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م���ع بداية ع���ام 2009 أطلق مركز املرأة لإلرش���اد القانون���ي واالجتماعي بالتعاون 
م���ع مؤسس���ة ج���ذور لإلمن���اء الصح���ي واالجتماع���ي مش���روع »بن���اء نظ���ام حتويل 
خدم���ات قانوني- صحي – اجتماعي مس���تدام في األراضي الفلس���طينية احملتلة« 
وذل���ك بتموي���ل م���ن املفوضي���ة األوروبية ويس���تمر املش���روع ملدة ثالث س���نوات.

أهمية املشروع
عل���ى الرغ���م من نق���ص البيانات الش���مولية ح���ول مدى انتش���ار العنف ض���د املرأة 
ف���ي فلس���طني، وفي ظل غياب نظ���ام حتويل منهجي وموثوق، تش���ير الدالئل إلى 
ارتف���اع ع���دد احل���االت ال س���يما في ظل وج���ود عدد م���ن العوامل التي تؤثر س���لبًا 
على النس���اء الفلسطينيات وعلى سعيهن لتحقيق املساواة بني اجلنسني؛ ابتداًء من 
وجود االحتالل اإلس���رائيلي  وتدهور األوض���اع األمنية واالقتصادية، والعادات 
والتقالي���د والثقاف���ة املجتمعي���ة الت���ي تتعام���ل م���ع امل���رأة على أنه���ا مبكان���ة أدنى من 
مكان���ة الرجل، إل���ى الوضع القانوني الذي يش���كل عقبة كأداء أمام حتس���ني وضع 
امل���رأة في ظل غياب القوانني اخلاصة بحماية النس���اء من العن���ف القائم على النوع 
االجتماعي، وعدم تقدمي احلماية الكافية حلقوق النس���اء في القوانني الفلس���طينية 
السارية، إلى غياب نظام رسمي للتحويل، ونقص املؤسسات واخلدمات لصالح 
النس���اء، كالبيوت اآلمنة، إلى ضرورة تطوير وحتس���ني ق���درات مقدمي اخلدمات 
الصحية واالجتماعية والقانونية لتقدمي املساعدة للنساء ضحايا العنف، وضرورة 
التركيز على قضايا العنف ضد املرأة في املناهج التعليمية في كليات الطب والقبالة 
والتمريض والقانون في املؤسس���ات الرسمية املختلفة القائمة على إنفاذ القانون، 
وذلك كله في ظل وجود ضعف في السياس���ات على املس���توى الوطني لتطبيق أي 

نوع من العمل املنهجي في هذا اخلصوص. 

أهداف املشروع ونشاطاته
يه���دف املش���روع إل���ى املس���اهمة في حتس���ني تق���دمي اخلدم���ات القانوني���ة والصحية 
واالجتماعي���ة للنس���اء ضحاي���ا العنف القائم عل���ى النوع االجتماع���ي واملعرضات 

خلطر العنف، وذلك من خالل:
التشبيك بني األطراف الوطنية واإلقليمية من القطاعات القانونية والصحية  	•

واالجتماعية لتبادل اخلبرات.
لبناء نظام التحويل. تقدير االحتياجات وحتديد املوارد الوطنية  	•

تصمي���م منوذج لنظام متكامل لتحويل النس���اء ضحايا العنف إلى اخلدمات  	•
القانونية-االجتماعية-الصحية والبرتوكوالت التنفيذية. 

اختب���ار نظام التحويل في منطقة جغرافية واحدة في الضفة الغربية وتقييمه  	•

Combating Violence Against Women
Building a Sustainable Legal-Health-Social Service Referral System In the 

Occupied Palestinian Territory

“TAKAMOL”

Beginning in 2009, the Women’s Centre for Legal Aid and Counselling 
(WCLAC), in cooperation with Juzoor Foundation for Health and Social 
Development, launched a 3-year project funded by the EU that aims to 
build a sustainable legal-health-social services referral system for women 
victims of violence in the occupied Palestinian territoriy.

Project’s significance:

Despite the lack of comprehensive data on the prevalence of violence 
against women (VAW) in Palestine and in the absence of a systematic and 
reliable referral system, evidence indicates a rise in the number of VAW 
incidents. Several factors continue to have a negative effect on Palestinian 
women and their struggle to achieve gender equality, including the Israeli 
occupation, the deteriorating security and economic conditions, prevailing 
social norms, traditions and culture that impact women’s overall status, the 
lack of laws to protect women from gender-based violence, the lack of an 
official referral system for victims,  and the need to upgrade the knowledge 
and skills of health, social and legal service providers to ensure that ad-
equate assistance is offered to women victims of violence. 

Project objectives and activities:

The project aims to contribute to improving overall delivery of legal, health, 
and social services for women victims of gender-based violence and those 
at risk of violence, by:

Networking among national and regional stakeholders from the legal, • 
health and social sectors to exchange experiences;
Assessing needs and mapping national resources in order to inform cre-• 
ation of the referral system;
Designing an integrated legal-health-social service referral system • 
model and operational protocols; 
Piloting the referral system in one geographic area of the West Bank • 



في عملية مشتركة مع األطراف الرئيسية ذات الشأن.
حتدي���ث وح���دات املناه���ج املس���تخدمة ف���ي كلي���ات الط���ب والقبال���ة والتمري���ض  	•

والشرطة.
تنفي���ذ حمل���ة إعالمي���ة للضغط من أجل تبني نظام التحويل بش���كل رس���مي على  	•

املستوى الوطني.

مراحل املشروع
سيتم تنفيذ نشاطات املشروع على ثالث مراحل: 

املرحلة األولى: التعبئة وحتديد االحتياجات
سيعمل املشروع على جمع اجلهات الفاعلة ذات الصلة من القطاعات القانونية والصحية 
واالجتماعي���ة ملناصرة املش���روع وإتاحة الفرصة للحوار فيما بينهم ومن ثم عقد سلس���لة 
من ورش���ات العم���ل واالجتماعات املش���تركة للج���ان التوجيهية والتنس���يقية للمش���روع 
واملش���كلتني من منظم���ات املجتمع املدن���ي ذات الصلة ونظرائها م���ن القطاع احلكومي. 
كما س���يتم العمل على تش���كيل جلنة فنية مش���تركة بني القطاعات املختلفة )اللجنة الفنية(  
يتمث���ل دورها في املش���اركة في تطوير نظام التحويل وضمان اس���تدامته واستنس���اخه في 

املستقبل. 
وعلى املس���توى اإلقليمي، س���يتم التشبيك مع بعض الش���بكات واالئتالفات القائمة في 
الوطن العربي والتي تعنى بقضايا العنف ضد املرأة، بهدف االس���تفادة من جتاربهم لبناء 

نظام حتويل فلسطيني. 
وس���يتم في هذه املرحلة كذلك القيام مبس���ح خلدمات املؤسس���ة العاملة في مجال العنف 
ض���د املرأة وذل���ك بهدف حتدي���د االحتياجات والفج���وات في اخلدمات ف���ي محافظات 
الضف���ة الغربي���ة. كما س���يتم القيام بدراس���ة للمناهج احلالي���ة ألكادميية الش���رطة وكليات 
الط���ب والقبال���ة والتمري���ض والقان���ون، لدم���ج قضايا العنف ض���د املرأة ضم���ن املناهج 

التعليمية. 

املرحلة الثانية: تطوير نظام التحويل وأدواته وجتربة النظام
اس���تنادا إل���ى نتائ���ج وتوصي���ات حتدي���د االحتياجات ومس���ح اخلدم���ات، س���تتم صياغة 
نظ���ام التحوي���ل وبروتوكوالت العمل، بحيث يراعى فيه االس���تفادة م���ن جتارب الدول 
األخ���رى، واالس���تجابة لالحتياج���ات التي مت حتديدها في املس���ح، بحي���ث يكون قاباًل 

للتنفيذ محليًا.

and evaluating it in a joint process with stakeholders; 
Updating curriculum modules for medical, midwifery and nursing • 
schools and training institutions for law enforcement personnel; 
and
Conducting a media campaign to lobby for officially adopting the • 
referral system at the national level.

Project phases:

The project activities will be implemented in three phases:

Phase 1: Mobilization and Needs Assessment 
The project will combine efforts of actors from the legal, health and 
social sectors for advocacy and internal dialogue. A series of work-
shops and meetings will be held with the project’s Steering Commit-
tee and Coordination Committee, which will be formed from relevant 
civil society organizations and their counterparts from the govern-
mental sector. In addition, an intersectoral Technical Committee will 
be created and will work on developing the referral system and ensur-
ing its sustainability and replication in the future.

At the regional level, networking will be carried out with a number 
of coalitions and networks concerned with VAW in the Arab world in 
order to learn from their experiences and inform the development of a 
Palestinian referral system.

Phase 1 will also include mapping of services offered by institutions 
concerned with VAW in order to identify needs and service gaps in 
West Bank governorates. In addition, the existing curricula in the po-
lice academy, medical, midwifery and nursing schools will be assessed 
in order to include VAW issues into their educational programs.

Phase 2: Developing the Referral System, its Tools and Piloting 
the system
Using the results and recommendations of the needs assessment and 
mapping of services, the referral system and protocols will be developed 
to respond to needs identified by the mapping exercise, utilizing lessons 
learnt from the experiences of other countries.  Attention will be paid to 



ensure that the system is implementable within the local context.
The referral system will be piloted in a West Bank governorate for six 
months. Training workshops and stakeholder meetings will be held 
on the use of the system and protocols. This will be followed by a 
workshop for concerned actors to present the outcomes of the pilot 
and collect recommendations and comments in regard to proposed 
amendments.

In parallel with the development of the new referral system, the curri-
cula for medical, midwifery and nursing schools and police academy 
will be revised and updated in order to include a more comprehensive 
focus on VAW issues with a view to improve the quality of services to 
women victims of violence and those at risk of violence.

Phase 3 Advocating, Educating and Disseminating the System. 
The final phase of the project will focus on advocacy and education 
efforts in order to disseminate and institutionalize the system. Legal, 
health and social service providers will be equipped with the skills to 
use and disseminate the referral system, using the training of trainers 
approach. Senior officials in each sector will be trained and will then 
offer subsequent training to a wide range of professionals.

In the final stages of the project, a media campaign will be conducted 
to lobby for officially the referral system at the national level.

 “The establishment of a referral system and operational protocols 
is an essential step to building functional, multi-sectoral, holistic 
support network for victims of gender-based violence. Such a system 
must strengthen service provision, policy development, networking, 
and coordination between governmental ministries, non-governmen-

tal organizations, and law enforcement officials.”

UNFPA, 2006, Case Study on  gender-based violence in Palestine

وس���تتم جترب���ة نظ���ام التحوي���ل في إح���دى محافظ���ات الضف���ة الغربية ملدة س���تة أش���هر، 
وستعقد ورشات عمل تدريبية واجتماعات للجهات ذات العالقة حول كيفية استخدام 
نظ���ام التحوي���ل والبروتوكوالت، وس���يعقب ه���ذه الفترة تنظيم ورش���ة عم���ل للجهات 
الفاعلة املعني���ة لعرض نتائج الفترة التجريبية وأخ���ذ التوصيات واملالحظات بخصوص 

التعديالت الالزمة. 
وبالتزامن مع صياغة نظام التحويل اجلديد، س���يتم حتديث مناهج كليات الطب والقبالة 
والتمري���ض والش���رطة والقان���ون، بحيث تش���تمل ه���ذه املناهج على قضاي���ا العنف ضد 
املرأة، لضمان  تقدمي خدمات نوعية ومناس���بة للنساء ضحايا العنف والنساء املعرضات 

للخطر. 

املرحلة الثالثة: املناصرة والتثقيف حول النظام اجلديد وتعميمه 
س���تركز املرحل���ة النهائي���ة للعمل على تكثي���ف جهود املناص���رة والتثقيف لتعمي���م النظام 
ومأسس���ته. وس���يتم تزويد مقدمي اخلدم���ات القانونية والصحي���ة واالجتماعية مبهارات 
اس���تخدام نظام التحويل وتعميمه في أوس���اطهم من خالل تبن���ي نهج تدريب املدربني، 
حي���ث س���يتم تدريب املس���ؤولني البارزين في كل قط���اع بحيث يقوموا بإج���راء تدريبات 

الحقة تغطي مجموعة واسعة من املهنيني.
وفي املراحل النهائية للمش���روع س���يتم تنفي���ذ حملة إعالمية لتبني نظام التحويل رس���ميًا 

على املستوى الوطني. 

»إن تأس���يس نظ���ام حتوي���ل وبروتوكوالت عملي���ة يعد خطوة أساس���ية لبناء ش���بكة فعالة 
ومتع���ددة القطاع���ات وش���مولية لدعم ضحاي���ا العنف القائ���م على الن���وع االجتماعي. 
إن من ش���أن هذا النظام أن يقوي جهود تقدمي اخلدمات وتطوير السياس���ات والتش���بيك 

والتنسيق بني الوزارات احلكومية واملنظمات األهلية ومسؤولي فرض القانون.«
صندوق األمم املتحدة للسكان عام 2006، دراسة حالة: العنف القائم على النوع االجتماعي في فلسطني


