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 توصیات سیاساتیة حول تطویر نظام إدارة المعلومات المتعلق بموضوع العنف المبني على النوع
  االجتماعي 

  
مھیرة قنداح، عبلة ابو  ، شذى عودة،سائدة االطرشنجمة سمحان،  سوسن كنعان،  ،عاصيالسناء  :مع حفظ األلقاب الحضور

  ، الھام سامي، صباح سالمة الرب
  

  سعید حنان الشعیبي، لمیسطاقم مفتاح: 
 

  سمیة صایج د. المیسرة:
  

  مقدمة 
  

ً  المعلومات یقصد بھ جمع وإدارة وتوزیع المعلومات إدارةنظام  من مصادرھا المختلفة ولمن یحتاجھا بوصفھا موردا
نظام المتحدة للسكان األمم . وعرف صندوق )1( واالدارة بین تقنیة المعلومات وعلوم الحاسبات جمع ماوت للمؤسسة استراتیجیا

یساعد على بناءه وانما  ،الحالة والتعامل معھا إلدارةالعنف المبني على النوع االجتماعي لیس فقط بإدارة المعلومات المتعلق 
أنھ وصف على  النظامذا ھ أنكما . النھوض االجتماعي الوقایة من العنف واالستجابة لھ والتنسیق بین المؤسسات للمساھمة في

 وتعاونیة ممنھجةتشاركیة وعملیات  إلى شیریو ،العنف المبني على النوع االجتماعي حول لرئیسیةاواألدلة یوفر المعلومات 
وتنسیق برامج العنف  تمكینوأنھ یعمل على  ،وأخالقي آمن بشكل والمعلومات البیانات واستخدام وتبادل وتخزین وتحلیل لجمع

ھو  المعلوماتإدارة األساسیة لنظام  ن المسؤولیة، وأالمؤكدةالمبنیة على البیانات والمبني على النوع االجتماعي ذات الجودة 
   )2(المعرضین للعنف المبني على النوع االجتماعي والعاملین معھماألفراد افراد المجتمع وخاصة  حمایة جمیع

  
التغییر االجتماعي لما یخدم حمایة حقوق النساء في المجتمع الفلسطیني ومن أجل معرفة مدى وللمساھمة في عملیة 

المرجوة من خالل تنفیذ السیاسات والبرامج الضروریة أھدافھ في تحقیق  الوطني للنساء المعنفات مساھمة نظام التحویل
من فإنھ .  )3()7جتماعیة والقضائیة (نظام التحویل ص.تحقیق الحمایة والرعایة للمرأة في القطاعات الصحیة واالإلى للوصول 

قاعدة بیانات موحدة  وجودومنھا؛ الضروري العمل على وضع آلیات لتمتین شبكة العالقات بین ھذه القطاعات لحمایة المرأة 
أساس وبناء نظام متابعة وتقییم لتطویر المؤشرات االحصائیة المبنیة على  ،حول العنف تستخدم من قبل المؤسسات العاملة

  .)4()64ص.   2019-2011لمناھضة العنف للعام  النوع االجتماعي (االستراتیجیة الوطنیة
  

وبمشاركة المؤسسات ذات العالقة بنظام التحویل  "مفتاح"سسة بادرت مؤالمنشودة أعاله رؤیة ساھمة في تحقیق الم
   :الى تفھد ورقة سیاسات إلعداد الوطني للنساء المعنفات "تكامل"

 مناقشة االجراءات المعمول بھا والمتعلقة بموضوع العنف المبني على النوع االجتماعي والمساند لعمل نظام التحویل .1
 ”"تكامل الوطني

 المبني على النوع االجتماعيبموضوع العنف مناقشة االجراءات المعمول بھا والمتعلقة بنظام إدارة المعلومات  .2
طرح توصیات عملیة تسعى من خاللھا الى طرح رؤیة تنفیذیة حول جدوى تطویر نظام ادارة المعلومات المتعلق  .3

 بموضوع العنف المبني على النوع االجتماعي. 
  

ؤیة تنفیذیة حول جدوى طرح رإلى والتي تطرح من خاللھا توصیات عملیة تسعى من خاللھا  ھذه إعداد ورقة السیاساتولغایة 
بحیث یحدد دوره المساند لعمل نظام التحویل  ،المعلومات المتعلق بموضوع العنف المبني على النوع االجتماعيإدارة تطویر نظام 

األھلیة لمنتدى المنظمات  التابع وبنك المعلومات بع لوزارة المرأةاالت "تكامل" واالجراءات التنظیمیة المساندة للمرصد الوطني للعنف
مع  21/12/2016والثانیة بتاریخ  28/11/2016بتاریخ االولى  تینجلس فقد تم عقد.  لمناھضة العنف ضد المرأة الفلسطینیة

 منھا العالقة ذات شریكة وأطرافة المدنیة، الشرط القطاعات الرسمیة ومنھا وزارة المرأة، وزارة التنمیة االجتماعیة، ممثلي
 لإلرشادالمرأة مركز ، لجان العمل الصحيھلیة منھا مؤسسات أو .صندوق االمم المتحدة للسكان ،مركز االحصاء الفلسطیني
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لمناقشة السیاسات العامة حول ھذه  لمناھضة العنف ضد المرأة األھلیة الفلسطینیةواالجتماعي ومنتدى المنظمات القانوني 
  . الورقة

  
    إطار العمل 
تخص العنف المبني على النوع وإحصائیات لبیانات  ااستطالعسریعة تضمنت  ةتقییمیت دراسة تمتین، الجلسعقد قبل 

المؤسسات الرسمیة  ممثلي م عقد مقابالت معمقة مع. كذلك ت)2016-2010(األعوام خالل  االجتماعي والموجھ ضد المرأة
حمایة ة المدنیة/والشرطوالبیرة  هللا محافظة راممیة االجتماعیة، وزارة التن المرأة، وزارة الصحة، شؤون المعنیة ومنھا؛ وزارة

واالجتماعي ومنتدى رشاد القانوني مركز المرأة لإلمنھا  ؤسسات األھلیةمن الم العالقة ذات شریكة ومع أطراف ،االسرة
ھذه  معمقة استطالع الرأي حول التزامالمقابالت الاستھدفت . لمناھضة العنف ضد المرأة األھلیة الفلسطینیةالمنظمات 
االت الح حولوالتشبیك  برصد المعلوماتكل منھم  ودور ،المعنفات للنساء الوطني التحویل نظام بتطبیق وتوطینالمؤسسات 

مناقشة البیانات  وتم ).1(ألملحق  امتابعتھولمرأة المعنفة لوطبیعة تسجیل الخدمات التي تقدم  تلك المؤسساتإلى التي ترد 
ً ركزحول الموضوع مالسیاسات العامة تي جلسجمعھا خالل تم  والمعلومات التي على نظم المعلومات التي یطبقونھا  ا

  وكانت النتائج التالیة:  المعلومات وادراجھ ضمن االولویات لعملھم ادارة جرى عدة اقتراحات لتعزیز دور نظامو .بمؤسساتھم
  

  التي تخص العنف ضد المرأة واالحصائیات البیانات المالحظات حول 
  

 ونسبتھ بین مختلف المؤسسات العاملة في ضد المرأة في األرقام والمعطیات المتعلقة بمستویات العنف  اھناك تضارب
 ھذا المجال.

  

  والتضارب في المعلوماتالمشكلة،  ) تظھر حجم2ات التي تمت مراجعتھا (ملحق الدراساإلحصائیات المعروضة في 
عدد ت. وھذا التضارب یعزى لواالرقام في رصد ھذه االحصائیاتات ثغروجود  یشیر إلىخبر عنھا المنشورة والم

مما یستوجب االستناد إلى  بھذا الصدد المعلوماتالمرجعیات والمنھجیات المختلفة بما فیھا التعریفات لجمع 
كأساس مرجعي  )والمرصد مستقبال  الفلسطیني إلحصاءل يمركزالجھاز الاإلحصائیات والمعلومات الوطنیة فقط (اي 

  .بھذا الخصوص
 

  من صیغة لمفھوم واحد مثال؛ (زنا، ھتك إدراج أكثر ھناك فروقات في مفاھیم العنف وفھم األفراد للعنف حیث تم
تبني تعریف العنف الوارد  في االستراتیجیة قد تم  ھذه ضمن ورقة السیاساتو. عرض، اعتداء جنسي، اغتصاب)

المرأة "سلوك أو تصرف موجھ ضد والذي ینص على أنھ  ،)2019-2011(للعام  المرأةالوطنیة لمناھضة العنف ضد 
األعمال والتھدید بھذه والنفسي، والجنسي، واللفظي، والحرمان  االجتماعي واالقتصادي دي، سبجمیع أشكالھ؛ الج

. سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر ویؤدي الى الحاق أنھا أنثى، وسائر أشكال الحریة وذلك بسبب واإلكراه
ذلك في الحیاة العامة أو  اجتماعي أو اقتصادي بھا، سواء حدث ضرر أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو عقلي أو

 ت. المعلوما إدارة ) ولیكون المرجعیة عند تطویر نظام69(ص.  الخاصة"
  

  االستنتاج العام 
  

   التحویل نظام تطبیق
  

عملھم حیث البعض في مجال  اھام اركناعتبروه إذ  ،وتوطینھ بمؤسساتھم نظام التحویلبتطبیق أقر الجمیع بالتزامھم 
 /والشرطة یتناسب مع عملھم مثل وزارة الصحة، وزارة التنمیة االجتماعیة، على نماذج التحویل بما ومنھم من عدل 

 ھبفھم مرتبطة طرف كل نظر وجھة من الحمایة منظومة لتطبیق مفتوحا الباب یترك بدوره وھذاوحدة حمایة االسرة. 
ضعف التواصل والتشبیك فیما ومما یشیر أیضا الى  .الوطني للنظام استنادا ھب المنوط للدور ولیس ،بھ یقوم الذي للدور

) 27المادة رقم ( 2013المقر عام  التحویل لحاالت العنف كما نص نظامبینھم مما أدى الى عدم تقدیم الخدمة الشاملة 
یراعي مقدمو الخدمات تبني مؤشرات القیاس التالي؛ "أن إلى والتي أشارت  تتعلق برصد البیانات وجمعھاوالتي 



]ةماع تاسایس ةسلج 2017 ،ناسین 20 [  
 

3 
 

وعلى ان تكون ھناك  ،ووضع آلیات تبین طریقة جمعھا واالتفاق على نوعیة التقاریر المطلوبة لتطویر سیاسات العمل
   ). 34(ص. "جھة مسؤولة عن الرصد والتنسیق بین المؤسسات

  
لمقدمي الخدمات والكوادر التي تقدم التدریب والتوعیة جمیع القطاعات الرسمیة واألھلیة التي تمت مقابلتھا أفادت بأنھا  •

من  االستمراروأضافوا أنھم بحاجة الى  .تنفیذ النظام والتعامل مع النساء المعنفاتلدیھا حول نظام التحویل وكیفیة 
للوصول الى تحقیق الحمایة والرعایة للمرأة في القطاعات الصحیة واالجتماعیة والقضائیة. كما ھیل أوالت التدریب

الحاجة الى اعادة النظر من الناحیة االداریة في إلى مما یشیر مؤسساتھم بأشاروا الى التنقالت للكوادر التي تدربت 
الكوادر لدیھم خاصة ھو نقص إلیھا مشكلة أخرى تم االشارة واالستفادة من الذین تأھلوا للعمل مع النساء المعنفات. 

دد حمایة األسرة مما یستوجب العمل على تذلیل العقبات لزیادة ع والشرطة/ووزارة الصحة  التنمیة االجتماعیة وزارة
 مقدمي الخدمات  

 
تم توضیح و، العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة مفاھیم بینباآلراء  اتضاربھناك أن وتبین أیضا  •

فیما یتعلق بنظام التحویل، یجب تركیز الجھود على حالة العنف " :كالتاليالسیاسات العامة ات جلسھذه النقطة خالل 
وكذلك  ،العمرعن نظام التحویل یتعامل مع النساء المعنفات المتزوجات بغض النظر فان وبالتالي الموجھھ ضد النساء. 

  ."سنة 18فوق عمر غیر المتزوجات 
 

 نظام التحویلنظام المعلومات ومفھومي بین في الردود من قبل المؤسسات ذات العالقة  تداخال/ اخلطكان ھناك وكذلك  •
 . المعلومات وما بین المرصد الذي تشرف علیھ وزارة شؤون المرأةادارة وصعوبة التمایز ما بین نظام 

 
 المنظمات األھلیة لمناھضة العنف ضد منتدى كما ورد من المعلومات والمرصدإدارة ولتوضیح العالقة ما بین نظام  •

  ؛  المنتدى -المرأة
وبتمویل من صندوق إنشاؤه تم  ، فقدمنتدىال ھدافأمن ضمن استراتیجیة وھو والذي المعلومات إدارة بالنسبة لنظام 

    حول أعداد النساء والفتیات اللواتي یأتین لتلقي الخدمات الصحیة، للمساھمة في توفیر البیانات   االمم المتحدة للسكان
حجم ھذه الظاھرة وأشكال العنف حول  ةواصدار تقاریر دوریوأیة خدمات أخرى االجتماعیة، والقانونیة  -والنفسیة

المقدمة حتى یتسنى للمؤسسات المعنیة وبناء البرامج والمشاریع وبناء قدرات العاملین لالستجابة بیعة الخدمات وط
فان وھذا  للتحرك السریع حسب الحالة.الفاعلة للقضاء على ھذه الظاھرة وتوثیق الحاالت بھدف تطویر برامج التدخل 

الجھات الحكومیة  لبھدف رسم سیاسات وتدخویغذیھ بالمعلومات سوف یخدم المرصد الوطني المعلومات  نظام ادارة
  .وتحدیدا وزارة المرأة للحد من ظاھرة العنف 

 
  :وزارة المرأةمیة من یفاھمبالوثیقة ال وردالمرصد الوطني للعنف ضد المرأة كما ولتوضیح عمل  •

ھو مجموع المؤسسات الوطنیة "الحكومیة والمجتمع المدني" التي تقوم باستقبال حاالت العنف المجتمعي ضد المرأة، ف
ویتكون من رئیسة المرصد وھي وزارة شؤون المرأة، واألعضاء المؤسسات التي تستقبل حاالت العنف المجتمعي 

أو مرصد یضاف للمراصد الموجودة، أو انھ بدیل او ضد المرأة بجمیع اشكالھا. والمرصد الوطني لیس جسم مستقل، 
صد العاملة تحت اطار المرصد الوطني وفق منھجیة وآلیة امن المراصد العاملة، بل ھو یجمع كافة المر أليمكرر 

  .)5( عمل واضحة
م استقبالھا من اعضاء المرصد على تیعن حاالت العنف ضد المرأة التي  علمیة منظومةتوفیر  :الھدف العام للمرصد       

اتفق ف العنف ضد المرأة كما یعرات. ھذا ویستند المرصد على تمتخذي القرارو المستوى الوطني لصانعي السیاسات،
أھداف خاصة وضع فقد تم  ھلیاتآوتنفیذ عمل المرصد ولتوضیح  .2019- 2011مناھضة العنف  استراتیجیةھ في یعل

   )3كما ورد بالملحق (الھدف العام للمرصد لتحقیق وقابلة للتطبیق والقیاس 
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  المعلومات  إدارة ظامن  
كان  رونیة عند البعض.تھم والكمعظملدى یدویة أرشفة یوجد بینما  ال یوجد نظام معلومات موحد بین جمیع القطاعات •

التي تمت مقابلتھا كون كل منھم لدى المؤسسات  2016لسنة  العنف حاالتلأرقام  علىفي الحصول ھناك صعوبة 
 یحاول رصدھا بمؤسستھ بنھایة السنة. 

 
من خالل المقابالت والنقاش غیاب التنسیق والمتابعة من لنماذج التحویل فقد تبین المؤسسات  وبالرغم من استعمال •

 جماع على نفس الحالة اإلغیاب قبل القطاعات المعنیة مما أدى الى 
  

وال یتم تدویر المعلومات بین الشركاء مما یتسبب إلیھا،  المتوجھة الجھةكل حاالت العنف یتم تسجیلھا حسب  •
  .باالزدواجیة في البیانات واالحصائیات

 
أمنیة تحمل قوة  كجھةمع الشرطة كان التي تخص العنف بمعظمھ حول المعلومات لتواصل والتنسیق االلتزام با •

تشبیك حلقة ولكن لم یكن ھناك  ،ةأكثر من مؤسسیوجد تنسیق بین األحیان بعض وفي الفرض والتفاعل مع القضایا. 
 بخصوص حاالت العنف  كاملة بین القطاعات المعنیةومتابعة 

  
بین جھات  تعلق بالتنسیقیي ذ) وال44( 2016"مشروع قرار قانون حمایة األسرة من العنف" لسنة  قد أقرل •

دارة حمایة األسرة إعلى والنیابة العامة ووزارة العدل واالختصاص التالي: یتوجب على الوزارة، ومجلس القضاء األ
واالحداث؛ التنسیق فیما بینھم واتخاذ االجراءات الكفیلة بحمایة البیانات، واصدار االنظمة المناسبة المتعلقة بتنظیم 

) 24سري، والحصول على المعلومات الواردة فیھ، وضمان السریة (ص.نف األالسجل المركزي لحمایة ضحایا الع
)6.( 
 

الخدمات  یراعي مقدموبأن سریة الوثائق والمعلومات بوالتي تتعلق القانون  مشروع من نفس) 42مادة (نصت الكما و •
األسري. كما للجھات العاملة في قضایا العنف  جراءات المتخذة بشأن العنفالسریة التامة والخصوصیة في جمیع اإل

خفاء أي افادات شریطة ي او المؤسسات الرسمیة تلك الوثائق والتقاریر واإلماألسري تزوید مؤسسات البحث العل
معلومات أو دالالت تؤشر على ھویة الضحیة أو المعتدي أو الشھود، على أن یقترن ذلك بتعھد خطي ینظم من قبل 

 ).6() 23(ص.تلك المؤسسات 
  

    االجتماعي المتعلق بموضوع العنف المبني على النوعنظام إدارة المعلومات  وتطبیق تفعیل سیاسات
  

المتعلق بموضوع العنف المبني على النوع  إدارة المعلومات نظامل المقترحة رؤیة السیاسات تھدف
لمرصد الوطني وامساندة عمل نظام التحویل "تكامل" وب في خطط القطاعات بجمیع مكوناتھا وتضمینھااالجتماعي 

 :المعنفات للنساء الحمایة منظومة استكمال إلى للوصولللعنف 
  

  :المعنفات للنساء الوطني النظام أحكامتعزیز تطبیق  :أوال
 تفاھم مذكرات إلعداد وصوال الملزمةھ أحكام تعمیم إعادةونظام التحویل "تكامل" تعزیز تطبیق خالل  من  

أفضل  وتحقیق الجھود التنسیق والمتابعة لتوحید الھ یتیح بما بین القطاعات المختلفة العالقات تعزیز إلى تھدف
 المعنفات  للنساء الوطني التحویل نظام إطار في الممارسات

  
 االجتماعيالعنف المبني على النوع بالمعلومات المتعلق إدارة طرح رؤیة تنفیذیة حول جدوى تطویر نظام  ثانیا:     

 كافة من القرار صانعي مستوى على علیا تقنیة لجنة تشكیل خالل من المقترحة رؤیة السیاسات تجسید یتم  
المنظمات  منتدىلدى  وبنك المعلوماتالتابع لوزارة المرأة  للعنف لمرصد الوطنيمع ا بالتنسیق تقوم اتالقطاع

المناسبة وإصدار األنظمة  ،لرصد البیاناتالتنظیمیة اإلجراءات لرسم سیاسات  المرأة األھلیة لمناھضة العنف ضد
  ضحایا العنف لالسجل المركزي العالقة مع المرصد الوطني كونھ یعتبر المتعلقة بتنظیم 

  
 :المعنفات للنساء الخدماتمقدمي  كفاءة ورفع قدرات تطویر ثالثا:           

 حول نظام التحویل "تكامل" ومدھم بالدورات المستمر التدریب وتوفیر الخدمات مقدمي قدرات رفع
المرجعي والمشترك لجمیع القطاعات اإلطار انشاء بروتوكول یكون  خالل من المعلوماتإدارة نظام بالمتخصصة 
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 تطبیقإلى  تؤھلھم التيو تقاسم المعلوماتوتحلیل و یراعي االخالقیات المھنیة مثل السریة والخصوصیة عند جمع،
  .ونظام اإدارة المعلوماتالمعنفات  للنساء الوطني النظام

  
   توصیاتال

  
  اعتماد التعریف الوطني ألنواع العنف المبني على النوع االجتماعي استنادا إلى االستراتیجیة الوطنیة

 لمناھضة العنف 
 

 نظام المعلومات للیتم تضمینھا كأساس خالل الجلسات تم إقرارھا والتي  ذات العالقة االتفاق على التعریفات
 )   4(الملحقالذي سیتم العمل علیھ 

   

  تعزیز إلى تھدف بین القطاعات المختلفة تفاھم مذكرات تطویرمن خالل تعزیز تطبیق نظام التحویل 
 التحویل نظام إطار في أفضل الممارسات وتحقیق الجھود توحیدالتنسیق والمتابعة ل لھم یتیح بما العالقات
   33 فحة) ص6كما ورد في المادة ( المعنفات للنساء الوطني

 

 آلیات التنسیق والتعاون تطویر عمل على ال الضروري من الوطني، التحویل نظام تطبیقتعزیز  مع بالتوازي
 بنظامكما ورد  العنف تحاالمنھجیة لتوثیق لاللتزام بآلیات واألھلیة كافة المؤسسات الحكومیة وبین 

   33 فحةص )28المادة (الوطني  التحویل
 

 تم الذین الخدمات مقدمي صفوف في التنقالت ظاھرة لتخفیفالثالث  القطاعات في صناع القرار مع العمل 
المعنفات لتقدیم خدمات ذو كفاءة  للنساء التحویل وبروتوكوالت الوطني النظام على قدراتھم تدریبھم وبناء

 .عالیة للنساء المعنفات 
 

 وتأھیلھم وتدریبھم وفي  الخدمات لزیادة عدد مقدميالثالث  القطاعات في صناع القرار مع العمل
المؤسسات المختلفة ذات العالقة كون دائرة العنف مستمرة وعدد المؤھلین لمواجتھ غیر كافي وغیر مؤھل 

  لدى الجمیع لذلك یجب العمل على البعد التوعوي والتدریبي لبناء كوادر مؤھلة 
 

 قدرات  وتنمیة لتطویر مستمرین وتوعیة تدریب برامج تبنيالثالث  القطاعات في صناع القرار مع العمل
 الوطنيالتحویل  نظام باستخدام یتعلق فیمامراكز الخدمة الكوادر في و الخدمات مقدمي جمیع كافة

 التنسیق مع التركیز على أھمیة تفعیل وإجراءات التوثیق والرصد والتسجیل ةالمعتمد التحویل وإجراءات
  والتشبیك فیما بینھم.

 

 بالتنسیق مع المرصد الوطني  القطاعات تقوم من كافة القرار صانعي مستوى على علیا تقنیة لجنة تشكیل
 : منھاالمعلومات على نظام ادارة  عمللل المعلومات نظام ادارةو

 التنظیمیة لرصد البیاناتاإلجراءات رسم سیاسات  -
كونھ یعتبر السجل  بتنظیم العالقة مع المرصد الوطنيالمناسبة المتعلقة إصدار األنظمة  -

 ضحایا العنف.المركزي ل
لجمع بیانات العنف المبني على  الثالث القطاعاتتطویر إجراءات تشغیلیة قیاسیة مشتركة بین  -

بالمعلومات والتحقق منھا واستخدامھا  ةشاركمت حول الجتماعي، تتضمن بروتوكوالالنوع اال
  ونشرھا

 متابعة وتقییم دوري تتعلق بنظم ادارة المعلوماترصد ووضع آلیات وانظمة  -
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  المالحق
  
  

  )1الملحق (
  

  المعلومات التحویل ونظام إدارة حول نظامات التي تمت مقابلتھا مؤسسدور ال
  

   المرأة شؤون وزارة .1
 اطار متابعة وتقییموبلورة مراجعة البیانات ال زالت تعمل على ولة عن تطبیق السیاسات عبر القطاعیة ومسؤ 
  لبناء السیاسات التي تتعلق بمعالجة قضایا النساء ضمن  فریقھذا التم انشاء فریق نظام التحویل بالوزارة ویھدف

االطار االجتماعي، التوثیق والرصد، متابعة االجراءات والتقصي والمساءلة، وبناء قدرات الكوادر والتوعیة حول 
 ادارة الحاالتالعنف و

 وطني من قبل الوزارة وتم توضیح عملھ أعاله. وخالل النقاش تبین أنھ یجب عدم الخروج عن إطار  تم انشاء مرصد
 ھذا المرصد كونھ جزء ھام من نظام إدارة المعلومات

  
   وزارة التنمیة االجتماعیة. 2
 المسؤولة عن الحمایةو عبر القطاعیة لة عن تطبیق سیاسات الخطة االستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنفومسؤ ،

 لیسلدیھم المعلومات . ولكن نظام مرشدات حمایة االسرة ھم محور العمل. ووالمتابعةادارة الحالة، الدمج والتمكین 
 . مكتمل وغیردقیق 

  مداولتھا اءلة والتي تمت نظام أخالقیات المھنة والذي سیكفل الخصوصیة والسریة والمسبناء تعمل الوزارة على
 خالل المقابالت المعمقة وجلسة النقاش والتي یجب مراعاتھا في حال تطبیق نظام المعلومات

  
  وزارة الصحة. 3
 (حمایة االسرة) یتم رصد . یتم تحویل المرأة المعنفة من خالل نموذج درجة الخطورة یرفق معھا الى الشرطة

وزارة الصحة بما فیھا حاالت العنف من خالل نظام لكل الحاالت التي تراجع مؤسسات المحوسب المعلومات 
  . المحوسب لحاالت العنف ولكنھ لم یكتمل بعد المعلومات نظام. حالیا تعمل الوزارة على بناء المعلومات الصحي العام

 ن قبل ھناك مشكلة التغییر في مواقع بالعاملین/ات والكوادر ممن تدربوا على قضایا العنف وقد تم إثارة ھذه النقطة م
وزارة الصحة والشرطة. العمل مع المسؤولین في الوزارات والشرطة على االستثمار بالعاملین/ات والكوادر الذین 
تدربوا على قضایا العنف بإلزامھم على إبقاء الموظف الملم والمھني في التعامل بقضایا العنف ضمن االقسام 

أن ال  الطوارئء المعنفات (مثال؛ الطبیب/الممرض في قسم والعیادات الخاصة في التعامل مع حاالت العنف والنسا
 یتم تغییر مواقعھم في حال تدربوا على قضایا العنف المبني على النوع االجتماعي).  

 
   مستشار قانوني -  والبیرة هللا رام محافظة. 4
  یعملوا و ولكن ھناك خلط ما بین حاالت العنف والشكاوي. نظام محوسب للشكاوي فقط (رقم ولیس أسم) یوجد لدیھم

  یدویا العنف على ارشفة حاالت
 
  . الشرطة/ الدائرة القانونیة لوحدة حمایة االسرة5

طورت دلیل إجراءات العمل الموحد لوحدة حمایة االسرة وكذلك طورت نموذج تقییم الخطورة. یعتبروا النیابة شریك 
%) ویوصوا ان تكون النیابة ضمن القطاعات ویعتبروا ان لدیھا 80أساسي لمؤتمر الحالة وموجودین بأغلب القضایا (

فات الى وجوب توضیح دور النیابة العامة في معالجة قضایا العنف الصالحیة والسلطة. بینما خالل جلسة النقاش تم  االلت
ضد المرأة، وبالتالي فالنیابة لیست جزء من نظام التحویل، ودورھا یتعلق بالمعتدي، ولیس بالحالة المعنفة من االعتداء. 

واالستناد الى مات یا التحویل والمعلوایجب العمل على توضیح دور كل منھم في قض باآلراءونتیجة لھذا التضارب 
وقد  مذكرة تفاھم ما بین الشرطة ووزارة العدل لتنظیم العالقة مع النیابة بحاالت النیابةالمرجعیات القانونیة. علما أنھ یوجد 

 توضحت ھذه النقطة خالل الجلسة
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  المنظمات األھلیة لمناھضة العنف ضد المرأة منتدى .6
 بنكأطالق " مؤسسات مجتمع مدني تجمع المعلومات حول العنف المبني على النوع االجتماعي وسیتم 6 ھناك 

مما یستوجب تسجیل ھذه البیانات بالمرصد الذي یعتبر الحاضن الرسمي لكل المعلومات  2017ببدایة  "المعلومات
  المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 

 
  :اد القانوني  واالجتماعيمركز المرأة لإلرش. 7
 ولكنھا خاصة ضمن قاعدة بیانات یتم رصد الحاالت ورقیا والكترونیا و قدم الخدمة القانونیة والخدمة االجتماعیةی

 موق. یدلیل اجراءات خاص للمركزولدیھم بالمركز ویتم مشاركتھا مع المؤسسات التي یتم التشبیك معھا حسب الحالة 
 ولربات البیوت والمناطق المھمشة  /ات والكوادرللعاملین ؛على مستویینمتخصصة یب تدرالمركز بتقدیم برامج 

  
  . صندوق االمم المتحدة للسكان:8

یعتمد صندوق االمم المتحدة للسكان سیاسة دعم الجھود الوطنیة في تعزیز الحقوق والصحة االنجابیة بما فیھا العنف 
المبني على النوع االجتماعي من خالل دعم  نظام تحویل وطني للنساء المعنفات بما فیھ تطویر قدرات المؤسسات من 

  .امج تدخل ذات جودة وفاعلیة عالیةأجل رصد وتوثیق حاالت العنف ضد النساء واعداد بر
  
  
  

  )2(ملحق 
   التي تمت مراجعتھا اإلحصائیات مراجع 

  
 ) 2011) و(2005الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(  

  
  تقریرActionAid 2015( حول غزة(  

  
  مؤسسة سوا  

  
 ) 2015المنتدى( 

 
 ) 2016مدیر عام الشرطة/ دائرة حمایة االسرة واالحداث(  

  
 2010معلومات وإعالم المرأة الفلسطینیة ( غزة: مركز( 

      
  
  
  
  

 )3الملحق (
  

 استنادا إلى الورقة المفاھیمیة للمرصد والقابلة للتطبیق والقیاسخاصة ف الاھداال
 رصد وتوثیق حالة العنف في الدولة.  .1
 توفیر بیانات ومعلومات عن العنف بھدف رسم السیاسات ووضع الخطط الوطنیة. .2
 تدفق وتبادل المعلومات والبیانات الخاصة بالعنف. ضمان .3
 اكتشاف القضایا الخاصة  بالعنف، والتعرف على انماطھا وأسباب وجودھا. .4
 توحید الجھود الوطنیة في مكافحة العنف. .5
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 توفیر تقاریر حول التقدم المحرز من خالل عملیات الرصد والمتابعة بشكل دوري.  .6
 ، وتزویدھا لصناع القرار. نشر التقاریر الكمیة والنوعیة .7
تطویر آلیات العمل والتنسیق والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات األھداف  .8

 المشتركة والعاملة على قضایا العنف.
 بناء قدرات األعضاء في رصد وجمع البیانات والمعلومات وتوحید أدوات القیاس. .9

الجمعیات، النقابات، االحزاب، المنظمات والمؤسسات على  خدمة جمیع الجھات كالدوائر الحكومیة، .10
 مختلف مستویاتھا.

 )4(ص.  توفیر نظام الكتروني للمرصد یربط األعضاء كافة في قاعدة معلومات وبیانات .11
  
  
  

  
 )4( الملحق

  لمناھضة العنفالتعریف الوطني ألنواع العنف المبني على النوع االجتماعي استنادا إلى االستراتیجیة الوطنیة 
  

  العنف ضد النساء 
سلوك او تصرف موجھ ضد المرأة بجمیع أشكالھ؛ الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي والحرمان االجتماعي واالقتصادي 
والتھدید بھذه االعمال واالكراه، وسائر أشكال الحریة، وذلك بسبب كونھا أنثى. سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر 

أو جنسي أو عقلي أو أجتماعي أو أقتصادي بھا، سواء حدث ذلك في الحیاة  ویؤدي الى الحاق ضرر أو ألم جسدي أو نفسي
  )69(ص العامة أو الخاصة 

  
  العنف الجسدي

  أي اعتداء یقع على جسد االنثى یقع مما یسبب لھا ضررا وألما جسدیا ونفسیا 
  

  العنف الجنسي 
ھیب أو استخدام القوة الجسدیة أو االیحاءات الجنسیة، استخدام السلوك الجنسي باالكراه من خالل التھدید أو التغریر أو التر

  سواء من خالل تعابیر الوجھ أو ممارسات لفظیة أو حركیة 
  

  العنف النفسي  
أي سلوك یھدف الى ترھیب واضطھاد وتدمیر للثقة والذات، ویتخذ شكل تھدیدات، أو ترھیب، أو اعتداء، أو حبس في المنزل، 

  حرمان من الحقوق  أو مراقبة سلوك یھدف الى ال
  
  االغتصاب 

  أي شخص یجبر شخص آلخر بغض النظر عن جنسھ على ممارسة الجنس معھ دون رضاه 
  

  (بما في ذلك زواج األطفال)الزواج القسري
  اجبار النساء على الزواج، إما من خالل استخدام السلطة المخولة لولي أمرھن أو اإلغراء أو الخداع 

  
  المبكر  الزواج

  عاما میالدیة، مما ینتج عنھ من حرمان من حقوقھم   18تزویج كل مكن یقل عمره عن 
  

  الحرمان من الموارد، والفرص، والخدمات.
الحرمان االقتصادي في االسرة ویشمل جمیع االعمال التي تؤدي الى الحرمان من ملكیة الموارد والتحكم فیھا والحرمان من 

  الساسیة.  الحقوق
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  اعي العنف االجتم
جمیع االعمال التي تمارس من قبل االسرة أو المجتمع عامة والتي تحد من حصول النساء على الحقوق والحریات بسبب 

  الموروث الثقافي واالجتماعي 
  

  التھدید 
و شكل من اشكال العنف ویعتبر أي سلوك أو إیحاءات من خالل نبرة الصوت أو النظرات أو االشارات التي یمارسھا المعنف. أ

من خالل استخدام المعنف القوة الجسدیة. ینتج عنھ شعور أي من النساء بما یجعلھا تھاب أذیتھ لھا. وقد یولد أیضا لدیھا شعورا 
  بعدم اآلمان على حیاتھا. وما یرافق ھذا العمل من حط للكرامة واإلھانة والشعور بالعجز  
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