
اخلطورة، والتدخل مع الن�ساء املعنفات، وحتويلهن اىل اخلدمات املختلفة 
مب���ا ين�سجم مع الربوتوكوالت الوطنية للتحويل. وي�سعى امل�سروع حاليًا اىل 

تطبيق م�ساق “العنف �سد املراأة” يف الكليات ال�سحية املختلفة. 
ويف ذات ال�سياق، فقد عمل م�سروع تكامل على تطوير م�ساق حول “العنف 
�س���د املراأة” لكلي���ة ال�سرطة؛ وذلك انطالقا من اأهمي���ة الدور الذي تقوم 
ب���ه ال�سرط���ة يف التعامل مع الن�س���اء املعنفات ال �سيما بع���د ان�ساء وحدات 
حماي���ة اال�سرة؛ يركز امل�ساق على مفاهيم الن���وع االجتماعي والعنف �سد 
املراأة وا�س���كال العنف وتاأثرياته، كما يتناول تطور حقوق املراأة لدى االمم 
واالدي���ان ووفق املعايري العاملية حلقوق االن�سان وحق املراأة يف احلماية من 
العنف يف ال�سلم واحلرب، وكذلك حماية املراأة وفقا للنظام العقابي املحلي 
بتحلي���ل اجلرائم املا�س���ة باملراأة واملعاي���ري القانونية حلمايته���ا خ�سو�سا 
جرائ���م القت���ل على خلفي���ة ال�سرف واالغت�س���اب واالعت���داءات اجلن�سية 
داخل اال�س���رة من منظور قانوين واجتماعي، مع بي���ان اجراءات احلماية 
القانوني���ة وف���ق القوان���ن الناظمة لعم���ل ال�سرط���ة والقوان���ن اجلزائية، 
وا�سالي���ب التدخل الر�سمي���ة واملجتمعية ملواجهة العن���ف الواقع على املراأة 
والوقاية منه ومعاجلة اآثاره. كما يعرف امل�ساق بنظام التحويل ودور دوائر 

حماية اال�سرة يف ال�سرطة ومراكز االيواء اخلا�سة بالن�ساء والفتيات.
ماذا بعد؟

ي�سعى »تكامل« اإىل اأن يكون نظام التحويل نظامًا وطنيًا م�ستدامًا، ويف هذا 
ال�سياق �سيتم القيام بحملة اإعالمية بهدف منا�سرة امل�سروع من اأجل تبنيه 
م���ن قبل احلكومة، كم���ا �سيعمل امل�سروع على تزوي���د املوؤ�س�سات بالتدريب 
الالزم لتطبيق النظام يف موؤ�س�ساتهم، اإ�سافة اإىل تدريب مدربن يف كافة 
حمافظ���ات ال�سفة الغربي���ة، ليقوموا الحقا بتدري���ب اأقرانهم واملوؤ�س�سات 

اخلدماتية على تطبيق النظام.
هدف الور�شة

• التعريف مب�سروع تكامل .	
• التعريف بربتوكوالت القطاع ال�سحي .	
• التعريف باالخالقيات لربتوكوالت التحويل .	
• ا�ستحداث م�ساعدين وم�ساعدات لتجريب النظام مع نداء عامر	
• ملحة قانونية “ االطار القانوين “ الذي يحمي املوؤ�س�سة عند جتريبها 	

للنظام .
• االجابة على اال�ستف�سارات  من اجل تبيني نظام الربتوكوالت	

يدًا بيد لحماية النساء من العنف

مشروع »تكامل«
تحويل المرأة المعنفة الى الخدمات 

القانونية والصحية واالجتماعية

مكتب رام اهلل
رام اهلل - بطن الهوى - �سارع وديع �سطارة 

�س.ب 54262  القد�س الرمز الربيدي 91516  
تلفاك�س: 02-2956146/7/8

www.wclac.org :املوقع االلكرتوين

وزارة �شوؤون املراأة
رام اهلل - البرية،البالوع، عمارة مكة 

�س.ب4616   
تلفون: 2423315 02 / 2429461 02

فاك�س: 2422175 02
info@mowa.pna.ps :الربيد االلكرتوين
www.mowa.pna.ps :املوقع االلكرتوين

البرية، �سارع العرقان
�س.ب 17333 القد�س
تلفون : 02-2414488
فاك�س : 02-2414484

info@juzoor.org :الربيد االلكرتوين
www.juzoor.org :املوقع االلكرتوين

تنويه
مت اإع���داد ه���ذه الن�س���رة مب�ساعدة م���ن االحت���اد االوروب���ي. اإن حمتويات هذه 
الن�س���رة تعترب م�سوؤولي���ة مركز املراأة لالإر�ساد القان���وين واالجتماعي وموؤ�س�سة 
جذور لالإمناء ال�سحي واالجتماعي وال تعك�س باأي حال من االأحوال وجهة نظر 

االحتاد االأوروبي.



يف ظ���ل االحت���الل االإ�سرائيلي ومعان���اة ال�سكان الفل�سطيني���ن من العنف 
ال�سيا�سي، حتتل ق�سايا العنف �سد املراأة مرتبة متدنية على �سلم اأولويات 
املجتم���ع الفل�سطين���ي، بحيث ي�سعب عل���ى الن�ساء الفل�سطيني���ات اللواتي 
يعان���ن من العن���ف اأن يف�سحن عن �سكواه���ن، واأن يتلقن الدعم ملواجهة 

هذا العنف. 

توؤثر الكثري من العوامل على الن�ساء الفل�سطينيات وعلى حقهن يف الو�سول 
اإىل اخلدمات؛ فاالأع���راف والتقاليد االأبوية ال�سائدة واالحتالل الع�سكري 
الطوي���ل االأمد يح���دون معًا م���ن ا�ستقاللي���ة امل���راأة وقدرتها عل���ى تقرير 
م�سريه���ا، اإ�ساف���ة اإىل الت�سريعات التي ال تق���دم احلماية الكافية حلقوق 
الن�ساء، والنق�س يف املوؤ�س�سات اخلدماتية للن�ساء املعنفات كمراكز االإيواء 

والبيوت االآمنة.

ويف ظ���ل عادات وتقاليد جمتمعي���ة تعترب ق�سايا العن���ف م�سكلة �سخ�سية 
عائلية ولي�ست م�سكلة اجتماعية، وحترتم املراأة التي ت�سمت عند تعر�سها 
للعن���ف، جند الن�س���اء ال يف�سحن عن العنف وي���رتددن يف التوجه ملزودي 
اخلدم���ات خوفا م���ن لوم املجتمع، اأو خوفا من انتق���ام الزوج واالأقارب ان 

حتدثن بامل�سكلة، اأو رف�سًا منهن لرتك اطفالهن. 

وحن تتوجه املراأة املعنفة لطلب امل�ساعدة من مقدمي اخلدمات ال�سحية 
اأو ال�سرط���ة اأو م���ن املوؤ�س�سات التي تق���دم اخلدمات للن�س���اء؛ فاإنها قد ال 
تتوجه مبا�سرة للجهة التي ت�ستطيع م�ساعدتها، كما انها قد ت�سل اخلدمة 
وت���رتدد يف االف�ساح عن تعر�سها للعنف؛ من هن���ا تربز اهمية بناء نظام 
حتوي���ل ي�ساهم يف الك�سف عن تعر�س الن�س���اء للعنف حتى واإن اأتن لطلب 
اخلدم���ة حت���ت اأي م�سمى اآخ���ر، نظام ي�سم���ن التعامل مبهني���ة وب�سورة 
اأخالقي���ة م���ع الن�ساء املعنفات، ويح���ل اإ�سكالية نق�س البيان���ات ال�سمولية 

حول مدى انت�سار العنف �سد املراأة يف فل�سطن.

م�ش��روع »تكام��ل«: اإج��راءات واأنظمة لتحوي��ل الن�شاء 
املعنفات اإىل اخلدمات

م���ع بداية ع���ام 2009، وبتمويل من املفو�سية االأوروبي���ة اأطلق مركز املراأة 
لالإر�س���اد القان���وين واالجتماع���ي بال�سراك���ة م���ع موؤ�س�سة ج���ذور لالإمناء 
ال�سح���ي واالجتماعي م�سروع »بن���اء نظام حتويل خدمات قانوين- �سحي 
– اجتماع���ي م�ست���دام يف االأرا�س���ي الفل�سطينية املحتل���ة- تكامل« وذلك 

به���دف امل�ساهمة يف حت�سن تقدمي اخلدمات القانونية وال�سحية واالجتماعية 
للن�ساء �سحايا العنف القائم على النوع االجتماعي واملعر�سات خلطر العنف.

ياأتي امل�س���روع ان�سجامًا مع اخلطة اال�سرتاتيجي���ة ملناه�سة العنف �سد املراأة؛ 
وتلبي���ًة الحتياج���ات الن�س���اء املعنف���ات، واملوؤ�س�سات اخلدماتي���ة يف القطاعات 
ال�سحي���ة واالجتماعي���ة والقانونية، ومتتينًا لتبادل اخل���ربات يف ق�سية العنف 

�سد املراأة اإقليميًا ووطنيًا.

عم���ل »تكامل« عل���ى ت�سميم امل�س���ودة االوىل لنظ���ام متكامل لتحوي���ل الن�ساء 
�سحاي���ا العن���ف اإىل اخلدمات من خ���الل الت�سبيك بن املوؤ�س�س���ات احلكومية 
وغ���ري احلكومي���ة والدولية العامل���ة يف جمال العن���ف �سد املراأة، فت���م ت�سكيل 
جلن���ة توجيهي���ة للم�سروع من �سن���اع الق���رار يف املوؤ�س�س���ات احلكومية بهدف 
توف���ري االإدارة والتوجيه اال�سرتاتيجي للم�سروع، باالإ�سافة اإىل تبادل املعلومات 
وا�ستك�ساف التحديات التي تواجه املوؤ�س�سات يف عملها لال�ستفادة من جتاربهم 
يف العم���ل يف النظ���ام القائ���م، والتح�سري على امل�ستوى احلكوم���ي لتبني نظام 

التحويل املقرتح والربوتوكوالت واملناهج املطلوبة. 

كما حر�س امل�سروع على العمل الت�ساركي مع وزارة �سوؤون املراأة ووزارة ال�سوؤون 
االجتماعية ووزراة ال�سحة وال�سرطة الفل�سطينية منذ البداية؛ فكانت ال�سراكة 
ع���رب امل�ساركة الفاعلة يف جلان امل�سروع الفنية والتن�سيقة، ورعاية وزارة املراأة 
لور�س���ة الوطني���ة لنظام التحوي���ل، وللموؤمتر االقليمي »نحو بن���اء نظام حتويل 
خدمات���ي للن�س���اء املعنفات« يف اآذار 2010، ا�ساف���ة اإىل توقيع مذكرات تفاهم 

مع وزارتي املراأة وال�سوؤون االجتماعية لتبني النظام.

ت�ستم���ل م�س���ودة نظام التحوي���ل على تقرير و�سف���ي لواقع احل���ال، يهدف اإىل 
و�س���ف الو�سع القائم يف القطاع���ات املختلفة من نواحي اجلاهزية للتعامل مع 
الن�ساء املعنف���ات، كما ت�ستمل امل�سودة على تو�سي���ح للمفاهيم املتعلقة بالعنف 
�س���د امل���راأة، وثالثة بروتوك���والت للتعام���ل مع الن�س���اء املعنفات وه���ي خا�سة 
بالقط���اع ال�سح���ي والقط���اع االجتماعي والقط���اع ال�سرطي، ته���دف معًا اإىل 
توحي���د اإجراءات التعامل مع الن�ساء املعنف���ات يف كل قطاع، مبا ي�سمن توحيد 
املفاهيم املتعلقة بالعنف �سد املراأة لدى مقدمي اخلدمات، وحق املراأة املعنفة 

يف احل�سول على اخلدمات بطريقة مهنية واأخالقية.

جتريب النظام
ولغاي���ات تقييم النظام، وتعديله، وتطوي���ره، وبهدف جتربة النظام يف كل 
من حمافظتي رام اهلل واأريحا، فقد  قام م�سروع »تكامل« حتى االآن بتوقيع 
مذك���رات تفاهم مع وزارت���ي �سوؤون امل���راأة وال�سوؤون االجتماعي���ة، اإ�سافة 
اإىل حمافظ���ة رام اهلل، وجمعية الهالل االحم���ر الفل�سطيني، ووكالة غوث 
وت�سغي���ل الالجئ���ن الفل�سطينين، وجلان العمل ال�سح���ي، وموؤ�س�سة �سوا، 
ومرك���ز االإر�ساد الفل�سطيني، و�سندوق النفقة، وجمعية املراأة الفل�سطينية 
للتنمي���ة، وجمعية انعا�س وحماية االأ�سرة، وعمادة �سوؤون الطلبة يف جامعة 
بريزي���ت، ودوائ���ر االإ�سالح االأ�س���ري يف املحاكم ال�سرعي���ة، ومركز عالج 

وتاأهيل �سحايا التعذيب.
ولغايات التجريب، فقد مت تزويد الكوادر العاملة يف املوؤ�س�سات ذات العالقة 
بالتدريب على النظام. كما �سيتم تقييم النظام وحتديد الفجوات بعد مرحلة 
التجريب، بحيث يتم تعديله وتطويره وفقًا ملالحظات العاملن على النظام.

العمل مع اللجنة الوطنية ملناه�شة العنف �شد املراأة
والأهمي���ة دور اللجنة الوطني���ة ملناه�سة العنف، فقد حر����س امل�سروع على  
التعاون معها ب�سكل تام خالل جميع مراحل امل�سروع؛ اإذ مت عر�س امل�سروع 
واالإط���ار الع���ام للربوتوك���والت على اللجن���ة بتاريخ 12 كان���ون اول 2009، 
وبتاريخ 10 ت�سرين ثان 2010، وننظر اإىل عر�س النظام املعدل عقب فرتة 
التجريب على اللجنة عرب وزارة �سوؤون املراأة، متهيدا الإقراره ومن ثم رفعه 
بوا�سطة اللجنة اإىل جمل�س الوزراء الإقراره نظامًا وطنيًا م�ستدامًا لتحويل 

الن�ساء املعنفات اإىل اخلدمات التي يحتجنها.
مناهج »العنف �شد املراأة«

تقوم كليات الطب، والتمري�س، والقبالة �سنويًا بتخريج اعداد من مقدمي 
اخلدم���ات اللذي���ن ي�سكلون اخل���ط اال�سا�سي االول يف التعام���ل مع الن�ساء 
املعنفات اللواتي ي�سلن اىل مراكز اخلدمات ال�سحية بجميع م�ستوياتها. 
وادراكًا م���ن “تكامل” الهمية دور مقدمي اخلدمات ال�سحية، فقد �سعى 
امل�س���روع اإىل تعزي���ز الوعي بالن���وع االجتماعي وكيفي���ة التعامل مع حاالت 
العنف القائم على اأ�سا�س النوع االجتماعي من خالل تطوير م�ساق م�ستقل 
ح���ول “العنف �سد املراأة” من اأج���ل ادراجه يف مناهج الكليات ال�سحية. 
واله���دف من هذا امل�ساق هو تدريب وحت�س����س مقدمي اخلدمات ال�سحية 
لق�سايا العن���ف �سد املراأة من نواحي التق�سيع���ن العنف، وتقييم م�ستوى 


