �ال�شرت�تيجية؛ لتعرب ع���ن �حتياجات جميع �لفئات دون 
متييز، ولتنعك�ض على تبني هذه �خلطة باقتناع تام، كونها �نبثقت عن �شر�كة �الأطر�ف و�لفئات 

�ملختلفة. 

مرتكزات اخلطة اال�شرتاتيجية لوزارة املراأة
• �عتم���اد م�شطل���ح �لن�شاء، وذلك الهتم���ام �لوز�رة مبناه�شة �لعنف �ش���د �لن�شاء يف جميع 	

مر�حل حياتهن، بغ�ض �لنظر عن �حلالة �الجتماعية �أو �لفئة �لعمرية. 

• �أن تلبي �ال�شرت�تيجية �حتياجات جميع �لن�شاء يف فل�شطني دون متييز. 	

• –  �لن�شاء، و�ملعتدي، و�الأطفال - كاآلية 	 �عتم���اد مبد�أ �لتاأهيل و�لتمكني لالأطر�ف �ملختلفة 
لتوفري �حلماية. 

• �أولوي���ات �لعم���ل: �لعنف �الأ�ش���ري، و�لعنف يف م���كان �لعمل، و�لعن���ف �ل�شيا�شي )�الحتالل 	
�الإ�شر�ئيلي(.
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حماور عامة للخطة اال�شرتاتيجية: 
�لتوعية، وت�شمل �لفئات �لتالية: 

• مع �لن�شاء �أنف�شهن حول �لثقافة �لقانونية و�لتمكني. 	

• مع �لرجال و�الأوالد.	

• مع �الأجهزة �لتنفيذية �لر�شمية. 	

• مع �الأجهزة غري �لر�شمية، مثل �لع�شائر و�أ�شحاب �لنفوذ. 	

• مع �الإعالم. 	

• مع �مل�شرعني و�أ�شحاب �لقر�ر. 	

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

�آليات عمل متابعة للمتدربني. 

نقل �لتجارب د�خل �ملوؤ�ش�شة وبني �ملوؤ�ش�شات. 

برنامج عمل نظري وعملي للمتدربني. 

متابعة متخ�ش�شة لالخت�شا�شيني �الجتماعيني، و�لقانونيني �لعاملني يف هذ� �ملجال.

�لطب �ل�شرعي. 

احلماية القانونية 
• مر�جعة �لقو�نني �ملحلية وتعديلها، مبا يخدم حماية �لن�شاء من �لعنف. 	

• �لعم���ل على �مل�ش���ّودة �ملقرتحة لقانون حماي���ة �الأ�شرة من �لعنف، من قب���ل �ملوؤ�ش�شات غري 	
�حلكومية.

• تطوي���ر قانون حلماية �الخت�شا�شيني �الجتماعي���ني، و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف تقدمي �حلماية 	
للن�شاء.

• تطوير �ملحاكم، مبا يحفظ كر�مة و�شرية �لن�شاء �للو�تي يتعر�شن للعنف. 	

• تطوي���ر دليل �إج���ر�ء�ت، لتو�شي���ح �آليات �لتعام���ل مع ح���االت �لعنف )�ال�شتم���اع لل�شهود، 	
و�الأطفال، وكيفية طرح �الأ�شئلة..(.

• نظام حلماية �ل�شهود. 	
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التن�شيق والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات املعنية
• حتديد �شيا�شات �لعمل بني �ملوؤ�ش�شات، ب�شكل و��شح ور�شمي معتمد.	

• تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت.	

• �لتكاملية يف �لعمل بني �ملوؤ�ش�شات لتغطية �لفجو�ت.	

اأدوار ال�شركاء ح�شب اخلطة

وزارة ال�شوؤون االجتماعية: 
• زيادة عدد بيوت �الأمان. 	

• و�شع �شيا�شات و��شحة لبيوت �الأمان. 	

• بناء قدر�ت �لكادر �لعامل يف بيوت �الأمان. 	

• و�شع خطة تاأهيلية لتمكني �لن�شاء يف بيوت �الأمان، وخطط ت�شغيلية �أي�شًا. 	

• �إيجاد نظام الآليات �لتحويل، متفق عليه بني �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �ملو�شوع. 	

• تعزيز دعم �ملجتمع �ملحيط، للن�شاء يف بيوت �الأمان. 	

• تعزي���ز �شب���كات �لدعم يف �ملو�ق���ع، مل�شاندة �لن�ش���اء �للو�تي يتعر�شن للعن���ف )من �لن�شاء 	
�لقاعدة (. 

• متكني �قت�شادي. 	

وزارة ال�شحة: 
• تخ�شي�ض �أماكن منف�شلة ال�شتقبال �حلاالت �ملعنفة يف �مل�شت�شفيات.	

• توظيف �خت�شا�شيات �جتماعيات للتعامل مع �حلاالت. 	

• و�شع �آليات حتويل مكتوبة وو��شحة للن�شاء �ملعنفات. 	

• تخ�شي�ض د�ئرة لتلقي �ل�شكاوى يف �لعياد�ت و�مل�شت�شفيات. 	

• بناء قدر�ت طو�قم طبية متخ�ش�شة، للتعامل مع حاالت �لعنف، مع مر�عاة �لفئة �لعمرية 	
للمعنفات. 

وزارة الرتبية والتعليم:
• متكني �ملر�شدين و�ملر�شد�ت من �لتعامل مع حاالت �لعنف. 	
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• زيادة عدد �ملر�شدين. 	

• توفري �الأماكن �ملنف�شلة و�ملنا�شبة لالإر�شاد يف �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية. 	

• و�شع �آليات حتويل و��شحة مع �جلهات �ملخت�شة. 	

• �إجر�ء تعديل يف �ملناهج على �أ�شا�ض �لنوع �الجتماعي – �حرت�م كر�مة �لن�شاء.	

• �لتن�شي���ق م���ع وز�رة �ملو��شالت، لت�شهيل و�ش���ول �الإناث �إىل �ملوؤ�ش�ش���ة �لتعليمية، خا�شة يف 	
�ملناطق �مله�شمة. 

• تق���دمي �لدع���م و�لتمكني للفتيات �ملتزوج���ات، ممن يرجعن �إىل مقاع���د �لدر��شة )�لزو�ج 	
�ملبكر(. 

• �تباع فل�شفة تقوية �لذ�ت و�لثقة بالنف�ض يف �لعملية �لتدري�شية، مل�شاعدة �لفتيات على رف�ض 	
�شيا�شة �ل�شمت.

وزارة الداخلية: 
• تدريب كادر متخ�ش�ض، خا�شة من �الإناث يف عملية �لتحقيق. 	

• تطوي���ر �إج���ر�ء�ت مكتوبة، ح���ول �آليات �لتعام���ل مع �مل���ر�أة �لتي تتعر�ض للعن���ف يف عملية 	
�لتحقيق )تتعلق بتحديد فرتة �لتحقيق، وطريقة �لتحقيق، ومكان �لتحقيق، و�الأفر�د �لذين 

يجرون عملية �لتحقيق....( 

• ف�ش���ل دو�ئ���ر حماية �الأ�ش���رة عن مقر �ل�شرط���ة، ل�شم���ان �ل�شرية و�خل�شو�شي���ة للن�شاء، 	
ولت�شجي���ع �لن�ش���اء على �لتوج���ه �إىل �ل�شرطة، يف ح���ال حدوث �لعن���ف، �أو تخ�شي�ض ق�شم 

منف�شل يف �ملبنى �لتابع لل�شرطة، مع مدخل خا�ض. 

• �أن تتمت���ع مر�ك���ز حماية �الأ�شرة باالأث���اث �ملالئم، و�الأجهزة �ل�شروري���ة )كمبيوتر، مكاتب 	
مريح���ة(، وغرف���ة ��شتقب���ال مريح���ة و�شحية، وحم���ام الئق د�خ���ل ق�شم حماي���ة �الأ�شرة، 

و�شتائر...(.

• �شرورة �أن تعمل وحد�ت حماية �الأ�شرة يف �شاعات �لليل، من �أجل ��شتقبال �حلاالت. 	

• و�شع �آليات و��شحة خا�شة بتحويل �لن�شاء �ملعنفات. 	

• تدري���ب �أف���ر�د �لتحقيق عل���ى كتابة �لتقاري���ر، بعد �النتهاء م���ن عملية �لتحقي���ق، بنز�هة 	
ومو�شوعية. 

• تدريب ق�شم �لتوثيق يف �ل�شرطة على �آليات �لتوثيق، خا�شة يف ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة. 	
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وزارة ال�شوؤون االجتماعية: 
تعت���رب وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعية �شريكًا �أ�شا�شي���ًا يف تقدمي �خلدم���ات �الجتماعية، �ملتمثلة يف 
رعاي���ة وتاأهيل �ملر�أة �ملعنفة، وتطوير �خلدمات �لنوعية حلماي���ة �الأ�شرة،  و�مل�شاهمة، مع وز�رة 

�ملر�أة و�شركاء �آخرين، يف تطوير �ال�شرت�تيجيات �لوطنية ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة.

قام���ت وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعي���ة، يف �الآونة �الأخرية، مع �شركاء لها من �ل���وز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات 
�الأهلي���ة، بتطوي���ر م�شّودة نظام ملر�كز حماي���ة �ملر�أة �ملعنفة و�لتي تعترب م���ن �لناحية �لقانونية، 
»مر�ك���ز حكومية تتبع وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعية، وتعمل على توفري �حلماية للمر�أة �ملعنفة، من 
خ���الل تقدمي خدمات متكاملة �جتماعية، و�شحية، وقانوني���ة، ونف�شية، وتربوية، وتاأهيلية«. كما 
تن�ض م�شّودة �لنظام على �إمكانية »�إن�شاء مر�كز خا�شة، مبقت�شى �أحكام هذ� �لنظام من جهات 
تطوعي���ة، تقوم مبهامها حتت �إ�شر�ف �لوز�رة، وحتدد �أ�ش�ض ترخي�شها وتنظيم �أن�شطتها وكافة 

�أعمالها، مبقت�شى �أحكام هذ� �لنظام.« 8 

وتهدف هذه �ملر�كز �إىل حماية �ملر�أة �ملعنفة وتاأهيلها من خالل: 

تقوي���ة ودع���م �لعالقة بني �ملنتفعة و�الأ�شرة، ومتتني �لعالق���ات �الأ�شرية �ملبنية على �حرت�م . 1
حقوق �الأفر�د فيها.

حماية ورعاية ومتكني �ملنتفعة و�أطفالها، وتعزيز ثقتها بذ�تها، وتطوير قدر�تها ومهار�تها، . 2
م���ن خالل تق���دمي خدم���ات متكامل���ة �جتماعية، و�شحي���ة، وقانوني���ة، ونف�شي���ة، وتربوية، 

وتاأهيلية، لتوفري �شبل �لعي�ض بكر�مة.

�لعم���ل على �إع���ادة �ندماج �ملنتفعة يف �ملجتمع، ب�شورة ت�شمن له���ا �حلماية و�لعي�ض باأمان . 3
وكر�مة.

تاأهيل �ملنتفعات و�إعادة �ال�شتقر�ر �لنف�شي لهن، ب�شكل يتنا�شب مع قدر�تهن و�إمكاناتهن.. 4

�تخ���اذ جميع �الإجر�ء�ت لتمك���ني �لن�شاء، وتعزي���ز ��شتقاللهن �الجتماع���ي و�القت�شادي، . 5
وحماية جميع �حلقوق و�حلريات �الأ�شا�شية، وتعزيز �لتمتع �لكامل بها.

يوؤك���د �لنظام �أي�شًا، على �خت�شا�ض ومهام �ملركز �لتي تعنى بتاأمني �حلماية للمر�أة من �لعنف، 
�أو �لت�شرد، �أو �ال�شتغالل، �أو �الجتار، من خالل �لتدخالت �لفورية للمركز، على �لنحو �لتايل:

تق���دمي �ملاأوى �ملحمي للمر�أة �ملعنفة و�أطفالها، بالتن�شيق مع �ملديرية �إىل حني �إز�لة �خلطر . 1
عنها.

�ملتابع���ة م���ع �ملديرية �لتي يعم���ل �ملركز يف منطقتها، وم���ع �أية جهات ر�شمي���ة �أخرى يكون . 2
تدخلها �شروري.

8. م�شّودة نظام ملر�كز حماية �ملر�ة �ملعنفة. وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية 2010.
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توف���ري خدمات �الإر�شاد �لنف�شي، و�الجتماعي، و�لقانوين للمر�أة �ملعنفة و�أطفالها، ولالأ�شر . 3
�لتي تتوجه للمركز بالتن�شيق مع �ملديرية.

�إد�رة حم���الت توعي���ة جمتمعي���ة وبر�مج وقائية، من خ���الل كافة و�شائل �الإع���الم، لتوعية . 4
�ملجتمع باأهمية دور �ملر�أة، و�إز�لة كافة مظاهر �لعنف �شدها.

مركز حمور
يعت���رب مركز حمور حاليًا، �لبيت �الآمن �لوحيد �لذي يهدف �إىل حماية وتاأهيل �لن�شاء �ملعنفات، 
ويعمل حتت �إ�شر�ف وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية. وهو عبارة عن موؤ�ش�شة جمتمعية، تهدف �إىل دعم 
وتقوي���ة �لعالقات �الأ�شرية و�ملجتمعية �ملبني���ة على مبد�أ �حلو�ر، وقبول �الآخر، و�حلد و�لتخفيف 
م���ن كل مظاهر �لعن���ف و�ال�شطهاد �لو�قعة على �مل���ر�أة، ومتكني �مل���ر�أة �لفل�شطينية، خ�شو�شًا 
�شحايا �لعنف �الأ�شري، للم�شاهمة يف �ملجتمع و�الأ�شرة على �أ�شا�ض �لعد�لة، و�مل�شاو�ة، و�حرت�م 
�لكر�م���ة �الإن�شاني���ة، و�إح���د�ث تغيري �جتماع���ي من خالل تقدمي خدم���ات �إيو�ئي���ة، و�إر�شادية، 
و�جتماعي���ة، وقانونية، وتاأهيلية، باالإ�شافة �إىل تقدمي بر�مج وقائية وجمتمعية خمتلفة، ت�شتفيد 
منها �لن�شاء، و�الأطفال، و�الأ�شرة، و�ملجتمع. يذكر �أن مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي 
م���ن �ملوؤ�ش�شني ملركز حم���ور، وقد �أ�شرف على تدري���ب �لكادر �ملهني ومتابعة عمل���ه، قبل �نتقال 

مهمة �الإ�شر�ف �إىل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.

بناء على �ملقابلة مع طاقم مركز حمور �ملهني و�الإد�ري، وحول �لعالقة و�ل�شر�كة مع �لقطاعات 
�الأخرى، مثل وز�رة �ل�شحة و�ل�شرطة، فقد مت �لتو�شل �إىل �الآتي:

مع وزارة ال�شحة:
يت�شح �أن �لعالقة مع وز�رة �ل�شحة تنح�شر على �مل�شتوى �ل�شخ�شي، �أثناء عملية �لتحويل،   .1

فم�شتوى �لتن�شيق متدّن وغري موّثق:

•  ال توج���د مذكرة تفاهم ب���ني وز�رة �ل�شحة ومركز حمور لت�شهيل �لعمل، لكن يوجد تو��شل 	
ب���ني �جلانب���ني يف �لق�شايا �ل�شعب���ة، فالتن�شيق م���ع وز�رة �ل�شحة متدّن، ويت���م بناء على 

�لعالقات �ل�شخ�شية.

• ال توج���د �إج���ر�ء�ت للتعام���ل م���ع �حل���االت �ل�شحي���ة، حي���ث يت���م �لتن�شي���ق و�لرتتيب مع 	
�مل�شت�شفيات، للك�شف وتقدمي �لعالج، وفق �لعالقات �ل�شخ�شية. 

�لتقارير �لطبية للمنتفعات تتم من خالل م�شت�شفى �حل�شني فقط.  .2

هناك تاأمني �شحي للمنتفعات عن طريق وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.  .3

�لتقري���ر �لطب���ي للن�شاء �ملعنفات غري مغط���ى؛ فالتاأمني �ل�شحي ال يغط���ي �لتقرير �لطبي   .4
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�لذي �شيتم حتويله لل�شرطة، بخ�شو�ض �ل�شكوى �ملقدمة.

مع ال�شرطة:
�لعالق���ة مع �ل�شرطة تتم من خالل وح���د�ت حماية �لطفولة و�الأ�شرة �لتي �أن�شئت حديثًا يف عدد 
م���ن م���دن �لوطن، )�شيتم �لتطرق �إليه���ا الحقًا(، حيث تقوم �ل�شرطة، وب�ش���كل مبا�شر، بتحويل 
جمي���ع حاالت �لن�ش���اء �ملعنفات �إىل مركز حم���ور، بغ�ض �لنظر عن طبيعة ون���وع �الإ�شاءة، �الأمر 

�لذي يتوجب حتديد معايري ��شتقبال �لفئات �مل�شتهدفة.

معيقات العمل داخل مركز حمور: 
• حتديد معايري لقبول �لفئة �مل�شتهدفة )�ملنتفعات(.	

• لتاأهيل وزيادة �لكادر لي�شمل �خلدمات �لنف�شية و�لتمكني �القت�شادي للمنتفعات.	

• لتوفري �الإ�شر�ف �ملهني �مل�شتمر و�ملنهجي لطاقم �ملركز.	

مركز طوارئ اأريحا: 
يعترب مركز طو�رئ �أريحا �الأول من نوعه �لذي ي�شتقبل �لن�شاء و�لفتيات �للو�تي يتعر�شن للعنف 
�الأ�ش���ري و�ملجتمعي، وهو مالذ موؤقت للن�شاء �ملعر�شة حياتهن للخطر، لفرتة زمنية متتد ل�شهر 
و�ح���د. ولظروف ��شتثنائي���ة ميكن �إطالة مدة �الإقام���ة لثالثة �أ�شهر كحد �أق�ش���ى، حتى يت�شنى 
للطاقم �ملهني �إجر�ء �لتقييم �لطبي، و�الجتماعي، و�لنف�شي، وتقدمي �الإر�شاد �لقانوين، وحتديد 
�مل�شامني �لرئي�شية خلطة �لتدخل وجهة �لتحويل - �إذ� لزم �الأمر - مع �ل�شركاء �لذين �شاهمو� 

يف تقييم وت�شخي�ض �حلالة. 

�جلدير ذكره �أنة مت توقيع �تفاقية، بني مركز �لطو�رئ �لذي �أ�ش�ّشه ويديره مركز �ملر�أة لالإر�شاد 
�لقان���وين و�الجتماع���ي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعي���ة. وتعترب هذه �التفاقي���ة مركز �لطو�رئ يف 
�أريح���ا، مركز حتويل رئي�شيًا طارئًا، على م�شتوى �ل�شف���ة �لغربية، �الأمر �لذي نظم �لعالقة بني 
مرك���ز حم���ور ومركز �لطو�رئ، بحيث يت���م حتويل جميع �حلاالت �جلدي���دة �إىل �أريحا لتقييمها 

وت�شخي�شها �أواًل، ومن ثم �إىل مركز حمور، �إذ� لزم �الأمر.

• معيقات العمل 	
• ع���دم وجود �خت�شا�شية نف�شي���ة، وعدم تكامل �خلدمة �لنف�شي���ة، و�ل�شحية، و�الجتماعية 	

يف مركز �لطو�رئ، لذ� يتم نقل �ملتوجهة من مكان �إىل �آخر، من �أجل ��شتكمال �الإجر�ء�ت 
�خلا�ش���ة بها، يف ح���االت فح�ض �لعذري���ة و�لذي يتم بن���اء على طلب من �الأه���ل، و�حلالة 

�لنف�شية �ملر�فقة لهذ� �لنوع من �لفحو�شات.

• عدم تفرغ �الخت�شا�شية �الجتماعية ملديرية �ل�شوؤون �الجتماعية يف �أريحا.	
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مركز �لطو�رئ غ���ري موؤهل من ناحية لوج�شتية، حلماية �ملعنفات )مكان مغلق حممي، و�ت�شال 
مبا�شر مع �ل�شرطة(.

�إن �ملوؤ�ش�شات �الأهلية و�ملر�كز �لن�شوية �لتي تعنى باملر�أة، تعترب �شريكًا �أ�شا�شيًا ومكماًل يف توفري 
�خلدم���ات �الجتماعية منذ فرتة طويلة، �الأمر �لذي �نعك�ض ب�شورة �إيجابية يف تطوير �خلدمات 
للم���ر�أة، على جميع �مل�شتويات مثل �الإر�شاد �الجتماع���ي، و�لنف�شي، و�لقانوين، وحمالت �لتوعية 
بحق���وق �ملر�أة، ومناه�شة �لعنف و�الإ�ش���اءة، و�ل�شغط و�ملنا�شرة لتطوي���ر �لقو�نني و�لت�شريعات 

�ملتعلقة بحماية ورعاية و�شمان حقوقها. 

�جلدول �لتايل يو�شح �أدو�ر وم�شوؤوليات �ل�شركاء يف �لقطاع �الجتماعي، باالإ�شافة �إىل �لتحديات 
�الأ�شا�شية لتوفري خدمات متكاملة ونوعية للمر�أة �ملعنفة:
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وزارة املراأة
ال�شوؤون االجتماعية

املراكز الن�شوية وموؤ�ش�شات املجتمع 
ين

املد
�ل�شيا�شات 

خلط���ة �ال�شرت�تيجي���ة �لوطني���ة 
م�ش���ّودة �

ملناه�ش���ة �لعنف �ش���د �لن�ش���اء، تن�ض يف 
�أح���د بنوده���ا عل���ى �أهمي���ة تطوي���ر نظام 

حماية للن�شاء.
رئي�ش���ة �للجن���ة �لوطنية ملناه�ش���ة �لعنف 

�شد �لن�شاء.

�شري���ك �أ�شا�ش���ي يف تطوي���ر �ل�شيا�ش���ات 
خلط���ة �لوطني���ة م���ع وز�رت���ي �مل���ر�أة، 

و�
و�ل�شحة، و�ل�شرطة، و�شركاء �آخرين.

حلماي���ة �لطف���ل 
بن���اء �لنظ���ام �لوطن���ي 

�ملعنف، وتطوير نظام ملر�كز حماية �ملر�أة 
�ملعنفة، بالتعاون مع �شركاء �آخرين.

يف تطوي���ر 
�ش���ركاء �أ�شا�شي���ون وفاعل���ون 

خلط���ة �لوطنية م���ع وز�رتي 
�ل�شيا�ش���ات و�

�مل���ر�أة، و�ل�شوؤون �الجتماعي���ة، و�ل�شرطة، 
ممثلني يف �للجنة �لوطنية 

و�شركاء �آخرين 
ملناه�شة �لعنف. 

خلدمات
�الأدو�ر و�

�لتاأك���د من �لت���ز�م جميع �ل�ش���ركاء ببنود 
خلطة �ال�شرت�تيجية �لوطنية. 

�
كل �مل�شاريع �ملن���وي تنفيذها ت�شب �شمن 

 �أهد�فها.

 توف���ري خدم���ات �لرعاي���ة �الجتماعي���ة 
حلماي���ة و�لتاأهي���ل، م���ن خ���الل د�ئ���رة 

و�
�الأ�شرة و�لطفولة.

 �الإ�ش���ر�ف عل���ى مر�ك���ز حماي���ة �مل���ر�أة 
�ملعنفة.

ين.
خدمات �جتماعية نف�شية و�إر�شاد قانو

حلق���وق �ملر�أة، 
حم���الت توعي���ة ومنا�شرة 

وت�شريعات من�شفة.
تدريب و�إ�شر�ف.
در��شات وتوثيق.

�آليات �لتحويل
�أق�ش���ام �ل�ش���كاوى �ملخت�ش���ة بالن���وع 

�الجتماعي يف جميع �لوز�ر�ت.
متابع���ة �ش���كاوى �الإ�ش���اءة و�لتحر�ش���ات 

جلن�شية د�خل �لوز�ر�ت.
�

تعتمد على روؤية �ملر�ش���د/ة، وغالبًا تنتهي 
عند و�شول �ملر�أة �إىل جهة �لتحويل.

جلمعية، 
تت���م ح�ش���ب �شيا�ش���ة �ملرك���ز �أو �

و�أحيان���ًا ح�شب روؤي���ة �لطاق���م �ملهني من 
خالل �آليات �أحيانًا غري مكتوبة.

�لكو�در )�لتاأهيل و�لتدريب(
تاأهيل �لكادر �لعامل يف هذه �لدو�ئر.

�لعامل/ة �الجتماعي/ة يتعامل مع حاالت 
�مل���ر�أة �ملعنفة، كجزء من عمله يف �لرعاية 

�الجتماعية.
طاقم غري متخ�ش�ض.

ل���دى �ملنظم���ات �الأهلي���ة �هتم���ام بتاأهيل 
�لكو�در وتدريبها. 
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�ملتابعة و�لتقييم
 )�ملوؤ�شر�ت(

�شرورة تطوير موؤ�ش���ر�ت وطنية ملناه�شة 
�لعنف.

�آلي���ات �لتقيي���م و�ملتابع���ة تعتم���د عل���ى 
حلالة �إىل 

حتويل �
�الأ�شخا�ض، وغالبًا عند 

حلماي���ة، ال تتم متابعته���ا من قبل 
مرك���ز �

طاقم �لوز�رة.

حلال���ة 
يف معظ���م �الأحي���ان تت���م متابع���ة �

حتويله���ا، ولك���ن 
و�لعم���ل معه���ا �إىل ح���ني 

حلالة و�نته���اء �لتدخل 
موؤ�ش���ر�ت تاأهي���ل �
حتتاج �إىل تطوير.

�لتوثيق
تبّن���ي نظ���ام توثي���ق ح���االت �لعن���ف على 

�مل�شتوى �لوطني.
جلم���ع �ملعلوم���ات �ملتعلق���ة 

نظ���ام وطن���ي 
بالعنف.

حتتاج �إىل 
مناذج خا�شة بالوز�رة، ولكنها 

تعديل.
مناذج خا�شة بكل موؤ�ش�شة. 

�لتحديات
�مل�شادق���ة �لر�شمي���ة عل���ى �ال�شرت�تيجية 

�لوطنية.
تاأهي���ل �ل���كادر لتطوي���ر قدر�ت���ه �ملعرفية 

و�ملهار�تية:
لبن���اء ج�ش���م مهني م���ع �ل�ش���ركاء، ملتابعة 
تنفي���ذ �ال�شرت�تيجي���ة، وموؤ�ش���ر�ت وطنية 

للحماية.
دلي���ل وطني متجدد للموؤ�ش�شات �لعاملة يف 

جميع �لقطاعات.
مرك���ز وطن���ي لالإح�ش���اء و�لبح���وث ذ�ت 

�لعالقة باملر�أة.

ط���و�رئ 
بي���وت �آمن���ة ت�شم���ل مر�ك���ز 

ت�شخي�شية.
تدريب كادر متخ�ش�ض.

�الإ�شر�ف �ملهني، ورعاية �ل�شحة �لنف�شية 
للكادر.

حتويل مكتوبة.
�إجر�ء�ت 

�آلي���ات توثيق وطني���ة معتمدة عن���د جميع 
�ل�شركاء.

�آليات متابعة وتقييم.
موؤ�شر�ت وطنية للحماية.

تطوي���ر عالقة ت�شاركي���ة تكاملية مع جميع 
�لوز�ر�ت: �مل���ر�أة، و�ل�ش���وؤون �الجتماعية، 
و�ل�شح���ة، و�لرتبي���ة، باالإ�شاف���ة �إىل 

�ل�شرطة، ووز�رة �لعدل.
�الهتمام برعاية �ل�شحة �لنف�شية للطاقم. 

�عتماد �الإ�شر�ف كحق للكادر �ملهني.
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القطاع ال�شحي 
�عت���ربت منظمة �ل�شحة �لعاملية مو�شوع �لعنف، ق�شي���ة �شحة عامة، ملا له من �نعكا�شات بالغة 
عل���ى �ل�شحة، ت�شل �إىل حد فقد�ن �حلياة، �أو �لعج���ز و�لعاهات �مل�شتدمية، ناهيك عن �ل�شرر 
�لنف�ش���ي �الجتماعي �لبال���غ �لذي تعاين منه �شحاي���ا �لعنف. وعليه، فاإن �ل���دول مطالبة بو�شع 
�شيا�ش���ات وبر�مج ت�شتجيب لهذه �لظاهرة، وتقدم خدمات ل�شحاياها، وتوفر �لتاأهيل و�لتدريب 
�ملنا�شبني للكو�در �ل�شحية، للتعامل معها، �إ�شافة �إىل �لتكامل يف �لعمل مع �لقطاعات �ملختلفة.

�إن �لنظام �ل�شحي �لفل�شطيني يتكون من عدة �أطر�ف تعمل على حتقيق غايات �ل�شحة، وهم: 
�لقط���اع �لر�شمي �حلكومي )وز�رة �ل�شحة(، و�لقطاع �الأهل���ي، و�لقطاع �خلا�ض، وقطاع وكالة 
�لغ���وث لالجئ���ني. و�شمن هذه �لقطاع���ات تقدم خدم���ات �لرعاية �ل�شحية �الأولي���ة، و�لثانوية، 
و�لتاأهيلي���ة. ويوج���د يف فل�شطني 693 مركز رعاية �شحية �أولي���ة، 63% منها تابع لوز�رة �ل�شحة 
�لفل�شطيني���ة، و75 م�شت�شف���ى، منه���ا 25 تتب���ع وز�رة �ل�شحة، و�لباقي ي�ش���رف عليها �لقطاعان 

�الأهلي و�خلا�ض. وهناك م�شت�شفى ت�شرف عليه وكالة غوث �لالجئني.9 

بالرج���وع �إىل �خلط���ة �ال�شرت�تيجية �لوطني���ة �ل�شحية، و�إىل �خلطة �لتنفيذي���ة لوز�رة �ل�شحة 
10، يتب���ني حمدودية �ال�شرت�تيجي���ات، و�ل�شيا�شات، وبر�مج �لعمل �لتي تتعامل مع ظاهرة �لعنف 

�ملمار����ض �شد �لن�ش���اء، رغم �الإ�ش���ارة �إىل مو�شوع �لن���وع �الجتماعي �لذي يت�شم���ن �أخذه بعني 
�العتبار، دون �أن تكون له ترجمات و��شحة.

وبن���اًء عل���ى �ملقابالت �لتي متت ح���ول طبيعة �خلدمات/ �لرب�مج �لتي يت���م توفريها، فهي تاأتي 
�شم���ن �خلدمات �لقائمة، �شو�ء يف جمال �لرعاي���ة �ل�شحية �الأولية، �أو �لثانوية؛ مبعنى ت�شتطيع 
�لن�ش���اء �لو�ش���ول �إىل هذه �خلدم���ات، بحي���ث ت�شتفيد مما هو قائ���م، مثل �أي���ة مري�شة تق�شد 
�خلدم���ة �ل�شحي���ة. وم���ن �خلدمات �لتي غالب���ًا تق�شدها �لن�ش���اء �ملعنفات، �أق�ش���ام �لطو�رئ، 
وبن���اًء على و�شعها يت���م حتويلها �إىل �الأق�شام �لتخ�ش�شية �ملختلف���ة كالعمليات، و�أق�شام �لوالدة 
و�لن�شائية، و�جلر�ح���ة... وغريها، وبالتاأكيد هناك ��شتخد�م للخدم���ات �لت�شخي�شية كاالأ�شعة 
و�ملخترب�ت. وترتدد �لن�شاء �أي�شًا، على مر�كز �لرعاية �ل�شحية �الأولية، وحتديدً� عياد�ت �شحة 
�ملر�أة 11. ومن جهة �أخرى، لدى �لطو�قم �لطبية )�شو�ء يف �لرعاية �ل�شحية �الأولية �أو �لثانوية( 
�لق���درة على �لتعام���ل مع �الأعر�����ض و�الإ�شابات �ملبا�ش���رة، ولكن هناك حمدودي���ة يف �كت�شاف 
ح���االت �لعنف من خالل �ملوؤ�شر�ت، �أو �لتعامل مع هذه �حلاالت مع �الأخذ بعني �العتبار �جلانب 
�لنف�ش���ي - �الجتماع���ي. 12 �لقط���اع �ل�شحي �أي�ش���ا، مق�شر يف مو�شوع �إدم���اج �لعنف �الأ�شري، 

9. �لتقرير �ل�شنوي لوز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية 2009
10.  خطة وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية 2013-2010 

11. بناء على �ملقابالت �لتي متت 
12. بناء على �ملقابالت �لفردية وجمموعات �لنقا�ض
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و�لعنف �ملمار�ض �شد �لن�شاء يف بر�جمه �لتثقيفية �ملجتمعية )و�إن كان �الهتمام، نوعًا ما، �أعلى 
ل���دى �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �الأهلي���ة منه لدى وز�رة �ل�شحة(، ويتم �لتط���رق لهذ� �ملو�شوع ب�شكل 

متو��شع وجمزوء.

وم���ع وج���ود �إد�رة �شح���ة وتنمية �مل���ر�أة، وه���ي �الإد�رة �لعامة �ملخت�ش���ة يف �شحة �مل���ر�أة و�لتي 
متث���ل �ل���وز�رة يف �للجنة �لوطني���ة ملناه�شة �لعن���ف، �إال �أن �إجنازها يف جم���ال مناه�شة �لعنف 
�ش���د �لن�شاء، و�إدر�ج �شيا�شات خا�شة بتوفري خدمات تر�ع���ي خ�شو�شية هذه �حلاالت، و�لعمل 
عل���ى تاأهيل �لكو�در �لقادرة عل���ى �لتعامل معها، ال يز�ل يف بد�ياته، رغم وجود عياد�ت �ل�شحة 
�الإجنابي���ة ) حيث تعترب حماية �لن�شاء من �لعنف و�النتهاك �لبدين، و�جلن�شي، و�لنف�شي ق�شية 
حموري���ة يف �ل�شحة �الإجنابية وحقوقها(. وقد �أجنزت �إد�رة �شح���ة وتنمية �ملر�أة �لفل�شطينية، 
بدعم من �شندوق �الأمم �ملتحدة لل�شكان، جمموعة من �لور�شات �لتدريبية، ��شتهدفت �لطبيبات 
و�ملمر�شات يف مر�كز �شحة �ملر�أة، �إ�شافة �إىل �أطباء/ طبيبات، وممر�شي/�ت �أق�شام �لطو�رئ 
و�لوالدة. وقد ركزت �لور�شات �لتدريبية على �آليات تعامل مقدمي �خلدمات �ل�شحية مع �لعنف 
�الأ�شري، �إال �أن هذه �لور�شات مل ير�فقها برنامج ي�شتهدف بناء �آليات عمل وبروتوكوالت، و�أنظمة 
و�إجر�ء�ت، ومطالبات بتوفري بنية حتتية منا�شبة، حتت�شن �ملعنفات يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية. ومن 
�جله���ة �الأخ���رى، ال توجد متابعة للمتدربني يف �لعمل. ورغم �أنه���ا خطوة مهمة، �إال �أنها يجب �أن 
تكون �شمن هدف ��شرت�تيجي، وبرنامج عمل م�شتمر ياأخذ جميع �جلو�نب بعني �العتبار. ووفق 
�ملعلوم���ات �ملتوفرة، هناك توجه ملر�جعة �لربوتوكوالت يف جم���ال �لرعاية �ل�شحية �الأولية، من 
�أج���ل �إ�شاف���ة بروتوكوالت خا�شة بالعنف، حي���ث �أ�شار �ملدير �لعام للرعاي���ة �ل�شحية �الأولية يف 

وز�رة �ل�شحة �إىل �أنه �شيتم �إدخال برنامج يتعلق بالعنف �الأ�شري، يف وقت قريب. 

�أما �ملنظمات �ل�شحية �الأهلية فاإنها تتقاطع مع وز�رة �ل�شحة، حول �شبه غياب �شيا�شات وبر�مج 
وبروتوك���والت عمل خم�ش�شة للعنف �الأ�شري، �أو �لعنف �ملمار�ض �شد �لن�شاء )با�شتثناء جمعية 
تنظي���م وحماية �الأ�شرة، فلديه���ا بر�مج تدخل على �مل�شتوى �لتثقيف���ي، و�الجتماعي، و�ل�شحي، 
و�لتحوي���ل �إىل �ملوؤ�ش�ش���ات �ملخت�ش���ة عند �كت�ش���اف �حلاالت(؛ و�إن كانت هن���اك جهود تبذل يف 
بر�م���ج �شحة �ملر�أة �لتابعة له���ا يف تدريب �لكو�در، حول �ملو�شوع و�آلي���ات �لتعامل مع �حلاالت، 
و�لقيام بن�شاط���ات تثقيف من قبل �ملثقفات �ل�شحيات/ �لعامالت �ل�شحيات، و�أحيانًا مرتبطة 

مبنا�شبات حمددة، مثل �لثامن من �آذ�ر، �أو حملة �ل�16 يومًا ملناه�شة �لعنف �شد �لن�شاء.

و�لو�ش���ع يختل���ف بالن�شب���ة لوكال���ة �لغ���وث لالجئ���ني، حي���ث ��شتجاب���ت �إىل �لتوج���ه و�خلط���ة 
�ال�شرت�تيجي���ة �لت���ي �أقرتها منظم���ات �الأمم �ملتح���دة )2008-2015( ملناه�ش���ة �لعنف. ووفق 
�ملعلوم���ات �ملتاحة، فق���د �أدخلت وكالة �لغوث/فل�شط���ني برنامج �لنوع �الجتماع���ي، وتعمل على 
��شتكم���ال �إعد�د بروتوكوالت خا�شة بالتعامل و�لتحويل، بني قطاعات �خلدمات يف وكالة �لغوث 

ومنها �لق�شم �ل�شحي. 
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م���ن خالل �ملقاب���الت �لتي �أجريت مع �مل�شوؤول���ني يف وز�رة �ل�شحة، وجمموع���ة �لنقا�ض �لبوؤرية 
م���ع �ملمار�شني �ل�شحيني م���ن �لقطاعني �لر�شم���ي و�الأهلي، مت ر�شد �خلدم���ات، و�ل�شيا�شات/ 

�لتعليمات �لتالية �ملتعلقة بالن�شاء �ملعنفات: 

تق���دمي �خلدمات �ملتوفرة من ت�شخي�ض وعالج وف���ق �الأعر��ض، ومعاينة �ملر�أة �ملعنفة دون . 1
�أن ير�فقها �أحد )وفق ما �أ�شار �إليه �الأطباء(.

تق���دم �خلدمات جمانًا للن�ش���اء �ملوؤمنات �شحيًا، فيما تطالب غ���ري �ملوؤمنات بدفع تكاليف . 2
�لعالج.

��شتدعاء �ل�شرطة وفق طلب �ملعّنفة.. 3

�إعالم �ل�شرطة مبا�شرة دون �أن يكون ذلك م�شروطًا مبو�فقة �ملري�شة �أو �أهلها، وحتديدً� يف . 4
حاالت �النتحار �أو �الإ�شابات �لبالغة. 

تقدمي تقرير طبي للمري�شة وتوثيقها يف �مللف �لطبي �لقائم كاأي مري�شة.. 5

�لقيام بفح�ض �ملعّنفة جن�شيًا )فح�ض �لعذرية(، من قبل �لطبيب �ل�شرعي �لذي ي�شتدعيه . 6
�ملدعي �لعام فقط، )�أي ال يجوز لالأطباء يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �لقيام بذلك(.

�لقيام بفح�ض �لعذرية يف حال عدم وجود دعوى ق�شائية. . 7

توجيه �لناجيات من �النتحار �إىل �لعيادة �لنف�شية، ولكن لي�ض وفق بروتوكول حمدد. ويعتمد . 8
ذلك على �لطبيب، ومدى معرفته بامل�شادر و�خلدمات �لنف�شية د�خل �لوز�رة �أو خارجها.

ويواج��ه القط��اع ال�شح��ي الفج��وات/ املعيق��ات التالي��ة واملتعلق��ة بالن�شاء 
املعنفات:

• �إن �لبني���ة �لتحتية يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية، وحتديد� �مل�شت�شفيات )�أق�شام �لطو�رئ(، ال توفر 	
�خل�شو�شي���ة �لكافي���ة، وبالت���ايل �ل�شرية عند �لتعاط���ي مع �لن�شاء �ملعنف���ات. كما ال توجد 
غرف���ة خا�شة ملثل هذه �حل���االت، ي�شتفيد منه���ا �أي�شًا �الخت�شا�ش���ي �الجتماعي، يف حال 

وجوده يف �مل�شت�شفى.

• ال يوج���د تاأهيل يف جم���ال �ملعلومات، و�ملهار�ت، وتبني �ملوق���ف �ملهني، على ح�شاب �ملوقف 	
�ل�شخ�ش���ي للك���و�در �ل�شحي���ة، مب�شتوياته���ا يف �لتعام���ل م���ع �لن�شاء �ملعنف���ات من منظور 

�إر�شادي، وحقوقي، وجندري. 

• �شغط �لعمل على �لكو�در �ل�شحية، وحتديدً� �لعاملة يف �أق�شام �لطو�رئ، ال يعطيها �ملجال 	
الإف���ر�د �لوقت �لكايف للتعامل مع �لبعد �لنف�شي- �الجتماع���ي للن�شاء �ملعنفات، ناهيك عن 
حمدودية عمل �الخت�شا�شيني �الجتماعيني مع هذه �حلاالت يف �مل�شت�شفيات، وقلة �لتعاون 
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و�لتفاعل بني �الخت�شا�شيني �الجتماعيني، و�ل�شحيني يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية. 

• ال توج���د بروتوك���والت عمل و��شحة، ي�شتند �إليها �ملهنيون �ل�شحي���ون، وتلزمهم باإجر�ء�ت 	
حمددة.

• تتاأثر �خلدمة �ملقدمة للن�شاء �ملعنفات باملو�قف و�لتوجهات �ل�شخ�شية لدى �ملهنيني. 	

• تخ���ّوف �ملهني���ني �ل�شحيني م���ن �لتعامل مع ق�شاي���ا �لن�شاء �ملعنفات، مل���ا �شتجلبه لهم من 	
م�شاكل هم بغنى عنها، وحتديدً� يف ظل غياب قانون يحمي �ملهنيني �ل�شحيني. 

• �لتوثي���ق: ما يت���م توثيقه يعتمد على ما ه���و موجود يف �مللف �لطبي �ملعتم���د، وال يوجد ذكر 	
للعن���ف يف �الأور�ق �لت�شخي�شي���ة، �أو يف �ل�ش���رية �ل�شحية للمري�ض )نق����ض �الأور�ق �لد�لة 

و�مل�شاندة لعملية توثيق �لت�شخي�ض، على �أ�ش�ض مهنية �شليمة(.

• �لتحوي���ل: فيم���ا يتعلق با�شتدع���اء �ل�شرطة، فل���دى �أق�شام �لطو�رئ تعليم���ات و��شحة حول 	
ه���ذ� �الإج���ر�ء، �إال �أن هناك �شعفًا يف �لتعليمات و�ملعلومات ل���دى �ملهنيني �ل�شحيني، حول 
�مل�ش���ادر �ملحلي���ة �لد�عمة للن�شاء �ملعنف���ات، مثل �ملوؤ�ش�شات و�جلمعي���ات �لن�شوية. كما �أن 
هناك تفاوتًا بني �ملهنيني حول معرفتهم باإن�شاء وحد�ت حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة، وهناك 
�شع���ف يف �ملعرفة ح���ول �خلدمات �ملتوفرة لدى وز�رة �ل�شحة و�لت���ي ميكن �ال�شتعانة بها، 

مثل �لعياد�ت �لنف�شية �ملجتمعية )وفقًا لبع�ض �أطباء �أق�شام �لطو�رئ(.

• �ملتابعة: ال توجد خطة تو��شل ومتابعة للن�شاء �ملعنفات بعد �لتدخل �لعالجي.	

�جل���دول �لت���ايل يعر�ض ملخ�شًا ل���دور �لقطاع �ل�شح���ي يف �لتعاطي مع �لن�ش���اء �ملعنفات، على 
م�شتوى �ل�شيا�شات، و�خلدمات، وكذلك �لتحديات �لتي يو�جهها: 
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وزارة ال�شحة 
املنظمات االأهلية ال�شحية / وكالة الغوث

�ل�شيا�شات 
�مل�شوؤول���ة ع���ن و�شع �ل�شيا�ش���ات �ل�شحية و�إد�رة �لقط���اع �ل�شحي و�لرقابة 

عليه. 
خلا�شة بالتعام���ل مع �لن�ش���اء �ملعنفات، و�إن 

هن���اك �شع���ف يف �ل�شيا�ش���ات �
خلط���ة �لوطنية 

خذ بع���ني �العتبار يف � كان منظ���ور �لن���وع �الجتماعي ق���د �أُ
�ال�شرت�تيجية. 

ال توجد بروتوكوالت عمل توجيهية خا�شة بالتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.

�شريكة يف و�شع �ل�شيا�شات �ل�شحية. 
ال تتو�فر لديها بروتوكوالت عمل خا�شة بالن�شاء �ملعنفات. 

وكالة �لغوث تعمل على ��شتكمال بروتوكوالت خا�شة بقطاع �لوكالة. 

خلدمات
�الأدو�ر و�

خلدمات �لقائمة، 
خلدمات �لوقائي���ة و�لعالجية و�لت�شخي�شية وفق �

تقدمي �
�شو�ء على م�شتوى �لرعاية �الأولية �أو �مل�شت�شفيات. 

خلدمات مثل �أية مري�شة �أخرى. 
ت�شتفيد �لن�شاء �ملعنفات من هذه �

خلدمات، 
خل�شو�شي���ة و�ل�شرية للن�شاء �ملعنف���ات يف تلقي �

�شع���ف مر�عاة �
و�أي�شًا �شعف تكاملها مع �لبعد �لنف�شي �الجتماعي. 

حتّول �ملعنفة �إىل خدم���ات متقدمة، �إذ� 
خلدم���ات �ملتوفرة، و

- يت���م تقدمي �
خلا�شة. 

حلكومية �أو �
�حتاجت، �شو�ء �إىل �مل�شت�شفيات �

خلدمات كاأية مري�شة. 
- ت�شتفيد �لن�شاء �ملعنفات من �

جمها، تتناول �لعنف �الأ�شري. 
- هناك بع�ض �لن�شاطات �لتثقيفية �شمن بر�

وكال���ة �لغوث توج���د لديها �خت�شا�شي���ة �جتماعية د�خل �لعي���اد�ت ي�شتعني 
جمتمع���ي بالتعاون مع �ملر�كز 

ين 
خلدم���ات. هناك تثقيف ميد�

بها مقدمو �
�لن�شوية يف �ملخيمات. 
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�آليات �لتحويل
خلدمات د�خل �لقطاع �ل�شحي �لو�حد. 

حلاالت بني �
حتويل �

حتديدً� حاالت �النتحار، �أو يف 
حلاالت �إىل �ل�شرطة وفق تعليمات، و

حتوي���ل �
حال طلب �لن�شاء �ملعنفات.

�شع���ف �لتحويل بني �لقط���اع �ل�شحي، و�ملوؤ�ش�شات �ملهتم���ة )منها �لن�شوية، 
و�الجتماعية، و�لقانونية، و�شعف �ملعرفة بها(.

حلكومية �أو 
يتم توجيه �ملعنفة �إىل خدمات متقدمة مثل �مل�شت�شفيات، �شو�ء �

خلا�شة )�إذ� توجهت ملر�كز �لرعاية �ل�شحية �الأولية(.
�

ال ت���ز�ل عملي���ة �لتع���اون و�لتحويل �إىل �ملوؤ�ش�ش���ات �الجتماعي���ة، �أو �لن�شوية 
حمدودة. 

خلدماتية لديها، وهي متعاقدة مع موؤ�ش�شة 
ت�شتعني وكالة �لغوث بالقطاعات �

خمت�شة ال�شتكمال �لتدخل يف حاالت �لعنف.
�أهلية 

�لك���و�در )�لتاأهيل 
و�لتدريب(

�شيا�شة �لتدريب و�لتاأهيل يف �لوز�رة ��شرت�تيجية معتمدة، ولكنها تفتقر �إىل 
تاأهيل �لكو�در على مهار�ت �الكت�شاف و�لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات. 

جم���زوءة لبع�ض �لكو�در ح���ول �آليات �لتعامل م���ع �لن�شاء 
ور�ش���ات تدريبي���ة 

�ملعنف���ات، وقد مت تنفيذها ما ب���ني 2009-2010، �شمن �إد�رة �شحة وتنمية 
�ملر�أة �لفل�شطينية. 

توج���د �شيا�ش���ات تدريب ل���دى �ملوؤ�ش�ش���ات �الأهلي���ة، �إال �أن تدري���ب �لكو�در 
حل���االت �لعنف، يتم بطريقة غري 

�ل�شحي���ة على �آليات �لتعامل و�الكت�شاف 
منتظم���ة، وي�شمل قطاع كادر �لطبيب���ات و�ملمر�شات يف بر�مج �شحة �ملر�أة. 

غالبًا
لدى وكالة �لغوث �شيا�شة تدريب للكو�در يف بد�يات �لتنفيذ.

 �ملتابعة و�لتقييم
تتم عملي���ة �ملتابعة و�لتقيي���م للن�شاء �ملعنفات د�خ���ل �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية من 

جل�شدية، ولكن هناك �شعف يف �لبعد �لنف�شي �الجتماعي. 
�لنو�حي �

كما ال توجد موؤ�شر�ت تعك�ض ذلك. 

لدى �ملوؤ�ش�شات �الأهلية ال تختلف عن ما هو قائم يف وز�رة �ل�شحة.

�لتوثيق
�لتوثيق �شمن �مللف �لطبي �ملعمول به، 

وال يوجد توثيق خا�ض �أو مناذج حول �لعنف. 
يتم تقدمي تقرير طبي للن�شاء �ملعنفات. 

حلال يف وز�رة �ل�شحة.
كما هو �
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�لتحديات
�إدماج �شيا�شة �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات، من منظور �شمويل وتقاطعي مع 

�لقطاعات �الأخرى.
تطوي���ر �لبنية �لتحتي���ة �لفيزيائية، لتنا�ش���ب خ�شو�شية �لن�ش���اء �ملعنفات، 

حتديدً� يف �أق�شام �لطو�رئ )غرفة ��شتقبال خا�شة(.
و

حتدي���دً� 
يف وز�رة �ل�شح���ة )

تفعي���ل دور �الخت�شا�شي���ني �الجتماعي���ني 
�مل�شت�شفي���ات(، وتعزي���ز �لتع���اون بينه���م وب���ني �ملهني���ني �ل�شحي���ني، ع���رب 

بروتوكوالت عمل و��شحة. 
جمال �لتعامل م���ع �لن�شاء �ملعنف���ات، مبنظور 

تاأهي���ل �لك���و�در �ل�شحي���ة يف 
�شمويل مبني على �لنوع �الجتماعي وحقوق �الإن�شان. 

خم�ش�ش���ة للمهني���ني �ل�شحي���ني، يت���م تعميمها 
و�ش���ع بروتوك���والت عم���ل 

و�لتدرب عليها. 
تطوي���ر نظام موؤ�ش���ر�ت ير�شد و�ش���ع �ملعنفات من جو�نب���ه �ملختلفة، ولي�ض 

جل�شدي فقط، و�إ�شافة �لبعد �لنوعي لهذه �ملوؤ�شر�ت. 
�

تطوير نظام �لتوثيق للن�شاء �ملعنفات، لي�شبح جزءً� من �مللف �لطبي.

ينطبق عليها 
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وحدات حماية الطفل واالأ�شرة يف ال�شرطة:
تبل���ورت فكرة تاأ�شي����ض وحد�ت �حلماية كا�شتحقاق طبيعي، �إثر ت�شكي���ل �شبكات حماية �لطفولة 
برئا�ش���ة وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، وكافة �ل�شركاء من �ل���وز�ر�ت كالرتبية و�لتعليم، و�ل�شحة، 
و�لعم���ل، و�ل�شرطة، و�لنيابة �لعامة، ووكالة �لغوث، و�لهالل �الأحمر، وموؤ�ش�شات �أخرى فاعلة يف 
جم���ال �لطفولة و�الأ�شرة يف �ملحافظات �لفل�شطينية. وم���ا مييز هذه �ل�شبكات وال يز�ل، �لعالقة 
�لتكاملي���ة �ملبنية على �ل�شر�كة بني �ل�ش���وؤون �الجتماعية و�ل�شرطة، فيما يتعلق بحماية �الأطفال، 
�الأم���ر �لذي ��شتدعى يف حينه �تخاذ قر�ر من قي���ادة �ل�شرطة، بتاأ�شي�ض هذه �لوحد�ت يف نهاية 
�لع���ام 2008، وتطبيقه���ا يف منطق���ة بيت حلم، وم���ن ثم تعميمه���ا على مناطق تو�ج���د �شبكات 
�حلماية يف ر�م �هلل، ونابل�ض، وجنني، و�خلليل، لت�شمل �لعمل مع �الأ�شرة )�لطفل �ملعنف و�لن�شاء 

�ملعنفات(.

تهدف الدائرة اإىل:
• توفري �حلماية �ل�شاملة لالأ�شرة، وحتديدً� للن�شاء �ملعنفات و�الأطفال �ل�شحايا.	

• فر�ض �لنظام و�لقانون، وحماية �الأفر�د قبل �العتد�ء عليهم. 	

• �لعم���ل �لت�شارك���ي مع �ملوؤ�ش�شات �لر�شمي���ة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �مل���دين، للحد من �لعنف يف 	
�ملجتمع �لفل�شطيني، ب�شكل عام و�لعنف �الأ�شري ب�شورة خا�شة.

• حماية �الأطفال من �لتعر�ض لالإيذ�ء بكل �أ�شكاله. 	

وت�شتهدف الوحدة:
• حاالت �العتد�ء �جلن�شي على �الأطفال و�لن�شاء، د�خل �الأ�شرة �أو خارجها.	

• حاالت �لعنف �الأ�شري، و�الإ�شاءة باأ�شكالها �ملختلفة �شد �الأطفال.	

• حاالت �العتد�ء�ت �جل�شدية على �لن�شاء د�خل �الأ�شرة.	

• حاالت حماوالت �النتحار.	

معيقات عمل الوحدات:
• �تف���ق جمي���ع من متت مقابلته���م من كو�در �ل�شرط���ة، على �أنه ورغم وج���ود �شباط �شرطة 	

مفروزي���ن عل���ى وحد�ت �حلماي���ة، وتلقيهم تدريبات �أولي���ة يف �آليات �لتعام���ل مع �الأطفال 
�ملعنف���ني، و�آليات �لتحويل ح�شب نظام حماية �لطف���ل �ملعنف، �إال �أن عدد �ل�شباط ال يكفي 
)متو�شط عدد �ل�شباط لكل وحدة ما بني 2-3(، وعدد �ل�شابطات ال يز�ل �أقل من �لن�شف، 

مع �لعلم �أن وحدة حماية ر�م �هلل ال تز�ل من دون كادر ب�شري، حتى كتابة هذ� �لتقرير.



41

• �أك���د جميع من متت مقابلتهم �أن �ملبنى �ملخ�ش����ض لوحد�ت حماية �الأ�شرة، يجب �أن يكون 	
م�شتقاًل عن باقي مباين �ل�شرطة، للحفاظ على �شرية �حلاالت، وبناء �لثقة، ودعم وت�شجيع 

�لن�شاء �ملعنفات، على �للجوء �إىل هذه �لوحد�ت لتلقي �خلدمة �ملنا�شبة. 

م���ن �ملالح���ظ �أي�شًا، �أنه تتوفر يف بيت حلم و�خلليل مكاتب وغرف���ة ��شتقبال للحاالت، بينما يف 
نابل�ض تتوفر غرف منف�شلة حتتاج �إىل ترميم كامل، وبدون �أثاث تقريبًا، يف حني ال يبدو �ملكان 

منا�شبًا يف جنني ور�م �هلل، حيث مل يتم حتى �الآن �إيجاد مقر للوحدة.

اآليات العمل بني اأق�شام ال�شرطة:
يت���م �لتحقيق مع �حل���االت و�إجر�ء �ملقابالت يف وحدة حماية �الأ�شرة، �إال �أن حتويل �لق�شايا �إىل 
�لنياب���ة، يتم فقط من خالل �لتحقيقات �جلنائية. وت�شاعد �ملباحث �لعامة يف �لبحث و�لتحري، 
يف حال كان �ملعتدي جمهواًل. ويف حال �لعثور على مو�د �أو عقاقري م�شبوهة، يتم �لتعاون مع ق�شم 

مكافحة �ملخدر�ت.

اآليات العمل مع احلاالت:
تعتم���د �آلي���ات حتويل �ملر�أة �إىل خ���رب�ت �شخ�شية يف معظمها، وتتم كما ه���و مو�شح يف �جلدول 

�لتايل:
االإ�شاءة / 
االعتداء

الن�شاءاالأطفال حتى جيل 18 �شنة

�لعنف �الأ�شري 
)�الإهمال 

و�ال�شتغالل(

بعد مقابلة �لطفل و�ل�شك يف �أعر��ض 
�الإهمال، �أو �ال�شتغالل �القت�شادي، �أو 

�جلن�شي، يتم حتويل �حلالة �إىل مر�شد 
حماية �لطفولة، ليتابعها ح�شب �الآليات 

�ملن�شو�ض عليها يف نظام حماية 
�لطفل �ملعنف.

نظرً� لعدم وجود �آليات حتويل مكتوبة 
ومتفق عليها وطنيًا، يتم �لتعامل مع 

�حلاالت ب�شكل فردي و�شخ�شي.
�ال�شتغالل �جلن�شي )�لدعارة(، 

و�الأمني للن�شاء من �حلاالت �لتي يتم 
حتويلها �إىل مركز حمور، �أو �إىل مركز 

طو�رئ �أريحا، ولكن من �ل�شروري 
�إيجاد �إطار خمتلف لهذه �حلاالت.

�شرورة تاأ�شي�ض مر�كز تاأهيل مغلقة 
لهذه �لفئات، حتت �إ�شر�ف وز�رة 
�ل�شوؤون �الجتماعية، و�ملحافظة، 

و�ل�شرطة، وموؤ�ش�شات �أهلية 
متخ�ش�شة يف تاأهيل �لن�شاء، 

�جتماعيًا، ونف�شيًا.
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بعد مقابلة �لطفل و�ل�شك يف �أعر��ض �لعنف �جل�شدي
�لعنف �جل�شدي، يتم حتويل �حلالة 
�إىل مر�شد حماية �لطفولة، ليتابعها 

ح�شب �الآليات �ملن�شو�ض عليها يف 
نظام حماية �لطفل �ملعنف.

�أما �ملعتدي، فيتم �لتعامل معه ح�شب 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتعارف عليها.

�لتعامل مع هذه �حلاالت يعتمد غالبًا، 
على فهم وروؤية وتعاطف �ل�شرطة مع 

�ملر�أة �مل�شروبة، �أو على قر�ر �ملر�أة 
تقدمي �شكوى �أو �المتناع عن ذلك، 

�إ�شافة �إىل �شغط �الأ�شرة ل�شحب 
�ل�شكوى و�مل�شاحلة، ويتم ذلك غالبًا 

على ح�شاب �ملر�أة نف�شها.
بعد مقابلة �لطفل و�ل�شك يف �أعر��ض �العتد�ء �جلن�شي

�العتد�ء �جلن�شي، يتم حتويل �حلالة 
�إىل مر�شد حماية �لطفولة، ليتابعها 

ح�شب �الآليات �ملن�شو�ض عليها يف 
نظام حماية �لطفل �ملعنف.

�أما �ملعتدي، فيتم �لتعامل معه ح�شب 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتعارف عليها.

حتويل �حلاالت بعد �أخذ �إذن من 
�لنيابة باإجر�ء فحو�ض �لطب 

�ل�شرعي، للتاأكد من �العتد�ء، �إىل 
�لبيت �الآمن، مركز حمور، �أو مركز 

طو�رئ �أريحا.

بعد مقابلة �حلالة ومعرفة �أ�شباب حاالت �النتحار
�ملحاولة، يتم حتويلها �إىل مر�شد 
حماية �لطفولة �لذي يقوم بدوره 

مبتابعة �حلالة. 

بعد مقابلة �حلالة ومعرفة �أ�شباب 
�ملحاولة، يتم حتويلها �إىل �لنيابة 

�لعامة للنظر يف �لق�شية، و�تخاذ  
�الإجر�ء�ت �ملنا�شبة، ومن �شمنها 
حتويل �حلالة ملتابعتها �جتماعيًا 

ونف�شيًا.

العالقة مع ال�شركاء
ال ت���ز�ل �لعالق���ة بني وحدة حماي���ة �الأ�شرة وباقي �ل�ش���ركاء، تعتمد على �جلان���ب �ل�شخ�شي يف 
�لتعامل مع �حلاالت، حيث �أكد جميع من متت مقابلتهم على هذ� �الأمر، �إ�شافة �إىل عدم وجود 
�آلي���ات حتويل منهجي���ة و��شحة وذ�ت مرجعية وطنية متعارف عليها ب���ني جميع �ل�شركاء، �الأمر 
�ل���ذي �نعك����ض �شلبًا على عملية ر�شد وتوثيق �حلاالت، �شمن من���اذج متفق عليها من جهة، ومن 
جه���ة �أخرى متابعة عملية تاأهي���ل �حلاالت، وحدود م�شوؤوليات كل �شري���ك يف ما يتعلق باالأدو�ر، 

و�ملهام، و�آليات �ملتابعة.

تقت�شر �لعالقة مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية على حتويل �حلاالت �إىل مركز حمور، �أو �إىل مركز 
ط���و�رئ �أريحا، يف حني و�شفت �لعالقة م���ع وز�رة �ل�شحة باأنها حمددة. غري �أن هناك �إ�شكالية 
يف �مل�شت�شف���ى خا�شة عند �حلاجة �إىل تقرير طبي يف حاالت �العتد�ء �جل�شدي و�جلن�شي، �إذ ال 
ميكن �حل�شول على هذ� �لتقرير �إال بعد دفع �لر�شوم �مل�شتحقة، رغم �لو�شع �القت�شادي للن�شاء 

و�لذي ال ي�شمح بذلك يف معظم �الأحيان.

كم���ا �أن فح�ض �لن�شاء �ملعتدى عليهن يت���م من خالل �لطب �ل�شرعي، وعن طريق �لنيابة �لعامة 
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فقط، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل تنقل �لن�شاء من مكان �إىل �آخر الإجر�ء �لفح�ض، ما يعمق معاناتهن 
وي�شعرهن بعدم �الأمان. 

حتديات العمل يف وحدات حماية االأ�شرة:
على م�شتوى �لوحد�ت:

• وحد�ت م�شتقلة من ناحية �ملبنى �لفيزيائي عن �أق�شام �ل�شرطة �الأخرى، الإ�شفاء خ�شو�شية 	
ومتيز يف �حلفاظ على �شرية �لتعامل مع �لن�شاء و�الأطفال �ملعنفني. 

• تاأهي���ل غرف �ملقابالت لت�شبح �أك���رث مالءمة حلاجات �لن�شاء �إىل �ل�شعور باالأمن و�الأمان، 	
وبناء �لثقة بني �لطرفني.

• زيادة �لكادر �ل�شرطي، خا�شة �ل�شرطيات.	

• تاأهي���ل �لكادر ورعاية �ل�شحة �لنف�شية الأفر�ده، لتخفيف �الأعباء و�ل�شغوطات �لناجمة عن 	
طبيعة �لعمل.

• منح �لوحدة �حلق يف �لتعامل مع �لنيابة �لعامة، مبا�شرة ودون �للجوء �إىل ق�شم �لتحقيقات 	
�جلنائية.

جهاز ال�شرطة:
• �عتماد هيكلي���ة متكاملة لوحدة حماية �الأ�شرة، لت�شمل �الأطف���ال �ملعنفني، و�الأحد�ث ممن 	

هم يف نز�ع مع �لقانون، و�لن�شاء �ملعنفات.

• ت�شهيل عمل �لوحد�ت من خالل تقدمي �لدعم �ملادي و�لفني.	

• بناء �آليات حتويل د�خلية بني دو�ئر �ل�شرطة �ملختلفة، يتم من خاللها �لتاأكيد على �شرورة 	
حتويل �لن�شاء �إىل وحدة �حلماية.

• �مل�شاركة يف تطوير قانون �لعقوبات، وقانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية، وقانون حماية �الأ�شرة من 	
�لعنف.
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اال�شتنتاجات العامة: 
بع���د مر�جعة �لو�شع �لقائم يف �لقطاع �ل�شحي، و�الجتماعي، و�ل�شرطة تبني وجود عدة فجو�ت 

ت�شرتك فيها �لقطاعات �لعاملة مع �لن�شاء �ملعنفات: 

• �ت�شم���ت �آلي���ات �لتحوي���ل و�لتعام���ل مع �مل���ر�أة �ملعنفة، بني جمي���ع �ل�ش���ركاء يف �لقطاعات 	
�ملختلف���ة، بع���دم �ل�شمولي���ة و�لتكامل يف تق���دمي �خلدمات. كم���ا �أن �لعالق���ات �ل�شخ�شية 
و�الإجر�ء�ت �ل�شفوية كانت وال تز�ل �شائدة، وهي �لتي حتكم جناح �لتعامل. �أي �أنه ال توجد 
عالقات مماأ�ش�شة بني �لقطاعات، �أو د�خل �لقطاعات نف�شها، �الأمر �لذي �أكدته در��شة د. 
فار�شني �أغاكبيان »تقييم �الحتياج���ات �خلدماتية و�لتعليمية ملكافحة �لعنف �شد �ملر�أة يف 

�الأر��شي �لفل�شطينية«، و�للقاء�ت �ملعمقة مع جميع �الأطر�ف.

• �لبني���ة �لتحتي���ة: �شعف �لبني���ة �لتحتية للقطاع���ات �لثالث���ة، وحتديدً� �أق�ش���ام �لطو�رئ، 	
ووحد�ت حماي���ة �الأ�شرة، ومركز طو�رئ �أريحا. وهناك �أي�شًا حمدودية يف مر�كز �حلماية 

�ملوؤقتة �لطارئة يف حمافظات �لوطن. 

• �لكو�در: من حيث قلة عددها، وتاأهيلها، و�الإ�شر�ف عليها. 	

• �ل�شيا�شات/ بروتوكوالت �لعمل: عمليًا غري موجودة، و�إن كانت هناك بع�ض �لتعليمات. 	

• �لتوثي���ق: ال توجد �شيا�شة ومعايري و��شحة للتوثيق د�خ���ل �لقطاع، وبني �لقطاعات يف حال 	
�لتحويل.

• �ملوؤ�شر�ت: ال توجد موؤ�شر�ت قطاعية تعك�ض حالة �لن�شاء �ملعنفات، و�إن وجدت فهي »كمية«، 	
لكنها �شعيفة من حيث �لكيفية، ما يعك�ض نف�شه على �ملوؤ�شر�ت �لوطنية. 
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التو�شيات:
بناء على ما جاء يف هذ� �لتقرير من و�شف للو�شع �لقائم، لعمل �لقطاعات ذ�ت �لعالقة باملر�أة 
�ملعنفة، من حيث �ل�شيا�شات و�الأدو�ر و�خلدمات، و�لتحويل، و�لتوثيق، و�ملتابعة، ووفق ما تو�شلت 

�إليه در��شة �لدكتورة فار�شني �أغابيكيان، ن�شع �لتو�شيات �لتالية: 

�إجناز نظام �لتحويل �لوطني للن�شاء �ملعنفات. . 1

�لتفكري �جلدي بج�شم مهني وطني، يتابع عملية حماية، ورعاية، وتاأهيل �لن�شاء �ملعنفات، . 2
وي�شم �ل�شركاء �الأ�شا�شيني ذوي �لعالقة، من �لوز�ر�ت �ملعنية، وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.

�لب���دء باإبر�م مذك���ر�ت تفاهم، تلزم �الأط���ر�ف باتباع نظام و�آليات �لتحوي���ل، بعد نقا�شه . 3
و�عتماده من كافة �الأطر�ف. 

توف���ري �لدعم �لالزم لتطوير �لبن���ى �لتحتية للقطاعات �لتي تقدم خدم���ات، ومنها �أق�شام . 4
�لطو�رئ يف �مل�شت�شفيات، ومركز طو�رئ �أريحا، ووحد�ت حماية �الأ�شرة. 

زيادة عدد مر�كز �لطو�رئ، وتطوير خدمات متكاملة نف�شيًا، و�جتماعيًا، و�شحيًا. . 5

زي���ادة �لك���و�در وتدريبه���ا، و�إق���ر�ر �شيا�شة �الإ�ش���ر�ف �ملهني عليه���ا، وحتدي���دً� يف �أق�شام . 6
�ل�شرطة، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية. 

تاأهي���ل �ل���كادر �ل�شح���ي، لرف���ع كفاءت���ه يف �لتعام���ل م���ع �لن�ش���اء �ملعنف���ات، وتفعيل دور . 7
�الخت�شا�شي/ة �الجتماعي/ة يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية. 

تكثي���ف �جله���ود و�حلمالت من �أجل �إقر�ر م�شّودة قانون حماي���ة �الأ�شرة، وقانون �لعقوبات . 8
لت�شكيل �ملرجعية �لقانونية لنظام �حلماية.

�لت���درب عل���ى �لنظام �لوطني حلماية �لطفل �ملعنف، �إذ يتوج���ب �لتعامل مع حاالت �لعنف . 9
�شد �لطفالت �ملعنفات )حتت �شن 18 �شنة(، وفق هذ� �لنظام.

تدريب �لعاملني يف جميع �لقطاعات على:

• مهار�ت �لتدخل �أثناء �الأزمات.	

• مهار�ت �لتعامل مع �ملر�أة �ملنتفعة.	

• �ل�شدمة �لنف�شية و�أعر��شها.	

• �آليات �لتق�شي �الأويل عن �لعنف، و�شدة �خلطورة، و�لتخطيط وبناء خطة �لنجاة.	

ت�شاف���ر �جلهود لبن���اء موؤ�ش�شات تاأهيل مغلق���ة لفئة �لن�شاء �مل�شتغالت جن�شي���ًا، و�أمنيًا، �أو . 11
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�لن�ش���اء �ملري�شات نف�شي���ًا، من خالل تعاون �ل�ش���وؤون �الجتماعية، و�ل�شرط���ة، و�ملحافظة، 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.

�لتعامل مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �مل�شد�قية �ملهنية، و�مللتزمة بامليثاق �الأخالقي ملمار�شة �ملهنة.. 12

املالحق 
��شماء  �للجنة �لتوجيهية

املوؤ�ش�شة اأع�شاء اللجنة
مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي مها �أبو دية / مديرة مركز �ملر�أة

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء �ل�شحي و�الجتماعي د. �شلوى �لنجاب / مديرة �ملوؤ�ش�شة
وز�رة �ملر�أة   �شلوى هديب وكيل �لوز�رة

وز�رة �ل�شحة د. �شوز�ن عبده
�أكادميية �ل�شرطة   وفاء معمر/ وحدة حماية �ال�شرة

وكالة �لغوث �لدولية �الونرو� د. �أمية خما�ض
كلية �لطب- جامعة �لقد�ض د. هاين عابدين

وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية  د. كوثر �ملغربي / مدير عام �إد�رة �الأ�شرة
و�لطفل /وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية

كلية �حلقوق-جامعة بريزيت  د. غ�شان فرمند مدير معهد �حلقوق /
جامعة بريزيت

�ملعهد �لق�شائي �لقا�شي ��شعد مبارك
مدير عام �شرطة �ل�شفة �لغربية لو�ء حازم عطا �هلل

زهرية كمال  مديرة مركز �ملر�أة لالأبحاث و�لتوثيق+
 رئي�شة جمل�ض �إد�رة مركز �ملر�أة لالإر�شاد

�لقانوين و�الجتماعي
�ملحامية  فاطمة �ملوؤقت/ مدير عام �شندوق �لنفقة

�لفل�شطيني
د. ��شعد �لرمالوي  مدير عام �لرعاية �ل�شحية �الأولية/ وز�رة

 �ل�شحة
�نت�شار �لوزير �الحتاد �لعام للمر�أة �لفل�شطينية

دميا �لن�شا�شيبي  �ملدير �ملايل و�الإد�ري/ مركز �ملر�أة لالإر�شاد
�لقانوين و�الجتماعي
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رحاب �شندوقة  مدير وحدة �لتنمية �ملجتمعية/  جذور
لالإمناء �ل�شحي و�الجتماعي

منال �جلعبة  مديرة م�شروع تكامل / مركز �ملر�أة لالإر�شاد
�لقانوين و�الجتماعي

مارينا ز�يد  من�شقة �مل�شروع/ جذور لالإمناء �ل�شحي
و�الجتماعي

�شمر �لوزين  من�شقة / مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين
و�الجتماعي

ر�نية �شنجالوي  من�شقة / مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين
و�الجتماعي

اللجان الفنية املتخ�ش�شة
اللجنة الفنية القانونية لبناء نظام التحويل:

�ل�شرطة/د�ئرة حماية �الأ�شرة من �لعنف�إميان �شالمة
وز�رة �شوؤون �ملر�أةوفاء �الأعرج

رئي�ض �لنيابة �لعامةد.�أحمد بر�ك
ديو�ن قا�شي �لق�شاة�شالفة �شو�حلة

حمافظة ر�م �هلل و�لبرية/�لد�ئرة �لقانونيةد. �أريج عودة
مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعيرميا �شما�شنة

وحدة �ل�شغط و�ملنا�شرة/مركز �ملر�أة�أ�شرف �أبو حية 
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية خلود عبد �خلالق
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2. اللجنة الفنية االجتماعية لبناء نظام التحويل: 
وز�رة �شوؤون �ملر�أة�إلهام �شامي
وز�رة �لرتبية و�لتعليم�إلهام غنيم

مركز حمور/ وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعيةمي�شون رم�شان
مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعير�نية �شالح �لدين

تنظيم وحماية �الأ�شرة رحاب �شجدية
�الأونرو�لوؤي فو��شلة 

جمعية �لهالل �الأحمرنازك �لعنبتاوي
مر�شد �جتماعي/ م�شت�شفى ثابت ثابت/ طولكرم�شخر �ملن�شور
من�شقة مركز طو�رئ �أريحاختام عو�طلة 

3. اللجنة الفنية ال�شحية لبناء نظام التحويل: 
�الإغاثة �لطبيةد.خديجة جر�ر
وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينيةد. �شوز�ن عبده
�حتاد جلان �لعمل �ل�شحيفكتوريا �شكري

�حتاد جلان �لرعاية �ل�شحية�شناء �لعتبة
�إد�رة �مل�شت�شفيات النتد�ب �شخ�ض لتمثيلها يف �للجنة �لفنيةد. نعيم �شربة
�أمينة عوي�شاتتنظيم �الأ�شرة

موؤ�ش�شة جذور لالإمناء 
�ل�شحي و�الجتماعي

مارينا ز�يد
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املقابالت الفردية
املوؤ�ش�شةاال�شم

د�ئرة حماية �الأ�شرة/ �شرطة بيت �شاحور�إميان �شالمة
د�ئرة حماية �الأ�شرة/ �شرطة بيت �شاحورحممد زماعرة

مركز حمورمي�شون رم�شان
مركز حمورليند� جر�ي�شة

مركز حموربا�شمة جبارين
مركز حمور�شكارليت �الأعرج

مركز طو�رئ �أريحارو�ن عبيد
مركز طو�رئ �أريحانادية �إعمر
مركز طو�رئ �أريحا�ألفت �لعامل

وزيرة �ل�شوؤون �الجتماعية�لوزيرة ماجدة �مل�شري
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعيةكوثر �ملغربي

وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعيةوفاء عبد �خلالق
حمافظ ر�م �هلل و�لبريةد. ليلى غنام

حمافظة ر�م �هلل رنا زمقنا
حمافظ نابل�ض�ملحافظ جربين �لبكري

حمافظة نابل�ض )م�شت�شارة قانونية(لينا عبد �لهادي

د. �أ�شعد رمالوي 
د. نعيم �شربة 

مدير عام �لرعاية �ل�شحية �الأولية/ وز�رة �ل�شحة
مدير عام �مل�شت�شفيات/ وز�رة �ل�شحة 

�ملباحث �جلنائية/ �ل�شرطة �لفل�شطينية�لعقيد �إبر�هيم �أبوعني
�ل�شرطة �لفل�شطينية/ مديرة مر�كز حماية �الأ�شرة�ملقدم وفاء معمر 

مدير عام �لطو�رئ يف جممع فل�شطني �لطبيد. حممد عيده
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املجموعات البوؤرية 
جمموعة بوؤرية للموؤ�ش�شات �لعاملة يف �ملجال �الجتماعي و�لقانوين:

ا�شم املوؤ�ش�شة اال�شم
م�شت�شفى ثابت ثابت�شخر �إح�شان �ملن�شور

جمعية �ملر�أة �لعاملةفايزة �شتيوي
منتدى مناه�شة �لعنف �شد �ملر�أةرو�ن فريحات

وكالة �لغوث �لدوليةد. �آمال �حلذوة
جمعية ن�شاء من �أجل �حلياةفاطمة �لعا�شي

املجموعة البوؤرية للموؤ�ش�شات ال�شحية
فكتوري���ا �شكري/ جلان �لعم���ل �ل�شحي، مها �الأقط����ض/ �لهالل �الأحمر، �إليا����ض حب�ض/ وكالة 
�لغ���وث، �أمرية �ل�شفدي/ جمعية تنظيم �الأ�ش���رة، د. خديجة جر�ر/ �الإغاثة �لطبية، د. �شوز�ن 

عبده/ وز�رة �ل�شحة. 

املجموعة البوؤرية القانونية:
فيا����ض �حلريري، �لنيابة �لعامة د. �حمد ب���ر�ك، �شالفه �شو�حلة من د�ئرة �الإ�شالح �الأ�شري، 

من مركز �ملر�أة رو�ن عبيد، رميا �شما�شنه.
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