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  المعنفات" للنساء الوطني التحویل نظام وتطبیق تفعیل "
  

  باسم د. الحاج،أمل  نجمة سمحان، خلود السید، غادة مدموج، مارینا زاید، عالء العكر، حماد زكي، الحضور مع حفظ األلقاب:
  .ةالحج رانیا، حجاز تغرید حماد، مھا عواد، إسماعیل ،حجة د.ضیاء ، ناجي

  .ربھ : حنان سعید، محمد عبدطاقم مفتاح

  : لمیاء شاللدة جبرینالمیسرة

  

  مقدمة:

تطویر السیاسات الوطنیة بما في إلى "مفتاح" ة الدیمقراطیو سعي المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالميفي إطار 
اء على جمیع أشكال العنف ضد المرجعیات المعنیة بتعزیز المساواة بین الجنسین والقضإلى ذلك القطاعیة وتعزیز استجابتھا 

حایا العنف المبني على النوع بفرص وصول النساء والفتیات ض ویتأثردور جوھري یؤثر ولما للقطاع الصحي من  ،النساء
، خصصت خطة العمل لدى مؤسسة وحصولھن على خدمات القطاع بما في ذلك الصحیة باألمنشعورھن  إلىاالجتماعي 

التحویل الوطني حیث یقضي  بأحكام نظامالجھات التي خوطبت  إحدى اباعتبارھاستھدف وزارة الصحة  اأساسی تدخالمفتاح 
، للوصول تعنى بتحلیل واقع تطبیق النظام والعقبات التي تحول دون اإلفادة القصوى من أحكامھ ،تالتدخل بتطویر ورقة سیاسا

على الخدمات المقدمة  إیجاباھذا النظام وتنعكس  أحكاملى من قبل الموارد العاملة في القطاع تسھم في توطین ممارسات فضإلى 
  .النساء المتوجھات لطلب الخدمة إلىمن قبلھ 

نظام التحویل الوطني لغایات  بأحكاممشاورات مؤسسیة مع القطاعات الثالث التي خوطبت  عقد"مفتاح"تتابع وحیث 
ة یواالجتماع ةالشرطی اتمع القطاع لقاء تشاوريعقد  وإذ ،فعیل وتطبیق النظام الوطنيت إلىتقود  ورقة سیاسات إلىالوصول 
لتحلیل واقع القطاع الصحي بمكوناتھ وموارده من منظور  ،تخصصي لقاءعقد كذلك  شریكة ذات عالقة، وأطرافوالصحیة 

ي جمع بین مؤسسة ذھذا اللقاء بناء على مخرجات االجتماع الجاء و. 16/12/2015بتاریخ   الوطني للنساء المعنفاتالنظام 
استھدف وقد   الوزارة،مفتاح ووزیر الصحة والذي عبر عن اھتمامھ بتوطین ھذا النظام في السیاسات والتدابیر التي تتطلع بھا 

  .وشركائھ ة من ذوي العالقة ال سیما صناع قرار وفنیین منتدبین عن القطاع/امشارك 16اللقاء الموسع والذي حضره قرابة 

  على النحو التالي:نتائجھا جاءت أبرز  ،وتوصیات عدة المذكورة إلى نتائج الجلسة خلصت

  ضعف اإلمكانیات والموارد، الخبرات الالزمة لتطبیق أحكام النظام الوطني للنساء المعنفات.  -
الوعي المتفاوت وغیاب المعرفة الموحدة بشان أحكام وبروتوكوالت النظام الوطني للنساء المعنفات، وماھیة  -

 االلتزامات التي أوجبھا على القطاع الصحي بمكوناتھ وموارده.
مقدمي الخدمات لدى القطاع یعتقدون بان النظام ینطبق فقط على النساء أن ضیق في تفسیر أحكام النظام حیث  -

ھا على لقطاع الصحي لغایات عدة واحدة منإلى یتوجھن  اكبیرعلما بان جزء  –المعنفات التي یتم إحالتھن إلى القطاع 
في  واالستباقیةیستفید من األحكام الوقائیة أن على القطاع الصحي أن ما یعني  -ألحد أشكال العنفن ھتعرضاألقل 

 أشكال العنف. ألحد النظام للكشف عن حاالت تعرضن للعنف مع الكشف عن تاریخ تعرضھن 
 للضحیة وتقدیر درجة الخطورة.ذلك على المصلحة الفضلى وأثر  سوء تقدیر لمفھوم تقریر المصیر للضحایا، -
غیاب خطة عمل تعنى بتوطین أحكام ھذا النظام في مجموع السیاسات واإلجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل  -

 القطاع.
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غیاب أداة مستدامة لمتابعة وتقییم المستجدات ذات الصلة بأحكام النظام ال سیما غیاب نظام ربط موحد فیما بین  -
 المختلفة وباقي الشركاء. مكونات القطاع

وھو ما انعكس سلبا على فرص التطویر  ضعف التنسیق فیما بنین القطاع الصحي والقطاعات االجتماعیة والشرطیة، -
واإلفادة من دروس مستفادة، كذلك ما مس بضحایا العنف المبني على النوع االجتماعي التي تتم إحالتھن من قبل 

 العالقة. القطاع إلى القطاعات األخرى ذات
إلى المساس یؤدي تقدیمھم/ن للخدمة مما  أثناء بأمنھمھناك فجوة تھدد مقدمي الخدمات وھي ترتبط بعدم شعورھم/ن  -

 بجودة الخدمة المقدمة.

  سیاسات تفعیل وتطبیق النظام الوطني للنساء المعنفات:

إلى خطط القطاع الصحي بجمیع مكوناتھ للوصول  وتضمینھ فيالنظام الوطني إلعمال تھدف السیاسات المقترحة 
  استكمال منظومة الحمایة للنساء المعنفات:

  تعمیم المعلومات حول أحكام النظام الوطني للنساء المعنفات: : أوال

یطال جمیع مكونات القطاع، إلعادة تعمیم أحكام النظام الوطني تصدیر تعمیم داخلي من قبل وزیر الصحة  من خالل
مدونة سلوك واحدة لتطبیقھا من قبل جمیع مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في القطاع، وإلزامھم/ن  وصوال إلعداد الملزمة

  بتقدیم تقاریر إلى الجھات المختصة حول حاالت العنف ضد النساء المعنفات والمتوجھات لطلب الخدمة.

  :ل ذلك فيتطویر القدرات ورفع كفاءة الخدمات المقّدمة على أن یتمث ثانیا:

، وتوفیر التدریب المستمر لمقدمي الخدمة الطواريءوأقسام  األولیةمقدمي الخدمات في مراكز الرعایة رفع قدرات  
من خالل مد األطباء والممرضین/ات المتواجدین في تلك المراكز بالدورات المتخصصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، 

  التي تؤھلھم لتطبیق النظام الوطني للنساء المعنفات.

  :ن خاللم السیاسات والقوانین وتطویر مراجعة ثالثا:

 تطویر برتوكوالت وإجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع النساء المعنفات والمتوجھات لطلب الخدمة من القطاع، 
 تعنى بتوطین أحكام النظامبناء خطة عمل وأیضا فیما یتعلق بحمایة مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في القطاع الصحي، 

  .خطط الوزارة في ومأسستھ

  :ق والمتابعة بین القطاع الصحي وبین القطاعات االجتماعیة والشرطیةرابعا: رفع مستوى التنسی

تنسیق على مستوى صانعي القرار في المدیریات بال تقنیة علیا تقوم تشكیل لجنةمن خالل  یتم تجسید ھذه السیاسة
الخدمات الصحیة للنساء رسم سیاسات لتطویر مستوى و النظاموتطبیق تفعیل لمتابعة مكونات القطاع الصحي تتضّمن كافة 
سیاسات حول تقدیم خدمات الطّب ضع وو المبني على النوع االجتماعي والمتوجھات لطلب الخدمة من القطاع، ضحایا العنف

المبني على النوع لضحایا العنف  األولیةالطبیة  توفیر الخدمات الصحة نساء ضحایا العنف في مراكز وزارةالنفسي لل
  .مجانًااالجتماعي 

  :مكونات القطاع تشملالمعنفات  العمل على إعمال النظام الوطني للنساء ةمأسسخامسا: 

تحدد المھام والمسؤولیات بما من نقاط االتصال لفریق المستحدث ل من خالل، تطویر خطة تشغیلیة یتم تجسید السیاسة
لدى القطاع والفئات الخارجیة من شركاء ومؤسسات ونساء متوجھات لطلب ة الداخلیالفئات في ذلك تنسیق العالقات فیما بین 

  الخدمة. 
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  أما فیما یتعلق بأھم التوصیات:

بموجب تعلیمات داخلیة تصدر عن الوزیر تطال جمیع مقدمي  النظام الوطني للنساء المعنفات إعادة تعمیم أحكام -1
 الخدمات في المدیریات والفروع في القطاع المذكور.

 النظام. بأحكام جمیع مقدمي الخدمات لدى القطاع الصحي في فعالیات بناء القدرات ورفع الوعي  إشراك ضرورة -2
ورصد التدخالت واألنشطة الالزمة لتفعیل  ،تنظیم مشاورات فنیة داخلیة فیما بین مختلف مكونات القطاع -3

لتنفیذ ھذه األنشطة  ةلالزماالخطة التنفیذیة للوزارة بحیث تخصص الموارد  وتضمینھ فيوتطبیق النظام 
 والتدخالت من ناحیة وتتابع مما تقدم من نتائجھا.

الخدمات في مقدمي  تحلیل الحتیاجات أداةباعتبارھا رقة السیاسات من قبل صانع القرار، تبني مخرجات و -4
میع مكونات الذي یستدعي تشكیل فریق تقني من نقاط االتصال لج األمروتنفیذ ما ورد فیھا من توصیات. ،القطاع

ھذا النظام على أثر المعنیة بالنظام من ناحیة وقیاس  األنشطةالقطاع تدعم فرص تطویر وتطبیق خطة عمل في 
 الممارسات في ھذا السیاق. أفضلتبني التدابیر الالزمة لتسطیر  إلىالنساء المتوجھات لطلب الخدمات وصوال 

والفریق المستحدث في جمیع الفرق  التقنیة الناشئة لدى الوزارة ال  المرأةدعم فرص انخراط وحدة تنمیة وصحة  -5
 سیما فرق التخطیط.

فیما بین وزارة الصحة (القطاع الصحي  االستراتیجیةتعزیز العالقات إلى تفعیل وتطویر مذكرات تفاھم تھدف  -6
أفضل وتحقیق  لنھوض بھا،واالمختلفة توحید الجھود  لألطرافبما یتیح  ،والقطاع الشرطي والقطاع االجتماعي)

 نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات.إطار الممارسات في 
قراءة ومراجعة معمقة في مجموع التشریعات الناظمة لعمل مقدمي الخدمات في القطاع الصحي لغایات الحد من  -7

والمتوجھات لطلب الخدمة.(قانون الخدمة  الفجوات التي تتیح للغیر المس بسالمة مقدمي الخدمة للنساء المعنفات
 قانون مراكز الحمایة) الشؤون االجتماعیة، المدنیة، قانون نقابة األطباء،

إن واالجرائیة الجزائیة البدء بمراجعة اللوائح من الضروري  ا،داخلی الوطني  بالتوازي مع تطبیق نظام التحویل -8
 تطویرأو ، أحكامام وفق ما ورد في متنھ من النظأحكام لتطبیق االمتثال ب یتوافق  ھا بما یتم تعدیلوأن  ،وجدت

 النظام الوطني.إلى أحكام مستندة الئحة جزاءات شاملة وعامة لكافة القطاعات  واستحداث
الضرورة التأكید على أن التقاریر التي قد تتقدم الضحیة بطلب الحصول علیھا من مقدمي الخدمات في  من -9

دعوى جزائیة بحجة عنف مبني على النوع االجتماعي تكون معفاة من أو القطاع الصحي لغایات مباشرة شكوى 
 الرسوم. 

  

  


