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  "المعنفات للنساء الوطني التحویل منظا تطبیق إجراءات "
 

   األلقاب): حفظ مع( الضیوف

 النادي، مصطفي كمال، عدنان قریع، عطا سعید، الدین عز ماھر عواد، مھا اهللا، عبد رمالوي،منجد أسعد قطاع الصحة:

 زیادة، حسن محمد صبري، آالء ھدیب، نأیم الریماوي، محمد علي، لیندا شریم، رماح رنتیسي، میسون قنزوعة، الیزابیث

 سلطان نادیا القاضي، تراجي شدید، ناریمان الخراز، زھیرة شریم، روان عوض، مرام عابد، یونس عالن، أشرف

 مصطفى رشا الفاعور، أمل حجلة، أبو ریم بوزیة، یاسر الكیالني، وفاء صالحة، أبو دالل المصري، سناء التمیمي،
  یوسف.

  عید. أبو حسین دویكات، غادة الحسین، وفاء جوابرة، محمد ، حسین وفاء الرائد رحالن، سفیان لرائدا القطاع الشرطي:

  سامي الھام شدید، صباح مدموج، غادة ،نجمة سامي، الھام وزارة شؤون المرأة:

   الطیراوي یوسف سجى صوف، مصطفى ،إسماعیل حماد، حیاة، البزار، میسر  مجلس الوزراء:

  یعیش زیاد مم المتحدة للسكان:صندوق األ

 رام اهللا، نجمة سمحان، –حمایة األسرة  –الخلیل)، عبلة أبو الرب –محمد غنام ( حمایة األسرة  مؤسسات مجتمع مدني:
  جسور. –لجان العمل الصحي، مارینا زاید  –جمعیة تنمیة وإعالم المرأة، حنان أبو غوش  –فكتوریا شكري جمیل 

  باسمة صبح، نوال التمیمي اعیة:وزارة الشؤون االجتم

  النا السقا الھیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون:

  .منجد عبد اهللا، سونا نصاروزارة العدل: 

  .نھاد وھدان  وزارة الداخلیة:

  إزمقنا رنا والبیرة: اهللا رام محافظة

UN WOMAN: دحو أبو جمیلة   

  بد ربھحنان قاعود، حنان سعید، نجوى یاغي، محمد ع طاقم مفتاح:

  مقدمة:

" بالتنسیق  دعم حمایة المرأةتنفیذھا مشروع "   من خالل ”مفتاح“ة مؤسسجھود جاءت ھذه الورقة في سیاق 
تحقیق السلم الضوء على یلقي الذي  1325قرار مجلس األمن  لتفعیلUNFPA والتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

والتدابیر  اإلجراءاتوالعمل على تعزیز حمایة النساء ومساءلة مرتكبي الجرائم ضدھن، وتفعیل  ،واألمن للمرأة الفلسطینیة
   لعنف المسلط علیھن.المتعلقة بحمایة النساء من ا
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المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة التي عقدتھا  اللقاءات والجلسات استكماال لنتائجتأتي كما 
التي اختصت  ببناء  النظام الوطني للنساء ومع المؤسسات ، مع القطاعات الصحیة والشرطیة واالجتماعیة من جھة  "مفتاح

الشؤون االجتماعیة، لحمایة النساء المعنفات  والوصول تي المرأة، ومن قبل مجلس الوزراء بواسطة وزار المعنفات، وإقراره
 .أخرى من جھة بھن  إلى اإلنصاف والعدالة

بقرار توج شھد العامین الماضیین جھودا مكثفة ومتواصلة في العمل على إقرار وتبني نظام تحویل وطني شامل، كما 
تم اعتماد نظام التحویل الشامل واجب االلتزام والتطبیق من قبل  ھالذي بموجب، و2013لعام  18یني رقم زراء الفلسطمجلس الو

كافة الجھات ذات العالقة (الشرطیة، االجتماعیة، الصحیة ...الخ) والعمل على إرساء قواعد تشكل بمجموعھا میثاقا وطنیا 
  الرعایة للنساء طالبات الخدمة.للتعامل مع النساء المعنفات من خالل تحقیق الحمایة و

  اإلطار العام

ما یعني أننا نحتاج إلى تطبیق أفضل، یتأتى نظام من قبل األطراف ذات العالقة، لقد تم االلتزام الجزئي في تطبیق ال
  عن طریق المتابعة والتقییم والمساءلة.

بذلت جھودا، إضافة الى جھود الدفع  أما مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بتقدیم الخدمة للنساء المعنفات فقد
باتجاه إصدار القرار المشار إلیھ أعاله، تمثلت ببناء وتنمیة القدرات والتدریب على استخدام النظام من قبل مقدمي الخدمات 

رة عمل مستمآلیة وتطویر بروتوكوالت لتشمل فئات إضافیة تحتاج الى الحمایة الخاصة مثل "النساء ذوات اإلعاقة" وتطویر 
للمتابعة والمراقبة لمدى تفعیل النظام الوطني بھدف تأسیس منھجیة لدى المؤسسات ذات العالقة كجزء من توجھاتھا 

  اإلستراتیجیة.

المستوى إلى المتابعة ال تصل أو التطورات واإلنجازات المشار الیھا أعاله سواء على صعید محاولة التطبیق إن 
بل یجب السعي الدائم لتحویل  ،یقیة وشاملة، وأن ال یقتصر الجھد على جھة دون أخرىالمأمول بعد من حیث توفیر حمایة حق

بل النظر الیھ كاحتیاج وطني تنموي  ،ثقافة، ومأسستھ بحیث ال یتأثر بتوفر المشاریع التمویلیة من عدمھاإلى ھذا النظام وأھدافھ 
  بط بالتمویل فقط.ولیس كمشروع مرت ،مجتمعي ینطلق من حمایة حقوق اإلنسان وكرامتھ

التجربة العملیة أثبتت أنھ ال مستحیل أمام اإلرادة وتكامل األداء واألیمان بأھمیة ما نقوم بھ، لیتم اعتماده كمرجعیة إن 
  .لعنف المبني على النوع االجتماعيمن اللنساء وقایة وأداة لمزودي الخدمات في القطاعات الشرطیة واالجتماعیة والصحیة، 

  النقاش

السیاسات السابقة والتي المتعلق استكماال لنتائج جلسة مفتاح" "انعقاد جلسة السیاسات في سیاق عمل مؤسسة یأتي 
ورھا تحمي النساء وتحد والتدابیر الوطنیة التي بد اإلجراءاتبمتابعة وتقییم تطبیق وتفعیل ، والمتعلقة 2014نھایة عقدت مع 

 جراءات والتدابیر التي تضمن وصول النساء إلى الخدمات وبشكل آمن،وضرورة تطبیق اإل ،المرأةد من ظاھرة العنف ض
بین الوزارات واألجسام التنفیذیة وبین مؤسسات المجتمع المدني، لردم الفجوات التي  التنسیق والتشبیكومنھا محاولة تفعیل 

س تحكم وتوضح اإلطار الموجھ تعیق تفعیل وتطبیق النظام الوطني للنساء المعنفات والعمل على إرساء قواعد ناظمة وأس
  الملزم للعالقة المھنیة بین مقدمي الخدمات والنساء المنتفعات.

 

  المرأة: وزارة  قبل من النظام تطبیق متابعة

 للجنة المقترحة الخطة مھام تنفیذ لمتابعة 12/2014شھر نھایة مع متخصص فریق تشكیلب المرأة وزارة  بادرت - 

 التنسیقب االجتماعیة) والشؤون والصحة المرأة (وزارات من كل ضموت ،الوزارة لقب من إقراراھا تم التي الفنیة
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 ةتشاوری لقاءات  تنفیذ خالل من وتطبیقھ النظام تفعیل لواقع اأولی امیتقی وأجرت مفتاح، مؤسسة مع والتعاون
 توصلت حیث ،طة)شرال جھاز في األسرة حمایة، االجتماعیة شؤونالصحة،الالثالث( للقطاعات میدانیة وزیارات

  :التالیة والفجوات المعیقات إلى  المرأة وزارة
 في المدیریات لدى التحویل وبروتوكوالت بمضامین المعرفة قلة عن ناتج الوطني النظام تطبیق متابعة ضعف -

 .فالعن مفاھیم تعنیھ بما المعرفة توحید عدم إلى إضافة ،الخدمات) تقدیم وعیادات (مراكز المختلفة المستویات
 اعتماد مدى على ؤثری مما الثالث، للقطاعات التابعة المدیریات في ملزم بشكل النظام تعمیم في تفاوت وجود - 

  المعنفات. النساء تحویل عملیة في أساسي كإجراء النظام
 بفعالیة. النظام تطبیق تسھیل في تساھم التي والبشریة المادیة الموارد توفیر عدم - 

 وزارة العدل: بل تطبیق النظام من ق متابعات

 توجھاتھا: أھم من المعنفات، للنساء الحمایة منظومة في امھم انجازإ باعتباره الوطني النظام أھمیة على التأكید - 
 .الوطني النظام وتطبیق تفعیل لمتابعة مستدامة عمل ومنھجیة إستراتیجیة تبني - 
 على والعمل العنف ظاھرة حول المجتمعي يالوع نشر إلى والحاجة المعنفات، للنساء النفسي الدعم تقدیم أھمیة - 

 .االتجاه ھذا في ومناصرة ضغط حمالت تنظیم
 القوانین إلقرار القرار صناع على الضغط حمالت لتنظیم واألطراف المؤسسات كافة مع والتشبیك التنسیق - 

 حمایة قانون ةومسود ،الفلسطیني العقوبات قانون مشروع"وخاصة العنف من والفتیات المرأة بحمایة المتعلقة

 العنف". من األسرة
 مراجعة یتطلب مما الوطني التحویل نظام إطار في الحمایة منظومة على العمل رامس في القضاء إدماج أھمیة - 

  النظام.
 النظام إدماج خالل من ذلك توج وقد العدل، وزارة أولویات سلم على العنف من والفتیات النساء حمایة قضیة تأتي -

 اآلمن والتحویل الحمایة بنظم تتعلق ونماذج إجراءات وتطویر بمراجعة اءبد والتشغیلیة، یجیةاإلسترات الخططب
  .وتطبیقھ النظام تفعیل من لتتمكن العامة لموازناتا ضمن النظام بإدماج وانتھاء المعنفات للنساء

 :وزارة الصحة متابعاتخطوات و

تخصیص موازنة تشمل برنامج  إلىوالتي تحتاج ملة للنساء المعنفات، أكدت الوزارة على أھمیة تقدیم العنایة الصحیة المتكا
 والعنف المبني على النوع االجتماعيمقدمي الخدمات فیما یتعلق ببروتوكوالت النظام الوطني وتدریب متكامل لتنمیة قدرات 
تنسیق بین وزارة الصحة ال جري عملیةتفیما  ،لتسھیل تقدیم الخدمات للنساء المعنفات البنیة التحتیةمواءمة  إلىوالتي تحتاج 

والقطاعات  الوزارة والتنسیق بینتعاون تفعیل اللضرورة ذلك ما زال ھناك على الرغم من وھاز الشرطة بشكل جید، وبین ج
 .أكبر ھا المؤسسات المختصة بشكلاالجتماعیة بما فی

 

   :الصحة وزارة تواجھ معیقات

 وفق 1األمان بیوت إلى الخطرة لحاالتا تحویل یتم لكن الوطني، لنظاما نماذج وفق الحاالت توثیق عملیة تتم لم - 

 عام) بشكل العنف لحاالت فعال رصد نظام وجود (. بالوزارة خاصة توثیق ونماذج إجراءات

                                                             
مرأة المعنفة، تقديم الخدمات الصحية لل دورهافيها، تكون الوزارة طرف  جسديا، أوعليهن جنسيا نتيجة االعتداء تكون حياتهن مهددة بالخطر،  النساء اللواتي:1

  .الخطورةتلتزم بتحويل الحالة إلى حماية األسرة في جهاز الشرطة، ليتم استكمال إجراءات التحويل والحماية المتبعة، مع تقرير يعكس تقدير درجة و
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 تقدیم بانتھاء الوزارة خدمة تنتھي حیث األمان، بیوت إلى تحویلھا یتم التي لحاالتا لمتابعة نظام وجود عدم - 

 یة.الصح الخدمة
 الصحة. وزارة لدى التحویل نظام بتطبیق خاصة موازنات وجود عدم - 
 الشرطة. جھاز في األسرة حمایةل التحویل لعملیة أحیانا الرافض المعنفات النساء  موقف - 

 :الشرطة جھاز في األسرة حمایة متابعات

 عام، من أكثر منذ جبھبمو العمل اعتماد تم كما العنف، من األسرة بحمایة خاصال إجراءات دلیل تطویر تم - 

 لیتم استكمال إلى تحتاج الخطوة أن إال الوطني، النظام نماذج مضامین مع المحتوى حیث من الدلیل تقاطعیو

 .شمولیة أكثر موحد دلیل تطویر
 في والفتیات القاصرات من األسري العنف لضحایا الخدمات تقدیم شملت حیث عملھا نطاق األسرة حمایة وسعت - 

 زالت ما معیقات ھناك لكن ،عضوا 11- 5 بین المحافظة في العامل الفریق عدد یتراوح افظة،مح عشرة إحدى

 :في تتمثل ،قائمة
 من الحمایة منظومة لتطبیق امفتوح الباب یترك بدوره ھذاو الثالث، القطاعات وصالحیات أدوار فھم في ضعف - 

  الوطني. للنظام استنادا بھ المنوط للدور ولیس بھ، یقوم الذي للدور فھمھب مرتبطة طرف كل نظر وجھة
 البعض تستھدف بحیث ،المختلفة المحافظات في الخدمات لمقدمي المستمرة التدریبات في وتفاوت  فجوة وجود - 

 الالزمة. للتدریبات یخضع ال خراآل والبعض مكثف، بشكل منھم
نقطة إلى وتعزیزھا والعودة لخبرة تفقد سیاق تراكم ا حركة التنقالت المستمرة في صفوف الكادر الذي تم تأھیلھ، -

  نقص الكوادر المتخصصة في بعض اإلدارات.إلى الصفر، مما یؤدي 
  قلة المعرفة والوعي لدى مقدمي الخدمات  بموضوع العنف المبني على النوع االجتماعي.  -
 .النساء المعنفاتأوضاع لخصوصیة  ومراعاتھا البنیة التحتیةمواءمة عدم  -
  صة بتفعیل وتطبیق النظام بشكل أفضل.عدم توفر موازنات خا -

  وزارة الشؤون االجتماعیة:

 بالمجتمع، إدماجھا إعادة مرحلة حتى االستقبال مرحلة من ابتداء بھ، المعمول الحمایة مراكز بنظام الوزارة تلتزم - 

  المعتمد. جللنموذ وفقا أسرتھا وأفراد المنتفعة عند والخطورة اآلمان عوامل فحص حیث من الحالة متابعة وتتم
 وحمایة الشؤون وزارة بین فاعل تنسیق وھناك العالقة، ذات األطراف بین والتشبیك التنسیق بعملیة الوزارة تلتزم - 

 یرفقو المعنفة، للحالة الخطورة درجة یعكس تقریر على بناء الحاالت تحویل ویتم ،العنف(الشرطة) من األسرة

  المختصة. للجھة الحالة مع التقریر
 حسب االجتماعیة الشؤون وزارة مسؤولیة من ھيف معنفات،ال بالنساء المتعلقة البیانات قاعدةب یتعلق فیما أما -

 قاعدة إلى البیانات بإرسال المعنیة األطراف كافة تقوم أن یجب حیث ،الوطني النظام بموجب األدوار تقسیم
 .المطلوب بالشكل دةالقاع تفعیل في إشكالیة ھناك زال ما ولكن اعتمادھا، المفترض البیانات

  معیقات تطبیق النظام في وزارة الشؤون االجتماعیة:

 الكوادر المتخصصة في تقدیم الخدمات للنساء المعنفات. نقص -
مما یعیق حصول النساء على الخدمات من وزارة الشؤون  ،ارتباط تقدیم الخدمات بساعات الدوام الرسمي -

 االجتماعیة، مع وجود  استثناءات في بعض المدیریات.
عدم التزام القطاعات باستخدام قاعدة البیانات المتعلقة بالنساء المعنفات، وتزوید وزارة الشؤون بالمعلومات كما  تم  -

 االتفاق علیھ بین األطراف ذات العالقة.
  موازنة في الوزارة خاصة بتطبیق النظام.عدم وجود  -
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 سیاسات تفعیل وتطبیق النظام الوطني: 

ت الوطنیة الخاصة ن االستراتیجیاضموإدماجھ ، نظام التحویل الوطني تطبیق وتفعیلتھدف السیاسات التالیة إلى 
نھج العمل التكاملي بین  واعتماد بیتثوتطویر وتنمیة كفاءة مقدمي الخدمات للنساء المعنفات، وت ،،المرأةضد بمناھضة العنف 

لدى  ومفعال املزم اوطنی انظامجابي والفعال في تطبیق النظام واعتماده یكون لھ األثر االیأن المتوقع و، ذات العالقة األطراف
  .االجتماعیةو الشرطیة، القطاعات الصحیة، كافة

  عامة لمجلس الوزراء:تصدیر تعمیم یؤشر على القرار بتعمیم رسمي من األمانة ال :أوال

 والشرطیة الصحیة القطاعات في القرار صناع بمخاطبة الوزراء لمجلس العام األمین بقیام السیاسة ھذه تجسید یتم

 الخدمات مقدمي  لجمیع نشره متابعة یتم ثم ومن المعنفات، للنساء الوطني النظام لتطبیق ملزم، تعمیم وإنزال واالجتماعیة،
   الفلسطینیة. فظاتوالمحا المدیریات في

   ونشره: المعنفات للنساء الوطني النظام  تعمیم ثانیا:

 قواعد ضمن نفاتعالم للنساء واالجتماعیة والشرطیة، الصحیة  الخدمات لمزودي رئیسیة ومرجعیة میثاقا النظام یعد

 واالجتماعیة، والشرطیة الصحیة القطاعات بین ما العالقة طبیعة یحدد قانوني كأساس ،ناحتیاجھ مع للتعامل أساسیة

  الثالثون. بمواده ونشره  طباعتھ واجب

   :الوطني النظام تطبیق متابعةل الفنیة اللجنة مأسسة ثالثا:

 مرجعیتھا تعود بحیث ، المرأة وزارة قبل من الوطني، النظام بمتابعة مختصة لجنة تشكیل خالل من السیاسة ھذه تجسید یتم

 ومؤسسات الرسمیة، الجھات من العالقة ذات األطراف من تتكون  ،المرأة ضد عنفال لمناھضة الوطنیة اللجنة إلى
    . المختصة المدني المجتمع

 : الخدمات مقدمي قدرات وتنمیة تطویر رابعا:

 المعنفات للنساء الخدمات تقدم التي الطواقم لكافة مستمرین، وتوعیة تدریب برنامج تبني خالل من السیاسة ھذه تجسید یتم

 اتفاقیات عقدو المختصة، المدني المجتمع مؤسسات مع والتشبیك التنسیق تفعیلو الثالث. القطاعات في الخدمة، مراكز في

 صناع مع العملو ،المعنفات للنساء الوطني النظام حول الخدمات مقدمي قدرات تنمیة اتجاه بدورھا القیام سبیل في شراكة،

 تدریبھم تم نالذی الخدمات مقدمي صفوف في ةوالسریع ةالمفاجئ التنقالت ظاھرة لتخفیف لثالث،ا القطاعات في القرار

 المختصة المدني المجتمع مؤسسات تزویدو المعنفات، للنساء التحویل توكوالتوبرو الوطني النظام على قدراتھم وبناء

 في استھدافھم أجل من ،بعد عیتھمتو او تدریبھم یتم لم الذین ،الخدمات مراكز في العاملین/ات الخدمات مقدمي أسماء بقوائم
  المعتمدة. التحویل وإجراءات الوطني النظام باستخدام یتعلق فیما القدرات تنمیة برامج

  المعنفات: نساءلل تحویلال جراءاتإ  لشرح ةوشامل ةواضح تفصیلیة الئحة أو دلیل خامسا:

 سیتم التي اإلجراءات تعمیمو وتطویرھا، المختلفة القطاعات في المتبعة اإلجراءات مراجعة خالل من السیاسة تجسید یتم
  المواقع. جمیع عمل إطار في عام بشكل الحقًا اعتمادھا لیتم  علیھا. التدریب ثم ونشرھا توحیدھاو علیھا، االتفاق

  .والضعیفة المھمشة الفئات بحمایة المتعلقة األخرى الوطنیة باألنظمة الوطني النظام إحاطة سادسا:

 استحداث على العملو ،والضعیفة المھشمة الفئات بحمایة المتعلقة األنظمة كافة مراجعة خالل من السیاسة هھذ تفعیل یتم

 الخدمات مقدمي توعیةو  الوطني، النظام ضمن األنظمة ھذه بروتوكوالت وإرفاق بھا، الوطني النظام إحاطة متابعة آلیات
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 باألنظمة المشمولة الفئات تحویل بروتوكوالت تتضمن ثبحی التحویل نماذج تطویرو ،األنظمة تلك محتویات على
  .األخرى

 

  الثالث: القطاعات بین علیھا المتفق البیاناتقاعدة فعیلت سابعا:

 أنواع تتضمن بحیث ،النظام) إعداد مرحلة للنظام(أثناء الفنیة اللجان قبل من سابقا أعدت التي اإلستبانة تطویر خالل من

 بالمعلومات االحتفاظ في االجتماعیة الشؤون وزارة دور تفعیل األطراف، كافة على ستمارةاال تعمیم بأشكالھ، العنف

 مقدمي تدریبو ،ةمدون بیانات إرسال حیث من الشركاء بین العالقة لتنظیم العالقة ذات األطراف مع االتفاق والبیانات،

  غزة قطاع في النساء االعتبار بعین األخذ مع المعلومات، إدخال كیفیة على الخدمات

  : توصیات

  الثالث) (القطاعات الحكومي القطاع

 واالجتماعیة، والشرطیة الصحیة القطاعات في القرار صناع قبل من الموجھ الرسمي التعمیم تطبیق متابعة - 

 الوطني. النظام استخدام ضرورة على ینص الذي المحافظات في للمدیریات
 أجل من المتبعة، اإلجراءات صمن العنف لمناھضة الوطنیة ةاللجن قبل من رسمي بشكل الفنیة لجنةال تعیین - 

 .المعنفات للنساء الوطني النظام تطبیق متابعة
 التابعة المدیریات كافة في وعرضھ المعنفات، للنساء الوطني النظام ومصطلحات بمضامین المعرفة توحید - 

 . الثالث للقطاعات
  .القطاعات قبل من دامھواستخ النظام تطبیق واقع یعكس تقیمي تقریر إعداد - 
 التبروتوكو ضمن،بھا العمل المقرر البیانات قاعدة وتفعیل استخدام متابعة االجتماعیة الشؤون وزارة تتولى ان - 

  موحد. وطني الكتروني نظام الى النظام وتحویل ،الوطني النظام
  .العنف من الحمایة منظومة في فاعلة كأطراف الشرعي) والقضاء(الطب النیابة إدماج - 
 موازنات وتخصیص،الوطني النظام إدماج یضمن بما الثالث القطاعات عمل ستراتیجیاتا وتطویر مراجعة - 

  الوطني. النظام تفعیل تستھدف
 خصوصیة یالءم بما ،العنف حاالت  الستقبال  ومنفصلة مخصصة أماكن وایجاد  التحتیة البنیة موائمة - 

 سیارات توفیرو الكافي، العدد حیث من الالزمة بالكوادر ةالخدم مراكز وتزوید المعنفات النساء  واحتیاجات

   المدني. بالزي األمن عناصر قبل من محمیة تكون الخدمة،بحیث لطلب المتوجھات لنقل خاصة
 الصحیة القطاعات من المعنفات للنساء الخدمات مقدمي قدرات وتطویر لتنمیة واضحة إستراتیجیة اعتماد - 

  تكامل. مشروع وبروتوكوالت الوطني، النظام بقواعد المعرفة دةوزیا واالجتماعیة، والشرطیة

   المدني: مجتمعلل توصیات

 الرسمیة المختصین(القطاعات الشركاء من والمكونة النظام لتفعیل والمتابعة التنسیق لجان عمل وتطویر تفعیل - 

  المدني). والمجتمع
 ذات األطراف بین الحالة مؤتمر ( الخطورة درجة تقدیر حیث من المعنفات، النساء تحویل متابعة آلیات مراجعة - 

  العالقة).
 تمازج حول اتفاق إلى والوصول ، بالنظام المرفقة النماذج ،اإلجراءات حیث من الوطني النظام وتطویر مراجعة - 

   الثالث(الشرطیة،االجتماعیة،الصحیة). القطاعات وخصوصیة یتناسب بما الحاالت توثیق
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 بروتوكوالت المعنفات(على للنساء الخدمات تقدیم مجال في العاملة وادرالك كافة للتشم یةتدریب برامج تنظیم - 

 القدرات وتطویر لتنمیة )الملفات توثیق التقریر، توثیق ،النظام في الواردة والمصطلحات المفاھیم على النظام،

   الخدمات. مزودي لدى
 النساء من أخرى فئات لتشمل إجراءاتھ تتسع بحیث والوقایة الحمایة نطاق توسیع حیث من النظام تطویر - 

 .المھشمات.
 ونشره. وطباعتھ المعنفات، والفتیات للنساء الخدمات تقدم التي المؤسسات دلیل وتطویر مراجعة استكمال - 

  اإلعالم: توصیات

 ىعل التأثیر محاولةو وطني،ال النظام تطبیق  بأھمیة الوعي نشر تستھدف إعالمیة إستراتیجیة بناء على العمل - 
 المجتمعیة. الحمایة استراتیجیات نضم النظام إدماج أجل من القرار صناع

  .الوطني) (النظام األمن التحویل وآلیات ،المعنفات النساء واقع على الضوء تسلط إعالمیة حمالت تنظیم - 
 تونشرا بوسترات نشرو ومرئیة مسموعة إعالمیة لقاءات یمتنظ خالل من الوطني النظام بأھمیة الوعي نشر - 

  المعنفات. لنساء التحویل عملیة تشرح تعریفیة
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  المالحق

  :"تعریفات"ال)1( ملحق

تخصیص الموارد المادیة والبشریة الالزمة للجھات ذات االختصاص، من اجل تفعیل االجراءات والتدابیر  :تفعیل  النظام
  الالزمة لتوفیر الحمایة اآلمنة للنساء المعنفات.

ومن ثم  االجتماعیة،و الشرطیة، إدماج النظام الوطني للنساء المعنفات في القطاعات الصحیة، یجیةتبني إسترات :تطبیق النظام
  في ترجمتھ في الخطط اإلستراتجیة والتشغیلیة.

الرعایة، و الحمایة، إلىالتي تھدف  مجموعة اللوائح الناظمة والقواعد واإلجراءات  والبروتوكوالت، ):مشروع  (تكامل
یعمل الشركاء على و في القطاعات االجتماعیة والصحیة والشرطیة، عاما، ةالمعنفة فوق سن الثامنة عشر والتأھیل للمرأة

وتنفیذھا بشراكة ومھنیة وتكاملیة  والقانونیة، التكامل في بناء برامج تھدف إلى توفیر الخدمات االجتماعیة والصحیة والشرطیة،
  فعالة. 

التي تشكل بمجموعھا میثاقًا وطنیًا للتعامل مع  الناظمة، والقواعد ھو مجموع األحكام :نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات
المنتفعات والمتوجھات لطلب الخدمة، متضمنا تعریفات موحدة وواضحة للمفاھیم والمصطلحات ذات العالقة بالعنف الموجھ 

  ضد النساء.

أو أسرتھا،  أفرادأحد سواء من قبل  ضن للعنف بأشكالھ كافة،تعرأو من النساء اللواتي یتعرضن أي  :الضحیة/المعتدى علیھا
  من خارج نطاق األسرة وتحتاج إلى المساندة والدعم االجتماعي.

المستفیدة من أي نوع من الخدمات على مستوى و فأكثر،، عشرة عاما ةالمرأة المعنفة البالغة من العمر ثمانیھي  :المنتفعة
 فیھا جمیعا.أو  الشرطي، أواالجتماعي  أولقطاع الصحي الحمایة والرعایا والتأھیل في ا

ھم األعضاء والعضوات ممثلین/ات عن الوزارات والقطاعات الرسمیة والغیر رسمیة من مؤسسات المجتمع :اللجان الفنیة
ء المدني والمؤسسات النسویة، شكلت بمبادرة من مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومؤسسة جذور لإلنما

  الصحي،مھمتھا العمل على اعداد وبناء نظام التحویل الوطني.

  القطاعات الثالث (مقدمي خدمات الحمایة للنساء المعنفات،والنساء المتوجھات لطلب الخدمات. : الفئة المستھدفة

  األساس القانوني:

 م بشأن نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات2013) لسنة 18قرار مجلس الوزراء رقم (

) 16) منھ، وألحكام قانون الشؤون االجتماعیة رقم (70وال سیما المادة ( ،م2003استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
، وعلى قرار مجلس 2011) لسنة 9) منھ، وبعد االطالع على نظام مراكز حمایة المعنفة رقم (4م وال سیما المادة (1954لسنة 

م، بشأن المصادقة على الخطة اإلستراتیجیة لمناھضة العنف ضد النساء، 2011س.ف) لعام /م.و/13/79/01الوزراء رقم (
وتنسیب وزیر شؤون المرأة ووزیر الشؤون االجتماعیة، وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة في مدینة رام 

  :ا النظام التاليم، وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، أصدرن2013/12/10اهللا بتاریخ 

. تحقیق الحمایة والرعایة 1"ھدف ھذا النظام إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعھا میثاقًا وطنیًا للتعامل مع المنتفعات وھي: 
. إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح اإلطار الموجھ الملزم للعالقة 2للمرأة في القطاعات الصحیة واالجتماعیة والقضائیة. 

. تشكیل مرجعیة وحكم للمشكالت األدبیة واألخالقیة والمھنیة وتبیان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة 3المنتفعات.  المھنیة مع
  .وللمرأة المعنفة


