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تنويه
مت �إع���د�د هذه �لن�شرة مب�شاعدة من �الحتاد �الوروب���ي. �إن حمتويات هذه �لن�شرة تعترب م�شوؤولية مركز �ملر�أة 

لالر�شاد �لقانوين و�الجتماعي وال تعك�ض باأي حال من �الأحو�ل وجهة نظر �الحتاد �الأوروبي.
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�شكر وتقدير
مل تك���ن ه���ذه �لدر��شة لتكتمل ل���وال ت�شافر جهود �لعدي���د من ممثلي موؤ�ش�ش���ات �ملجتمع �ملدين 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية. 

ي���ود مركز �ملر�أة لالإر�ش���اد �لقانوين و�الجتماعي وموؤ�ش�شة ج���ذور لالمناء �ل�شحي و�الجتماعي  
�لتوج���ه بال�شكر الأع�شاء �للجان �لتوجيهية و�لتن�شيقي���ة و�لفنية للم�شروع، وز�رة �ل�شحة، وز�رة 
�ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة، وز�رة �شوؤون �مل���ر�أة، وز�رة �لعدل، وز�رة �لد�خلي���ة، �الإد�رة �لعامة للطب 
�ل�شرعي، جهاز �ل�شرطة �لفل�شطيني، وكالة �لغوث �لدولية، �أكادميية �ل�شرطة، �جلهاز �ملركزي 
لالإح�شاء، جامعة �لنجاح �لوطنية، جامعة بريزيت، جامعة �لقد�ض، �حتاد جلان �لعمل �ل�شحي، 
�الإغاث���ة �لطبية، جمعي���ة �لهالل �الأحم���ر �لفل�شطيني، كلية �ب���ن �شينا، جمعي���ة تنظيم وحماية 
�الأ�ش���رة �لفل�شطيني���ة، �إد�رة �لرعاية �ل�شحي���ة �الأولية/ وز�رة �ل�شحة ، جمعي���ة �ملر�أة �لعاملة، 
جلنة �ملر�أة �لفل�شطينية، مركز �شو�، مركز حمور، جمعية ن�شاء من �جل �حلياة، جمعية �لنجدة 
�الجتماعي���ة لتنمية �ملر�أة �لفل�شطينية، �للجنة �لفنية ل�شوؤون �ملر�أة، �ملبادرة �لفل�شطينية لتعميق 
�حل���و�ر �لعاملي و�لدميقر�طية، منتدى �شارك �ل�شبابي، وجمعية �ل�شابات �مل�شيحية، و�لذين كان 
له���م جميعا دور هام يف حتديد �دو�ر موؤ�ش�شاته���م، وحتديد �لفجو�ت يف نظام �لتحويل �ملوجود، 

باالإ�شافة �إىل تزويدنا بالتغذية �لر�جعة حول م�شود�ت ��شتمار�ت �مل�شح.

وال نن�ش���ى �أن ن�شك���ر �لباحث���ات �مليد�ني���ات: ميام���ي زيد، عال در�غم���ة، دعاء �لزغ���ري، �شروق 
�شالل���دة، غدير �إدري�ض، رجاء منر، عال من�شور، من���ى جامو�ض، ند�ء �لهيموين، ناظرة �حمد، 
فاتن �لدي���ك، ن�شرين جر�د�ت، هانية �لعي�شاوي، �للو�تي قمن بجم���ع �لبيانات. و�ل�شيدة �أن�شام 
عب�ش���ة، ل�شربه���ا وتفانيها، و��شتمر�رها يف �لعمل على �لرغم م���ن �لتغيري�ت �لتي كانت تتم يف 
�للحظات �الأخ���رية. وفوق كل هذ� نتقدم بخال�ض �ل�شكر و�لتقدير للدكتورة فار�شني �غابيكيان، 

لقيامها باإعد�د هذه �لدر��شة يف �إطار زمني حمدود.

ويف �خلت���ام، مل تكن هذه �لدر��شة لتنتهي لوال �مل�شاهمة �لثمينة لكافة �مل�شاركني و�مل�شاركات يف 
جمي���ع ور�شات �لعمل و�ملجموعات �لبوؤرية. �إن تو�شياتهم و�لتغذية �لر�جعة �لتي مت تقدميها كان 

لها �أثر كبري يف �إغناء �لدر��شة. 
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ملخ�ص تنفيذي
�أجريت در��ش���ة و�شفية �نطباعية بد�أت بتقييم �الحتياج���ات و��شتطالع �خلدمات كخطوة �أوىل 
لتوف���ري �ملعلومات �لت���ي من �شاأنها �أن ت�شاع���د يف بناء نظام حتويل �شمن روؤي���ة �شاملة ملناه�شة 

�لعنف �شد �ملر�أة. وقد هدفت �ملكونات �الأربعة لهذه �لدر��شة �إىل:

• �لتع���رف على �خلدم���ات و�الإج���ر�ء�ت �لقانونية و�ل�شحي���ة و�الجتماعية �ملتوف���رة للن�شاء 	
�شحاي���ا �لعن���ف و�لن�شاء �ملعر�ش���ات للخطر يف �شب���ع حمافظات يف �ل�شف���ة �لغربية، هي: 
قلقيلي���ة، نابل����ض، �أريح���ا، ر�م �هلل، �لقد�ض، بيت حل���م، و�خلليل. حتدي���دً�، تقييم �إىل �أي 
مدى يت���م �لتعامل مع ق�شايا �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي يف مو�قع خمتارة لتقدمي 
�خلدم���ات بهدف تقيي���م �لفجوة يف �خلدم���ات باالإجمال مت ��شته���د�ف )308( موؤ�ش�شات 
�جتماعي���ة وقانونية و�شحية حكومي���ة و�أهلية الإجر�ء �ملقابالت، وو�فق���ت )280( موؤ�ش�شة 

على �مل�شاركة.

• تقيي���م م���دى تناول ق�شايا �لعنف �لقائ���م على �لنوع �الجتماعي يف بع����ض �ملناهج �ملختارة 	
وذ�ت �لعالق���ة بهدف تقيي���م �لفجو�ت يف �لتدريب �لنظري و�لعمل���ي للمهنيني �مل�شتقبليني 
�لذي���ن ميكن �أن يعملو� م���ع حاالت لن�شاء معنفات يف جماالت ومو�قع عملهم. مت ��شتهد�ف 
)40( برناجم���ًا �أكادميي���ًا يف جم���ال �لطب، �لتمري����ض، �لقبالة، تدري���ب �ل�شرطة، �لعمل 
�الجتماع���ي، �حلق���وق، تدري���ب عامالت �شح���ة �ملجتمع، عل���م �لنف�ض، �لن���وع �الجتماعي 
و�لتنمي���ة، و�ل�شح���ة �لعامة، يف )18( كلي���ة وجامعة فل�شطينية يف �ل�شف���ة �لغربية. وو�فق 
عل���ى �مل�شارك���ة )34( برناجمًا من �أ�ش���ل )40( برناجمًا مت ��شتهد�فه���ا، وبالتايل �أجريت 

معها �ملقابالت، وذلك بن�شبة ��شتجابة ت�شاوي )%88(.

• تقييم مدى �لتعامل مع ق�شايا �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي يف دو�ئر �ل�شرطة بهدف 	
حتدي���د �لفجو�ت يف �خلدم���ات و�ملكونات �لالزم���ة و�لتي ال تتوفر يف دو�ئ���ر �ل�شرطة �لتي 
ق���د تتعام���ل مع حاالت لن�شاء معنف���ات. مت �لتو��شل مع )16( د�ئ���رة وو�فقت جميعها على 

�مل�شاركة )%100(.

• تقيي���م م���دى �إدر�ك �لن�ش���اء �شحايا �لعن���ف الحتياجاته���ن �إىل �لرعاية وم���دى �شعورهن 	
بالر�ش���ا ع���ن مقدمي �خلدمات وذلك به���دف �إبر�ز �لفجو�ت يف �خلدم���ات و�مل�شاعدة يف 
ت�شمي���م خدمات �شمولية وتكاملي���ة. مت ��شتهد�ف )44( �مر�أة من خ���الل عينة مق�شودة 

الإجر�ء �ملقابالت معهن �شمن هذ� �مل�شح.
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ت�شمنت �خلال�شة و�ال�شتنتاجات �ملتعلقة مبكونات �لدر��شة �الأربع ما يلي:

مقدمو اخلدمات:. 1
• ينبغ���ي مر�عاة حجم �ملحافظات وعدد �شكانها بعناية عن���د توزيع �خلدمات �ملتاحة �شمن 	

�لتخطيط �مل�شتقبلي للخدمات.

• ينبغي �لرتكيز على �حتياجات �ملوؤ�ش�شات �ملتو�جدة يف �لقد�ض و��شتمر�ر �شمودها ومتكينها 	
بالنظر �إىل ت�شديد �مل�شايقات �لتي تتعر�ض لها بهدف �أ�شرلتها.

• تعد �لن�شاء �مل�شنات و�ملعاقات و�الأ�شري�ت �ملحرر�ت من �لفئات �الأكرث حرمانًا من �خلدمات 	
�ملتاحة و�ملقدمة �لتي تقدم من قبل �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة. هذه �لفئات بحاجة �إىل �ملزيد من 

�الهتمام.

• ي�ش���ود �عتق���اد باأن جل�ش���ات �لتوعية وتوزي���ع �لن�شر�ت تعد م���ن �لو�شائل �الأك���رث فاعلية يف 	
توجي���ه �لن�شاء لطلب �مل�شاعدة يف ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة. لذ� يجب �لرتكيز على حمتوى 
�جلل�ش���ات و�لن�شر�ت وت�شميمها بحيث حتتوي على �أهم �ملعلومات و�أكرثها فائدة من �أجل 
�لتاأثري يف �ل�شلوك �أو �حلث على �لت�شرف. كما تعترب عامالت �شحة �ملجتمع م�شدرً� جيدً� 

للمعلومات يف �مليد�ن وال بد من تعزيز تدريبهن على ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

• ال ينبغي للمعايري �مل�شتخدمة يف ��شتقبال حاالت �لن�شاء �ملعنفات �أن تردع �لن�شاء عن طلب 	
�مل�شاعدة.

• �أ�ش���ارت �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوث���ة �إىل �أنها ��شتقبلت ما يقارب يف جمموع���ه )4500( حالة من 	
خمتل���ف �أن���و�ع �لعن���ف �شد �مل���ر�أة خالل �الأ�شه���ر �لثالثة �الأخ���رية. �إن ه���ذ� �لرقم يعطي 
�نطباع���ًا فح�شب عن �الأعد�د �لفعلية، �إذ �أن �لعديد من �حلاالت ال يبلغ عنها، وخا�شة تلك 

�ملتعلقة باالإيذ�ء �جل�شدي و�جلن�شي.

• يعتقد �أن �لن�شاء �ملتزوجات من �شن 30 عامُاً فاأكرث ي�شعني �أكرث من �شو�هن لطلب �مل�شاعدة 	
من �ملوؤ�ش�شات �ملقدمة للخدمات بخ�شو�ض ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

• �إن �لدع���م �ملحدود �ل���ذي تتلقاه �لن�شاء �ملعنف���ات من خمتلف �مل�شادر ي���ربز �حلاجة �إىل 	
�لتوعي���ة ح���ول هذه �لق�شاي���ا، وكذلك حول �ملحرم���ات �لتقليدية �لتي حتي���ط بالعنف �شد 

�ملر�أة.

• �إن للوق���ت �لذي يق�شى مع �لن�شاء �ملعنفات �أهمية بالغة يف تعافيهن وبناء �لثقة يف �لنظام، 	
ولذلك فهو بحاجة �إىل مر�جعة حري�شة من جانب مقدمي �خلدمات.

• ثم���ة غي���اب للنهج �ل�شمويل يف �لتعامل م���ع �لعنف �شد �ملر�أة مبا يت�شم���ن �ملكونات �لطبية 	
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و�لنف�شي���ة و�لقانوني���ة و�الجتماعي���ة و�لروحية، كم���ا �أن هناك �شع���ف يف تر�شيخ �إجر�ء�ت 
و��شحة ومكتوبة مبا ي�شمن �لثبات يف �ل�شلوك �ملهني ويف تقدمي �خلدمات.

• ينبغ���ي �لدف���ع باجتاه توفري فري���ق �شامل لتقدمي �لرعاي���ة �أثناء �ل�شع���ي م�شتقباًل لتح�شني 	
�خلدمات و�أثرها.

• ينبغ���ي �لعم���ل على تعزيز بن���اء �ملر�فق �لالزمة يف �شي���اق تقدمي �لرعاي���ة �ل�شاملة للن�شاء 	
�ملعر�شات للعنف.

• ي���دل غي���اب �لربوتوكوالت يف مر�فق تق���دمي �خلدمات على �أن هناك ع���دم ثبات يف تقدمي 	
�لرعاية.

• �إن �لعو�ئ���ق �لت���ي يو�جهها مقدم���و �خلدمات عند �لتعام���ل مع حاالت �لعن���ف �شد �لن�شاء 	
بحاج���ة �إىل �أن يتم �الهتمام به���ا يف �ل�شياق �لعام لل�شلوك �الجتماع���ي و�لتنميط و�الأدو�ر 

�ملرت�بطة ملختلف �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لتعليمية و�ل�شبابية وغريها.

• م���ن �ل�ش���روري عند �لتعامل م���ع ق�شايا �لعنف �ش���د �لن�شاء �أن يج���ري �لتخطيط للمو�رد 	
�لب�شرية وتوظيفها بناًء على �حلاجة للرعاية �ل�شحية يف نطاق �إطار �شمويل، مع �الهتمام 
بالتدريب �مل�شتمر للمهنيني �لذين يقدمون �خلدمات و�لتفاعل بينهم وفهم �أدو�ر كل منهم 

كاأع�شاء يف فريق و�حد وفهم كيف تتكامل �الأدو�ر فيما بينهم.

املناهج:  .2
• ت�شكل بر�مج �لتمري�ض و�لقبالة و�حلقوق غالبية �لرب�مج �ملتعلقة باملو�شوع �لتي يتوفر فيها 	

�أعل���ى عدد من �خلريج���ني �لذين يتوقع �أن يتعاملو� مع ق�شايا �لعن���ف �شد �ملر�أة، وبالتايل 
فهي بحاجة �إىل �هتمام خا�ض ل�شمان دمج هذه �لق�شايا وتغطيتها بعمق.

• تتعل���ق �ملو��شيع �لتي تغطيها �ملناهج باأكرب قدر بتقدمي �خلدمات للن�شاء �ملعنفات يف نطاق 	
�لتدخ���الت و�ملعاجلة �لفوري���ة )�ل�شحة �الإجنابي���ة، وتقييم �ملخاط���ر، و�لتقييم �لنف�شي، 
�ل���خ(، بينما تنال �ملو��شيع �ملتعلق���ة باملمار�شات �الإجر�ئية و�ملنا�ش���رة و�لوقاية )�لتوثيق، 
وق�شاي���ا �ملنا�ش���رة، و�لتوعية حول حق���وق �مل���ر�أة و��شتحقاقاتها، و�لتحوي���ل، و�التفاقيات 
�لدولي���ة( حجم���ا �قل من �لتغطية. ومع �أن���ه من �ل�شروري مو��شلة �لرتكي���ز على �لق�شايا 
�ملتعلق���ة باملعاجل���ة، يظل من �مله���م �أي�شًا �عتبار �ملو��شي���ع �الأخرى �لتي ت�ش���كل جزءً� من 
�الإطار �لعام لنظام �لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة حتى يتم �إدر�جها يف �ملناهج بالعمق �لذي 

يتنا�شب مع نوع �لربنامج.

• تفتقر غالبية �لرب�مج �إىل وجود مو�د تعليمية �أو تدريبية باللغة �لعربية ذ�ت �لعالقة بالعنف 	
�شد �لن�شاء، وهو �أمر جدير مبزيد من �الهتمام.
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• يل���زم �أن ت���ويل �ملناهج قدرً� �أكرب م���ن �الهتمام بالعنف �ل�شيا�شي �شد �مل���ر�أة و�لعنف �شد 	
�لن�شاء �ملعاقات.

• تع���د �خل���ربة �لعملي���ة �لت���ي يكت�شبها �لطلب���ة حج���ر �الأ�شا����ض بالن�شبة لتق���دمي �خلدمات 	
م�شتقب���اًل. ويكت�ش���ب �لك�شف عن �حل���االت �أهمية بالغ���ة الأنه ي�شكل �خلط���وة �الأوىل للعمل 
�لتايل مع �شحايا �لعنف. وقد دلت �لنظرة يف هذ� �ملجال على عدم كفايته من ناحية توفر 
فر����ض �ملمار�شة �لعملية �شم���ن �لرب�مج �ملبحوثة. وتقف عامالت �شح���ة �ملجتمع، وكذلك 
�الأخ�شائي���ون و�الأخ�شائيات �الجتماعيات، يف خطوط �ملو�جه���ة �الأمامية يف �ملجتمع، لذ� 
ينبغ���ي �لرتكي���ز يف تدريبهم على كيفية �لتع���رف على �حلاالت و�شبل ت�شجي���ع �لن�شاء على 

طلب �مل�شاعدة، �إىل جانب توفري �ملعلومات �لكافية عن �ملو�رد �ملتاحة لتقدمي �مل�شاعدة.

• م���ن �ل�شروري �لعمل على تطوير �لتدريب �لعملي و�لبنية �لتحتية للتدريب، �شو�ًء �ملادية �أو 	
�لب�شرية، مع �لرتكيز على: مر�كز �شحة �ملجتمع و�الإر�شاد، و�ملر�كز �لقانونية و�الجتماعية، 
و�ملد�ر�ض، و�مل�شت�شفيات �لتي ت�شتخدمها �لرب�مج باأكرب قدر يف تنفيذ �لتدريب �لعملي على 

�لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة.

• هناك نق�ض يف �الإر�شاد حول �لعنف �شد �ملر�أة كخدمة موؤ�ش�شية للطلبة يف خمتلف �لرب�مج 	
�الأكادميية، وبالتايل فاإن هذ� �ملجال بحاجة �إىل مزيد من �الهتمام. فغالبية �لرب�مج �لتي 

مت ��شتهد�فها و�ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شت�شيفها ال تقدم هذه �خلدمة.

دوائر ال�شرطة:  .2
• تفتق���ر دو�ئر �ل�شرط���ة �إىل وحد�ت خا�شة خلدم���ة �لن�شاء �شحايا �لعن���ف. من �ل�شروري 	

�لعمل على �لرتويج ملثل هذه �لوحد�ت وتاأ�شي�شها. 

• ينبغي �لثناء على تاأ�شي�ض وحد�ت حلماية �الأ�شرة يف �ملحافظات، وينبغي دعم تاأ�شي�شها يف 	
كافة �ملحافظات.

• تفتق���ر دو�ئر �ل�شرطة �إىل �ملع���د�ت �لالزمة لتقدمي �أف�شل �خلدم���ات �ملمكنة، وحتتاج �إىل 	
�لدعم بهذ� �خل�شو�ض.

• تتوفر قو�عد بيانات ن�شبيًا ولكن يتوجب �إقامتها يف �لدو�ئر �لتي تفتقر �إليها، وينبغي حتليل 	
قو�عد �لبيانات عن �لعنف �شد �لن�شاء هذه من ناحية �ملحتوى و�لعمل على تطويرها حيثما 

تتوفر.

• �إن �لوج���ود �لن�شبي الأفر�د �شرطة مدرب���ني و�أخ�شائيني قانونيني يف دو�ئر �ل�شرطة للتعامل 	
م���ع ق�شاي���ا �لعنف يعد موؤ�شرً� على وجود توجه قوي نحو �عتبار �لعنف عماًل جنائيًا يتطلب 
�لتدخل من �ل�شرطة و�ملتابعة �لقانونية. �إال �أن غياب �لكادر �لطبي و�الأخ�شائيني �لنف�شيني 
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يث���ري �لت�ش���اوؤل بخ�شو����ض غياب نهج �شم���ويل يف �لتعامل م���ع �حتياجات �شحاي���ا �لعنف، 
وبالتايل حتديد جماالت �لدعم �لالزم. 

• يج���ب �أن يتوف���ر يف كافة دو�ئر �ل�شرط���ة طاقم مدرب على �لتعامل م���ع ق�شايا �لعنف �شد 	
�مل���ر�أة. وغياب ه���ذ� �لطاقم �ملوؤهل يف 50% م���ن �لدو�ئر �ملبحوثة ينب���ه �إىل �حلاجة للبدء 

بتقدمي مثل هذ� �لتدريب على �لفور. 

• �إن متابع���ة �لن�ش���اء �شحايا �لعنف بو��شطة عنا�شر من �ل�شرط���ة �لن�شائية يعد �أمرً� جديرً� 	
باالإ�شادة وينبغي �حلفاظ عليه.

• ينبغي تعزيز ��شتخد�م مناذج خا�شة للتعامل مع �لن�شاء �شحايا �لعنف.	

• م���ن �لناحية �الجتماعية، باالإمكان �للجوء �إىل �مل�شاع���دة �لع�شائرية يف حاالت �الغت�شاب 	
حتديدً� كو�شيلة لتخفيف �لتوتر. �إال �أن هذه �ملمار�شة تر�شخ وتقوي وجود نظامني و�شلطتني، 

مما ميكن �أن يعيق ويحد من تاأثري �ل�شلطات و�الإجر�ء�ت �لقانونية للدولة.

• �إن �لزيادة �لتي يعرب عنها يف عدد �لن�شاء �شحايا �لعنف �لالتي يهربن �إىل �إ�شر�ئيل وتقوم 	
�ل�شرط���ة �الإ�شر�ئيلية باإرجاعه���ن ت�شتحق �لكثري من �الهتمام وتث���ري �لت�شاوؤالت حول روؤية 
�لن�ش���اء ملدى فعالية �لنظام �الجتماع���ي و�لقانوين و�ل�شرطي �حلايل يف �لتعامل مع ق�شايا 

�لعنف.

• �إن ن�شبة كبرية من دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة تطلب �لدعم من موؤ�ش�شات �أخرى عند �لتعامل 	
م���ع ق�شاي���ا �لعنف �شد �مل���ر�أة. لذ� يو�شى باأن تت���م مر�جعة بروتوك���والت �لتن�شيق مع هذه 

�ملوؤ�ش�شات و�لعمل على تطويرها �شمن نظام حتويل وطني.

• يجب �أن تكون �إجر�ء�ت �لتعامل مع �شحايا �لعنف متوفرة ب�شكل خطي حتى ي�شهل �لرجوع 	
�إليه���ا ولتحقيق �أغر��ض �مل�شوؤولية و�مل�شاءلة، �إىل جانب �شمان �لثبات يف تقدمي �خلدمات. 

ويو�شى هنا باإعد�د دليل لالإجر�ء�ت يتبعه تدريب على ��شتخد�مه. 

• يو�ش���ى ببن���اء برنامج تدريب وطن���ي لكو�در �ل�شرطة عل���ى ق�شايا �لعنف �ش���د �ملر�أة. كما 	
يو�شى باإجر�ء مر�جعة معمقة ملنهاج �أكادميية �ل�شرطة ل�شمان وجود تغطية �شاملة للمو�د 

�ملتعلقة بالعنف �شد �ملر�أة و�خلرب�ت �لعملية �لالزمة.

• ثم���ة حاجة للمزيد م���ن �لتقييم لطرق �لتحويل �إىل دو�ئر �ل�شرط���ة، وينبغي تطوير طريقة 	
عم���ل �أكرث �نتظامًا ومنهجي���ة و�تباعها ب�شكل خا�ض مع �مل�شادر �لت���ي حتول �ل�شحايا �إىل 

دو�ئر �ل�شرطة. 

• يو�شى باأن تقوم �ل�شرطة بالتحرك يف كافة �لظروف و�الأحو�ل عندما ي�شل �إىل علمها وقوع 	
�أي عمل من �أعمال �لعنف.
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امل�شتفيدات:  .4
• كان���ت �ل�شديق���ات وجل�ش���ات �لتوعية وعام���الت �شحة �ملجتم���ع و�لوز�ر�ت ه���ي �مل�شادر 	

�لرئي�شي���ة للمعلومات ح���ول �ملو�رد �لتي باإمكانه���ا م�شاعدة �لن�شاء �شحاي���ا �لعنف. ينبغي 
�لبناء على هذ� �جلانب يف ��شتخد�م �لو�شائل �الأكرث تاأثريً� و�الأي�شر و�شواًل لن�شر �ملعلومات.

• ياأت���ي �لعن���ف �لنف�شي و�لعاطف���ي و�للفظي و�الإذالل عل���ى ر�أ�ض قائمة �الأ�شب���اب �لتي تدفع 	
�لن�ش���اء �إىل طلب �مل�شاعدة. �إن هذه �الأن���و�ع من �لعنف تتطلب يف �لغالب وجود �أخ�شائيني 
يف �ل�شح���ة �لنف�شية ومر�شدين للتعامل معه���ا. �إال �أن توفر هوؤالء �الأخ�شائيني حمدود على 

�لرغم من �أهمية �حلاجة لهم.

• من �ل�شروري توفري خدمات غري م�شروطة ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة.	

• يج���ري �لتبليغ عن �لعنف �لبدين و�جلن�شي بن�شبة �أق���ل من �أنو�ع �لعنف �الأخرى �لتي تدفع 	
�لن�ش���اء �إىل طل���ب �مل�شاعدة. وقد ت�شع���ر �لن�شاء بقدر �كرب م���ن �حل�شا�شية يف �لك�شف عن 
هذي���ن �لنوعني من �لعن���ف، وبالتايل فقد يكون عدد �حلاالت �ملتو�جدة يف �ملجتمع و�لتي ال 

يبلغ عنها �أعلى بكثري.

• �إن تك���ر�ر توج���ه �ملر�أة لطل���ب �مل�شاعدة يث���ري �لت�شاوؤل ح���ول دورة �لعنف وتك���ر�ر حدوثه، 	
وي�شّع���ب �لتو�ش���ل �إىل ن�شب وطنية عامة للن�شاء �للو�تي يتعر�ش���ن ملختلف �أنو�ع �لعنف �إذ� 

كانت �ملرجعية �ملتخذة يف حتديد هذه �لن�شب هي عدد �لزيار�ت.

• تع���د �أ�شرة �ل�شحية �أكرب م�شدر للدعم. ومن �جلدير مالحظة �أن �الأخوة �لذكور ي�شاركون 	
يف تق���دمي هذ� �لدعم. �إن هذ� يوؤكد على �أهمية توعية �لن�شاء و�لرجال على حد �شو�ء حول 

�لعنف �شد �ملر�أة و�شبل �حلماية و�ملعاجلة.

• ينبغ���ي �لرتكيز على �الإعد�د و�لتدريب �مل�شتم���ر لالأخ�شائيني و�الأخ�شائيات �الجتماعيات 	
و�ملخت�شني بال�شحة �لنف�شية و�لكو�در �لقانونية وعامالت �شحة �ملجتمع، �إذ يبدو �أن هوؤالء 

هم �الأكرث �ت�شااًل مع �لن�شاء �شحايا �لعنف.

• يت���م حتويل �أك���رب ن�شبة من �حلاالت �إىل وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعية ووز�رة �ل�شحة ودو�ئر 	
�ل�شرط���ة. هذ� على �لرغم من و�ق���ع �أن �لن�شاء �مل�شاركات يف �ملقابالت ذكرن �مل�شت�شفيات 
و�ل�شرط���ة و�لق�شاء �لع�شائري �شمن �جلهات �لتي قلما يحب���ذن �لتحويل �إليها. �إن �أ�شباب 
ع���دم حتبي���ذ �لتحويل �إىل هذه �جله���ات بحاجة �إىل در��ش���ة، مع �شرورة �تخ���اذ �لتد�بري 
ملعاجلة �لو�شع. فيجب �أن تكون جميع �جلهات مهياأة ال�شتقبال �حلاالت ومتابعتها و�أن تلبى 
حاجاته���ا تبعًا لذلك. قد يكون من �ل�شروري �إعادة �لنظر يف طو�قم هذه �جلهات ونظمها 
و�إج���ر�ء�ت تعامله���ا مع �لن�ش���اء �ملعنفات، و�لعمل عل���ى حت�شينها وفقًا الأف�ش���ل �ملمار�شات 
�لت���ي تتيحه���ا �لظروف. من �جله���ة �ملقابلة، يعترب �لق�ش���اء �لع�شائري ج���زءً� من �لن�شيج 
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�الجتماع���ي وو�قعًا فعليًا. ل���ذ� من �ل�شروري و�شع ��شرت�تيجي���ة ل�شمان �أن تكون تدخالت 
�لزعماء �لع�شائريني �أكرث �عتمادً� على �ملعرفة و�أكرث ح�شا�شية من ناحية �لنوع �الجتماعي.

• ثم���ة �أهمية كبرية الأن�شطة �لتدريب و�لتوعي���ة ويجدر �أن حتظى باهتمام �ملوؤ�ش�شات �ملوظفة 	
للطو�قم وبر�مج �لتدريب.

• ينبغ���ي �لبناء على �لر�شا �لعام للم�شتفيد�ت م���ن �خلدمات �ملقدمة لهن مع زيادة �لرتكيز 	
على تعزيز �لتد�بري �لتي ت�شاهم يف ر�شا �مل�شتفيد�ت.

• ال ت���ز�ل نظرة �ملجتم���ع �إىل �لن�شاء �شحايا �لعنف متثل عقبة كب���رية �أمام مناه�شة �لعنف 	
�ش���د �ملر�أة وتعزيز �ل�شعي يف طلب �مل�شاعدة. �إن هذ� �الأمر ي�شتدعي �لقيام باأن�شطة توعية 
مكثفة ملختلف �لفئ���ات �لعمرية، بدءً� من �ملد�ر�ض وخمتلف �أماكن �لتثقيف، و�لرتكيز على 

�لقادة �ملجتمعيني و�شانعي �لقر�ر.

تت�شمن ال�شتنتاجات والتو�شيات الإجمالية الرتكيز على:
• �لبنية �لتحتية: مر�فق م�شممة ب�شكل خم�شو�ض ال�شتقبال �لن�شاء و�شمان �ل�شرية.	

• �ملو�رد �لب�شرية: �لتدريب �الأ�شا�شي، و�لتدريب يف موقع �لعمل، و�لتعليم �مل�شتمر، و�لتدريب 	
�ملخت�ض، و�لرتكيبة �ملنا�شبة للفريق بحيث ي�شم �لعدد �لكايف من �ملهنيني.

• �لنظم و�الإج���ر�ء�ت، وتاأ�شي�ض نظام ر�شد وطني، وتطوير قانون حلماية �الأ�شرة ومبادر�ت 	
�حلماية، �إىل جانب �المتثال للقانون، ودعم ذلك بنظام وطيد للتحويل، و�لتكامل يف توفري 

�خلدمات، و�لت�شبيك و�لتاآزر بني مقدمي �خلدمات.

• �لتوعي���ة �ملجتمعي���ة و�ملنا�ش���رة: تعميم �ملعلومات، و�لعم���ل مع �شانعي �لق���ر�ر، و�لبدء من 	
مرحلة �ملدر�ش���ة، و��شتهد�ف �لرجال و�لن�شاء يف حمالت �لتوعي���ة و�لتدريب و�الئتالفات، 
و�ال�شتف���ادة م���ن و�شائ���ل �الإع���الم، و�لرتكيز عل���ى تدريب وعم���ل عامالت �شح���ة �ملجتمع 

و�الأخ�شائيني و�الأخ�شائيات �الجتماعيات.

• �لبح���وث: در��شات كمية وكيفية حول �لعنف �شد �ملر�أة، وتقييم جتارب �لبلد�ن �الأخرى يف 	
�الإقلي���م يف بن���اء �ال�شرت�تيجيات و�لنظ���م �لوطنية ملكافحة �لعنف �شد �مل���ر�أة، و�لتعلم من 

�لدرو�ض �مل�شتفادة وتكييفها ح�شب �لو�شع �لفل�شطيني.

• �لت�شبي���ك وبناء �الئتالفات: باجتاه تبني �التفاقيات �لدولي���ة، وو�شع �لت�شريعات و�لقو�نني 	
مو�ش���ع �لتنفي���ذ، وحت�ش���ني ��شتغ���الل �مل���و�رد �ل�شحيح���ة، وتقوي���ة �لتكام���ل و�ل�شمولية يف 

�خلدمات، وتعزيز �الأ�ش�ض �ملعرفية للق�شاء �لع�شائري.

• تاأهي���ل �لن�شاء �شحايا �لعنف: �لتدريب �ل�شخ�ش���ي، و�لعمل مع �الأ�شرة، و�لعمل على توعية 	
وتاأهيل مرتكبي �لعنف.
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قائمة اجلداول

تقييم مقدمي اخلدمات:
اجل��دول 2-1: �لت�ش���ور�ت حول �لو�شائل �لت���ي توجه �لن�شاء �إىل طل���ب �لدعم من �خلدمات 

�ملوؤ�ش�شية حول ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة )%(

اجلدول 2-2: �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة )%(
اجلدول 2-3: �ملعايري �لتي ت�شتخدمها �ملوؤ�ش�شات لقبول �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات

اجل��دول 2-4: ن�شب���ة �أنو�ع �لدعم �لتي يعتق���د بوجودها للحاالت �لت���ي ��شتقبلتها �ملوؤ�ش�شات 
�ملبحوثة يف �الأ�شهر �لثالثة �الأخرية

اجلدول 2-5: ن�شبة �العتقاد بكفاية �لوقت و�جلهد �ملبذول مع �لن�شاء �ملعنفات
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)1(

مقدمة: خلفية عن امل�شروع
يعمل مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي وموؤ�ش�شة جذور لالمناء �ل�شحي و�الجتماعي، 
من���ذ كانون �لثاين/يناير 2009، على تنفيذ م�شروع با�شم »تعزيز حقوق �ملر�أة ومناه�شة �لعنف 
�ش���د �ملر�أة: بناء نظ���ام م�شت���د�م للتحوي���ل �إىل �خلدم���ات �لقانونية-�ل�شحية-�الجتماعية يف 
�الأر����ض �لفل�شطيني���ة �ملحتل���ة«، بتمويل من �الحت���اد �الأوروبي. يهدف �مل�ش���روع �إىل �مل�شاهمة يف 
حت�ش���ني تقدمي �خلدم���ات �لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعي���ة ب�شكل عام للن�ش���اء �شحايا �لعنف 
�لقائ���م على �لنوع �الجتماعي و�ملعر�شات خلطر �لعنف. �شيتم حتقيق ذلك من خالل: �لت�شبيك 
و�لت�ش���ارك يف �أف�ش���ل �ملمار�ش���ات مع �ملنظمات �لن�شوي���ة �الأخرى يف �لعامل �لعرب���ي ويف �الإقليم 
�الأورو-متو�شطي للتعلم من جتاربهم، وتكييف بروتوكوالت �لتحويل و�أدو�ت �لعمل يف �لقطاعات 
�لقانوني���ة و�ل�شحي���ة و�الجتماعي���ة، و�شياغة من���اذج ناجحة م���ن �ملناهج و�لرب�م���ج �لتدريبية 
�ملوجه���ة ملقدم���ي �خلدم���ات و�ملهنيني �لعامل���ني يف تنفيذ �لقان���ون، وتعزيز ��شتخ���د�م �الأدو�ت 
وتطبي���ق �ال�شرت�تيجيات من قب���ل �الأطر�ف �ملعنية ذ�ت �ل�شلة، مب���ا ي�شمل �لوز�ر�ت �حلكومية 
و�ل�شرط���ة و�جلهات �ملقدمة للخدم���ات �ل�شحية و�الجتماعية على �مل�شتوي���ني �لوطني و�ملحلي. 
يهدف �مل�شروع �أي�شًا �إىل �مل�شاهمة يف تغيري �لعاد�ت �الجتماعية و�لثقافة و�لتقاليد، وخا�شة يف 
�أو�شاط مقدمي �خلدمات �ل�شحية وكو�در تنفيذ �لقانون و�شانعي �لقر�ر يف �حلكومة بخ�شو�ض 

�لعنف �شد �ملر�أة.

ف�شاًل عن ذلك، �شيطور �لربنامج منوذجًا لنظام حتويل متكامل لن�شاء �شحايا �لعنف �لقائم على 
�لن���وع �الجتماعي و�أولئك �ملعر�شات للخطر، وذلك من خالل �إ�ش���ر�ك �شانعي �لقر�ر و�ملهنيني 
�ملقدم���ني للخدم���ات �ملبا�شرة يف نظم �خلدم���ات �لقانونية و�ل�شحي���ة و�الجتماعية )مبا ي�شمل 
�لوز�ر�ت( وتاأ�شي�ض رو�بط قوية بينهم. �شيتم تنفيذ �لنظام �جلديد ب�شكل جتريبي يف حمافظة 
ر�م �هلل. كما �شيطور �مل�شروع �الأدو�ت �ملر�فقة للنظام و�لربوتوكوالت و�ملناهج �لتدريبية لكليات 
�لطب و�لقبالة و�لتمري�ض و�أكادميية �ل�شرطة الإثارة �الهتمام بق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة. و�شتتوج 

هذه �جلهود بحملة منا�شرة على م�شتوى �حلكومة �لوطنية للرتويج لنظام �لتحويل �جلديد.

�شتت�شم���ن �الأن�شطة على �مل�شت���وى �ل�شعبي تعبئة منظمات وجماع���ات و�ئتالفات �ملجتمع �ملدين 
للم�شاع���دة يف ت�شميم نظام �لتحويل �لنموذجي. و�شيتبع �مل�شروع نهجًا من �لقاعدة �إىل �الأعلى 

من خالل �شمان م�شاهماتهم و�إ�شر�كهم يف �لعملية منذ بد�يتها.

يج���ري تنفي���ذ �مل�شروع يف ث���الث مر�حل رئي�شية، تت�شم���ن كل منها �أن�شطة خا�ش���ة بها. وميكن 
تلخي�ض �لنتائج �ملتوقعة من �مل�شروع مبجمله على �لنحو �الآتي:
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• تو�شي���ات ب�شاأن �أف�ش���ل �ملمار�شات ذ�ت �لعالقة بنظام �لتحويل، بن���اًء على تبادل �لدرو�ض 	
�مل�شتفادة على �مل�شتوى �الإقليمي و�لوطني.

• �شياغ���ة من���وذج منا�ش���ب لنظ���ام �شم���ويل للتحوي���ل �إىل �خلدم���ات �لقانوني���ة و�ل�شحية 	
و�الجتماعية و�الأدو�ت �ملر�فقة له وجتريبها.

• تعميم منوذج �لتحويل و�الأدو�ت و�لرتويج لها يف �أو�شاط �الأطر�ف �ملعنية ذ�ت �ل�شلة.	

تتمث���ل �خلط���وة �الأوىل يف �مل�شروع يف �إج���ر�ء تقييم لالحتياجات و��شتط���الع ملقدمي �خلدمات 
و�ملوؤ�ش�شات �الأكادميية ودو�ئر �ل�شرطة، لتوفري �ملعلومات �لالزمة يف ت�شكيل نظام �لتحويل. وهي 

�الأ�شا�ض �لذي �شيبنى عليه كل �لعمل �لالحق. وتتمثل �لغاية من هذ� �لبحث يف:

• و�ش���ع �ملنهجي���ة و�الأدو�ت لتقييم �حتياج���ات �ملناه���ج )يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمي���ة �ل�شحية 	
و�لقانونية و�أكادميية �ل�شرطة(.

• �لتع���رف عل���ى �خلدمات و�الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة و�ل�شحي���ة و�الجتماعية �ملتاح���ة للن�شاء 	
�شحاي���ا �لعن���ف و�أولئ���ك �ملعر�شات للخط���ر يف �شبع حمافظ���ات يف �ل�شف���ة �لغربية، هي: 

قلقيلية، ونابل�ض، و�أريحا، ور�م �هلل، و�لقد�ض، وبيت حلم، و�خلليل.

• ��شتط���الع ت�شور�ت �لن�شاء �مل�شتفيد�ت وم�شتوى ر�شاه���ن عن �خلدمات من خالل �إجر�ء 	
مقاب���الت م���ع ن�شاء معنفات ��شتفدن م���ن �خلدمات �ملتاحة ب�ش���كل �أو باآخر للح�شول على 
�آر�ئه���ن �ل�شخ�شي���ة حول جتربتهن، وحتدي���د �خلدمات �لتي ال تز�ل غائب���ة ح�شب ر�أيهن، 
و�قرت�حاتهن حول كيفية حت�شني عمل �لنظام من منظور �مل�شتفيد�ت، �لخ. �إن هذ� �جلانب 

ي�شيف �إىل تقييم �الحتياجات بعدً� مهمًا وبيانات نوعية ذ�ت قيمة.

قامت �مل�شت�شارة – �لباحثة بتحديد �أهد�ف وغايات كل من �ملكونات �أعاله، بالتن�شيق مع مديرة 
�مل�شروع و�لطاقم �ملعن���ي يف مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي وموؤ�ش�شة جذور لالإمناء 
�ل�شح���ي و�الإجتماعي. ومت �ختيار �إجر�ء ت�شميم در��شة و�شفي���ة �نطباعية بحيث ميكن �لبناء 
عليه���ا من خ���الل در��شات كمية وكيفي���ة الحقة. وقد مت �إتب���اع �خلطو�ت �لتالي���ة الإعد�د �أدو�ت 

�لدر��شة وجمع �لبيانات وكتابة �لتقرير حول مكونات �لدر��شة �خلطو�ت �لتالية:

• تنظي���م ور�ض عمل بو��شطة )مركز �ملر�أة وموؤ�ش�شة جذور( لالئتالفات �ملحلية ذ�ت �ل�شلة 	
ومنظم���ات �ملجتمع �مل���دين و�الأفر�د �لرئي�شي���ني �ملعنيني من �ل���وز�ر�ت و�ملنظمات �الأهلية 
لتحدي���د �أدو�ر موؤ�ش�شاتهم، و�إتاحة �لفر�شة له���م للتعبري عن منظورهم للفجو�ت �ملوجودة 
يف �لنظ���ام �حلايل، و�ال�شتفادة من خربته���م يف تقدمي �خلدمات على �أر�ض �لو�قع. �أجري 
يف ور�ض �لعمل ع�شف ذهني حول �لفجو�ت و�لتحديات �لتي يو�جهها �مل�شاركون يف �لنظام 
�حل���ايل وعنا�ش���ر نظام �لتحويل �ملطل���وب بهدف تلبي���ة �الحتياجات و�لتو�ش���ل �إىل تو�فق 
يف �الآر�ء ح���ول نظ���ام �لتحويل. كما قدم �مل�شاركون مالحظاتهم عل���ى م�شود�ت ��شتمار�ت 
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�لدر��شة.

• مر�جع���ة �مل���و�د �ملكتوبة م���ن �أدلة وبروتوك���والت و�إر�شاد�ت )حيثما توف���رت(، مبا يف ذلك 	
مر�جعة �لبيانات �ملتوفرة من در��شات مركز �ملر�أة �ل�شابقة و�جلارية للم�شاعدة يف حت�شري 

�الأدو�ت وكتابة �لتقرير �لنهائي للم�شروع.

• تدريب كادر من �لباحثات �مليد�نيات و�الإ�شر�ف عليهن يف عملية جمع �لبيانات با�شتخد�م 	
�ال�شتمار�ت �ملقرة، باالإ�شافة �إىل �إر�شاد�ت تو�شح �الأ�شئلة يف �ال�شتمار�ت �ملختلفة وت�شرح 

م�شوؤوليات جامعي �لبيانات وعملية �لتوثيق.

• �إدخال �لبيانات بو��شطة خمت�ض باحلا�شوب.	

• حت�شري حتليالت �إح�شائية بو��شطة م�شت�شار �إح�شائي.	

• بعد �إجن���از تقييم �الحتياجات، �أج���رت �لباحثة مر�جعة حتليلية للبيان���ات �ملجمعة بهدف 	
حتديد �لفجو�ت ومو�طن �ل�شعف يف �لنظام �لقائم )�أو غياب مثل هذ� �لنظام( من خالل 

تقرير نهائي.

مت عر����ض نتائ���ج �لدر��شة يف ور�ش���ة عمل وطني���ة يف 28 كانون �الأول/دي�شم���رب 2009 مب�شاركة 
�الأطر�ف �ملعنية و�ل�شركاء ذوي �ل�شلة لتعميم نتائج �لبحث ومناق�شة �لتو�شيات. ومتثلت �لغاية 
م���ن �لور�شة يف �حل�شول على مالحظات �ل�ش���ركاء ذوي �ل�شلة الإثر�ء �لتحليل وتلقي �لتو�شيات 

للتح�شري للمرحلة �لثانية من �مل�شروع.

جت���در �الإ�ش���ارة �إىل �أن هذه �لدر��شة مل ت�شم���ل �ملحافظات يف غزة، ومن �ملاأم���ول �أن يتم تكر�ر 
�لبح���ث يف قط���اع غزة حامل���ا ي�شم���ح �لو�شع بذل���ك، للم�شاعدة يف �إج���ر�ء �لتخطي���ط و�شياغة 

�ال�شرت�تيجيات على �مل�شتوى �لوطني يف فل�شطني.
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)2(

التعرف على الفجوات والحتياجات لدى مقدمي اخلدمات

2-1.الهدف
تقيي���م م���دى �لتعامل مع ق�شايا �لعن���ف �لقائم على �لنوع �الجتماع���ي يف مو�قع خمتارة لتقدمي 

�خلدمات بهدف حتديد �لفجوة يف �خلدمات.

2-2. الفئة امل�شتهدفة والعينة
مت �لتوجه �إىل )308( موؤ�ش�شات حكومية و�أهلية الإجر�ء مقابالت �شمن هذ� �مل�شح يف �ملحافظات 
�ل�شب���ع، وذلك ح�شب �لتوزيع �لتايل ل���كل حمافظة: قلقيلية )5،2%(، نابل����ض )16،5%(، �أريحا 
)4،5%(، ر�م �هلل )22%(، �لقد����ض )12،3%(، بي���ت حل���م )15،5%(، و�خلليل )24%(. وهذه 
�ملوؤ�ش�ش���ات يعتق���د باأنها تقدم خدمات �شحية �أو �جتماعية �أو قانونية �أو �إر�شاد بخ�شو�ض �لعنف 
�ش���د �مل���ر�أة. تو�جدت غالبية �ملوؤ�ش�شات يف �ملدن )74،4%(، فيم���ا كانت )20،4%( متو�جدة يف 
�لقرى وكانت )5،2%( يف �ملخيمات. وقد رف�شت )28( موؤ�ش�شة، غالبيتها من حمافظة �لقد�ض، 

�مل�شاركة يف �ملقابالت )بلغت ن�شبة عدم �ال�شتجابة )%11،4(.

2-3. ا�شتمارة التقييم 
يف جمرى ت�شميم �ال�شتمارة، عقدت جل�شات ع�شف ذهني مع �ملهنيني ومقدمي �خلدمات ذوي 

�ل�شلة حول �خلدمات �لقائمة، وذلك من �أجل:

• حتديد �إطار �خلدمات �لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعية �لقائمة،	

• حتدي���د �ملعلومات �لالزمة من �ملنظمات �مل�شتهدفة ح���ول �خلدمات �ملتاحة للن�شاء �شحايا 	
�لعنف.

وقب���ل �إعد�د �ال�شتمارة �لنهائية، ج���رت مناق�شة م�شودة �أولية مع جمموعة من �ملهنيني ومقدمي 
�خلدم���ات �ملعني���ني ومت تعديلها ح�شب نتائج �لنقا�ض. �إ�شاف���ة �إىل ذلك، مت �أي�شًا عر�ض م�شودة 

من �لتحليالت على �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة الأخذ مالحظاتها و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة.

2-4. جمع البيانات
مت تدري���ب )12( باحثًا وباحثة ميد�نية جلم���ع �لبيانات من خالل مقابالت مبا�شرة وجهًا لوجه 
با�شتخ���د�م �ال�شتمارة �خلا�شة بذلك. و�أ�شرف عل���ى جامعي �لبيانات موظفتني من مركز �ملر�أة 

وموؤ�ش�شة جذور.
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2-5. املعيقات واملحددات
• �شعوب���ة �حل�شول على �إطار مرجعي ملجتم���ع �لدر��شة �مل�شتهدف حتى من �جلهاز �ملركزي 	

لالإح�شاء �لفل�شطيني الختيار عينة ع�شو�ئية الإجر�ء �ملقابالت. ولزم �لرجوع �إىل م�شادر 
متع���ددة به���دف بناء �إطار مرجع���ي �شامل ملقدمي �خلدم���ات، مبا ي�شمل قو�ع���د �لبيانات 
�ملوؤ�ش�شي���ة ل���دى وز�رة �ل�شح���ة ووز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة ووز�رة �شوؤون �مل���ر�أة ووز�رة 
�لد�خلي���ة و�الأون���رو� وغريها، �إىل جان���ب �حل�شول على معلومات م���ن �ت�شاالت �شخ�شية 

)�شفهيًا(.

• على �لرغم من كل �جلهود �ملبذولة للو�شول �إىل �أكرب قدر من �ل�شمولية يف �الإطار �ملرجعي 	
للموؤ�ش�شات �مل�شتهدفة، يظل من �ملتوقع �أن تكون بع�ض �ملوؤ�ش�شات قد �شقطت �شهوً�.

• �لتاأخري�ت يف ��شتالم قو�عد �لبيانات �ملطلوبة.	

• كان ع���دد م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �إما غري موج���ود �أو مغل���ق �أو يفتق���ر �إىل �أي عن���و�ن �أو تفا�شيل 	
لالت�شال.

• تز�م���ن جمع �لبيانات مع �شهر رم�شان، حيث تنه���ي �ملوؤ�ش�شات عملها مبكرً�، مما حد من 	
جهود �لعمل �ملبذولة.

• و�جهت جامعات �لبيانات �شعوبة يف �لو�شول �إىل �لقد�ض دون توفر ت�شريح دخول.	

• رف�شت 28 موؤ�ش�شة �لتعاون، وغالبيتها متو�جدة يف �لقد�ض.	

• �ن�شحاب بع�ض جامعات �لبيانات بعد �أن تلقني �لتدريب ومت توزيع عملهن على �الأخريات.	

2-6. عر�ص البيانات وحتليلها
2-6-1 اخلدمات املقدمة:

• �دع���ت غالبية �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة )75،4%( باأنها تق���دم خدمات �شحية للن�شاء �ملعنفات، 	
يلي ذلك )60،1%( من �ملوؤ�ش�شات �لتي تقدم خدمات �جتماعية، و)45،9%( تقدم خدمات 
نف�شي���ة، )19،9%( تقدم خدمات قانونية للن�شاء. وكان توزيع �ملوؤ�ش�شات و�خلدمات �ملتاحة 
من �الأعلى �إىل �الأدنى، مبا يف ذلك كل �أنو�ع �خلدمات، ح�شب �ملوؤ�ش�شات و�ملحافظات على 
�لنح���و �لت���ايل: حمافظة بيت حل���م، تليها �خلليل، ث���م نابل�ض، ر�م �هلل، �لقد����ض، قلقيلية، 

و�أريحا.

• متثلت غالبية �لفئات �مل�شتهدفة من �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة بالن�شاء ب�شكل عام بن�شبة )%89،7 	
م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �مل�شاركة يف �لدر��شة(، يل���ي ذلك �لفتيات �ملر�هق���ات و�ل�شابات )%78،6 
م���ن �ملوؤ�ش�شات(، و�الأطف���ال )71،5%(. �أما �لفئات �لتي ت�شتهدفها �أقل من ثلثي �ملوؤ�ش�شات 
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�مل�شاركة يف �لدر��شة فقد �شمت بالرتتيب من �الأعلى �إىل �الأدنى ن�شبة: �الأ�شرة ب�شكل عام، 
و�مل�شنات، و�ملعاقات، و�الأ�شري�ت �ملحرر�ت.

• تعتق���د �ملوؤ�ش�شات �ملبحوث���ة باأن �أكرث �لو�شائ���ل �لتي �شاهمت يف توجي���ه �مل�شتفيد�ت لطلب 	
�مل�شاع���دة م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات بخ�شو����ض �لعن���ف �ل���ذي تعر�ش���ن له ت�شم���ل ما يل���ي: �لنا�ض 
و�ل�شديق���ات عموم���ًا )87،2%(، وجل�ش���ات �لتوعي���ة )75،4%(، و�لن�ش���ر�ت )%64،7(، 
و�لعام���الت �ل�شحي���ات يف �ملجتم���ع )65،8%(. ويعتقد �أن���ه مت توجيه �مل�شتفي���د�ت بن�شبة 
�أق���ل بو��شطة موؤ�ش�شات �أهلية �أخ���رى )34،1%(، و�أدلة �خلدمات )37،7%(، و�لتحويل من 
خالل �أخ�شائيني )34،5%(. وكانت �لو�شائل �الأقل ذكرً�: �الإعالم، و�لتحويل من �لوز�ر�ت، 
و�ملو�قع �الإلكرتونية، و�ل�شحف، و�لتحويل من دو�ئر �ل�شرطة، وخطوط �مل�شاعدة �لهاتفية، 

و�ملحاكم )�جلدول 1-2(.

• يت���م تقدمي نوع���ني فقط من �خلدمات �ملتعلقة بالعنف �شد �مل���ر�أة من قبل �أكرث من ن�شف 	
�ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوث���ة بقلي���ل، وهما: �لتوعي���ة بن�شب���ة )60،1%( و�خلدم���ات �لطبية بن�شبة 
)50،6%(. وت�شمن���ت �خلدم���ات �الأخرى �لتي قدمتها �أكرث من ثل���ث �ملوؤ�ش�شات: �ملنا�شرة 
ب�شكل عام )48،8%(، و�لتحويل )47،7%(، و�الإر�شاد )47%(، و�خلدمات �لطارئة. وكانت 
�أق���ل �خلدمات تقدميًا بن�شبة تقل عن ثلث �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة ت�شم: �لتدخل يف �الأزمات، 
و�الإر�ش���اد �لقانوين، وخط �مل�شاعدة �لهاتفي، وتدريب �خلرب�ء، وتدريب �ل�شحايا، وتقدمي 

�ملاأوى، وبناء قدر�ت �أ�شرة �ل�شحية )�جلدول 2-2(.

• �دع���ت )12،8%( م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة باأن لديه���ا معايري مو�شوع���ة ال�شتقبال حاالت 	
�لعن���ف �ش���د �لن�شاء، فيما تتوفر هذه �ملعايري ب�شورة خطي���ة لدى )27،8%( فقط. وت�شمل 
�ملعاي���ري �لت���ي ت�شتخدمه���ا �أكرث م���ن )50%( من �ملوؤ�ش�شات م���ا يلي: نوع �حلال���ة، و�لو�شع 
�لنف�ش���ي لل�شحي���ة، و�الإدم���ان على �لعقاق���ري �أو �لكح���ول، و�لعمر، و�لو�شم���ة �الجتماعية، 
و�لقدرة على �لتعامل مع �حلالة، و�ل�شمعة �الجتماعية، وتوفر �لدعم �الأ�شري. ومن �ملعايري 
�لتي ت�شتخدم بق���در �أقل بكثري: �الإعاقة �لناجتة عن �لعنف، �لتوجهات �جلن�شية،  �مل�شاحة 

�لبنيوية، �لو�شع �ملايل، ووجود ق�شية جنائية �شد مرتكب �لعنف.

2-6-2 احلالت التي مت ا�شتقبالها يف الأ�شهر الثالثة الأخرية والدعم الذي 
تلقته:
• �دع���ت )114( �إىل )117( موؤ�ش�شة مبحوثة با�شتقبال �أنو�ع خمتلفة من حاالت �لعنف �شد 	

�مل���ر�أة يف �الأ�شهر �لثالثة �الأخرية، مبتو�شط )9( حاالت متعلقة بالعنف �للفظي و�الإذالل �أو 
�لعنف �لعاطفي و�لنف�شي، يلي ذلك �حلرمان من �حلقوق �أو �الإهمال )7 حاالت لكل منهما(، 
ث���م �لعن���ف �الجتماعي و�لعنف �لب���دين )6 حاالت ل���كل منهما(، و�أخ���ريً� �لعنف �جلن�شي 
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مبتو�ش���ط يبلغ حالتني يف �الأ�شهر �لثالثة �الأخرية. �ملجموع ي�شل �إىل حو�يل )4500( حالة 
مت ��شتقبالها يف كافة �ملوؤ�ش�شات من كل �أنو�ع �لعنف �شد �ملر�أة يف �ملحافظات �ل�شبع.

• يتب���ني من �لتوزيع �لعم���ري للن�شاء �ملعنف���ات �لالتي جلاأن لطلب �مل�شاع���دة من �ملوؤ�ش�شات 	
�ملبحوث���ة �أنه���ن كن يف �لغال���ب يف عمر )30( �شن���ة فاأكرث، تلي ذلك �لفئ���ة �لعمرية )19-
29(، ث���م )16-18(، ث���م )13-15(، و�أخريً� دون عمر )12( �شن���ة. وكانت غالبيتهن من 

�ملتزوجات، ثم من �لعزباو�ت، فاملطلقات و�ملنف�شالت ومن ثم �الأر�مل.

• بالن�شب���ة للت�شور�ت ح���ول �لدعم �لذي تلقته �لن�شاء �ملعنف���ات �لالتي مت �لتعامل معهن يف 	
�ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوث���ة يف �الأ�شهر �لثالث���ة �الأخرية، كانت �أعلى ن�شبة دع���م عمومًا من �أ�شرة 
�ل�شحي���ة، يلي ذلك �لدعم �ملقدم من �ملوؤ�ش�شات �الأهلية، فالدعم �الجتماعي، و�لدعم من 
�ل���وز�ر�ت، و�لبيت �الآمن، و�ل�شرط���ة، و�ملحافظة. ومع ذلك، يالحظ �أن �لدعم �إجمااًل كان 
يف �حلدود �لدنيا، �إذ �أن �أقل من ثلث �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة �أفادت بتوفر �لدعم من �أية فئة من 
فئات �لدعم �ملذكورة بالن�شبة الأي نوع من �أنو�ع �لعنف. ف�شاًل عن ذلك، �أ�شارت �ملوؤ�ش�شات 
�ملبحوث���ة �إىل �أن �أغلب �لدعم من كافة �مل�ش���ادر كان موجهًا نحو �لن�شاء �ملعر�شات للعنف 
�لبدين، يلي ذلك �لعنف �جلن�شي، ثم �لعنف �للفظي و�الإذالل، و�لعنف �الجتماعي، و�لعنف 

�لعاطفي و�لنف�شي، و�الإهمال، و�حلرمان من �حلقوق )�جلدول 4-2(.

• �أكدت ح���و�يل ثلث �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة �أنها �أفردت �لوق���ت و�جلهد �لكايف للعمل مع حاالت 	
�لعن���ف �شد �ملر�أة. وكان���ت �أكرث �أ�شباب �لنق�ض يف تخ�شي����ض �لوقت و�جلهد �لتي ذكرت 
تت�شم���ن: نق�ض �ملو�رد �لب�شرية �ملتخ�ش�ش���ة، و�خلوف ونق�ض �لوعي لدى �شحايا �لعنف، 

و�لتقاليد )�جلدول 5-2(.

2-6-3 الدعم البنيوي:
• ت�شمن���ت قائم���ة �الإج���ر�ء�ت ذ�ت �لعالقة �لت���ي مل ت�شتخدمه���ا بتات���ًا )50%( �أو �أكرث من 	

�ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوث���ة، مرتبة من �أعلى درجة عدم ��شتخ���د�م �إىل �أدنى درجة، ما يلي: بيان 
�شحف���ي )88،3%(، و�لتقيي���م �لذ�تي للطاق���م �ملهني �لذي يتعامل مع ح���االت �لعنف �شد 
�مل���ر�أة )73،3%(، وتق���دمي �لدع���م �لقان���وين )70،9%(، و�لع���الج �جلماع���ي و�ملتابعة مع 
وح���د�ت �حلماية )62،3% لكل منهما(، وتقييم �لو�شع �لنف�شي )57%(، و�الإر�شاد �الأ�شري 
)53،6%(. �أما �الإجر�ء�ت �مل�شتخدمة د�ئمًا �أو �أحيانًا من قبل )50%( �أو �أكرث من �ملوؤ�ش�شات 
�ملبحوث���ة فقد ت�شمنت: �أخذ تاريخ �حلال���ة، و�لعالج �لفردي، و�لتحوي���ل. و�أفادت )%50( 
�أو �أك���رث من �ملوؤ�ش�شات �أنه���ا بحاجة �إىل تطوير �إجر�ء�تها، فيما يتعل���ق بغالبية �الإجر�ء�ت 

�لو�ردة �أعاله )�جلدول 6-2(.

• كان �ملهني���ون �لوحي���دون �لذين ذك���رت )50%( �أو �أكرث من �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة تو�جدهم 	
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د�ئمًا �أو �أحيانًا للتعامل مع حاالت �لعنف �شد �ملر�أة هم �الأطباء وطو�قم �لتمري�ض. وكانت 
غالبي���ة فئات �ملهني���ني �الأخرى �لتي ذك���رت يف �ال�شتمارة غري متوفرة يف ثلث���ي �ملوؤ�ش�شات 
�ملبحوث���ة، ومن ه���ذه �مل���و�رد �لب�شرية �الأقل توف���رً� �أف���ر�د �ل�شرطة، و�الأطب���اء �لنف�شيني، 
و�خل���رب�ء �لقانونيني، و�مل�شوؤولني �لدين���ني، و�ملر�شدين �لرتبوي���ني، و�لباحثني، و�ملدربني، 
و�أخ�شائي���ي �ل�شحة �لنف�شية. ومع ذلك، يعتقد ثلثا �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة �أن �ملو�رد �لب�شرية 

كافية با�شتثناء �ل�شرطة و�ملدربني )�جلدول 7-2(.

• مرفق���ان فقط ذكرو� على �أنهم متوفر�ن م���ن قبل �أكرث من )50%( من �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة 	
وهم���ا: �أماك���ن خا�ش���ة للت�شخي����ض )58،3%( ومكان �نتظ���ار للم�شاندي���ن )56،7%(. �أما 
بقي���ة �الأماك���ن �لتي جرى تعد�ده���ا يف �ال�شتمارة فلم تكن متوفرة ل���دى �لثلثني �أو �أكرث من 
�ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة، وهي ت�شمل، ب���دءً� من �الأقل توفرً�: مر�فق خا�ش���ة الأطفال �ل�شحية، 
وغرفة معلومات لل�شحية، ومكانًا لال�شتحمام وتغيري �ملالب�ض، وغرفة لالإر�شاد. ومع ذلك، 
ف���اإن �ملوؤ�ش�شات �ملبحوث���ة تعتقد �أن �أغلب �ملر�ف���ق �ملتوفرة لديها كافي���ة با�شتثناء �لتطوير 

�لالزم بهدف �إتاحة �أماكن الأطفال �ل�شحية وغرفة �إر�شاد )�جلدول 8-2(،

• ت���كاد تكون كل �لتد�ب���ري �لتي مت تعد�دها و�لتي من �ملاأمول �أن يتبعها مقدمو �خلدمات عند 	
��شتقباله���م حلالة عنف �ش���د �ملر�أة نادرة �ال�شتخ���د�م من قبل ثلث���ي �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة. 
وعندم���ا يت���م ��شتخد�مه���ا يف بع�ض �الأحي���ان، فقلم���ا يتم ت�شجيله���ا �أو توثيقه���ا يف تقرير 

)كالتقييم �الجتماعي و�لنف�شي مثاًل( )�جلدول 9-2(.

• ت���كاد تك���ون كل �لربوتوكوالت �ملتعلقة بالعنف �شد �ملر�أة و�لت���ي مت تعد�دها غري متوفرة يف 	
�أكرث من ثلثي �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة. وعندما تتوفر، فاإن غالبية �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة ال حتتفظ 
بن�شخة خطية منها با�شتثناء بروتوكوالت �الإدخال و�ملغادرة �لتي تتوفر ب�شكل خطي يف �أكرث 

من )50%( من �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة )�جلدول 10-2(.

2-6-4 التحويالت واملعيقات:
• تق���وم �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة يف �لغالب بتحويل �لن�شاء �شحاي���ا �لعنف �للفظي و�الإهمال، يلي 	

ذل���ك �لعنف �لعاطفي و�لنف�شي، ثم �الإهمال و�لعن���ف �الجتماعي. يتبع ذلك حاالت �لعنف 
�لبدين، وحاالت �ملخاطرة �لعالية، و�حلرمان من �حلقوق، ثم �لعنف �القت�شادي.

• تت�شم���ن �لعو�ئق �الأكرث �شيوع���ًا �لتي تو�جهها �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف �مل�شح عند تعاملها مع 	
�لن�ش���اء �ملعنفات، مرتبة م���ن �الأكرث ذكرً� �إىل �الأقل ذكرً�: �ل�شغ���ط �الجتماعي و�لتقاليد، 
و�خلوف من جانب �لن�شاء، وعدم معرفة �لن�شاء بحقوقهن، و�لنق�ض يف �لطاقم �ملخت�ض، 
و�لنق����ض يف �ملر�ف���ق �ملنا�شب���ة، وق�شايا �ل�شري���ة و�متن���اع �لن�شاء عن تق���دمي �ملعلومات، 

و�لنق�ض يف �لدعم �الأ�شري.
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2-6-5 التو�شي��ات الت��ي قدمها املجيب��ون لتح�شني اخلدم��ات للن�شاء �شحايا 
العنف:

• تت�شم���ن غالبية �لتو�شيات �لتي ذك���رت لتح�شني عمل �ملوؤ�ش�شات مع �لن�شاء �شحايا �لعنف: 	
تق���دمي �لتدريب و�الإر�ش���اد للمو�رد �لب�شرية �ملتاح���ة، و�شمان توفر �لرتكيب���ة �ملنا�شبة من 
�ملهني���ني �لذين ميتلك���ون �ملوؤهالت �لالزمة، �أم���ا �ملو�رد �الإ�شافية �لت���ي �أو�شت �ملوؤ�ش�شات 

�ملبحوثة بتوفريها باأكرب قدر فت�شمل: غرف �الإر�شاد، و�لدعم �حلكومي و�ملجتمعي.

• �أعرب���ت �أك���رث م���ن )80%( من �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة ع���ن �أنها تو�ف���ق ب�ش���دة �أو تو�فق على 	
�ال�شرت�تيجي���ات �ملقرتحة للعمل عل���ى ق�شايا �لعنف و�لن�شاء �ملعنفات، مبا يف ذلك: قو�نني 
�حلماي���ة، �إجر�ء�ت تنفي���ذ �لقو�نني متابعة �اللت���ز�م بها، مبادر�ت �حلماي���ة، �الئتالفات 
و�ملنتدي���ات، �الإر�شاد و�لتوعية، حماي���ة �الأ�شرة من �لعنف، ��شتخد�م �الإعالم �لعام، تعديل 

�ملناهج، �لعمل مع �شانعي �لقر�ر، وتبني �التفاقات �لدولية )�جلدول 11-2(.

• عندم���ا طل���ب من �ملبحوث���ني �أن يقدم���و� تو�شياته���م لتح�شني �خلدم���ات �ملقدم���ة للن�شاء 	
�ملعنف���ات عمومًا، ت�شمن���ت �أكرث �لتو�شيات ذك���رً�، مرتبة من �الأعل���ى �إىل �الأدنى، ما يلي: 
�الإر�شاد و�لتوعية من خالل خمتلف �لدور�ت وور�ض �لعمل �ملوجهة للرجال و�لن�شاء، وتاأهيل 
كادر خمت����ض من �ملهني���ني وتطوير �لكو�در �ملوجودة حالي���ًا، وتاأ�شي�ض مر�كز متخ�ش�شة، 

و�لت�شبيك و�لتعاون وبناء �الئتالفات بني �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة.

4-7. ال�شتنتاجات والتو�شيات
• ينبغ���ي مر�عاة حجم �ملحافظات وعدد �شكانها بعناية عن���د توزيع �خلدمات �ملتاحة �شمن 	

�لتخطي���ط �مل�شتقبل���ي للخدمات. ويجب �لرتكي���ز على �ملناطق �لتي تفتق���ر �إىل �خلدمات. 
وتعترب منطقة �شم���ال �ل�شفة �لغربية ذ�ت �أولوية بالن�شبة خلدمات �لتعامل مع �لعنف �شد 

�ملر�أة عمومًا.
• ينبغ���ي تف�شري رف�ض عدد كبري من �ملوؤ�ش�ش���ات �مل�شتهدفة �ملتو�جدة يف �لقد�ض �مل�شاركة يف 	

�لدر��شة يف نطاق �لظرف �ل�شيا�شي �خلا�ض وتاأثري�ته على هذه �مل�شاركة. ومع ذلك، ينبغي 
�لرتكي���ز على تقيي���م �حتياجات هذه �ملوؤ�ش�ش���ات و�حتياجات ��شتم���ر�ر �شمودها ومتكينها 

بالنظر �إىل ت�شديد �مل�شايقات �لتي تتعر�ض �ملوؤ�ش�شات �ملقد�شية لها بهدف �أ�شرلتها.
• تعد �لن�شاء �مل�شنات و�ملعاقات من �لفئات �الأكرث حرمانًا من �خلدمات �لتي تتاح وتقدم من 	

قبل �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة. �إن هذه �لفئات بحاجة �إىل �ملزيد من �الهتمام �شو�ًء باحتياجاتهن 
�لعام���ة �أو �الحتياج���ات �خلا�شة به���ن. ف�شاًل عن ذل���ك، ينبغي تعزيز �خلدم���ات �ملتاحة 
للن�شاء �الأ�شري�ت و�الأ�شري�ت �ملحرر�ت بالنظر �إىل ح�شا�شية �لتعامل مع ق�شايا �لعنف �شد 

�ملر�أة عمومًا و�شد �الأ�شري�ت �ملحرر�ت على �الأخ�ض.
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• ي�ش���ود �عتق���اد باأن جل�ش���ات �لتوعية وتوزي���ع �لن�شر�ت تعد م���ن �لو�شائل �الأك���رث فاعلية يف 	
توجي���ه �لن�شاء لطل���ب �مل�شاعدة يف ق�شايا �لعن���ف �شد �ملر�أة. وينبغ���ي �ال�شتفادة من هذه 
�لو�شائ���ل عند �إعد�د �لرب�مج �مل�شتقبلية. وينبغي �لرتكيز على حمتوى �جلل�شات و�لن�شر�ت 
وت�شميمه���ا بحيث حتتوي عل���ى �أهم �ملعلومات و�أكرثها فائدة من �أج���ل �لتاأثري يف �ل�شلوك 
�أو �حل���ث عل���ى �لت�شرف. كما تعترب عام���الت �شحة �ملجتمع م�شدرً� جي���دً� للمعلومات يف 

�مليد�ن وال بد من تعزيز تدريبهن على ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.
• م���ع �أن �أقلية م���ن �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة �أك���دت �أنها ت�شرت�شد مبعايري حم���ددة للمو�فقة على 	

�لتعام���ل مع حاالت �لن�شاء �شحاي���ا �لعنف، فاإننا نو�شي ب�شدة باأن هذه �ملعايري ال ينبغي �أن 
ت���ردع �لن�شاء عن طلب �مل�شاعدة وباأن يتم ت�شجيع �لن�شاء على طلب مثل هذه �مل�شاعدة. �إن 
جم���رد فك���رة �أن ت�شرت�شد �ملوؤ�ش�شات مبعايري لتقدمي �خلدمة، حت���ى و�إن كانت �أقلية منها، 
يعك����ض �لتنميط �الجتماعي �لعام �لذي بح���د ذ�ته يردع �لن�شاء عن طلب �مل�شاعدة ويعك�ض 

�إخفاق مقدمي �خلدمات يف تقدمي �لرعاية ب�شورة غري م�شروطة.
• �أ�ش���ارت �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوث���ة �إىل �أنها ��شتقبلت ما يقارب يف جمموع���ه )4500( حالة من 	

خمتلف �أنو�ع �لعنف �شد �ملر�أة خالل �الأ�شهر �لثالثة �الأخرية. وال �شك �أن هذ� �لرقم يعطي 
�نطباع���ًا عن �الأعد�د، �إذ �أن �لعديد من �حل���االت تبقى خمفية وال يبلغ عنها، وخا�شة تلك 

�ملتعلقة باالإيذ�ء �جل�شدي و�جلن�شي.
• يعتق���د �أن �لن�ش���اء �ملتزوج���ات يف �ش���ن )30( عامُاً فاأك���رث ي�شعني �أكرث م���ن �شو�هن لطلب 	

�مل�شاع���دة من �ملوؤ�ش�شات �ملقدمة للخدمات بخ�شو�ض ق�شاي���ا �لعنف �شد �ملر�أة. ميكن �أن 
تتعر����ض �لن�شاء �ملتزوجات للعنف من م�شادر خمتلفة ، مب���ا يف ذلك: �لزوج و�أهل �لزوج، 
وغ���ري ذلك م���ن �أفر�د �لعائل���ة �ملمتدة. م���ن �شاأن ذلك �أن ي���ربز �حلاجة لتق���دمي �الإر�شاد 
�الأ�ش���ري و�إر�شاد �الأزو�ج، �إىل جانب �أهمية رفع �لوعي ح���ول ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة لدى 

كل من �لرجال و�لن�شاء.
• �إن �لدع���م �ملحدود �ل���ذي تتلقاه �لن�شاء �ملعنف���ات من خمتلف �مل�شادر ي���ربز �حلاجة �إىل 	

�لتوعي���ة ح���ول هذه �لق�شاي���ا، وكذلك حول �ملحرم���ات �لتقليدية �لتي حتي���ط بالتعامل مع 
�لعن���ف �شد �ملر�أة. ثمة حاجة للمزيد من �لبح���ث يف نوع �لدعم �لذي يقدمه �أفر�د �الأ�شرة 
باعتب���اره �أكرث �أن���و�ع �لدعم �ملتاح ح�شب م���ا عك�شته هذه �لدر��شة. يج���ب ��شتك�شاف هذ� 
�لنوع من �لدعم من ناحية مدى �شدقه يف مقابل �لدعم �لذي يجري تقدميه بهدف �لت�شرت 

على �لق�شية قبل �أن تخرج من �أيدي �الأ�شرة.
• �إن للوق���ت �لذي يق�شى مع �لن�شاء �ملعنفات �أهمية بالغة يف تعافيهن وبناء �لثقة يف �لنظام، 	

مم���ا ي�شجع على �لتوج���ه لطلب �مل�شاعدة. �إن هذ� �الأمر بحاج���ة �إىل مر�جعة حري�شة من 
جان���ب مقدمي �خلدم���ات. وينبغي �إج���ر�ء در��شة وحتليل �أك���رث عمقًا ال�شتك�ش���اف ما �إذ� 
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كان �لوق���ت �ملحدود �لذي يق�شى مع �مل�شتفيد�ت متعلق���ًا بنق�ض �لكادر للتعامل مع �لن�شاء 
�ملعنفات �أم هل هو ناجت عن �لنق�ض يف ��شتيعاب مفهوم �لرعاية �ل�شمولية �لالزمة.

• �إن ع���دم ��شتخد�م غالبية �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بالعنف �شد �ملر�أة من قبل غالبية �ملوؤ�ش�شات 	
�ملبحوث���ة، بغ����ض �لنظ���ر عم���ا �إذ� كان���ت كل �الإجر�ء�ت مالئم���ة �أو غري مالئم���ة لعمل كل 
�ملوؤ�ش�ش���ات، ي���دل على ما يل���ي: )1( غياب نهج �شم���ويل يف �لتعامل مع �لعن���ف �شد �ملر�أة 
مب���ا يت�شمن �ملكونات �لطبي���ة و�لنف�شية و�لقانونية و�الجتماعي���ة و�لروحية، و)2( �ل�شعف 
�لع���ام يف توطيد �إجر�ء�ت و��شحة ومكتوبة مبا ي�شمن �لثبات يف �ل�شلوك �ملهني ويف تقدمي 
�خلدم���ات. �إن �إدر�ك �أك���رث من ثلث���ي �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة ل�شرورة �لعم���ل على تطوير هذه 
�الإج���ر�ء�ت ميثل فر�شة ينبغي �لبن���اء عليها يف �لعمل مع �ملوؤ�ش�ش���ات و�لتوعية حول �لنهج 

�ل�شمويل يف �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.
• �إن وج���ود �الأطباء و�لطو�ق���م �لتمري�شية كاأكرث �لكو�در توف���رً� للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات 	

ين�شج���م مع �لنموذج �لطبي �ل�شائد يف �لتعامل مع �لعنف على ح�شاب �لنهج �ل�شمويل، كما 
يعك�ض �لنق�ض �إىل حد ما يف ��شتيعاب مفهوم �لدمج يف �لعناية بالن�شاء �ملعر�شات للعنف. 
ينبغ���ي �لدفع باجت���اه وجود فريق �شام���ل لتقدمي �لرعاي���ة �أثناء �ل�شع���ي م�شتقباًل لتح�شني 
�خلدم���ات و�أثره���ا. ويف �الأثناء، من �ل�ش���روري �لرتكيز على تدري���ب �لطو�قم �لتمري�شية 
و�لطبي���ة على �لتعامل مع ق�شايا �لعن���ف �شد �ملر�أة لكونهم ميثل���ون �الأ�شخا�ض �لرئي�شيني 

�ملقدمني للرعاية.
• م���ن �شاأن نق����ض �ملر�فق �لالزم���ة للتعامل مع �لن�ش���اء �شحايا �لعنف �أن مين���ع �لن�شاء من 	

طلب �مل�شاعدة و�أن يعيق �اللتز�م باخل�شو�شية و�ل�شرية. لذ�، ينبغي �لعمل على تعزيز بناء 
�ملر�فق �لالزمة يف �شياق تقدمي �لرعاية �ل�شاملة للن�شاء �ملعر�شات للعنف.

• عل���ى نح���و م�شابه للنق�ض يف توفر �الإج���ر�ء�ت �ملتعلقة بالعنف �شد �مل���ر�أة عمومًا، وكذلك 	
�الإج���ر�ء�ت �لت���ي يج���ب �تباعه���ا عن���د �إدخ���ال �لن�ش���اء �إىل مر�ف���ق �لرعاية، ف���اإن غياب 

�لربوتوكوالت يعد م�شكلة �أي�شًا ويدل على عدم �لثبات يف تقدمي �لرعاية.
• �إن م���ا مت ذك���ره من عو�ئق يو�جهه���ا مقدمو �خلدمات عند �لتعامل م���ع حاالت �لعنف �شد 	

�لن�ش���اء بحاج���ة �إىل �أن يتم �الهتم���ام به يف �ل�شياق �لع���ام لل�شلوك �الجتماع���ي و�لتنميط 
و�الأدو�ر �ملرت�بط���ة ملختلف �لقطاعات و�ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شحية و�لتعليمية و�ل�شبابية وغريها. 
وم���ن �ل�ش���روري �أي�شًا �أن يجري �لتخطيط للم���و�رد �لب�شرية وتوظيفه���ا بناًء على �حلاجة 
للرعاي���ة �ل�شحي���ة يف نط���اق �إط���ار �ندماجي و�شم���ويل، مع �الهتم���ام بالتدري���ب �مل�شتمر 
للمهني���ني �لذين يقدمون �خلدمات و�لتفاعل بينهم وفهم �أدو�ر كل منهم كاأع�شاء يف فريق 

و�حد وفهم كيف تتكامل �الأدو�ر فيما بينهم.
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)3(
تقييم املناهج

3-1. الهدف
تقيي���م �إىل �أي م���دى يت���م تناول ق�شاي���ا �لعنف �لقائم عل���ى �لنوع �الجتماع���ي يف بع�ض �ملناهج 
�ملختارة وذ�ت �لعالقة بهدف تقييم �لفجو�ت يف �لتدريب �لنظري و�لعملي للمهنيني �مل�شتقبليني 

�لذين ميكن �أن يتو�جهو� مع حاالت لن�شاء معنفات يف جماالت ومو�قع عملهم.

3-2. الفئة امل�شتهدفة والعينة
مت ��شتهد�ف )40( برناجمًا �أكادمييًا يف �ملجاالت �لتي يفرت�ض �أنها تقدم �لدعم للن�شاء �شحايا 
�لعنف، مبا يف ذل���ك: �لطب، و�لتمري�ض، �لقبالة، تدريب �ل�شرطة، �لعمل �الجتماعي، �حلقوق، 
وتدري���ب عامالت �شحة �ملجتمع، وعلم �لنف�ض، و�لن���وع �الجتماعي و�لتنمية، و�ل�شحة �لعامة، ، 
وذلك يف )18( كلية وجامعة فل�شطينية يف �ل�شفة �لغربية. وو�فق على �مل�شاركة )34( برناجمًا 
من �أ�شل )40( برناجمًا مت ��شتهد�فها، وبالتايل �أجريت معها �ملقابالت، وذلك بن�شبة ��شتجابة 

ت�شاوي )88%( )�جلدول 1-3(.

3-3. ا�شتمارة التقييم )يرجى الطالع على امللحق رقم 3(
مت ��شتخ���د�م ��شتمارة م�شحية من خالل مقابالت مبا�ش���رة وجهًا لوجه مع روؤ�شاء �لرب�مج وكل 

من �عتقد �لروؤ�شاء �أن من �ملهم م�شاركتهم يف �ملقابلة. ركزت �ال�شتمارة على:

• معلومات عامة عن �لرب�مج �لتي يجري بحثها،	

• تغطية ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة ب�شكل نظري يف �ملناهج،	

• �خلربة �لعملية �لتي يتلقاها �لطلبة يف جمال �لعنف �شد �ملر�أة.	

وق���د دعيت �لرب�م���ج �مل�شتهدفة �إىل �جتماع ملناق�شة �لنتائج بعد حتليلها، ثم مت دمج �ملالحظات 
�لتي قدمتها.

3-4. جمع البيانات
قام بجمع �لبيانات ثالثة �أع�شاء من طاقم مركز �ملر�أة لالإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي وموؤ�ش�شة 
ج���ذور لالإمن���اء �ل�شحي و�الإجتماعي. وج���اء �لق���ر�ر باال�شتعانة باأع�شاء م���ن �لطاقم يف جمع 
�لبيانات ب�شبب �شغر عدد �لرب�مج �لتي �شتتم مقابلتها ن�شبيًا و�أهمية تفاعل �لطاقم مع م�شوؤويل 
�لرب�م���ج للتمهيد للتع���اون �مل�شتقبلي. وجمع���ت �لبيانات من خالل مقاب���الت وجها لوجه خالل 
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�لفرتة بني �أيلول/�شبتمرب وت�شرين �الأول/�أكتوبر 2009.

3-5. املعيقات واملحددات
ج���اء �لقر�ر بجمع �لبيانات خالل �أ�شهر �ل�شيف. ولكن �أغل���ب �لرب�مج كانت خالل تلك �لفرتة 
�إم���ا يف �إج���ازة �أو تعم���ل باحلد �الأدنى م���ن طاقتها. وب�شبب ذل���ك تاأخر جمع �لبيان���ات �إىل بعد 

��شتئناف �ل�شنة �لدر��شية )2009 – 2010 (.

3-6. عر�ص البيانات وحتليلها
3-6-1 معلوم��ات عامة ع��ن الربامج امل�شاركة يف امل�ش��ح )اجلدولن 3-2 و3-

:)3
• كانت )44،1%( من �لرب�مج �مل�شاركة )15 برناجمًا( يف جمال �لتمري�ض، يلي ذلك بر�مج 	

�لقبالة �لتي �شكلت )14،8%( )5 بر�مج(، �أي �أن هذين �ملجالني �شكال معًا غالبية �لرب�مج 
�ملبحوثة )58،9%(، وجاءت بعدهما بر�مج �حلقوق بن�شبة )%11،8(.

• قدم���ت غالبي���ة �لرب�مج منهاج���ًا تدريبيًا عل���ى م�شت���وى �لبكالوريو����ض )52،9%( �أو �أعلى 	
)11،8%( عل���ى م�شت���وى �ملاج�شت���ري، فيم���ا قدم���ت )35،3%( م���ن �لرب�م���ج منهاجًا على 
م�شتوى �لدبلوم �أو �أدنى، وخا�شة: برنامج تدريب �ل�شرطة، وبع�ض بر�مج �لعمل �الجتماعي 
و�لتمري����ض و�لقبال���ة. �أم���ا مناهج �ل�شح���ة �لعامة، و�لن���وع �الجتماعي و�لتنمي���ة، فكانت 

جميعها على م�شتوى �ملاج�شتري.

3-6-2 تغطي��ة ق�شايا العنف �شد املراأة ب�ش��كل نظري يف املناهج )اجلدولن 
3-4 و5-3(:

• �أ�شارت )50%( من �لرب�مج �لتي متت مقابلتها �إىل �أنها تغطي ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة يف 	
منهاجها، فيما �أ�شارت )50%( �إىل عدم تغطيتها لهذه �لق�شايا.

• �أ�ش���ارت كل بر�م���ج �لقبالة وتدري���ب عامالت �شحة �ملجتم���ع ودر��شات �لن���وع �الجتماعي 	
و�لتنمية �إىل �أنها تغطي ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة يف مناهجها، و�أ�شارت )50%( من بر�مج 
�لعم���ل �الجتماعي و�حلقوق وعلم �لنف�ض و�ل�شحة �لعامة �إىل تغطيتها لهذه �لق�شايا، فيما 
�أن ثل���ث بر�مج �لتمري����ض فقط �أ�شارت �إىل ذلك، ومل ت�شر �أي م���ن بر�مج تدريب �ل�شرطة 

لتغطيتها لق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

• تت�شمن �ملو��شيع �لتي غطتها )80%( �أو �أكرث من �لرب�مج �ملبحوثة ما يلي: �لقيم و�ملبادئ، 	
�ل�شرية و�خل�شو�شية، �ل�شحة �الإجنابية، و�لنوع �الجتماعي )82،4% لكل منها(.

• ت�شم���ل �ملو��شي���ع �لتي غطتها )60%-79%( م���ن �لرب�مج: �شحة �مل���ر�أة وخمتلف مو��شيع 	



29

�لعن���ف �شد �مل���ر�أة )يف �الأ�شرة و�لعمل و�ل�ش���ارع( بن�شبة )76،5%( ل���كل منهما، و�لتقييم 
�لنف�ش���ي وتقييم �ملخاطرة بن�شب���ة )70،6%( لكل منهما، ثم �لتقيي���م �لبدين و�لك�شف عن 

�حلاالت وحقوق �ملر�أة بن�شبة )64،7%( لكل منها.

• �أم���ا �ملو��شي���ع �لتي غطته���ا �أقل من )60%( م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �ملبحوثة فت�شمن���ت: �لتوثيق 	
و�لتقيي���م �الجتماعي-�القت�ش���ادي )58،8% ل���كل منهم���ا(، و�خلدمات �ملتوف���رة و�ملو�رد 
�لقانونية و�القت�شادية )52،9% لكل منهما(، وتلخي�ض �حلاالت و�آليات �لتحويل و�لقو�نني 
و�الأنظمة ذ�ت �لعالقة و�آليات �لتدخل مع �ل�شحايا �لالتي يعاين من �شدمة، و�لتوعية حول 

�لعنف �شد �ملر�أة و�لعالج )47،1% لكل منها(.

• وم���ن �ملو��شيع �الأقل تغطي���ة: �شيا�شات �ملنا�شرة )41%(، و�التفاقي���ات و�لقر�ر�ت �لدولية 	
و�لتدخ���ل يف �أوق���ات �لطو�رئ )35،3% لكل منهما(، و�إج���ر�ء�ت �لتحقيق من قبل �ل�شرطة 

.)%17،6(

• �شملت قائمة �ملو��شيع �لتي �أ�شارت ثلث �لرب�مج �ملبحوثة �أو �أقل باأنها حتظى بتغطية كافية 	
ما يل���ي: �لك�شف عن �حلاالت، وم�شادر �مل�شاعدة، و�إج���ر�ء�ت �لتحقيق من قبل �ل�شرطة، 
وحق���وق �مل���ر�أة، و�لعنف �ش���د �ملر�أة يف �ل�ش���ارع ومكان �لعم���ل. �أما �ملو��شيع �لت���ي �أ�شارت 
�لغالبي���ة باأنها تغطى بالقدر �لكايف ف�شمت: �شحة �مل���ر�أة، و�ل�شحة �الإجنابية، و�لتحويل، 

و�خل�شو�شية و�ل�شرية.

• �أ�شارت غالبية �لرب�مج �ملبحوثة �إىل عدم توفر مو�د خطية باللغة �لعربية يف �أغلب �ملو��شيع 	
با�شتثن���اء �التفاقي���ات �لدولية، و�لت���ي �أ�ش���ارت )83،3%( من �لرب�م���ج �إىل توفرها باللغة 

�لعربية، يتبع ذلك ت�شجيل �حلالة وتلخي�شها )62،5%( و�إجر�ء�ت �لتحقيق )%57،1(.

• تن���وي )38،2%( م���ن �لرب�مج �أن ت�شيف مو��شيع تتعلق بالعنف �ش���د �ملر�أة �إىل مناهجها، 	
وخا�ش���ة: تدري���ب �ل�شرط���ة، و�لقبال���ة، و�لعم���ل �الجتماع���ي، و�حلق���وق، وعل���م �لنف����ض، 
و�لتمري����ض. م���ن �ملو��شي���ع �لتي �شت�ش���اف: �لعن���ف �الأ�ش���ري، و�لعنف �لب���دين و�لنف�شي 
و�جلن�ش���ي و�القت�شادي، وقان���ون �لعقوبات، وقانون �لعمل )4،2% ل���كل منها(. ف�شاًل عن 
ذل���ك، �شت�شيف )8،2%( من �لرب�مج حقوق �مل���ر�أة وقانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية، و�شت�شيف 
)12،5%( منها مو��شيع �ملجتمع و�الأمهات و�الأطفال، فيما �شت�شيف )16،7%( من �لرب�مج 

مو�شوع �لعنف �شد �ملر�أة ب�شكل عام.

• يعترب �لعنف �ش���د �لن�شاء �ملعاقات و�لعنف �ل�شيا�شي �شد �ملر�أة �أقل جماالت �لعنف تغطية 	
من قبل كافة �لرب�مج، �إذ تغطيها )37،5%( من �لرب�مج فقط. �أما �ملو��شيع �الأكرث تغطية 
فت�شم���ل: �لعنف �الجتماع���ي و�لبدين و�لنف�شي و�جلن�شي �شد �مل���ر�أة، وغطته كل �لرب�مج، 
و�لعنف �شد �ملر�أة يف مكان �لعمل، وغطته 75)%( من �لرب�مج، و�لعنف �القت�شادي �لذي 
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غطته )62،5%( منها.

3-6-3 اخلربة العملية التي يتلقاها الطلبة )اجلدولن 3-6 و7-3(:
• تق���دم )32،4%( فق���ط من �لرب�م���ج �مل�شاركة يف �مل�ش���ح تدريبًا عملي���ًا لطلبتها بخ�شو�ض 	

�لتعام���ل مع �لعنف �شد �ملر�أة. وتقدم كافة بر�م���ج �لعمل �الجتماعي �ملبحوثة هذه �خلربة 
�لعملية، باالإ�شافة �إىل )50%( من بر�مج �حلقوق وبر�مج علم �لنف�ض، و)40%( من بر�مج 
�لقبالة، و)26،7%( من بر�مج �لتمري�ض. وال يتم تقدمي �أي نوع من �خلربة �لعملية للطلبة 
يف بر�مج تدري���ب �ل�شرطة، و�لنوع �الجتماعي و�لتنمي���ة، وتدريب عامالت �شحة �ملجتمع، 

و�ل�شحة �لعامة، و�الإد�رة.

• بالن�شب���ة للرب�م���ج �لتي تزود �لطلبة باخل���ربة �لعملية حول �لتعامل م���ع �لعنف �شد �ملر�أة، 	
ترك���زت هذه �خلربة ل���دى )70%( من �لرب�مج على: �لتوثي���ق، وتلخي�ض �حلاالت، و�لقيم 
و�ملبادئ، و�خل�شو�شي���ة و�ل�شرية، و�لتقييم �لنف�شي، يلي ذلك يف �لرتتيب تقييم �ملخاطر، 

و�الإر�شاد، وحقوق �ملر�أة، و�ملو�رد �لقانونية و�القت�شادية.

• تعتق���د �لرب�مج �أن �خلربة �لتي تق���دم للطلبة كافية با�شتثناء �خل���ربة يف �لقو�نني و�لنظم 	
ذ�ت �لعالق���ة، وتقني���ات �لتحقيق من قب���ل �ل�شرط���ة، و�شيا�شات �ملنا�ش���رة، و�لك�شف عن 
�حلاالت، و�لتي جميعها �عتربت كافية من قبل �أقل من )50%( من �لرب�مج �ملبحوثة و�لتي 

تقدم �خلربة �لعملية.

• �إن �أك���رث م���ن ثلثي �لرب�م���ج �لتي تقدم �لتدري���ب �لعملي لطلبته���ا ت�شتخدم غالب���ًا �ملر�كز 	
�ل�شحي���ة �ملجتمعي���ة ومر�ك���ز �الإر�شاد ومر�ك���ز �لدعم �لقان���وين و�الجتماع���ي و�ملد�ر�ض 
و�مل�شت�شفيات لتقدمي �لتدريب. ويتم ��شتخد�م �ملر�فق �لتالية بدرجة �أقل )من قبل �أقل من 
ثلث �لرب�مج �ملبحوث���ة(: مر�كز �لتاأهيل، و�لوز�ر�ت، ومر�ك���ز �ل�شرطة، وعياد�ت �الأطباء 

�خلا�شني، و�لبيوت �الآمنة، و�ملر�كز �لطبية و�لت�شخي�شية، ومكاتب �ملحاماة، و�ملحاكم.

• تن���وي )38،2%( فقط من �لرب�مج �أن ت�شيف �لتدريب �لعملي �ملقدم للطلبة �أو تتو�شع فيه. 	
ي�شم���ل ذلك بر�مج تدريب �ل�شرط���ة و�لنوع �الجتماعي و�لتنمية )100% لكل منهما(، تليها 
بر�م���ج �حلقوق بن�شب���ة )75%(، وبر�مج �لعم���ل �الجتماعي وعلم �لنف����ض بن�شبة )%50(، 
وبر�مج �لقبالة بن�شبة )40%(، وبر�مج �لتمري�ض بن�شبة )26،7%(. و ال توجد نية الإ�شافات 
جديدة يف هذ� �خل�شو�ض من قبل بر�مج تدريب عامالت �شحة �ملجتمع، و�ل�شحة �لعامة، 

و�الإد�رة.

• �أ�ش���ارت �لرب�م���ج �ملبحوثة يف تدري���ب عامالت �شح���ة �ملجتمع و�ل�شحة �لعام���ة فقط باأن 	
موؤ�ش�شاتها �الأم تقدم خدمات كهذه �شمن بر�مج عملها.
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• حيثم���ا تتوفر خدمات �الإر�شاد �ملوؤ�ش�شي حول �لعنف �شد �مل���ر�أة، فاإن هذه �خلدمات تقدم 	
باالأ�شا�ض بو��شطة �أخ�شائيني و�أخ�شائيات �جتماعيات �أو عاملني يف �ل�شحة �لنف�شية.

3-7. ال�شتنتاجات والتو�شيات
• ت�شكل بر�مج �لتمري�ض و�لقبالة و�حلقوق غالبية �لرب�مج �ملتعلقة باملو�شوع �لتي يتوفر فيها 	

�أعل���ى عدد من �خلريج���ني �لذين يتوقع �أن يتعاملو� مع ق�شايا �لعن���ف �شد �ملر�أة، وبالتايل 
فهي بحاجة �إىل �هتمام خا�ض ل�شمان دمج هذه �لق�شايا وتغطيتها بعمق.

• عن���د مقارن���ة �لت�شور�ت حول تغطي���ة ق�شايا ومو��شي���ع �لعنف �شد �مل���ر�أة بالرب�مج �لتي 	
�أ�ش���ارت �إىل تغطيتها �أو عدم تغطيتها لهذه �لق�شاي���ا، يالحظ �أن �لرب�مج �لتي �أ�شارت �إىل 
تغطيته���ا �أو عدم تغطيتها لق�شاي���ا �لعنف �شد �ملر�أة على ما يب���دو تغطي جماالت خمتلفة 

ذ�ت عالقة ولكن دون �أن تعتربها جزءً� من ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

• تتعلق �ملو��شيع �لتي تغطيها �ملناهج باأكرب قدر بتقدمي �خلدمات للن�شاء يف نطاق �لتدخالت 	
و�ملعاجلة �لفورية )�ل�شحة �الإجنابية، وتقييم �ملخاطرة، و�لتقييم �لنف�شي، �لخ(، فيما �أن 
�ملو��شي���ع �لتي تنال �أقل حجم من �لتغطية تتعلق باملمار�شات �الإجر�ئية و�ملنا�شرة و�لوقاية 
)�لتوثي���ق، وق�شاي���ا �ملنا�ش���رة، و�لتوعي���ة حول حق���وق �مل���ر�أة و��شتحقاقاته���ا، و�لتحويل، 
و�التفاقي���ات �لدولي���ة(. ومع �أن���ه من �ل�ش���روري مو��شلة �لرتكي���ز على �لق�شاي���ا �ملتعلقة 
باملعاجل���ة، يظل من �ملهم �أي�شًا �عتبار �ملو��شيع �الأخرى �لتي ت�شكل جزءً� من �الإطار �لعام 
لنظام �لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة حتى يتم �إدر�جها يف �ملناهج بالعمق �لذي يتنا�شب مع 

نوع �لربنامج.

• تفتق���ر غالبي���ة �لرب�مج �إىل وجود م���و�د تعليمية �أو تدريبية باللغ���ة �لعربية، وهو �أمر جدير 	
مبزيد من �الهتمام ويتطلب ��شتك�شاف �ل�شبل لتوفري مثل هذه �ملو�د بالنظر �إىل �أن )%40( 
من �لرب�مج هي دون م�شتوى �لبكالوريو�ض حيث قد يكون �لتمكن من �للغات �الأجنبية مو�شع 
ت�ش���اوؤل. باالإ�شافة �إىل ذلك، من �ملهم �أن يتم عر�ض �ملو�د باللغة �لعربية يف �شياق �لظرف 

�ملحلي حتى يكون من �الأي�شر تطبيق �ملفاهيم وتناول �لق�شايا ب�شكل عملي.

• يل���زم �أن ت���ويل �ملناهج قدرً� �أكرب م���ن �الهتمام بالعنف �ل�شيا�شي �شد �مل���ر�أة و�لعنف �شد 	
�لن�ش���اء �ملعاقات. قد يكون �لق�شور �حلايل يف �لتغطي���ة نا�شئًا عن �إغفال �لعنف �ل�شيا�شي 
كو�ق���ع حياتي يو�جه���ه �ملجتمع �لفل�شطين���ي ككل ويتكيف مع���ه ب�شكل �أو باآخ���ر. �أما غياب 

�الهتمام بالن�شاء �ملعاقات فهو يعرب عن ق�شية منهجية يف �لنظام ككل.

• تع���د �خل���ربة �لعملي���ة �لت���ي يكت�شبها �لطلب���ة حج���ر �الأ�شا����ض بالن�شبة لتق���دمي �خلدمات 	
م�شتقب���اًل. ويكت�ش���ب �لك�شف عن �حل���االت �أهمية بالغ���ة الأنه ي�شكل �خلط���وة �الأوىل للعمل 
�لت���ايل م���ع �شحايا �لعنف. وقد دل���ت �لنظرة يف هذ� �ملج���ال على عدم كفايت���ه ن�شبيًا من 
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ناحية توفر فر�ض �ملمار�شة �لعملية �شمن �لرب�مج �ملبحوثة. �إن هناك �أهمية بالغة للك�شف 
عن �حلاالت و�لتعرف على حاالت �لعنف �شد �ملر�أة �لتي ال يبلغ عنها. وتقف عامالت �شحة 
�ملجتم���ع، وكذلك �الأخ�شائيون و�الأخ�شائي���ات �الجتماعيات، يف خطوط �ملو�جهة �الأمامية 
يف �ملجتم���ع، لذ� ينبغي �لرتكيز يف تدريبهم على كيفية �لتعرف على �حلاالت و�شبل ت�شجيع 
�لن�ش���اء على طلب �مل�شاع���دة، �إىل جانب توفري �ملعلومات �لكافية عن �ملو�رد �ملتاحة لتقدمي 

�مل�شاعدة.

• م���ن �ل�شروري �لعمل على تطوير �لتدريب �لعملي و�لبنية �لتحتية للتدريب، �شو�ًء �ملادية �أو 	
�لب�شرية، مع �لرتكيز على: مر�كز �شحة �ملجتمع و�الإر�شاد، و�ملر�كز �لقانونية و�الجتماعية، 
و�ملد�ر����ض، و�مل�شت�شفي���ات، �إذ �أن ه���ذه �ملو�قع ذكر ��شتخد�مها م���ن �لرب�مج باأكرب قدر يف 

تنفيذ �لتدريب �لعملي على �لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة.

• هناك نق�ض يف �الإر�شاد حول �لعنف �شد �ملر�أة كخدمة موؤ�ش�شية للطلبة يف خمتلف �لرب�مج 	
�الأكادميي���ة، وبالت���ايل فاإن ه���ذ� �ملجال بحاج���ة �إىل مزيد من �الهتم���ام. فغالبية �لرب�مج 

و�ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شت�شيفها ال تقدم هذه �خلدمة.
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)4(
واق��ع اخلدم��ات يف دوائ��ر ال�شرطة واملقدم��ة للن�شاء 

املعنفات

4-1. الهدف
تقيي���م مدى معاجلة ق�شايا �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي يف دو�ئر �ل�شرطة بهدف تقييم 
�لفج���و�ت يف �خلدم���ات و�ملكونات �لالزمة وغ���ري �ملتوفرة يف دو�ئر �ل�شرط���ة و�لتي حتتاج �إليها 

�لن�شاء �شحايا �لعنف.

4-2. الفئة امل�شتهدفة والعينة
متثلت �لفئة �مل�شتهدفة يف دو�ئر �ل�شرطة يف �ملحافظات �ل�شبع. بلغ �لعدد �لكلي لدو�ئر �ل�شرطة 
�لقائم���ة ) 47( د�ئ���رة، ومت �ختي���ار )30%( منه���ا يف �لعين���ة ب�شكل ع�شو�ئ���ي )16 مركزً�( ومت 

�الت�شال باملر�كز �ل�شت ع�شرة وو�فقت جميعها )100%( على �مل�شاركة.

4-3. ا�شتمارة التقييم )يرجى الطالع على امللحق ...(
مت ��شتخد�م ��شتمارة م�شحية من خالل مقابالت مبا�شرة وجهًا لوجه مع روؤ�شاء دو�ئر �ل�شرطة 

وكل من �رتاأى رئي�ض �لد�ئرة �أن من �ملهم م�شاركته �أثناء �ملقابلة. وركزت �ال�شتمارة على:

•  �ملر�فق ومكونات �لبنية �لتحتية �ملتوفرة	

•  �ملو�رد �لب�شرية	

• م�شادر حتويل �ل�شحايا �لذين ت�شتقبلهم دو�ئر �ل�شرطة	

• �الإجر�ء�ت �ملتبعة مع �شحايا �لعنف	

• �لربوتوكوالت �ملتوفرة	

• طريقة تدخل �ل�شرطة	

• �اللتز�م بالتدريب	

• �لتوعية	

4-4. جمع البيانات
مت جم���ع �لبيان���ات من خ���الل مقابالت مبا�ش���رة وجهًا لوجه خ���الل �لفرتة ب���ني �أيلول/�شبتمرب 
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وت�شري���ن �الأول/�أكتوب���ر 2009 بو��شط���ة ع�شوي���ن من طاق���م مركز �مل���ر�أة لالإر�ش���اد �لقانوين 
و�الجتماع���ي. وبعد �أن مت جمع �لبيانات وحتليلها، عق���دت جل�شة للتغذية �لر�جعة مع ع�شرة من 
�أف���ر�د �ل�شرط���ة رجااًل ون�شاًء لعر�ض �لنتائج ونقا�شها، حي���ث مت �لتاأكيد على بع�ض �لنتائج فيما 

�أثريت �لت�شاوؤالت حول بع�شها �الآخر على نحو ما �شي�شار �إليه �أدناه.

4-5. املعيقات واملحددات
مل تك���ن هن���اك �أية عو�ئق، �إذ �أبدت دو�ئر �ل�شرطة �لرتحاب و�لتعاون، وكان �لتعامل معها �شهاًل 

بالن�شبة جلامعي �لبيانات، ور�عت �لدقة، و�أبدت �ال�شتعد�د للم�شاركة يف �ملقابالت.

4-6. عر�ص البيانات وحتليلها
4-6-1 املرافق ومكونات البنية التحتية املتوفرة )اجلدول 1-4(:

• توف���رت ل���دى )12،5%( فقط م���ن دو�ئر �ل�شرط���ة �ملبحوثة وح���دة خا�شة حلماي���ة �ملر�أة 	
و�الأ�شرة، وكانت جميع دو�ئر �ل�شرطة �لتي تتوفر فيها وحدة كهذه تعتقد �أنها غري كافية.

• �أفادت )18،7%( فقط من دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة باأنه تتوفر لديها �ملعد�ت �لالزمة الإجر�ء 	
�ملقابالت وتوثيقها )�آلة ت�شوير، فيديو، �لخ(. ومل ير �مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤرية �أهمية 

لوجود مثل هذه �ملعد�ت كو�شيلة لتح�شني تعاملهم مع ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

• مل تف���د �أي من دو�ئ���ر �ل�شرطة �ملبحوثة بتوفر �أية مر�فق ت�شخي�شي���ة طبية �أو �جتماعية �أو 	
نف�شية �أو �أي خط هاتفي للم�شاعدة حتت ت�شرف �شحايا �لعنف.

• �أف���ادت )50%( م���ن �لدو�ئ���ر بتوفر قاعدة بيان���ات �إلكرتونية حول �حل���االت، بينما �أفادت 	
حو�يل ثلثي �لدو�ئر �لتي تتوفر لديها قاعدة �لبيانات �أن هذه �لقاعدة كافية.

• �أف���اد ثلث���ا دو�ئ���ر �ل�شرط���ة �ملبحوثة باأن���ه تتوف���ر لديهم م�شاح���ة �نتظار خا�ش���ة ميكن �أن 	
ي�شتخدمه���ا �مل�شان���دون و�أفر�د �الأ�شرة، �إىل جانب م�شاحة خم�ش�ش���ة للتو��شل مع �لن�شاء 
�ل�شاعي���ات لطل���ب �مل�شاع���دة. وتعتق���د �أكرث م���ن )75%( من ه���ذه �لدو�ئ���ر �أن �مل�شاحات 

�ملخ�ش�شة لهذه �الأغر��ض منا�شبة.

4-6-2 املوارد الب�شرية )اجلدول 2-4(:
• مل تف���د �أي من دو�ئ���ر �ل�شرطة �ملبحوثة بوج���ود طبيب �أو مهني ملتابع���ة تدخل �ل�شرطة مع 	

�شحاي���ا �لعنف. و�أف���ادت )6،3%( فقط من �لدو�ئر بوجود �أخ�شائ���ي يف �ل�شحة �لنف�شية 
�شمن طاقمها.

• �أف���ادت )50%( من �لدو�ئر بوجود عنا�شر من �ل�شرط���ة مدربة خ�شي�شًا على �لتعامل مع 	
ق�شاي���ا �لعنف �شد �مل���ر�أة، فيما �أفادت )75%( منها بوج���ود �أخ�شائي قانوين يف �لطاقم. 



35

وتعتق���د �لغالبي���ة �أن عنا�شر �ل�شرط���ة �ملدربة �ملتوفرة غ���ري كافية، �أم���ا �لطاقم �لقانوين 
�ملتوفر لتقدمي �لتدخل و�لدعم �لالزمني للن�شاء �شحايا �لعنف فيعد كافيًا.

4-6-3 م�ش��ادر حتوي��ل ال�شحايا الذين ت�شتقبله��م دوائر ال�شرطة )اجلدول 
:)3-4
• تع���د دو�ئر �ل�شرطة �الأخرى �مل�شدر �لرئي�شي �لذي يح���ول �ل�شحايا ح�شب ما �أ�شارت �إليه 	

)75%( م���ن �لدو�ئ���ر �ملبحوثة، تليه���ا �مل�شت�شفي���ات )50%( و�ملحافظ���ة )40%(. وقد �أكد 
�مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤرية هذه �لنتيجة.

• �أ�ش���ار حو�يل ثلث �لدو�ئر �إىل ��شتقبالهم حلاالت حمول���ة من موؤ�ش�شات �أهلية �أو من وز�رة 	
�لرتبية و�لتعليم �لعايل �أو من وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.

• �أ�شار ربع �لدو�ئر �إىل ��شتقبالهم حلاالت من �ملحاكم �أو من �أطباء خا�شني.	

• �أ�ش���ار �لقلي���ل جدً� من �لدو�ئ���ر )6،2%( �إىل ��شتقبالهم حلاالت م���ن خالل خط �مل�شاعدة 	
�لهاتف���ي، فيما �أفاد  )10%( با�شتقبال حاالت من كل من وحدة حماية �الأ�شرة، �أو �ل�شرطة 
�الإ�شر�ئيلية، �أو ور�ض �لعمل، �أو �لع�شائر، �أو ��شتقبال حاالت فردية متوجهة من تلقاء ذ�تها. 
وق���د عرب �مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤرية بقوة ع���ن �أن هناك زيادة يف عدد �لن�شاء �شحايا 

�لعنف �للو�تي يهربن �إىل �إ�شر�ئيل وتقوم �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلية باإرجاعهن.

4-6-4 الإجراءات املتبعة مع �شحايا العنف )اجلدول 4-4(:
• �أ�شارت كافة �لدو�ئر �ملبحوثة �إىل �أنه يجري جمع بيانات �أويل وتوثيق لكل حالة من حاالت 	

�لعنف �ش���د �ملر�أة يتم ��شتقبالها، كما يتم �إعالم �لن�شاء �شحايا �لعنف باخليار�ت �ملتاحة 
لهن ملتابعة ق�شيتهن. ويف )87%( من �لدو�ئر تتوىل �ل�شرطة �لن�شائية متابعة ق�شايا هوؤالء 
�لن�شاء، ويتم �الحتفاظ بامللفات يف مكان خم�ش�ض لذلك، ويتم �إعالم �ملر�أة بحقها يف �أن 

ت�شمت، �أو �أن تطلب ��شتدعاء حمام، �لخ.

• �أف���ادت �الأغلبية )93%( باتب���اع �إجر�ء�ت ل�شمان توفري �حلماي���ة و�الأمن لل�شحايا �للو�تي 	
يطل���ن �مل�شاعدة من د�ئرة �ل�شرطة. وق���د �أنكر ذلك ب�شدة �مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤرية 

با�شتثناء حاالت �الغت�شاب، وذلك ب�شبب �خلوف على حياة �ملر�أة.

• �دع���ى حو�يل ثالث���ة �أرباع �لدو�ئ���ر �أنهم عند عملهم م���ع �لن�شاء �شحاي���ا �لعنف، يطلبون 	
�لدعم من �ملوؤ�ش�شات �الأخرى ذ�ت �لعالقة �لتي تقدم �لدعم ملثل هذه �حلاالت.

• �دعت )65،3%( من �لدو�ئر ��شتخد�م مناذج خا�شة عند �لتعامل مع �لن�شاء �شحايا �لعنف 	
)�ال�شتقبال، و�لتحويل، و�لتعهد�ت �لقانونية، و�إغالق �مللف، و�ل�شرية(، و�أفاد حو�يل �لثلثني 

باتباع عمليات منهجية يف جمع �لبيانات وحتليلها، �إىل جانب متابعة �الإجر�ء�ت �لقانونية.
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• �دع���ت )62،5%( من �لدو�ئر �أنها تبذل �جلهد لدع���م تزويج �ملر�أة �شحية �الغت�شاب من 	
مغت�شبها.

• تقوم )50%( فقط من �لدو�ئر �ملبحوثة بتحويل �حلاالت �إىل كادر طبي الأخذ �لر�أي �لطبي 	
�أو �ل�شحي �لنف�شي.

• �أف���ادت �أقلية )26،7%( من دو�ئ���ر �ل�شرطة باأنها ت�شجع �لتدخ���ل �لع�شائري يف حل ق�شايا 	
�لعنف �شد �ملر�أة.

• �دع���ى حو�يل ن�شف دو�ئ���ر �ل�شرطة �ملبحوثة �أنه���م يتبعون �لتد�ب���ري �لقانونية بخ�شو�ض 	
�حلاالت.

• تعت���رب �أكرث من )75%( من �لدو�ئر �ملبحوث���ة �أن �الإجر�ء�ت �لتي تتبعها مع �لن�شاء �شحايا 	
�لعنف كافية.

• تدعي غالبية دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة �أن �لتد�بري �لتي تتبعها مع �شحايا �لعنف كافية.	

4-6-5 الربوتوكولت املتوفرة )اجلدول 5-4(:
• �دعت )81،3%( من �لدو�ئر �ملبحوثة �أنه يتوفر لديها بروتوكوالت للتعامل مع وز�رة �ل�شوؤون 	

�الجتماعي���ة ووز�رة �ل�شحة، و�دعت )75%( وجود بروتوكوالت حول �لتن�شيق مع موؤ�ش�شات 
�أخرى ذ�ت عالقة.

• تتوفر �إر�شاد�ت لل�شرية و�خل�شو�شية لدى )93،8%( من �لدو�ئر.	

• تتوف���ر ل���دى )73،3%( منه���ا �إر�ش���اد�ت و��شحة حلماي���ة �أف���ر�د �الأ�شرة �ل�شه���ود، وتوجد 	
بروتوكوالت للتحقيق لدى )81،3%(، وتتوفر لدى )80%( �إر�شاد�ت لتوفري �الأمن و�حلماية 
لل�شحايا �لالجئات لطلب �مل�شاعدة، ولدى )73،3%( �إر�شاد�ت للتحويل �إىل �لبيوت �الآمنة.

• توجد لدى )86،7%( �إجر�ء�ت و��شحة للتعامل مع مرتكبي �لعنف.	

• يدع���ي �أكرث من ثلثي �لدو�ئر �ملبحوث���ة �أن �الإجر�ء�ت كافية، وخا�شة فيما يتعلق باإر�شاد�ت 	
�لتعام���ل م���ع مرتكب���ي �لعن���ف. �إال �أن �أك���رث م���ن ثل���ث دو�ئ���ر �ل�شرط���ة �ملبحوثة ت���رى �أن 
�لربوتوكوالت �ملتوفرة غري كافية فيما يتعلق بالتن�شيق مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية ووز�رة 

�ل�شحة و�لبيوت �الآمنة و�ملوؤ�ش�شات �الأخرى.

• �أف���اد �أقل من ثلث �لدو�ئ���ر �ملبحوثة بوجود بروتوكوالت �أو �إر�شاد�ت خطية، وذلك با�شتثناء 	
�لتعام���ل م���ع مرتكب���ي �لعنف يف ح���االت �الغت�ش���اب، حيث تتوف���ر �إر�ش���اد�ت خطية بهذ� 

�خل�شو�ض لدى )58،3%( من �لدو�ئر.
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4-6-6 طريقة تدخل ال�شرطة:
• تتدخل غالبية �لدو�ئر )93،8%( ب�شكل مبا�شر حاملا ي�شل �إىل علمها حدوث �لعنف.	

• �دع���ت �أقلية )12،5%( م���ن �لدو�ئر �ملبحوثة �أن �ل�شرطة ال تتدخل حتى حتافظ على وحدة 	
�الأ�شرة و�لعالقات �الأ�شرية.

4-6-7 اللتزام بالتدريب على ق�شايا العنف �شد املراأة:
• �أب���دت كاف���ة �لدو�ئر �ملبحوثة �اللت���ز�م بال�شعي لتق���دمي �لتدريب على ق�شاي���ا �لعنف �شد 	

�مل���ر�أة لطو�قمها. وترغب �لغالبية بال�شعي لتحقيق ذلك من خالل �لتدريب �لتقليدي �لعام 
)61،5%(، تلي���ه �أنو�ع خمتلفة من ور����ض �لعمل �ملتخ�ش�شة، وتر�شي���ح �لطاقم للتدرب يف 

وحد�ت خمت�شة، وتلقي �لتدريب من خالل رئا�شة جهاز �ل�شرطة.

4-6-8 التوعية:
• �دع���ت غالبية �لدو�ئ���ر �ملبحوثة )92،9%( �أن لديها خطة �إعالمية �أو ن�شر�ت �أو مو�د تتعلق 	

بخدماتها.

• �أو�شت )53%( من دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة بتاأ�شي�ض وحدة حلماية �الأ�شرة. ومن �لتو�شيات 	
�الأخ���رى: �لتدري���ب، وتوف���ري بروتوكوالت خطي���ة، و�شم خ���رب�ء يف �ل�شح���ة �لنف�شية �إىل 

�لطاقم، وتناول ق�شية �لعنف �شد �ملر�أة يف �ملناهج �ملدر�شية.

4-7. الإ�شتنتاجات والتو�شيات
• تفتقر دو�ئر �ل�شرطة �إىل وحد�ت خا�شة خلدمة �لن�شاء �شحايا �لعنف. من �ل�شروري �لعمل 	

عل���ى �لرتويج ملثل ه���ذه �لوحد�ت وتاأ�شي�شها. وقد قدمت �لتو�شي���ة بذلك �أي�شًا �أثناء جل�شة 
�لتغذي���ة �لر�جعة م���ع �ملجموعة �لبوؤرية من �أف���ر�د �ل�شرطة رجااُلً ون�ش���اًء. ومع ذلك، فقد 
ج���ادل �أحد رجال �ل�شرطة ب�شدة يف �أنه ال ينبغ���ي �أن توجد هذه �لوحدة يف مركز �ل�شرطة، 
الأن �لن�ش���اء عموم���ًا يتجنن �الت�شال بدو�ئر �ل�شرطة باعتب���ار �أن توجه �ملر�أة �إىل �ل�شرطة 
غ���ري مقبول ثقافيًا. وينبغي �لثناء على تاأ�شي�ض وح���د�ت حلماية �الأ�شرة يف �ملحافظات، �إذ 
يعك����ض روؤية متقدمة للتعامل مع �الأ�شر وق�شايا �لعن���ف �ملحتملة. وينبغي دعم تاأ�شي�ض هذه 

�لوحد�ت يف كافة �ملحافظات

• تفتق���ر دو�ئر �ل�شرطة �إىل �ملع���د�ت �لالزمة لتقدمي �أف�شل �خلدم���ات �ملمكنة، وحتتاج �إىل 	
�لدعم يف هذ� �خل�شو�ض.

• تتوف���ر قو�عد بيانات ب�شكل و��شع ن�شبي���ًا ولكن يتوجب �إقامتها يف �لدو�ئر �لتي تفتقر �إليها، 	
وينبغي حتليل قو�عد �لبيانات هذه من ناحية �ملحتوى و�لعمل على تطويرها حيثما تتوفر.
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• �إن �لوج���ود �لن�شبي الأفر�د �شرطة مدرب���ني و�أخ�شائيني قانونيني يف دو�ئر �ل�شرطة للتعامل 	
م���ع ق�شاي���ا �لعنف يعد موؤ�شرً� على وجود توجه قوي نحو �عتبار �لعنف عماًل جنائيًا يتطلب 
�لتدخل من �ل�شرطة و�ملتابعة �لقانونية. �إال �أن غياب �لكادر �لطبي و�الأخ�شائيني �لنف�شيني 
يث���ري �لت�ش���اوؤل بخ�شو����ض غياب نهج �شم���ويل يف �لتعامل م���ع �حتياجات �شحاي���ا �لعنف، 
وبالت���ايل حتديد جم���االت �لدعم �لالزم. كم���ا �أ�شاف �مل�شاركون يف �ملجموع���ة �لبوؤرية �أن 
�لنظ���رة �الجتماعية �لعامة �لتي ت�شع �ملر�أة يف مكان���ة �أدنى وتعترب �أنها هي �لتي تدعو �إىل 
�رت���كاب �لعنف �شده���ا ال �شك توؤثر يف ت�ش���ور�ت رجال �ل�شرطة وبالت���ايل يف تعاملهم مع 
�لن�ش���اء �شحايا �لعنف. ف�شاًل عن ذلك، فاإن تعامل �ل�شرطة مع �ملر�أة وق�شية �لعنف �لذي 
تتعر����ض له يبدو بعيدً� عن �أن يتم بطريقة �شمولي���ة. فتعامل �ل�شرطة يتخذ منحى �إجر�ئيًا 
ب�ش���كل �ش���ارم ولي�ض قانوني���ًا، وال جتري متابعة �لق�شي���ة بعد �أن يتم حتويله���ا �إىل �لتدخل 

�لق�شائي.
• يج���ب �أن يتوف���ر يف كافة دو�ئر �ل�شرط���ة طاقم مدرب على �لتعامل م���ع ق�شايا �لعنف �شد 	

�مل���ر�أة. فغياب هذ� �لطاقم �ملوؤه���ل يف )50%( من �لدو�ئر �ملبحوثة ينبه �إىل �حلاجة للبدء 
بتق���دمي مثل هذ� �لتدريب على �لف���ور. وقد �أكد ذلك �مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤرية �لذين 
ع���ربو� ب�شدة عن �حلاج���ة �إىل موؤهالت للتعامل م���ع ق�شايا �لعنف �شد �مل���ر�أة و�إىل وجود 

�لتز�م بخدمة �لن�شاء �شحايا �لعنف.
• �إن متابع���ة �لن�ش���اء �شحايا �لعنف بو��شطة عنا�شر من �ل�شرط���ة �لن�شائية يعد �أمرً� جديرً� 	

باالإ�شادة وينبغي �حلفاظ عليه.
• ينبغي تعزيز ��شتخد�م مناذج خا�شة للتعامل مع �لن�شاء �شحايا �لعنف.	
• م���ن �لناحية �الجتماعية، باالإمكان �للجوء �إىل �مل�شاع���دة �لع�شائرية يف حاالت �الغت�شاب 	

حتدي���دً� كو�شيلة لتخفي�ض �لتوتر. وقد �أ�شاف �مل�شارك���ون يف �ملجموعة �لبوؤرية �أن �لق�شية 
يت���م حلها ع�شائريًا يف �أغلب �حلاالت ولي�ض عرب �لقانون. ومع ذلك، فاإننا نو�شي باأن يكون 
توج���ه دو�ئر �ل�شرطة �إىل هذه �مل�شاعدة يف �حلدود �لدنيا، الأن هذه �ملمار�شة تر�شخ وتقوي 
وجود نظامني و�شلطتني، مما ميكن �أن يعيق ويحد من تاأثري �لدولة و�ل�شلطات و�الإجر�ء�ت 
�لقانوني���ة. ف�شاًل عن ذلك، يتوىل �لقي���ام بالتدخل �لع�شائري باالأ�شا�ض رجال ذوو نفوذ يف 

�ملجتمع �ملحلي يتاأثرون كثريً� بنظرة �لرجال �ل�شائدة عن �ملر�أة.
• �إن حماولة )62،5%( من دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة تزويج مرتكب �لعنف )�ملغت�شب( للمر�أة 	

�ملغت�شبة يقع يف �إطار �ملفاهيم �الجتماعية و�لعو�قب �ملتوقعة �لتي ي�شببها �الغت�شاب على 
�مل���ر�أة. كما ينظ���ر �جتماعيًا �إىل هذ� �الإج���ر�ء على �أنه و�شيلة حلماية �مل���ر�أة يف غياب �أية 
بد�ئ���ل �أخرى. ف�شاًل ع���ن ذلك، �إذ� تزوج �ملغت�ش���ب �شحيته فاإن ذلك ي���وؤدي �إىل �إ�شقاط 
�لق�شية �شده لدى �لق�شاء. ومع �أن هذ� �الأمر مقبول �جتماعيًا، �إال �أنه يرتك �ملجال للكثري 
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مما يجب �أن يقال بخ�شو�ض عو�قبه على �ل�شحة �لنف�شية للمر�أة ونوعية حياتها �لالحقة، 
وعل���ى كر�متها �أي�شًا. لق���د �أيد �مل�شاركون يف �ملجموعة �لبوؤري���ة ب�شكل عام هذ� �لتدخل يف 
ح���االت �لعالقات غري �مل�شروع���ة الأنه بر�أيهم يحمي �ملر�أة من �لقتل على يد �أفر�د �أ�شرتها. 
كم���ا �أنه بر�أيه���م ي�شاعد على �إغالق �لق�شية بالنظر �إىل �أنه���م يرون �أن ق�شايا �الغت�شاب 
ينت�ش���ر خربها ب�ش���كل و��شع حتى قبل و�شوله���ا �إىل دو�ئر �ل�شرطة وبعد ذل���ك �أي�شًا، لي�ض 

بو��شطة عنا�شر �ل�شرطة رجااًل ون�شاًء، بل من �ملجتمع ب�شكل عام.
• �إن �ل���ر�أي �ل���ذي ي�ش���ري �إىل ح���دوث زيادة يف ع���دد �لن�ش���اء �شحايا �لعن���ف �لالتي يهربن 	

�إىل �إ�شر�ئي���ل وتق���وم �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلي���ة باإرجاعهن ي�شتحق �لكثري م���ن �الهتمام ويثري 
�لت�ش���اوؤالت حول روؤية �لن�شاء ملدى فعالية �لنظ���ام �الجتماعي و�لقانوين و�ل�شرطي �حلايل 

يف �لتعامل مع ق�شايا �لعنف.
• مب���ا �أن ن�شب���ة كبرية م���ن دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوث���ة تطلب �لدعم من موؤ�ش�ش���ات �أخرى عند 	

�لتعامل مع ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة، فنو�شي باأن تتم مر�جعة بروتوكوالت �لتن�شيق مع هذه 
�ملوؤ�ش�شات و�لعمل على تطويرها �شمن نظام وطني للتحويل.

• م���ع �أن غالبية دو�ئر �ل�شرطة تدعي �أن لديها بروتوكوالت و�إجر�ء�ت حول خمتلف �ملجاالت 	
�ملتعلق���ة بالتعام���ل مع �لعنف �شد �مل���ر�أة، �أفاد �لثلث فقط بوجود �إج���ر�ء�ت خطية لديهم. 
يجب �أن تكون كافة هذه �الإجر�ء�ت متوفرة ب�شكل خطي حتى ي�شهل �لرجوع �إليها ولتحقيق 
�أغر�����ض �مل�شوؤولي���ة و�مل�شاءلة، �إىل جانب �شمان �لثبات يف تق���دمي �خلدمات. ويو�شى هنا 
باإعد�د دليل لالإج���ر�ء�ت يتبعه تدريب على ��شتخد�مه. لقد �رتاأى �مل�شاركون يف �ملجموعة 

�لبوؤرية �أن �لربوتوكوالت غري متوفرة وغري كافية و�أو�شو� بتطويرها.
• ينبغ���ي �لبناء على �إقر�ر كاف���ة دو�ئر �ل�شرطة �ملبحوثة باحلاج���ة �إىل �لتدريب على ق�شايا 	

�لعنف �شد �ملر�أة وتعبريها عن �اللتز�م بامل�شاركة يف مثل هذ� �لتدريب. ونو�شي هنا ب�شدة 
ببن���اء برنام���ج تدريب وطني لك���و�در �ل�شرطة على ق�شاي���ا �لعنف �شد �مل���ر�أة. كما يو�شى 
باإجر�ء مر�جعة معمقة ملنهاج �أكادميية �ل�شرطة ل�شمان وجود تغطية �شاملة للمو�د �ملتعلقة 

بالعنف �شد �ملر�أة و�خلرب�ت �لعملية �لالزمة.
• ثم���ة حاجة للمزيد م���ن �لتقييم لطرق �لتحويل �إىل دو�ئر �ل�شرط���ة، وينبغي تطوير طريقة 	

عم���ل �أكرث �نتظامًا ومنهجي���ة و�تباعها ب�شكل خا�ض مع �مل�شادر �لت���ي حتول �ل�شحايا �إىل 
دو�ئر �ل�شرطة. �إن هذ� �الأمر بحاجة للمزيد من �لعمل �شمن نظام �لتحويل �ل�شامل.

• م���ع �أن �أقلية )12،5%( من �لدو�ئر �ملبحوثة �دع���ت �ختيارها عدم �لتدخل وذلك للحفاظ 	
عل���ى وحدة �الأ�ش���رة، �إال �أننا نو�شي باأن تقوم �ل�شرطة بالتحرك يف كافة �لظروف و�الأحو�ل 

عندما ي�شل �إىل علمها وقوع �أي عمل من �أعمال �لعنف.
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)5(
وجهة نظر امل�شتفيدات

5-1. الهدف
تقيي���م ت�ش���ور �لن�شاء �شحايا �لعنف مل���دى تلبية �حتياجهن للرعاية م���ن قبل مقدمي �خلدمات 
به���دف تقدي���ر �لفج���وة يف �خلدم���ات و�مل�شاع���دة على ت�شمي���م خدم���ة �شاملة وتكاملي���ة تلبي 

�الحتياجات..

5-2. الفئة امل�شتهدفة والعينة
مت ��شتهد�ف )44( �مر�أة من خالل عينة مق�شودة الإجر�ء �ملقابالت معهن �شمن هذ� �مل�شح يف 
�ملحافظ���ات �ل�شبع. و�أجريت معهن جميعًا مقابالت مبا�شرة وجهًا لوجه. كانت )22،7%( منهن 

من حمافظة طولكرم، و)43،2%( من حمافظة �شلفيت، و)34،1%( من حمافظة بيت حلم.

5-3. ا�شتمارة التقييم
مت نقا����ض م�شودة �ال�شتمارة مع جمموعة من �ملهنيني ومقدمي �خلدمات و�أع�شاء �للجنة �لفنية  

ذوي �ل�شلة ومت تعديلها بناًء على مالحظاتهم. وركزت �ال�شتمارة على:

• �خلدمات �لتي تلقتها �لن�شاء،	

• م�شادر �ملعلومات عن �خلدمات،	

• �الإجر�ء�ت �ملتبعة،	

• �لر�شا عن �خلدمات،	

• تو�شيات لتح�شني �خلدمات.	

5-4. جمع البيانات
مت تدري���ب �شخ�شني جلمع �لبيانات من خالل �إجر�ء مقاب���الت مبا�شرة وجهًا لوجه با�شتخد�م 
�ال�شتم���ارة �ملع���دة لذل���ك مع عين���ة مق�شودة م���ن �لن�ش���اء �مل�شتفي���د�ت من خدم���ات عدد من 

�ملوؤ�ش�شات.

5-5. املعيقات واملحددات
�شعوبة �حل�شول على مو�فقة �مل�شتفيد�ت للم�شاركة، و�ل�شعوبات �لتي و�جها �ل�شخ�شان �للذ�ن 
جمعا �لبيانات يف �لو�شول �إىل �لن�شاء �مل�شتفيد�ت من �ملحافظات �لتي ��شتهدفتها هذه �لدر��شة.
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5-6. عر�ص البيانات وحتليلها
5-6-1 معلومات عامة:

• كان���ت )43،2%( م���ن �لن�شاء �مل�ش���اركات يف �ملقابالت يف �لفئة �لعمري���ة )16-25( �شنة، 	
وكانت )34،1%( يف عمر بني )26-35( �شنة، فيما كانت �لباقيات ما بني )35 و55( �شنة. 
كان���ت �لغالبية مطلقات )40،9%(، تل���ي ذلك �ملتزوجات وبن�شب���ة )36،4%(، و�لعزباو�ت 
بن�شب���ة )22،7%(. وكان���ت غالبيتهن حا�ش���الت على �شهادة �لتوجيهي���ة �أو �أقل )%81،8(، 

وكانت )70،4%( ال يعملن.

• ت�شمن���ت �مل�ش���ادر �لتي عرف���ت �لن�شاء �شحايا �لعن���ف من خاللها عن �أماك���ن �مل�شاعدة، 	
مرتبة من �الأكرث ذكرً� �إىل �الأقل ذكرً�، كالتايل: �ل�شديقات و�ملعارف )36،4%(، وجل�شات 
�لتوعية )27،3%(، وعامالت �شحة �ملجتمع )22،7%(، و�ملن�شور�ت و�لتحويل من �لوز�ر�ت 
)18،22% ل���كل منهما(، و�ل�شرطة )15،9%( )�جلدول 5-1(. وبدرجة �أقل بكثري، تتعرف 
�لن�شاء عل���ى �خلدمات من خالل �ملوؤ�ش�ش���ات �الأهلية و�الأخ�شائي���ني و�ل�شحف و�لن�شر�ت 

�الإخبارية و�الإعالم و�ملو�قع �الإلكرتونية و�لقادة �ملجتمعيني.

5-6-2 امل�شاعدة التي �شعت الن�شاء يف طلبها وتلك التي تلقينها:
• �شع���ت �لن�ش���اء يف �لغال���ب لطل���ب �مل�شاع���دة �الجتماعي���ة )72،7%( و�مل�شاع���دة �لقانونية 	

)65،9%(، و�مل�شاع���دة يف �ل�شح���ة �لنف�شي���ة )54،5%(، يل���ي ذلك �مل�شاع���دة يف �لرعاية 
�ل�شحية )%13،6( 

• وت�شمنت �أنو�ع �لعنف �لتي دفعت �لن�شاء �إىل طلب �مل�شاعدة مرتبة من �الأكرث ذكرً� �إىل �الأقل 	
ذك���رً�، ما يلي: �لعنف �لنف�شي و�لعاطف���ي )86،4%(، و�لعنف �للفظي و�الإذالل )%81،8(، 
و�لعن���ف �لبدين )68،2%(، و�الإهمال )73،3%(، و�لعنف �الجتماعي )72،7%(، و�لق�شايا 
�لقانوني���ة – �لطالق و�لنفقة و�حل�شانة )50%(، و�لعنف �القت�شادي )47،7%( )�جلدول 

.)  2-5

• ت�شمن���ت �خلدم���ات �ملتعلق���ة بالعنف �شد �مل���ر�أة �لتي تلقته���ا �لن�شاء �مل�شتفي���د�ت، مرتبة 	
م���ن �الأكرث ذك���رً� �إىل �الأقل ذكرً�، ما يل���ي: جل�شات �لتوعي���ة )72،7%(، و�الإر�شاد �لنف�شي 
و�الجتماع���ي )70،5%(، و�الإر�شاد �لقانوين )68،2%(، و�لتدخل وقت �الأزمات )%47،7(، 

و�لتدخل �الأ�شري )29،5%( )�جلدول 3-5  (.

• �دع���ت )29،5%( منهن �أنهن خ�شعن ملعايري حم���ددة من جانب مقدم �خلدمة لكي يتلقني 	
�مل�شاع���دة، و�شم���ل ذلك من �الأكرث ذك���رً� �إىل �الأقل ذكرً�: نوع �حلال���ة )38،5%(، و�حلالة 
�الجتماعي���ة )30،8%(، و�حلالة �لنف�شية، و�لقدرة على �لدفع مقابل �خلدمات )%23،1(، 

و�لو�شمة �الجتماعي، وتوفر مت�شع ال�شتيعاب �حلالة )%15( .
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• �شع���ت غالبية �لن�ش���اء �للو�تي �شاركن يف �ملقاب���الت لطلب �مل�شاعدة �أك���رث من )5( مر�ت 	
)54،5%(، فيم���ا �شعت )15،5%( لطل���ب �مل�شاعدة )4-5( مر�ت، و�شعت )13،7%( لذلك 

مرة و�حدة فقط.

• ج���اء �أغل���ب �لدعم �لذي تلقت���ه �لن�شاء عند طلبه���ن �مل�شاعدة، من �الأكرث ذك���رً� �إىل �الأقل 	
ذك���رً�، من: �الأم )59،1%(، و�ل�شديق���ات )54،5%( و�الأخ )45،5%(، و�الأخت )%40،9(، 
وبدرجة �أقل من �ملحاكم، و�الأب، و�ل�شرطة، وطاقم �ملوؤ�ش�شات �الأهلية، و�أبناء �لعم، و�البن، 

و�البنة، و�لقادة �لدينيني، وعامالت �شحة �ملجتمع ) �جلدول 5 – 4 (.

• تعتقد �لغالبية من �لن�شاء �أن �لوقت �لذي ق�شاه مقدمو �خلدمات معهن كان كافيًا.	

• ت�شمن���ت �خلط���و�ت و�الإجر�ء�ت �لت���ي �تبعت د�ئم���ًا �أو �أحيانًا )60%( �أو �أك���رث مع �لن�شاء 	
�مل�ش���اركات يف �ملقابالت �أثناء �شعيهن يف طلب �مل�شاعدة، مرتبة من �الأكرث ذكرً� �إىل �الأقل 
ذك���رُ�، ما يلي: �ال�شتقب���ال �أو �الإدخال �إىل �ملوؤ�ش�شة �ملقدم���ة للخدمات )68،2%(، و�لدعم 
�لقان���وين )61،4%(، ومتابعة �لق�شية )61،4%(، و�لتدخل �الجتماعي )54،5%(. وذكرت 
بدرج���ة �أقل �الإج���ر�ء�ت �لتالي���ة: �لتقييم �لنف�ش���ي، و�لك�شف �لطبي، و�لع���الج �جلماعي، 
و�ملتابع���ة م���ع �لوز�ر�ت. وكان���ت �أقل �الإج���ر�ء�ت �ملتبعة ذك���رً�: �لعالج �لنف�ش���ي، و�لعالج 
�الأ�ش���ري، و�ملتابع���ة م���ع �ل�شرط���ة، و�لتحوي���ل �إىل موؤ�ش�شة �أخ���رى مقدم���ة للخدمات و�إىل 

�ملحافظة )�جلدول 5-5 ( .

• ت�شمن���ت �خلط���و�ت و�الإج���ر�ء�ت �لتي �عت���ربت )40%( فاأك���رث من �مل�ش���اء �مل�شاركات يف 	
�ملقاب���الت �أنها بحاجة �إىل تطوير من جانب مقدمي �خلدمات، مرتبة من �الأكرث ذكرً� �إىل 
�الأق���ل ذكرً�، ما يلي: �ملتابعة مع �ل�شرطة، و�ملتابع���ة مع �لوز�ر�ت و�ملحافظة، و�لتحويل �إىل 

موؤ�ش�شات �أخرى مقدمة للخدمات، و�لتقييم �لنف�شي �جلدول 5-5 (.

5-6-3 املوارد الب�شرية والتحويالت:
• ت�شمن���ت �ملو�رد �لب�شرية �لت���ي قدمت �مل�شاعدة للن�شاء، مرتبة م���ن �الأكرث ذكرً� �إىل �الأقل 	

ذكرً�، ما يلي: �الأخ�شائي �أو �الأخ�شائية �الجتماعية )84،1%(، و�لطاقم �لقانوين )%50(، 
و�ملتطوعني و�ملتطوع���ات )38،6%(، و�أخ�شائيي �ل�شحة �لنف�شية وعامالت �شحة �ملجتمع 
)36،4% ل���كل منهم���ا(، و�ملدرب���ني و�ملدرب���ات )31،8%(، و�لطبي���ب �لنف�ش���ي )%27،3(. 
وبدرج���ة �أقل، تلقت �لن�شاء �مل�شاعدة من باحثني و�أطباء وممر�شات ومر�شدين ومر�شد�ت 

تربويات وفنيي خمترب وكو�در �شرطة وقادة دينيني.

• �أ�ش���ارت �مل�شتفي���د�ت �إىل �لتحوي���ل �إىل م�شادر �أح���رى للم�شاعدة ت�شمل م���ن �الأكرث ذكرً� 	
�إىل �الأق���ل ذكرً� ما يلي: وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعي���ة )43،2%(، ووز�رة �ل�شحة )%27،3(، 

و�ل�شرطة و�ملوؤ�ش�شات �الأهلية )20،1% لكل منهما(.
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• عندم���ا �شئل���ت �لن�ش���اء ع���ن �الأماكن �لت���ي كن يرغن ب���اأن يت���م حتويلهن �إليه���ا، ت�شمنت 	
�الإجاب���ات من �الأك���رث تف�شياًل �إىل �الأق���ل تف�شياًل ما يل���ي: �ملحاك���م )40،9%(، ثم وز�رة 

�ل�شوؤون �الجتماعية )38،6%(، و�لبيت �الآمن )34،1%(، و�ملوؤ�ش�شات �الأهلية )%31،8(.

• �أم���ا �الأماك���ن �لتي عربت �لن�شاء عن ع���دم �لرغبة باأن يتم حتويله���ن �إليهن فقد ت�شمنت، 	
م���ن �الأكرث ذك���رً� �إىل �الأقل ذك���رً�، ما يلي: �ل�شرط���ة، و�لق�شاء �لع�شائ���ري، و�مل�شت�شفيات 

و�ملحافظة.

5-6-4 الر�شا عن اخلدمات:
• كان���ت غالبي���ة �لن�ش���اء )90،9%( ر�شيات عمومًا ع���ن �خلدمات و�مل�شاع���دة �لتي تلقينها. 	

وت�شمن���ت �أ�شباب �لر�ش���ا: متابعة ق�شيتهن، وحمايتهن من بيئ���ة �لعنف، وجودة �خلدمات 
و�الإر�ش���اد �ملقدم لهن. و�دعت جميعه���ن باأنه متت متابعة ق�شاياه���ن، وو�فقت �الأغلبية �أو 
و�فق���ت ب�ش���دة )95،4%( على �أن مقدمي �خلدم���ات ��شتجابو� ب�شرع���ة �إىل �حتياجاتهن، 
و�أك���دت )95،5%( منه���ن �أنه مت �ح���رت�م خ�شو�شيتهن، و�أك���دت )97،7%( �أنه مت �حرت�م 
�ل�شرية و�أنه مت تخ�شي�ض �لوقت �لكايف لهن، فيما �أن )88،7%( منهن �أكدن �أنه مت �حرت�م 

�ملو�عيد �لتي حددت لهن ) �جلدول 6-5 (.

5-6-5 املعيقات والتو�شيات:
• ت�شمن���ت �لعو�ئق �لت���ي �أفادت �لن�ش���اء �مل�شاركات يف �ملقاب���الت مبو�جهتها �أثن���اء تلقيهن 	

للخدم���ات م���ا يلي: �لو�ش���ع �القت�شادي �ل�شي���ئ، و�لنظ���رة �ملجتمعية �إىل �لن�ش���اء �شحايا 
�لعن���ف، وعدم وجود ثقة م���ن جانب �أفر�د �الأ�شرة، و�ملو��شالت، وعدم �لثقة يف �لطاقم يف 

�أحيان كثرية.

• ت�شمن���ت تو�شيات �لن�شاء لتح�ش���ني �خلدمات: زي���ادة �الإر�شاد و�لتوعي���ة ل�شحايا �لعنف، 	
وتدريب �ل�شحايا، وتوفري �ملزيد من �الأخ�شائيني، وتدريب �لطاقم.

• و�فق���ت �لن�ش���اء �مل�شاركات يف �ملقاب���الت عل���ى �ال�شرت�تيجيات-�الآليات �لت���ي مت تعد�دها 	
له���ن و�لتي يج���ب تبنيها ملكافحة �لعنف �شد �مل���ر�أة، و�لتي ت�شمنت ما يل���ي، بالرتتيب من 
�الأك���رث نياًل للتاأييد �إىل �الأقل تاأييدً�: تبني �التفاقي���ات �لدولية، و�لعمل مع �شانعي �لقر�ر، 
ومبادر�ت �حلماية، و�الئتالفات و�ملنتديات، وقو�نني �حلماية، و��شتخد�م و�شائل �الإعالم، 
و�لتقي���د بالقو�ن���ني، وتعديل قانون �لعقوبات وقانون �الأ�شرة. وم���ن �لتو�شيات �الأخرى �لتي 
ذكرته���ا �لن�شاء: فر����ض قو�نني �شارمة �شد مرتكبي �لعنف، ورفع �لوعي �لعام لدى �لن�شاء 
حول حقوقهن ب�شكل خا�ض، و�إقامة مر�كز تاأهيل للن�شاء �ملعنفات، وحماربة �لزو�ج �ملبكر، 
وتوعي���ة �لرجال، وتوفري ميز�نية �شخ�شية للن�شاء �ملتو�ج���د�ت يف �لبيوت �الآمنة )�جلدول 

.) 7-5
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5-7. الإ�شتنتاجات والتو�شيات
• كانت �ل�شديقات/�لتناق���ل �ل�شفوي وجل�شات �لتوعية وعام���الت �شحة �ملجتمع و�لوز�ر�ت 	

ه���ي �مل�شادر �لرئي�شي���ة للمعلومات ح���ول �ملو�رد �لت���ي باإمكانها م�شاع���دة �لن�شاء �شحايا 
�لعن���ف. ينبغي �لبناء على هذ� �جلان���ب يف ��شتخد�م �لو�شائل �الأكرث تاأثريً� و�الأي�شر و�شواًل 

لن�شر �ملعلومات.

• ياأتي �لعنف �لنف�شي و�لعاطفي و�للفظي و�الإذالل على ر�أ�ض قائمة �الأ�شباب �لتي تدفع �لن�شاء 	
�إىل طلب �مل�شاعدة )وهو ما �أكده مقدمو �خلدمات �ملبحوثون �أي�شًا، وكذلك �مل�شح �لوطني 
ح���ول �لعنف �الأ�شري �لذي �أجر�ه �جله���از �ملركزي لالإح�شاء �لفل�شطيني �شنة 2005(. �إن 
ه���ذه �الأنو�ع من �لعنف تتطلب يف �لغال���ب وجود �أخ�شائيني يف �ل�شحة �لنف�شية ومر�شدين 
للتعام���ل معه���ا. �إال �أن توفر هوؤالء �الأخ�شائيني حمدود على �لرغم من �أهمية �حلاجة لهم، 

وهو ما يقر به مقدمو �خلدمات �أي�شًا.

• �إن �الإق���ر�ر با�شتخ���د�م معايري حم���ددة لتقدمي �خلدم���ات ل�شحايا �لعنف يثب���ت ما �أورده 	
مقدم���و �خلدم���ات. وعلى �لرغ���م م���ن �أن ��شتخد�م مقدم���ي �خلدمات ملثل ه���ذه �ملعايري 
حم���دود، �إال �أنه يثري عدد من �الأ�شئل���ة بخ�شو�ض �شرورة توفري خدمات غري م�شروطة من 

�أجل �لعمل على منع ��شتمر�ر �لعنف.

• �أف���ادت �لن�ش���اء �مل�شاركات يف �ملقابالت بالتعر�ض للعنف �لب���دين و�جلن�شي بن�شبة �أقل من 	
�أنو�ع �لعنف �الأخرى �لتي تدفع �لن�شاء �إىل طلب �مل�شاعدة. �إن هذ� �الأمر يتطلب �ملزيد من 
�لتفح����ض �ملعمق بالنظ���ر �إىل �أن �لن�شاء قد ي�شعرن باأكرب قدر م���ن �حل�شا�شية يف �لك�شف 
عن هذين �لنوعني من �لعنف، وبالتايل فقد يكون عدد �حلاالت �ملتو�جدة يف �ملجتمع و�لتي 

ال يبلغ عنها �أعلى بكثري.

• �إن تك���ر�ر توج���ه �ملر�أة لط���ب �مل�شاعدة )و�ل���ذي يدعم نتائ���ج �مل�شح �لوطني ح���ول �لعنف 	
�الأ�ش���ري �لذي �أج���ر�ه �جلهاز �ملركزي لالإح�ش���اء �لفل�شطيني �شن���ة 2005( يثري �لت�شاوؤل 
ح���ول دورة �لعنف وتك���ر�ر حدوثه، وي�شّعب �لتو�شل �إىل ن�شب وطني���ة عامة للن�شاء �للو�تي 
يتعر�ش���ن ملختلف �أنو�ع �لعنف �إذ� كانت �ملرجعي���ة �ملتخذة يف حتديد هذه �لن�شب هي عدد 
�لزيار�ت. يجب �أن توؤخذ هذه �مل�شاألة باالعتبار يف قو�عد �لبيانات حيثما وجدت. وميكن �أن 
ت�شري �لزيار�ت �ملتكررة �أي�شًا �إىل �شرورة بذل جهود مت�شقة يف �لعمل مع مرتكبي �لعنف.

• �إن �الإجاب���ة بخ�شو����ض �لدع���م �الأ�شري توؤك���د �شحة �دع���اء مقدمي �خلدمات ب���اأن �أ�شرة 	
�ل�شحي���ة متث���ل �أكرب م�شدر للدعم. ومن �جلدير مالحظ���ة �أن �الأخوة �لذكور ي�شاركون يف 
تق���دمي هذ� �لدعم حتى بقدر �أكرب من �الأخ���و�ت �الإناث ح�شب هذه �لدر��شة. �إن هذ� يوؤكد 
عل���ى �أهمي���ة توعية �لن�شاء و�لرج���ال على حد �شو�ء حول �لعنف �شد �مل���ر�أة و�شبل �حلماية 
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و�ملعاجلة.

• ينبغ���ي �لرتكيز على �الإعد�د و�لتدريب �مل�شتم���ر لالأخ�شائيني و�الأخ�شائيات �الجتماعيات 	
و�ملخت�شني بال�شحة �لنف�شية و�لكو�در �لقانونية وعامالت �شحة �ملجتمع، �إذ يبدو �أن هوؤالء 

هم �الأكرث �ت�شااًل مع �لن�شاء �شحايا �لعنف.

• يت���م حتويل �أك���رب ن�شبة من �حلاالت �إىل وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعية ووز�رة �ل�شحة ودو�ئر 	
�ل�شرط���ة. هذ� على �لرغم من و�ق���ع �أن �لن�شاء �مل�شاركات يف �ملقابالت ذكرن �مل�شت�شفيات 
و�ل�شرط���ة و�لق�شاء �لع�شائري �شمن �جلهات �لتي قلما يحب���ذن �لتحويل �إليها. �إن �أ�شباب 
ع���دم حتبي���ذ �لتحويل �إىل هذه �جله���ات بحاجة �إىل در��ش���ة، مع �شرورة �تخ���اذ �لتد�بري 
ملعاجلة �لو�شع. فيجب �أن تكون جميع �جلهات مهياأة ال�شتقبال �حلاالت ومتابعتها و�أن تلبى 
حاجاته���ا تبعًا لذلك. قد يكون من �ل�شروري �إعادة �لنظر يف طو�قم هذه �جلهات ونظمها 
و�إج���ر�ء�ت تعامله���ا مع �لن�ش���اء �ملعنفات، و�لعمل عل���ى حت�شينها وفقًا الأف�ش���ل �ملمار�شات 
�لت���ي تتيحه���ا �لظروف. من �جله���ة �ملقابلة، يعترب �لق�ش���اء �لع�شائري ج���زءً� من �لن�شيج 
�الجتماع���ي وو�قعًا فعليًا. ل���ذ� من �ل�شروري و�شع ��شرت�تيجي���ة ل�شمان �أن تكون تدخالت 
�لزعم���اء �لع�شائريني )وكلهم رجال( �أكرث �عتم���ادً� على �ملعرفة و�أكرث ح�شا�شية من ناحية 

�لنوع �الجتماعي.

• جاءت �أن�شطة �لتدريب و�لتوعية �شمن �لتو�شيات �ملهمة �لتي قدمتها �لن�شاء �مل�شاركات يف 	
�ملقابالت ويجدر �أن حتظى باهتمام �ملوؤ�ش�شات �ملوظفة للطو�قم وبر�مج �لتدريب.

• ينبغ���ي �لبناء على �لر�شا �لعام للم�شتفيد�ت م���ن �خلدمات �ملقدمة لهن مع زيادة �لرتكيز 	
عل���ى تعزي���ز �لتد�بري �لت���ي ت�شاهم يف ر�شا �مل�شتفي���د�ت. وميكن �لرتويج ع���ن هذ� �لر�شا 

بهدف ت�شجيع �لن�شاء �الأخريات على طلب �مل�شاعدة.

• ال ت���ز�ل نظرة �ملجتم���ع �إىل �لن�شاء �شحايا �لعنف متثل عقبة كب���رية �أمام مناه�شة �لعنف 	
�ش���د �ملر�أة وتعزيز �ل�شعي يف طلب �مل�شاعدة. �إن ه���ذ� �الأمر ي�شتدعي �إجر�ء �أن�شطة توعية 
مكثفة ملختلف �لفئ���ات �لعمرية، بدءً� من �ملد�ر�ض وخمتلف �أماكن �لتثقيف، و�لرتكيز على 

�لقادة �ملجتمعيني و�شانعي �لقر�ر.

• �إن �مل�شتفي���د�ت، عل���ى غ���ر�ر مقدم���ي �خلدم���ات، يو�فق���ن عل���ى �تب���اع ع���دد متن���وع من 	
�ال�شرت�تيجيات �لر�مية �إىل مناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة.
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)6(
ال�شتنتاجات والتو�شيات العامة

يج���ب �لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة بطريقة �شمولية تركز على جميع �ملكونات مبا ي�شمل �لنظرة 
�ملجتمعي���ة، ومكان���ة �ملر�أة، و�لقو�ن���ني و�لت�شريعات، وفر�ض تنفيذ �لقو�ن���ني، و�إتاحة �خلدمات، 
و�لك�ش���ف عن �حلاالت، وتعميم �ملعلومات، و�إجر�ء�ت وبروتوكوالت حماية �ملر�أة، و�لرب�مج �لتي 
متك���ن خمتلف فئات �مل���و�رد �لب�شرية من �لتعامل مع �ل�شحايا، �ل���خ. �إن تناول جميع �ملدخالت 
و�لعمليات و�ملخرجات يف �لدورة �شروري من �أجل حتقيق نتيجة منظمة و�إيجابية. �إن نتائج هذه 

�لدر��شة  تطرح �لتو�شيات �لتالية:

6-1 البنية التحتية: 
�شرورة وجود مر�فق/م�شاحات م�شممة ب�شكل خم�شو�ض ال�شتقبال �لن�شاء و�شمان �ل�شرية.

6-2 املوارد الب�شرية: 
�لتدريب �الأ�شا�شي.. 1

�لتدريب يف موقع �لعمل و�لتعليم مدى �حلياة.. 2

�لتدري���ب �ملخت����ض: مت �لتاأكيد على �أهمية تدريب وتوفري �أخ�شائي���ي �شحة نف�شية للتعامل . 3
مع �لن�شاء �شحايا �لعنف من قبل �مل�شتفيد�ت ومقدمي �خلدمات عمومًا ودو�ئر �ل�شرطة.

�لرتكيبة �ملنا�شبة للفريق بحيث ي�شم �لعدد �لكايف من �ملهنيني.. 4

6-3 النظم والإجراءات:
ينبغي �لدعوة لتقدمي خدمات غري م�شروطة للن�شاء �ملعنفات ودعم هذ� �لتوجه. �إن �ملعايري . 1

�لت���ي يت���م ��شتخد�مها حالي���ًا، و�إن كان على نط���اق �شغري ن�شبيًا، ت�شع عو�ئ���ق كبرية �أمام 
�لن�شاء �للو�تي يرغن بطلب �مل�شاعدة وك�شر حلقة �لعنف �لذي يتعر�شن له.

تاأ�شي�ض نظام ر�شد وطني.. 2

�شن قانون حلماية �الأ�شرة ومبادر�ت حماية، �إىل جانب �المتثال للقانون.. 3

نظ���ام وطي���د للتحويل، يت�شم بالتكام���ل يف توفري �خلدمات و�لت�شبيك و�لت���اآزر بني مقدمي . 4
�خلدمات.
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6-4 التوعية املجتمعية واملنا�شرة: 
تعمي���م �ملعلوم���ات: �إن �ملعلومات �ملعرو�شة ب�ش���كل جيد و�ملنا�شبة للظ���رف �ملحلي و�ملعممة . 1

جي���دً� تع���زز م�شتوى �لوعي ب���ني �لعامة، وبالت���ايل ت�شاعد على �أن يتخذ �الأف���ر�د قر�ر�تهم 
ع���ن در�ية ومعرفة. حتتاج �لن�شاء �إىل معلومات حول م���ا �لذي يعترب عنفًا �شد �ملر�أة و�أين 
ميكنه���ن �حل�ش���ول على م�شاع���دة. كما حتت���اج �لن�شاء ملعرف���ة �أن هناك �إج���ر�ء�ت تتخذ 
ل�شمان �خل�شو�شية و�شرية �ملعلومات، كما يحتجن �إىل �ملعلومات عن �لقو�نني وما تت�شمنه 

من حقوق للمر�أة.

�لعمل مع �شانعي �لقر�ر.. 2

�لب���دء من مرحل���ة �ملدر�شة: �إن �الجتاهات �ملتعلق���ة بالعنف �شد �مل���ر�أة كق�شية �جتماعية . 3
مهمة وبالت���ايل كيفية �لتعامل معها تعتمد على �لت�شور�ت و�لتقاليد �ل�شائدة. ويعترب طرح 
�مل�شاأل���ة و�إب���ر�ز �أهميتها يف �شن مبكرة باأكرب قدر مدخاًل �شروري���ًا نحو تغيري �الجتاهات. 
كم���ا �أن �ملد�ر����ض تقدم فر�شة منا�شبة ال�شتقبال هذه �ملعلوم���ات كونها ت�شم �أعد�دً� كبرية 
من �جلن�شني. باالإمكان �إدماج معلومات عن �لعنف �شد �ملر�أة عمومًا و�لعنف �جلن�شي على 

�الأخ�ض يف �ملناهج �ملدر�شية �شمن �لتعليم �ملتعلق بدورة �حلياة.

��شتهد�ف �لرجال و�لن�شاء يف حمالت �لتوعية و�لتدريب و�الئتالفات.. 4

�ال�شتف���ادة م���ن و�شائل �الإعالم: تعك�ض �الإجابات �لت���ي وردت يف هذ� �مل�شح وجود نق�ض يف . 5
�ال�شتفادة من و�شائل �الإعالم فيما يتعلق بن�شر �لوعي و�ملعلومات حول �لعنف �شد �ملر�أة.

�لرتكي���ز عل���ى تدري���ب وعم���ل عام���الت �شح���ة �ملجتم���ع و�الأخ�شائي���ني و�الأخ�شائي���ات . 6
�الجتماعيات باعتبارهم يقفون يف خط �ملو�جهة �الأمامي مع �لن�شاء يف �ملجتمع. لقد �أ�شار 
مقدم���و �خلدمات و�لن�شاء �مل�شتفي���د�ت على حد �شو�ء �إىل �أن �أغل���ب �ملعلومات و�مل�شاعدة 

تاأتي من خالل هاتني �لفئتني عند �لتعامل مع ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.

6-5 البحوث: 
در��ش���ات كمية: يع���د �ال�شتمر�ر يف �إجر�ء در��شات مماثلة لهذ� �مل�شح بكل مكوناته �أ�شا�شيًا . 1

للح�ش���ول على بيانات قاعدية و�إلقاء �ل�شوء عل���ى �لق�شايا ذ�ت �الأهمية وتلك �لتي تتطلب 
�ملزيد من �لتحليل �ملعمق.

در��ش���ات كيفية: �إجر�ء در��ش���ات كيفية معمقة حول حياة �شحاي���ا �لعنف وتقييمات كيفية . 2
معمقة حول جتارب �لن�شاء مع �مل�شاعدة �لتي يتلقينها من مقدمي �خلدمات.

�لعنف �شد �ملر�أة يف مكان �لعمل.. 3

تقيي���م جتارب �لبلد�ن �الأخرى يف �الإقليم يف بناء �ال�شرت�تيجيات و�لنظم �لوطنية ملكافحة . 4
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�لعنف �شد �ملر�أة، و�لتعلم من �لدرو�ض �مل�شتفادة وتكييفها ح�شب �لظرف �لفل�شطيني �ملحدد.

6-6 الت�شبيك وبناء الئتالفات: 
باجتاه تبني �التفاقيات �لدولية.. 1

باجتاه و�شع �لت�شريعات و�لقو�نني مو�شع �لتنفيذ.. 2

باجتاه حت�شني ��شتغالل �ملو�رد �ل�شحيحة، وتقوية �لتكامل و�ل�شمولية يف �خلدمات.. 3

باجتاه تعزيز �الأ�ش�ض �ملعرفية للق�شاء �لع�شائري.. 4

6-7 تاأهيل الن�شاء �شحايا العنف: 
�لتدريب �ل�شخ�شي.. 1

�لعم���ل مع �الأ�ش���رة: �إن للعنف �شد �مل���ر�أة تاأثري�ت هائلة ت���رتك ندبها على �الأ�ش���رة عمومًا وعلى . 2
�الأطفال ب�شكل خا�ض. ويجب �أن تكون خطة �لعالج �شاملة بحيث تت�شمن �الأ�شرة.

�لعمل على توعية وتاأهيل مرتكبي �لعنف.. 3
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اجلداول

اجل��دول 2-1: الت�شورات ح��ول الو�شائل التي توجه الن�ش��اء اإىل طلب الدعم من 
اخلدمات املوؤ�ش�شية حول ق�شايا العنف �شد املراأة )%(

املجموعل %نعم %الو�شائل
23.8100�ل�شحف

64.7100�لن�شر�ت �الإخبارية
32.4100و�شائط �الإعالم – �مل�شموعة و�ملرئية

28.1100�ملو�قع �الإلكرتونية
37.7100�أدلة �خلدمات

18.8100خطوط �مل�شاعدة �لهاتفية
75.4100جل�شات �لتوعية و�الإر�شاد

87.2100�لنا�ض و�ل�شديقات
65.8100�لعاملون �ل�شحيون يف �ملجتمع

28.8100حتويل من �لوز�ر�ت
19.9100حتويل من دو�ئر �ل�شرطة

39.1100حتويل من �ملوؤ�ش�شات �الأهلية
34.5100حتويل من �خلرب�ء و�الأخ�شائيني

14.6100حتويل من فروع �لق�شاء غري �لنظامي

اجلدول 2-2: اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شات املبحوثة )%(
املجموعل %نعم %اخلدمة

32.767.3100�لتدخل وقت �الأزمات
42.757.3100خدمات �لطو�رئ

17.182.9100خدمات �لوقاية – خط هاتفي للم�شاعدة
48.851.2100منا�شرة عامة

26.773.3100حمالت لتكافوؤ �لفر�ض و�حلقوق �ملدنية
60.139.9100توعية

26.773.3100�إر�شاد قانوين
56.148.4100خدمات طبية
4753100�إر�شاد نف�شي
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47.752.3100حتويل
12.587.5100بيوت �آمنة

23.576.5100بناء قدر�ت خلرب�ء
14.685.4100بناء قدر�ت لل�شحايا

1090100بناء قدر�ت الأ�شرة �ل�شحية
14.685.4100بحوث

اجلدول 2-3: املعايري التي ت�شتخدمها املوؤ�ش�شات لقبول التعامل مع الن�شاء املعنفات
املجموعل %نعم %املعيار

58.341.7100�لعمر
63.936.1100�حلالة �لبدنية و�لنف�شية لل�شحية

5050100م�شتوى �الإعاقة �لناجتة عن �لعنف
41.758.3100�إعاقات �أخرى

58.341.7100�إدمان �لكحول و�ملخدر�ت
47.252.8100�ل�شمعة

5050100�لتوجه �جلن�شي
52.847.2100توفر دعم من �الأ�شرة

2575100عدم وجود حتويل �إىل موؤ�ش�شات �أخرى
36.163.9100وجود ق�شية مرفوعة �شد �ل�شحية

اجل��دول 2-4: ن�شبة اأن��واع الدعم التي يعتقد بوجودها للح��الت التي ا�شتقبلتها 
املوؤ�ش�شات املبحوثة يف الأ�شهر الثالثة الأخرية

نوع 
العنف

دعم 
اأ�شري

دعم 
اجتماعي

دعم من 
ال�شرطة

دعم من 
املحافظة

دعم من 
خالل 
البيت 
الآمن

دعم من 
خالل 

الوزارات

دعم من 
خالل 

موؤ�ش�شات 
اأهلية

21.5 جن�شي
)38(

16.514.815.915.52032.7

39.6 بدين
)45(

31.324.611.414.220.1138.6

لفظي 
و�إذالل

30.3

)38(

28.88.38.38.48.629
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عاطفي 
ونف�شي

26.3

)38(

27.74.24.91110.228.4

حرمان من 
�حلقوق

2526.29.49.2%109.820

2421.88.97.515.913.322.5�إهمال
32.527.810.39.616.214.522.8�جتماعي

* يرد عدد �ملوؤ�ش�شات بني قو�شني

اجلدول 2-5: ن�شبة العتقاد بكفاية الوقت واجلهد املبذول مع الن�شاء املعنفات
جمموع املوؤ�ش�شات   %غري كاٍف %كاٍف %نوع العنف

100                    23.576.5136جن�شي
100                    3565143بدين

100                    4159139لفظي و�إذالل
100                    34.465.6131عاطفي ونف�شي

100                    35.964.1128حرمان من �حلقوق
100                    39.160.9128�إهمال

100                    36.863.2125�جتماعي

�جل���دول 2-6: ن�شب���ة �ملوؤ�ش�ش���ات ح�شب �الإج���ر�ء�ت ذ�ت �لعالقة �لتي تتبعها عن���د �لتعامل مع حاالت 
�لعنف �شد �ملر�أة وكفاية �الإجر�ء�ت

الإجراءات 
املتبعة

عدد بتاتًا %اأحيانًا %دائمًا %
املوؤ�ش�شات 

املجيبة

بحاجة كافية %
لتطوير 

%

املجموع

33.712.853.519666.733.3100�إدخال
�لتعرف على 
�حلالة و�أخذ 

�لتاريخ

49.79.241.119775.524.5100

14.314.870.91965050100دعم قانوين
45.99.744.419657.142.9100�إر�شاد فردي
2818.453.619649.350.7100�إر�شاد �أ�شري
21.915.862.319644.355.7100�إر�شاد جمعي



مشروع تكامل52

37.211.551.319669.630.4100ك�شف بدين
29.213.85719558.941.1100تقييم نف�شي

43.86.25019374.725.3100ت�شجيل �حلالة
34.926.638.519265.934.1100حتويل

24.613.162.320550.949.1100متابعة �حلالة
تقييم مهني 
ذ�تي للفريق 
�لعامل مع 

�حلالة

17.39.473.319143.256.8100

6.45.388.31874060100بيان �شحفي

�جلدول 2-7: ن�شبة توفر فئات �لطاقم/�ملهنيني �لذين قد يلزم وجودهم للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات

ل يكفون %يكفون %بتاتًا %اأحيانًا %دائمًا %املهنيون
4633.520.568.331.7�أطباء

65.17.127.869.430.6طو�قم متري�شية
26.75.268.17030قابالت

�أخ�شائيون 
و�أخ�شائيات 
�جتماعيات

30.313.855.979.320.7

24.89.565.781.618.4عامالت �شحة جمتمع
11.66.681.866.733.3�أطباء نف�شيون

23.38.568.277.122.9�أخ�شائيو �شحة نف�شية
21.81959.270.929.1متطوعون ومتطوعات
4.72.892.536.463.6�شرطة ذكورً� و�إناثًا
75.287.854.545.5�شخ�شيات دينية

11.37081.77525طاقم قانوين
128.579.56535باحثون
1410.773.348.151.9مدربون

27.711.760.66832�أخ�شائيو علم �جتماع
88.983.161.138.9مر�شدون تربويون
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�جلدول 2-8: ن�شبة �ملر�فق �مل�شاندة �ملتاحة لدى �ملوؤ�ش�شات �ملبحوثة

عدد املرفق
املوؤ�ش�شات 

املجيبة

بحاجة كافية %ل %نعم %
لتطوير %

غرفة خا�شة 
للت�شخي�ض

24053.846.265.134.9

24038.261.851.648.4غرفة �إر�شاد
م�شاحة �نتظار 

للم�شاندين
2407/5643.360.339.7

مكان لال�شتحمام 
وتغيري �ملالب�ض

23917.282.863.436.6

24017.582.561.938.1غرفة معلومات
باثولوجيا و�لطب 

�ل�شرعي
24026.373.71/6534.9

مرفق خا�ض 
الأطفال �ل�شحية

240109041.758.3

�جل���دول 2-9: ن�شب���ة �ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شتخ���دم خمتلف �لتد�بري ذ�ت �لعالقة عندم���ا ت�شتقبل �لن�شاء 
�شحايا �لعنف

عدد املوؤ�ش�شات الإجراءات املتبعة
بتاتًا %اأحيانًا %دائمًا %املجيبة

ك�شف بدين من قمة �لر�أ�ض 
�إىل �أخم�ض �لقدمني

19127.515.756.6

19131.49.459.2تقرير طبي خطي
حتويل �مللف �إىل د�ئرة 

�ل�شرطة
19115.712.671.7

حتويل �مللف �إىل وز�رة 
�ل�شوؤون �الجتماعية

19110.516.273.3

حتويل �مللف �إىل �لق�شاء غري 
�لنظامي – �لع�شائري

1913.16.890.1

حتويل �مللف �إىل وز�رة 
�ل�شحة

19112.618.870.6
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19127.113.559.4تقييم �حلالة �لنف�شية
19128.39.961.8تقييم �جتماعي

تقرير خطي عن تقييم �حلالة 
�لنف�شية

19118.39.472.3

تقرير خطي عن �لتقييم 
�الجتماعي

19117.89.472.8

1916.86.386.9توثيق مع �شور
191229.968.5تقرير متابعة

19117.83/1863.9فحو�ض خمربية

�جل���دول 2-10: ن�شبة �ملوؤ�ش�شات �لت���ي لديها بروتوكوالت ت�شتخدمها عند �لتعام���ل مع �لن�شاء �شحايا 
�لعنف

الربوتوكول-
الإجراء

عدد 
تتوفر %املوؤ�ش�شات

ل 
تتوفر 

%

خطية 
%

غري 
خطية 

%

يتم 
اتباعها 

%

ل يتم 
اتباعها 

%
15527.770.365.234.866.733.3�الإدخال

�لك�شف �لبدين للمر�أة 
15717.882.2505071.428.6�ملعنفة

�لتقييم �لنف�شي للمر�أة 
158�ملعنفة

20.9
79.148.551.57525

15317.682.444.455.691.78.3تقييم �ملخاطرة
15628.271.854.545.578.321.7�لتوثيق
15123.876.247.252.894.15.9�الإر�شاد

15722.377.757.142.968.431.6�ملغادرة و�إغالق �مللف
15723.676.432.467.691.78.3�لتعامل مع �الأ�شرة

توجيه �لطاقم �جلديد 
حول �لتعامل مع �شحايا 

�لعنف �شد �ملر�أة
15817.182.948.151.978.621.4

15818.481.644.855.281.818.2�الإر�شاد �جلمعي
�لتعليم �مل�شتمر لطاقم 

15717.882.239.360.754.545.5�خلدمات
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قاعدة بيانات 
15715.384.762.537.583.37/16�مل�شتفيد�ت

15733.166.9495184.615.4�ل�شرية و�خل�شو�شية
15527.172.961398812�لتحويل

157287251.248.885.714.3متابعة �حلالة
15619.980.174.225.843.556.5�لتوعية حول �حلقوق
�لتعامل مع حاالت 

15215.184.943.556.572.727.3�الغت�شاب

�جلدول 2-11: ن�شبة �ملوؤ�ش�شات �ملجيبة ح�شب مو�فقتها على ��شرت�تيجيات مناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة

توافق ال�شرتاتيجية
ب�شدة %

تعار�ص ل راأي %توافق %
%

تعار�ص 
ب�شدة %

املجموع 
%

79.317.31.91.50100قو�نني �حلماية
تعديل قانون �لعقوبات 

وقانون �الأ�شرة
66.119.911.81.50.7100

�إجر�ء�ت لتنفيذ �لقو�نني 
ومتابعة �لتقيد بها

76.815.94.42.20.7100

o100.63.826.98.50.44مبادر�ت �حلماية
49.136.59.24.11.1100�الئتالفات و�ملنتديات

85.612.90.70.40.4100�الإر�شاد و�لتوعية
قانون حماية �الأ�شرة من 

�لعنف
77.918.81.11.80.4100

��شتخد�م �الإعالم حتى 
يكون �أكرث ح�شا�شية للنوع 

�الجتماعي

62.425.84.86.30.7100

74.821.82.60.40.4100تعديل �ملناهج �لتعليمية
66.124.771.50.7100�لعمل مع �شانعي �لقر�ر
5527.79.55.22.6100تبني �التفاقات �لدولية
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�جلدول 3-1: �لرب�مج-�ملناهج �لتعليمية �مل�شتهدفة

م�شتوى الربنامجا�شم الربنامجالكلية/اجلامعةالرقم
بكالوريو�ض�حلقوقجامعة بريزيت1

بكالوريو�ض�لتمري�ض
بكالوريو�ضعلم �لنف�ض

در��شات �لتنمية و�لنوع 
�الجتماعي

ماج�شتري

ماج�شتري�ل�شحة �لعامة و�ملجتمعية
بكالوريو�ض�لتمري�ضجامعة �لقد�ض2

ماج�شتري�شحة �الأم و�لطفل
ماج�شتري�إد�رة �لتمري�ض
ماج�شتري�ل�شحة �لعامة

بكالوريو�ض +�لطب
بكالوريو�ض�الإر�شاد

بكالوريو�ض�لعمل �الجتماعي
بكالوريو�ض�حلقوق

بكالوريو�ض�حلقوقجامعة �لنجاح3
بكالوريو�ضعلم �لنف�ض

بكالوريو�ض +�لطب
بكالوريو�ض�لتمري�ض

بكالوريو�ض�لقبالة
ماج�شتري�شحة �ملجامع

بكالوريو�ض�حلقوق�جلامعة �لعربية �الأمريكية4
بكالوريو�ض�لتمري�ض

بكالوريو�ض�لتمري�ضجامعة بيت حلم5
بكالوريو�ض�لعمل �الجتماعي

بكالوريو�ض�لقبالة
بكالوريو�ض�لتمري�ضجامعة �خلليل6
بكالوريو�ض�لتمري�ض�بن �شينا7

بكالوريو�ض�لقبالة
دبلوم�لعمل �الجتماعيمعهد �لطرية – �الأونرو�8
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دبلوم�لتمري�ض
دبلوم�لتمري�ضكلية �حلاجة عندليب9

دبلوم�لقبالة
دبلوم�لتمري�ضكاريتا�ض – بيت حلم10
دبلوم�لتمري�ض�ملقا�شد11
دبلوم�لتمري�ضكلية �لرو�شة12
دبلوم�لتمري�ض�إنعا�ض �الأ�شرة13
دبلوم�لتمري�ضكلية �ملجتمع �لع�شرية14
دبلوم�لتنمية �الأ�شرية و�ملجتمعية�جلامعة �ملفتوحة15
دبلوم�لتمري�ضكلية �لتمري�ض �خلليل16
دبلوم�شحة �ملجتمععامالت �شحة �ملجتمع17
دبلومتدريب �ل�شرطة�أكادميية �ل�شرطة18

�جلدول 3-2: �أنو�ع �لرب�مج �ملبحوثة

الن�شبةالعددالربنامج
00طب

1544.1متري�ض
514.8قبالة

12.9تدريب �ل�شرطة
25.9عمل �جتماع

411.8حقوق
12.9عامالت �شحة جمتمع

25.9علم نف�ض
12.9تنمية ونوع �جتماعي

25.9�شحة عامة
12.9�إد�رة �شحية

34100�ملجموع
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�جلدول 3-3: �أنو�ع �لرب�مج �ملبحوثة ح�شب م�شتوى �لربنامج �ملقدم

دبلوم اأقل من �شنتني %الربنامج
متو�شط %

اأعلى من بكالوريو�ص %
بكالوريو�ص %

املجموع %

0000100طب
053.346.70100متري�ض

020800100قبالة
100000100تدريب �ل�شرطة

050500100عمل �جتماع
001000100حقوق

عامالت �شحة 
جمتمع

010000100

001000100علم نف�ض
تنمية ونوع 
�جتماعي

000100100

000100100�شحة عامة
000100100�إد�رة �شحية

100             64.7%              35.3%�ملجموع

�جلدول 3-4: ن�شبة �لرب�مج ح�شب تغطية �ملو��شيع �ملتعلقة بالعنف �شد �ملر�أة يف �ملنهاج و�لت�شور عن 
مدى كفايتها

تغطية ل ينطبق %ل %نعم %املو�شوع
كافية %

املواد متوفرة 
بالعربية %

64.729.45.954.536.4�لتقييم �لبدين لل�شحية
70.623.55.966.733.3�لتقييم �لنف�شي لل�شحية

70.623.55.966.733.3تقييم �ملخاطرة
47.141.211.77562.5تلخي�ض �حلالة

58.829.411.88050�لتوثيق
82.411.85.878.635.7�الأخالقيات و�لقيم

82.411.85.885.735.7�خل�شو�شية و�ل�شرية
52.935.311.877.822.2�خلدمات �ملتوفرة
47.141.211.787.525عمليات �لتحويل
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�لقو�نني ذ�ت �لعالقة و�لنظام 
�لق�شائي

47.152.9062.550

17.670.611.833.333.3�إجر�ء�ت حتقيقات �ل�شرطة
�آليات �لتدبر وتخفيف �ل�شدمة عن 

�ل�شحية
41.252.9010057.1

47.147.15.862.537.5�لتعامل مع �أ�شرة �ل�شحية
76.523.5092.323.1�شحة �ملر�أة

82.417.6085.521.4�ل�شحة �الإجنابية
41.252.95.942.942.9منا�شرة �ل�شيا�شات

64.735.3036.427.3�لك�شف عن حاالت �العتد�ء�ت
م�شادر �مل�شاعدة �الجتماعية 

و�القت�شادية
52.941.25.933.333.3

47.147.15.862.525�الإر�شاد وعالج �شحايا �العتد�ء�ت
64.735.3036.445.5حقوق �ملر�أة

58.841.207030�لتقييم �الجتماعي-�القت�شادي
35.358.85.966.450�لعالج �لطارئ

ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة )�ملنزل، 
�ل�شارع، �لخ(

76.523.5030.816.7

35.564.7066.783.3�التفاقيات �لدولية
82.417.6057.128.6�لنوع �الجتماعي

�جلدول 3-5: ن�شبة �لرب�مج ح�شب �ملو��شيع �ملتعلقة باأنو�ع �لعنف �ملحددة �شد �ملر�أة �لتي تغطيها �ملناهج

املجموعغري مغطى %نعم – مغطى %املو�شوع
1000100�العتد�ء �لبدين
1000100�لعنف �لنف�شي

1000100�العتد�ء �جلن�شي
�لعنف �شد �ملر�أة يف مكان 

�لعمل
7525100

37.562.5100�لعنف �ل�شيا�شي �شد �ملر�أة
1000100�لعنف �الجتماعي �شد �ملر�أة
37.562.5100�لعنف �شد �لن�شاء �ملعاقات

62.537.5100�لعنف �القت�شادي
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�جل���دول 3-6: ن�شب���ة �لرب�مج ح�شب تقدمي �خل���ربة �لعملية للطلبة يف �لربنام���ج و�لت�شور حول مدى 
كفاية هذه �خلربة

كافيةل اأعرفلنعماملو�شوع
54.545.583.3�لتقييم �لبدين لل�شحية

72.727.375�لتقييم �لنف�شي لل�شحية
63.636.485.7تقييم �ملخاطرة
72.727.387.5تلخي�ض �حلالة

81.818.277.8�لتوثيق
72.727.387.5�الأخالقيات و�لقيم

72.727.387.5�خل�شو�شية و�ل�شرية
63.636.471.4�خلدمات �ملتوفرة

54.545.583.3عمليات �لتحويل
54.545.542.9�لقو�نني ذ�ت �لعالقة و�لنظام �لق�شائي

45.554.550�إجر�ء�ت حتقيقات �ل�شرطة
45.554.580�آليات �لتدبر وتخفيف �ل�شدمة عن �ل�شحية

45.554.580�لتعامل مع �أ�شرة �ل�شحية
54.545.583.3�شحة �ملر�أة

45.554.566.7�ل�شحة �الإجنابية
54.545.542.9منا�شرة �ل�شيا�شات

45.545.59.150�لك�شف عن حاالت �العتد�ء�ت
63.627.39.157.1م�شادر �مل�شاعدة �الجتماعية و�القت�شادية

63.627.39.185.7�الإر�شاد وعالج �شحايا �العتد�ء�ت
63.636.437.5حقوق �ملر�أة

45.554.560�لتقييم �الجتماعي-�القت�شادي
45.554.5100�لعالج �لطارئ

54.545.566.7ق�شايا �أخرى متعلقة بالعنف �شد �ملر�أة

�جلدول 3-7: ن�شبة �لرب�مج ح�شب موقع �لتدريب �لعملي و�لت�شور عن مدى كفاية �لتدريب

غري كاٍفكاٍفلنعماملوقع
63.636.485.515.5م�شت�شفيات

81.818.166.733.3مر�كز �شحة جمتمعية
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27.372.766.733.3بيوت �آمنة
27.372.71000عياد�ت �أطباء
36.463.666.733.3دو�ئر �ل�شرطة
72.727.37525مر�كز �إر�شاد

18.281.81000مكاتب حماماة
18.281.81000حماكم

27.372.71000مر�فق طبية ومر�فق للطب �ل�شرعي و�لت�شخي�ض
54.545.583.316.7وز�ر�ت

72.727.362.537.5مر�كز قانونية و�جتماعية
72.727.387.512.5مد�ر�ض

54.545.583.316.7مر�كز تاأهيل
5050غري ذلك

�جلدول 4-1: �ملكونات �ملتوفرة

غري كافيةكافيةلنعماملكونات البنيوية
12.587.5100وحدة خا�شة حلماية �ملر�أة و�الأ�شرة

0100مر�فق طبية
0100مر�فق �جتماعية

0100مر�فق ت�شخي�شية لل�شحة �لنف�شية
18.781.35050معد�ت و�أدو�ت

505066.733.3قاعدة بيانات حول �حلاالت
66.733.37525مكان �نتظار لالأ�شرة �أو �مل�شاندين

62.537.587.512.5غرفة خا�شة الإجر�ء �ملقابلة مع �لن�شاء
0100خط هاتفي للم�شاعدة

31.368.7غري ذلك

�جلدول 4-2: �ملكونات �ملتوفرة

غري كافيةكافيةلنعماملوارد الب�شرية
ك���و�در �شرط���ة مدرب���ة خ�شي�شًا عل���ى ق�شايا 

�لعنف �شد �ملر�أة
505044.455.6

0100وجود طبيب يف �لفريق
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6.393.80100وجود �أخ�شائي �شحة نف�شية يف �لفريق
752587.512.5وجود �أخ�شائي قانوين يف �لفريق

0100م�شرف ملتابعة �حلالة
0100غري ذلك – يرجى �لتحديد

�جلدول 4-3: م�شادر �لتحويل �إىل دو�ئر �ل�شرطة )%(

لنعمامل�شدر
7525دو�ئر �شرطة �أخرى

6.293.8خط م�شاعدة هاتفي 
2575حمكمة

31.368.7موؤ�ش�شة �أهلية
31.368.7وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل

31.368.7وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية
6.293.8وز�رة �شوؤون �ملر�أة

5050م�شت�شفى
2575طبيب خا�ض

43.856.2ور�ض عمل دو�ئر �ل�شرطة
62.537.5غري ذلك

�جل���دول 4-4: ن�شب���ة دو�ئر �ل�شرطة �لتي تتبع �إجر�ء�ت حمددة عندم���ا يتم ��شتقبال �حلالة و�لتعامل 
معها يف د�ئرة �ل�شرطة

غري كاٍفكاٍفلنعمالإجراء
100092.27.1�الإدخال – �لت�شجيل وجمع �ملعلومات �الأويل

87.512.576.923.1متابعة �حلالة مع �شرطية �مر�أة
56.343.788.911.1��شتخد�م مناذج خا�شة

62.537.59010جمع وحتليل منظم للمعلومات
75259010طلب �مل�شاعدة من �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة

81.318.781.818.2طلب �مل�شاعدة من �ملوؤ�ش�شات �لد�عمة للمر�أة
100084.615.4تو�شيح �خليار�ت �ملتاحة �أمام �ملر�أة ملتابعة �لق�شية

جتي���ع د�ئرة �ل�شرطة للتدخل �لع�شائري يف حل م�شكالت �لعنف 
�شد �ملر�أة

26.773.37525
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87.512.51000�الحتفاظ مبلفات �حلاالت يف �أماكن خم�ش�شة لذلك
�إع���الم �ملر�أة بحقوقها، مثل �حلق يف وجود حمام، و�حلق يف �أن 

تلتزم �ل�شمت، �لخ
87.512.51000

505071.428.6�لتحويل �إىل �أطباء
62.537.588.911.1ت�شجيع زو�ج �ملعتدي من �ل�شحية – يف حاالت �الغت�شاب

93.86.21000توفري �حلماية و�الأمن لل�شحايا �ل�شاعيات يف طلب �مل�شاعدة
56.343.785.714.3�ملتابعة ب�شاأن �الإجر�ء�ت �لق�شائية

�جلدول 4-5: ن�شبة دو�ئر �ل�شرطة ح�شب توفر بروتوكوالت و�إجر�ء�ت

غري كافيةلنعماإر�شادات – بروتوكول 
�شفهيةخطية كافية

�إر�شاد�ت و��شحة للتن�شيق مع وز�رة �شوؤون 
�ملر�أة

81.318.761.538.518.281.8

81.318.761.538.541.758.3�إر�شاد�ت و��شحة للتن�شيق مع وز�رة �ل�شحة
73.326.763.636.436.463.6�إر�شاد�ت و��شحة للتحويل �إىل �لبيوت �الآمنة

�إر�شاد�ت و��شحة ل�شمان �خل�شو�شية 
و�ل�شرية

93.82/678.621.438.561.5

�إر�شاد�ت و��شحة للتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات 
�الأخرى

752566.733.318.281.8

81.318.776.923.12575بروتوكول حول �إجر�ء�ت �لتحقيق
�إر�شاد�ت و��شحة لتوفري �الأمن و�الأمان 

لل�شحايا �ل�شاعيات يف طلب �مل�شاعدة
8020752527.372.7

�إر�شاد�ت و��شحة حلماية �أفر�د �الأ�شرة 
و�ل�شهود

73.326.772.727.318.281.8

86.713.392.37.758.341.7�إر�شاد�ت و��شحة للتعامل مع مرتكبي �لعنف
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�لن�شاء �مل�شتفيد�ت:

�جلدول 5-1: �مل�شادر �لتي مكنت �لن�شاء من طلب �مل�شاعدة )%(

املجموعلنعمامل�شدر
100%6.893.2�ل�شحف

100%4.595.5ن�شرة �إخبارية للموؤ�ش�شة
100%4.595.5�الإعالم )�الإذ�عة و�لتلفزيون(

100%2.397.7�ملو�قع �الإلكرتونية
100%15.984.1�لن�شر�ت

100%0100خط �مل�شاعدة �لهاتفي
100%27.372.7جل�شات �لتوعية

100%36.463.6�ل�شديقات و�ملعارف
100%22.777.3�لعامالت �ملجتمعيات

100%18.281.8حتويل من �لوز�ر�ت
100%15.984.1حتويل من �ل�شرطة

100%13.686.4حتويل من موؤ�ش�شات �أهلية
100%13.686.4حتويل من خرب�ء

100%2.397.7حتويل من قادة جمتمعيني

�جلدول 5-2: نوع �لعنف �لذي �شعت �ملر�أة لطلب �مل�شاعدة ب�شاأنه

املجموعلنعمالنوع
100%2575جن�شي

100%68.231.8بدين
100%81.818.2لفظي و�إذالل

100%86.113.6عاطفي ونف�شي
100%7525حرمان من �حلقوق

100%72.727.3�إهمال
100%5050ق�شايا قانونية

100%34.165.9هروب من �لبيت
100%11.488.6�شيا�شي

100%47.752.3�قت�شادي
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�جلدول 5-3: �أنو�ع �مل�شاعدة �لتي تلقتها �لن�شاء

املجموعلنعمالنوع
100%47.752.3�لتدخل يف �الأزمات

100%13.686.4خدمات �حلماية – خط هاتفي للم�شاعدة
100%72.727.3توعية

100%68.231.8�إر�شاد قانوين
100%47.752.3رعاية طبية

100%70.529.5�إر�شاد نف�شي
100%70.529.5�إر�شاد �جتماعي

100%15.984.1حتويل
100%36.463.6�لبيت �الآمن

100%43.256.8تدريب – بناء قدر�ت
100%29.570.5تدخل �أ�شري

100%45.554.4مر�فقة يف �ملحكمة

�جلدول 5-4: م�شادر �لدعم �ملقدم للن�شاء )%(

املجموعلنعمامل�شدر
100%31.868.2�الأب
100%59.140.9�الأم

100%40.959.1�أخت
100%45.554.5�أخ

100%18.281.8�بن
100%13.686.4�بنة

100%2575�بن عمومة
100%18.581.5قريب بعيد

100%54.545.5�شديقة
100%29.570.5عاملة جمتمعية

100%27.372.7�ل�شرطة
100%18.281.8�شخ�شية دينية

100%13.686.4طاقم من وز�رة
100%18.281.8طاقم من موؤ�ش�شة �أهلية
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100%4.595.5�ملحافظة
100%18.281.8طاقم �شحي

100%34.165.9�ملحاكم

�جلدول 5-5: �الإجر�ء�ت �مل�شتخدمة مع �لن�شاء �أثناء طلبهن للم�شاعدة )%(

يحتاج كافبتاتًااأحيانًادائمًاالإجراء
لتطوير

عل���ى  و�ملو�فق���ة  �الإدخ���ال 
تقدمي �خلدمة

63.64.631.883.316.7

54.59.136.47525دعم قانوين
45.515.938.670.429.6عالج فردي
9.113.677.37030عالج �أ�شري
27.313.659.166.733.3عالج جمعي
31.811.456.873.726.3ك�شف طبي

43.215.940.957.742.3تقييم نف�شي
31.82.365.966.733.3عالج نف�شي

2.313.684.142.957.1حتويل
56.84.638.659.340.7�إ�شر�ف ومتابعة للحالة

38.615.945.566.733.3تدخل �جتماعي
13.611.47527.372.7متابعة مع �ل�شرطة

6.84.588.66040متابعة مع �ملحافظة
2513.661.458.841.2متابعة مع �لوز�ر�ت

�جلدول 5-6: �لت�شور�ت عن �خلدمات �لتي مت تلقيها

تعار�ص اخلدمة
توافق توافقحياديةتعار�صب�شدة

ب�شدة
ل 

املجموعتعرف

��شتجاب مقدمو 
�خلدمات �إىل 

�حتياجاتي ب�شرعة

232.3065.929.50%100

100%04.5052.343.20مت �حرت�م خ�شو�شيتي
مت �حرت�م �شرية 

�ملعلومات
02.3040.956.80%100
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مت �إعالمي بالبد�ئل لكي 
�تخذ �لقر�ر

11.42.311.456.815.82.3%100

جرت معاملتي باحرت�م 
كم�شتفيدة

230054.543.20%100

مت تزويدي باملعلومات 
�لكافية

04.56.863.7250%100

100%00052.347.70مت �حرت�م مو�عيدي
تابع مقدمو �خلدمة 

ق�شيتي
4.54.5052.438.60%100

�جلدول 5-7: �ال�شرت�تيجيات و�لو�شائل �لتي تو�شي بها �لن�شاء ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة

تعار�ص ال�شرتاتيجية
توافق توافقحياديةتعار�صب�شدة

املجموعل تعرفب�شدة

100%00045.543.211.3قو�نني �حلماية
تعديل قانون �لعقوبات وقانون 

�الأ�شرة
02.32.334.152.39%100

100%02.3034.154.59.1�إجر�ء�ت للتقيد بالقو�نني
100%002.345.543.29.1مبادر�ت �حلماية

100%02.32.345.536.413.5�الئتالفات و�ملنتديات
100%00038.661.40�الإر�شاد و�لتوعية

100%00040.959.10قانون حماية �الأ�شرة
100%06.805040.92.3�الإعالم

100%00045.5504.5�ملناهج �لتعليمية
100%002.345.547.74.5�لعمل مع �شانعي �لقر�ر
100%0011.440.940.96.8تبني �التفاقيات �لدولية
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م�شح 
مكافحة العنف �شد املراأة: بناء نظام حتويل خدمات قانوين- �شحي

اجتماعي يف الأر�ص املحتلة 
)تكامل(

ا�شتمارة قيا�ص الحتياجات اخلدماتية
)ال�شفة الغربية(

�إن �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �ال�شتمارة تعترب �شرية
وال ت�شتخدم �إال الأغر��ض �لبحث �لعلمي  

IDNUM                :لرقم �ملت�شل�شل لال�شتمارة�        
ID01 ............ :شم �ملوؤ�ش�شة��

ID02............ :ملحافظة�

ID03............ نوع �لتجمع: 1. ح�شر ............ 2. ريف ............ 3. خميم

ID04نتيجة �ملقابلة: 1. مكتمل  2. مكتمل جزئي  3. غري مكتمل

�ل�شيطرة �لنوعية:
ال�شتخد�م �ملركز فقط

EN05 تاريخ �ال�شتيفاء:  /   / EN032009 رقم �لباحث/ة:   EN01 ��شم �لباحث/ة: ............

EN06  تاريخ �لت�شليم:   /   / EN042009 رقم �مل�شرف/ة: EN02 ��شم �مل�شرف/ة: ............

1. ماهي نوع �خلدمة �لتي تقدمها موؤ�ش�شتكم؟
2. ال 1. نعم �خلدمات

A1 1. خدمات �شحية

A2 2. خدمات �جتماعية  للن�شاء

A3 3. خدمات نف�شية للن�شاء

A4 4. خدمات قانونية للن�شاء

A5 5. خدمات �أخرى، حدد/ي ............

2. ما هي �لفئات �مل�شتهدفة يف �خلدمات �ملقدمة يف مو�شوع �لعنف للن�شاء؟
2. ال 1. نعم �لفئات

B1  1. �لن�شاء
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B2 2. �الأطفال

B3 3. �لبالغات و�ل�شابات

B4 4. كبار �ل�شن

B5 5. �الأ�شرة

B6  6.�ملعاقات

B7  7. �الأ�شري�ت

B8 8. �ملجتمع ب�شكل عام

 3. ما هي �لو�شائل �لتي متكن �لن�شاء من �لو�شول �إيل �مل�شاعدة من طرفكم؟
2. ال 1. نعم �لو�شائل

C1 1. �ل�شحف

C2 2.  �لن�شر�ت

C3  3. �الإعالم �ملرئي و�مل�شموع

C4  4. �ملو�قع �الإلكرتونية

C5  5. �لدليل �لتعريفي باخلدمات �ملقدمة

C6 6. �خلط �مل�شاعد

C7  7. حما�شر�ت �لتوعية و�الإر�شاد

C8 8. �لنا�ض و�الأ�شدقاء

C9 9. �لعامالت/ين من قبلكم يف �ملجتمع

C10  10. �لتحويل من �لوز�ر�ت

C11 11. �لتحويل من �ل�شرطة

C12 12. �لتحويل من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �لعالقة

C13  13. �لتحويل من �أخ�شائيات/يني ذوي عالقة

C14 14. �لتحويل من �لق�شاء غري �لر�شمي )رجال �الإ�شالح(

C15 ...............................5. غري ذلك، حدد/ي

4. ما هي �خلدمات �لتي تقدمونها للن�شاء �شحايا �لعنف ؟
2. ال 1. نعم �خلدمات

D1 1. �لتدخل وقت �الأزمات



مشروع تكامل70

D2 2. خدمات �لطو�رئ
D3 3. �خلدمات �لوقائية )�خلط �مل�شاعد وغريها(
D4 4. �ملنا�شرة ب�شكل عام
D5 5. عقد �حلمالت للحقوق �ملدنية و�لفر�ض �ملت�شاوية للن�شاء
D6 6. �لتوعية
D7 7. �الإر�شاد �لقانوين
D8 8. �خلدمات �لطبية
D9 9. �الإر�شاد �لنف�شي

D10 10. �لتحويالت
D11 11. بيوت �الأمان
D12 12. بناء �لقدر�ت لالأخ�شائيات/يني
D13 13. بناء قدر�ت/تدريب �ل�شحايا
D14 14. بناء قدر�ت/تدريب عائالت �ل�شحايا
D15 15. �الأبحاث
D16 .......................16. غري ذلك، حدد/ي

E1 2. ال )�نتقل/ي  �إىل �شوؤ�ل 8( 1. نعم  5. هل لديكم معايري ال�شتقبال �حلاالت �أو تقدمي خدمات
    ل�شحايا �لعنف �شد �ملر�أة؟

E2 2. �شمنية 1. مكتوبة 6. هل هذه �ملعايري؟ )�إذ� كانت مكتوبة �لرجاء توفري ن�شخة(

7. �أي مما يلي ي�شكل جزء� من �ملعايري؟
2. ال 1. نعم �ملعايري

E3 1. �لعمر

E4  2. نوعية �لق�شية

E5  3. �حلالة �الجتماعية

E6  4. �حلالة �ملادية – �لقدرة على �النفاق

E7  5. �لقدرة على �د�رة �حلالة

E8  6. �لقدرة �ال�شتيعابية ب�شبب �مل�شاحة

E9  7. �لو�شمة �الجتماعية
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E10  8. �لو�شع �ل�شحي- �لنف�شي لل�شحية

E11  9. م�شتوى �الإعاقة ب�شبب �لعنف

E12   10. �أ�شكال �أخرى من �الإعاقات

E13  11. �الأدمان على �ملخدر�ت �أو �لكحول

E14  12. �ل�شمعة

E15  13. �لتوجه �جلن�شي

E16  14. وجود دعم �لعائلة

E17 15. عدم �لتحويل �إىل موؤ�ش�شات �أخرى

E18 16. وجود ق�شية جنائية �أو حق عام مثبت على �ل�شحية

E19 .................................17. غري ذلك، حدد/ي

8. ما هو �لعدد �لتقريبي للق�شايا/ �حلاالت �لتي مت �لتعامل معها خالل �ل�شهور �لثالثة �ملا�شية؟
�لعدد �لق�شايا

F1
 1. �لعنف �جلن�شي- �العتد�ء )�لتحر�ض، �الغت�شاب، �شفاح �لقربى، �لعنف �جلن�شي من

�لزوج...�لخ(
F2  2. �لعنف �جل�شدي

F3  3. �لعنف �للفظي و�الإهانات

F4  4. �لعنف �لعاطفي و�لعنف �لنف�شي

F5  5. �حلرمان من �حلقوق

F6  6. �الإهمال

F7  7. �لعنف �الجتماعي

 9. �خل�شائ�ض �ل�شكانية )باالأعد�د( للمنتفعات �للو�تي مت دعمهن خالل �ل�شهور �لثالثة �ملا�شية؟
�لعدد ثانيا: �حلالة �الجتماعية �لعدد �أوال: �لعمر

G6 عزباء G1 12 �شنة فاأقل

G7 متزوجة G2 13-15 �شنة 

G8 منف�شلة G3 16-18 �شنة

G9 مطلقة G4 19-29 �شنة

G10 �أرملة G5 30 �شنة فما فوق
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 10. ما هي �لن�شبة �لتقريبية لوجود �لدعم �الأ�شري و�الجتماعي و�ملوؤ�ش�شاتي بالن�شبة �إىل �إجمايل عدد �حلاالت �لتي
 مت �لتعامل معها خالل �لثالثة �شهور �ملا�شية؟

دعم موؤ�ش�شاتي �آخر
 �لدعم

�الجتماعي
 �لدعم

�الأ�شري
 منظماتنوع �لعنف

�أهلية �لوز�رة �ملاأوى
 �ملحافظة

 وت�شمل رجال
�لع�شائر

�ل�شرطة

H49 H41 H33 H25 H17 H9 H1 1. �لعنف �جلن�شي

H50 H42 H34 H26 H18 H10 H2
 2. �لعنف
�جل�شدي

H51 H43 H35 H27 H19 H11 H3
 3. �لعنف �للفظي

 و�الإهانات

H52 H44 H36 H28 H20 H12 H4
 4. �لعنف �لعاطفي

و�لنف�شي

H53 H45 H37 H29 H21 H13 H5
 5. �حلرمان من

�حلقوق

H54 H46 H38 H30 H22 H14 H6 6. �الإهمال

H55 H47 H39 H31 H23 H15 H7
 7. �لعنف

 �الجتماعي

H56 H48 H40 H32 H24 H16 H8
 8. غري ذلك،

حدد/ي .......

11. ما ر�أيك ب�شكل عام بخ�شو�ض كفاية �لوقت و�جلهد �ملبذولني يف �لعملية و�الإجر�ء�ت �ملتبعة ملا يلي؟
�إن كانت غري كافية، ملاذ�؟ 2. غري كافية 1. كافية نوع �حلالة

I9 I1  1. �لعنف �جلن�شي

I10 I2  2. �لعنف �جل�شدي

I11 I3  3. �لعنف �للفظي و�الإهانات

I12 I4  4. �لعنف �لعاطفي و�لنف�شي

I13 I5 5. �حلرمان من �حلقوق

I14 I6  6. �الإهمال

I15 I7  7. �لعنف �الجتماعي

I16 I8 8. غري ذلك، حدد/ي .......
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 12. �أي من �الإجر�ء�ت �ملدرجة يف �جلدول �لتايل للتعامل مع �شحايا �لعنف �شد �لن�شاء يتم �إتباعها لغر�ض
 �مل�شاعدة و�لدعم للمنتفعات لديكم؟ )مالحظة: �إذ� كانت �الإجابة ب نعم د�ئما �أو �أحيانا، فانتقل/ي  �إىل

�الإجابة على مدى كفايتها(
كافية

�أبد�
)3(

�أحيانا
)2(

نعم، د�ئما
)1(  بحاجة �إىل�ملحتوى

تطوير
)2(

نعم
)1(

J15 J1 1. �الإدخال

J16 J2  2. �لتعرف على �حلالة وتاريخها

J17 J3 3. �لدعم �لقانوين

J18 J4 4. عالج/�إر�شاد فردي

J19 J5  5. عالج/�إر�شاد ��شري

J20 J6 6. عالج/�إر�شاد �ملجموعة

J21 J7 7. �لفح�ض �جل�شدي

J22 J8 8. �لتقييم �لنف�شي

J23 J9  9. �إدر�ج وتوثيق �حلالة يف �شجل

J24 J10 10. �لتحويل

J25 J11
 11. �الإ�شر�ف و�ملتابعة مع �مل�شوؤولني

عن �حلماية

J26 J12
 12. �لتقييم �ملهني و�لذ�تي

 للمجموعة �لتي تعاملت مع �ل�شحية
J27 J13 13. �لبيان �ل�شحفي

J28 J14 ............. 14. غري ذلك،حدد/ي

 13. من يتوفر يف موؤ�ش�شتكم لتوفري �خلدمات للن�شاء �شحايا �لعنف؟
)مالحظة: �إذ� كانت �الإجابة ب د�ئما �أو �أحيانا فانتقل/ي  �إىل �الإجابة على مدى كفايتها لتغطية �حلاجة(

كافية لتغطية �حلاجة
�أبد�
)3(

�أحيانا
)2(

د�ئما
)1( �لعدد ال�لت�شنيف �ملهني

)2(
نعم

)1(
K33 K17 K1 1. �لطبيب/ة
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K34 K18 K2 2. �ملمر�ض/ة
K35 K19 K3 3. �لقابلة
K36 K20 K4 4. �لعاملة �الجتماعية

K37 K21 K5
 5. عاملة �ملجتمع ومن

 �شمنها �لعاملة �ل�شحية
K38 K22 K6  6. �لطبيب/ة �لنف�شي/ة
K39 K23 K7  7. �الأخ�شائي/ة  �لنف�شي/ة
K40 K24 K8  8. �ملتطوع/ة
K41 K25 K9 9. �شابط/ة �ل�شرطة
K42 K26 K10 10. �شخ�شية دينية

K43 K27 K11
 11. موظف/ة قانوين/ة –

 حمامي/ة
K44 K28 K12  12. باحث/ة
K45 K29 K13  13. مدرب/ة
K46

K30 K14
 14. �أخ�شائي/ة

 �جتماعي/ة
K47 K31 K15  15. مر�شد/ة تربوي/ة

K48 K32 K16
 16. غري ذلك، حدد/ي

........

 14. �أي من �لتالية متوفر لدى موؤ�ش�شتكم �خلدماتية؟ )مالحظة: �إذ� كانت �الإجابة ب نعم فانتقل/ي  �إىل
�الإجابة على مدى كفايتها(

كافية
2. ال 1. نعم  2. بحاجة�ملن�شاأة

�إىل تطوير 1. نعم

L9 L1 1. غرفة �لت�شخي�ض �خلا�شة

L10 L2 2. غرف/ة �الإر�شاد

L11 L3 3. منطقة �نتظار للد�عمني

L12 L4 4. مكان لال�شتحمام وتغيري �ملالب�ض

L13 L5  5. غرفة توفر معلومات لل�شحية
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L14 L6
 6. �الإمكانيات �لطبية، ت�شخي�ض �الأمر��ض و�لطب

�ل�شرعي
L15 L7  7. مر�فق خا�شة باالأطفال �ملر�فقني لل�شحية

L16 L8 ................ 8. غري ذلك، حدد/ي

 15. بعد قبول �حلالة �أي من �الإجر�ء�ت �لتالية لدى موؤ�ش�شتكم متبعة مع �لن�شاء �شحايا �لعنف و�للو�تي
 يبحثن عن �مل�شاعدة؟

3. �أبد� 2. �أحيانا 1. د�ئما �الإجر�ء
M1  1. �لفح�ض �جل�شدي �ملكثف )من �لر�أ�ض حتى �لقدم(
M2  2. تقرير تقييم طبي مكتوب
M3 3. حتويل �مللف �إىل ق�شم �ل�شرطة
M4 4. حتويل �مللف �إىل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية
M5 5. حتويل �مللف �إىل �لق�شاء �لع�شائري
M6  6. حتويل �مللف �إىل وز�رة �ل�شحة
M7 7. تقييم نف�شي
M8 8. تقييم �جتماعي
M9 9. تقرير تقييم نف�شي مكتوب
M10  10. تقرير تقييم �جتماعي مكتوب
M11 11. �لتوثيق بال�شور
M12  12. تقرير �ملتابعة
M13  13. فحو�شات خمربية
M14 ................ 14. غري ذلك، حدد/ي

16. ما هي �لربوتوكوالت �ملوجودة يف �ملوؤ�ش�شة للتعامل مع �شحايا �لعنف؟
 )مالحظة: �إذ� كانت �الإجابة ب نعم فانتقل/ي  �إىل �الإجابة على �لق�شم �لثاين من �ل�شوؤ�ل هل هي مكتوبة �أم �شمنية، و�إذ� كانت

 �الإجابة ب مكتوبة فانتقل/ي �إيل �الإجابة على �لق�شم �لثالث هل يتم �إتباعها، ال يتم �إتباعها �أو غري موجودة.  مع �لرجاء توفري
ن�شخة �إذ� كانت مكتوبة(

 غري
موجود)3(

 ال يتم
�إتباعه)2(

يتم �إتباعه
)1(

�شمني
)2(

مكتوب
)1(

ال
)2(

نعم
)1(

�الإجر�ء

N37 N19 N1  1. بروتوكوالت  �الإدخال
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N38 N20 N2

 2. بروتوكوالت  �لفح�ض
 �جل�شدي للن�شاء �شحايا

 �لعنف

N39 N21 N3

 3. بروتوكوالت  �لفح�ض
 �لنف�شي للن�شاء �شحايا

 �لعنف

N40 N22 N4

 4. بروتوكوالت  تقييم
 �ملخاطر للحاالت

�مل�شكوك فيها
N41 N23 N5  5. بروتوكوالت  �لتوثيق

N42 N24 N6
 6. بروتوكوالت �الإر�شاد

لل�شحايا

N43 N25 N7

 7. بروتوكوالت  �إغالق
 �مللف وبروتوكوالت

 �ملغادرة

N44 N26 N8

 8. بروتوكوالت �لتعامل
 مع �الأ�شرة �أو �لدعم

 �ملوجود

N45 N27 N9

 9. بروتوكوالت  �لتعريف
 للطاقم �جلديد لت�شخي�ض

 و�لتعامل مع �شحايا
�لعنف �شد �لن�شاء

N46 N28 N10

 10. بروتوكوالت
  �ال�شت�شارة لعالج/�إر�شاد

 �ملجموعة من خالل
�الأخ�شائيات/يني

N47 N29 N11

 11. �لتعليم �مل�شتمر
 للطاقم عن �لعنف
�ملوجه �شد �لن�شاء

N48 N30 N12
 12. قاعدة �لبيانات

 للم�شتفيدين

N49 N31 N13
 13. بروتوكوالت

�خل�شو�شية و�ل�شرية
N50 N32 N14  14. بروتوكوالت �لتحويل

N51 N33 N15 15. بروتوكوالت �ملتابعة
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N52 N34 N16

 16. بروتوكوالت
 �لتعريف باملوؤ�ش�شة

وحقوق �ل�شحية

N53 N35 N17
 17. بروتوكوالت �لتعامل

 مع �الغت�شاب

N54 N36 N18
 18. غري ذلك حدد/ي

...........

17. ما هو معدل �لتحويالت �حلا�شلة للن�شاء �شحايا �لعنف خالل �ل�شهور �لثالثة �ملا�شية؟
�إىل �أين يتم �لتحويل معدل �لتحويالت نوع �لتحويل

O13 O1 1. �لعنف �جلن�شي

O14 O2 2. �لعنف �جل�شدي

O15 O3  3. �لعنف �للفظي و�الإهانات

O16 O4  4. �لعنف �لعاطفي و�لنف�شي

O17 O5 5. �حلرمان من �حلقوق

O18 O6  6. �الإهمال

O19 O7  7. �لعنف �الجتماعي

O20 O8 8. �لعنف �القت�شادي

O21 O9 9. �حلاالت �لطارئة

O22 O10  10. عدم وجود ماأوى �آمن للمبيت

O23 O11 11. حاالت يف خطر

O24 O12 12. غري ذلك، حدد/ي .................

18. عدد/ي �ل�شعوبات و�ملعيقات �لتي تو�جهونها عند تقدمي �خلدمات للن�شاء �شحايا �لعنف؟
P1 .1

P2 .2

P3 .3

P4 .4

P5 .5
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19. ما هي �ملهار�ت �الإ�شافية �لتي يحتاجها طاقم �ملوؤ�ش�شة لتح�شني �أد�ء مقدمي �خلدمات للتعامل مع 
�لن�شاء �شحايا �لعنف؟ 

Q1.1.1

Q2.2.2

Q3.3.3

Q4.4.4

Q5.5.5

20. ما هي �مل�شادر �الإ�شافية �لتي يحتاجها طاقم �ملوؤ�ش�شة لتح�شني �أد�ء مقدمي �خلدمات للتعامل مع �لن�شاء 
�شحايا �لعنف؟ 

.1R1

.2R2

.3R3

.4R4

.5R5

21. �أي من �ال�شرت�تيجيات �لتالية تو�شون بها للحد من ظاهرة �لعنف �شد �لن�شاء؟

4. �أعار�ض3. ال ر�أي2. �أوؤيد1. �أوؤيد ب�شدة�ال�شرت�تيجية
 .5

�أعار�ض 
ب�شدة

1S1. قو�نني و�أنظمة حماية

2S2. تعديل قانون �لعقوبات وقانون �الأ�شرة

تنفي���ذ  ل�شم���ان  ولو�ئ���ح  �إج���ر�ء�ت   .3
S3�لقانون 

4S4. مبادر�ت �حلماية 

5S5. �الئتالف و�ملنتديات 

6S6. �لتوعية و�الر�شاد 

7S7. قانون حماية �الأ�شرة من �لعنف 

�أ�شكال���ه  8. ��شتخ���د�م �الإع���الم بكاف���ة 
S8ليكون �أكرث ح�شا�شية للنوع �الجتماعي 

9S9. �ملناهج �لرتبوية 
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10S10. �لعمل مع �أ�شحاب �لقر�ر 

11S11. تبني �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية 

12S12 .غري ذلك، حدد/ي .....

22. �أية �أفكار �أو تو�شيات ترغبون بامل�شاركة بها بخ�شو�ض تقدمي �خلدمات للن�شاء �شحايا �لعنف؟ 
.1T1
.2T2
.3T3
.4T4
.5T5

23. مالحظات �لباحث/ة على �ملقابلة: 
.1T6

.2T7

.3T8

.4T9

.5T10
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م�شح 
مكافحة العنف �شد املراأة: بناء نظام حتويل خدمات قانوين- �شحي –اجتماعي يف 

الأر�ص املحتلة 
)تكامل(

ن�شرة التعريفات
تو�شيح ا�شتمارة قيا�ص الحتياجات اخلدماتية

يق�ش���د مبا يلي م�شاعدة جامعي �لبيانات لفهم وتو�شيح �الأ�شئلة من �جل �لو�شول �إىل �إجابات �أكرث ما 
تكون حقيقية.

نوع �خلدمة   .1

�أي خدمات طبية ذ�ت عالقة، مبا فيها: �خلدمات �لطبية، �شحة �ملر�أة ، �ل�شحة �الإجنابية، . 1
�الإقامة يف �مل�شت�شفى، �لرعاية، �لعياد�ت.

�خلدم���ات �الجتماعي���ة: مب���ا فيها �ملوؤ�ش�ش���ات �لتي تق���دم �خلدم���ات �لتاأهيلي���ة، �لتعليمية، . 2
�لرتفيهية، �أو �أي نوع من �خلدمات ذ�ت �لعالقة.

�خلدمات �لنف�شية: �خلدمات ذ�ت �لعالقة بالتقييم �لنف�شي و�لعناية وكذلك ن�شاطات تعديل . 3
�ل�شلوك وكذلك �لعناية باالختالالت �لنف�شية.

�خلدمات �لقانونية مبا فيها �ل�شغط و�حلماية �لقانونية و�الأمان. . 4

�لعينة �مل�شتهدفة: �ملجموعة �لتي ت�شتهدفها �خلدمة �أو �لتي تقبل تزويدها باخلدمات.   .2

�لو�شائ���ل و�لت���ي ت�شمل �أي و�شيلة مبا فيه���ا: �الأدو�ت، �الإجر�ء�ت، �أو �الأ�شخا����ض �للذين ميكن �أن   .3
يقومو� بتوعية �لن�شاء للخدمات �أو �للذين ميكنون �لن�شاء من �حل�شول على �خلدمة. 

�خلدم���ات ت�شم���ل: �أي خدمات وقائية �أو عالجي���ة �أو تاأهيلية توؤثر ب�شكل مبا�ش���ر يف �ملنتفعات، �أو   .4
مقدمي �خلدمات �أو �ل�شغط و�ملنا�شرة �أو �مل�شائل �لقانونية حول مو�شوع �لعنف �شد �لن�شاء. 

5 و 6 .  ي�شم���ل �لت�شنيف ظروف �ملنتفعات �أو �لظ���روف �لتي ي�شعها مقدمو �خلدمات وتعك�ض ظروف 
تقدمي �خلدمة للمنتفعات.

�الجتماعي. �لنوع  تعني   2  #

�لزو�جية. �حلالة  تعني   3  #
�خلدمة. تلقي  ر�شوم  دفع  على  �ل�شحية  قدرة  تعني   4  #
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�لالزمة. �خلدمة  وتقدمي  �حلالة  مع  للتعامل  �ملركز  قدرة  تعني   5#
�ملجتمع. يف  �ل�شائدة  �لنمطية  �لفكرة  تعني   7#

�ل�شيا�شيني باخلدمة. �لعائلة. مثال: عدم تزويد �ملتعاونني  �أو �شحية �شمعة  #12 تعني �ل�شحية 
�ل�شحية تبحث عن �خلدمة يف هذ� �ملركز وال مركز غريه. �أن  تعني   15#

• تاأكد/ي من �حل�شول على ن�شخة مكتوبة عن �ملعايري �ملكتوبة.	

�ل�شوؤ�ل ي�شاأل عن �أرقام تقريبية دون �لرجوع �إىل �مللفات.   .8

�لعن���ف �جلن�ش���ي ي�شم���ل �أي فع���ل جن�ش���ي  �أو �ل�ش���روع ب���اأي فعل �ش���د �إر�دة �مل���ر�أة مبا فيه: . 1
»�الغت�ش���اب، �لتحر�ض �جلن�شي، �الإكر�ه مل�شاهدة �الأفالم �أو �ل�شور �الإباحية، �أو �لدخول يف 

ت�شرفات جن�شية غري عادية، �أو �حلمل غري �ملرغوب فيه نتيجة للعنف. 

�لعن���ف �جل�ش���دي وي�شمل �أي �عتد�ء ج�شدي با�شتثناء �لعن���ف �جلن�شي �لذي متت تغطيته يف . 2
�لبدي���ل �ل�شاب���ق. ويعك�ض �لعنف �لذي يعتمد عل���ى �لقوة �ملادية �أو �لتهدي���د با�شتخد�م �لقوة 
و�لذي يوؤدي �إىل �إيذ�ء م���ادي وي�شمل: �ل�شفع، �حلرمان، �ل�شخرية، �حلرق، �لرف�ض، �ل�شد، 

و�جلر، و�أي �أفعال �أخرى متعلقة بالعنف �ملادي.

�لعنف �للفظي و�ملهني، ي�شمل �لكلمات �أو �لت�شرفات �ملهينة خلف �الأبو�ب �ملغلقة �أو يف �لعلن . 3
و�ملوجهة للمر�أة من �لزوج �أو �الأقارب. 

�لعن���ف �لعاطفي و�لنف�ش���ي، ي�شمل �الإهمال �لعاطف���ي، و�لت�شرفات �ل�شلبي���ة �لتي توؤثر على . 4
�ل�شح���ة �لنف�شي���ة للن�ش���اء. وتعك�ض �أي ت�شرف �أو ق���ر�ر للقيام بت�شرف ي���وؤدي �إىل �إ�شعاف 
قدرة �ملر�أة للتعامل مع بيئتها مبا يف ذلك: �لرف�ض، �الإهمال، �ل�شخرية، �الإرهاب، و�لطلبات 
�مل�شتحيلة. باالإ�شافة �إىل ذل���ك، �ال�شت�شعاف، �لتحر�ض، �لعزل عن �لعائلة و�الأ�شدقاء، وكل 

ما يوؤدي �إىل �مل عقلي وعاطفي. 

�حلرم���ان من �حلق���وق، وي�شمل على �شبيل �ملثال �حلق يف �حل�ش���ول على �لرعاية �ل�شحية، . 5
�حلماي���ة �القت�شادية، �حلق يف �ال�شتجمام. وتعك�ض �ل�شلطة الإجب���ار �ل�شحية على �العتماد 

على �مل�شيء. 

�الإهمال و�لذي ي�شمل فقد�ن �مل�شوؤولية، �لرف�ض �أو �الإخفاق جتاه �لن�شاء ور�شاء �حتياجاتهم . 6
�الأ�شا�شية. وت�شمل عدم تزويدهن بالعناية �ل�شحية، �لطعام، �ملالب�ض، �ملاأوى...�لخ

�لعن���ف �الجتماعي هو �لعنف �شد �ملر�أة من خالل جمتمعاتهن كنتيجة للعنف �لعائلي �ملوجه . 7
�شد �لن�شاء. 

عدد �ملنتفعات ح�شب �لعمر ب�شكل تقريبي   .9
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• �لع���دد ح�شب �حلالة �الجتماعية يج���ب �أن يكونو� بنف�ض �ملجموع يف �لعمود �الأول يف جمموعة 	
�ملنتفعات ح�شب �لعمر. 

ن�شبة �ملنتفعات هي بالتقريب   .10

• ال توجد حاجة لفح�ض �مللفات 	

• تعريف �لبد�ئل- �ال�شتجابات موجودة يف �ل�شوؤ�ل رقم 8 يف �الأعلى. 	

�شوؤ�ل �نطباعي عن كفاية �أو عدم كفاية �لوقت و�جلهد ب�شكل عام �لتي مت ��شتخد�مها يف �لعملية   .11
و�الإجر�ء�ت خالل �لتعامل مع �حلاالت من عدة �أنو�ع من �لعنف �شد �ملر�أة. 

• يجب �لتاأكد �أن �ملم�شوحني يجيبون ب�شكل �إجمايل، بدال من �لرتكيز على حدث معني.	

• �إذ� �أج���اب �ملم�شوح���ون �للذين تت���م مقابلتهم �أن �لوق���ت و�جلهد غري كافيني يج���ب �لتاأكيد 	
ب�ش���وؤ�ل مفتوح ملاذ� يعتق���دون ذلك. وهذ� قد ي�شمل �إجابات تتعل���ق بال�شعوبات �أو �لتحديات 
الأنو�ع متعددة تتعلق بال�شحية، �أو باملجتمع ، �أو بو�شعية �خلدمات،�لخ... وكلما حتققت �أكرث 

يكون �أف�شل. 

• تعريفات �لبد�ئل – �الإجابات كما هي موجودة يف �ل�شوؤ�ل رقم 8 يف �الأعلى. 	

�ل�شوؤ�ل �ملتعلق مبحتويات �أو �إجر�ء�ت عملية �لعالج. �لبد�ئل معرفة كما هو �أدناه؛   .12
�الإدخ���ال: جتمي���ع �ملعلوم���ات �ملهم���ة و�الأولية عن �حلالة حامل���ا تتو�جد يف �ملرك���ز باحثة عن . 1

�مل�شاعدة. 
تقييم �آخر معمق عن �حلالة مع �أ�شئلة �إ�شافية عن و�شعية �حلاالت �جل�شدية، �القت�شادية-. 2

�الجتماعية �لخ باالإ�شافة �إىل �أ�شئلة �أولية تتعلق بالعنف. 
دعم قانوين كقيام حمام مبتابعة �لق�شية. . 3
عالج �أو �إر�شاد فردي متعلق باحلالة قيد �لعالج فقط. . 4
عالج �أو �إر�شاد ��شري متعلق بال�شحية و�أي ع�شو �أو �أع�شاء من �الأ�شرة. . 5
عالج جماعي يتعلق بعالج �حلالة بالتز�من مع عالج حاالت �أخرى بنف�ض �لطبيعة. . 6
تقيي���م ج�ش���دي يتعلق بتقييم طبي للج�ش���د وي�شمل غ�شاء �لبكارة يف �حلال���ة �لتي تعر�شت �أو . 7

هناك �شك بتعر�شها لالغت�شاب. 
تقييم عقلي يتعلق بتقييم �شيكولوجي/نف�شي للحالة. . 8
ت�شجيل �حلالة ويتعلق بت�شجيل وتوثيق �حلالة يف مر�كز ت�شجيل �حلاالت. . 9

�لتحوي���ل ويرتب���ط ب���اأي حتويل من �ملرك���ز �إىل �أي م�شدر �آخ���ر للم�شاعدة وي�شم���ل �الأجهزة . 10
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حكومية وغري �حلكومية. 
�الإ�شر�ف و�ملتابعة مرتبط باملتابعة من خالل �ملركز مع مر�كز حماية �ل�شحية. . 11
�لتقيي���م �ملتعل���ق باحلاالت حالة حال���ة، �أو �لتقييم �ل���دوري �لذ�تي �ملتكام���ل، من قبل طاقم . 12

�ملركز �ملتخ�ش�ض بالتعام���ل مع حاالت �لن�شاء �ملعر�شات للعنف يف تقييم تدخالتهم �ملهنية 
من �جل �لتطوير �لذ�تي.

�إ�شد�ر بيان �شحفي يتعلق باالإعالم- �ل�شحافة عن �حلالة قيد �لعالج. . 13
�لبد�ئل مف�شرة ذ�تيا.   .13

تتعلق باأجز�ء �لبناء �ملادي و�خلدمات  .14
تتعلق بغرفة تقييم خا�شة خم�ش�شة ل�شحايا �لعنف �شد �ملر�أة.  . 1
تتعلق بغرفة �إر�شاد خا�شة بحاالت �لعنف �شد �ملر�أة. . 2
تتعل���ق مبنطق���ة �نتظار �لد�عمني لل�شحية مب���ا فيهم �أع�شاء �الأ�ش���رة، �الأ�شدقاء، �ملر�شدين . 3

�لقانونيني، وغريهم. 
يتعلق باملنطقة �ملخ�ش�شة لتغيري �ملالب�ض �أو �ال�شتحمام خا�شة مع حالة �الغت�شاب. . 4
غرف���ة �أو منطقة خا�ش���ة �لتي من خاللها حت�ش���ل �ل�شحية على معلوم���ات مكتوبة �أو مرئية . 5

ع���ن �لعنف �شد �ملر�أة: كتيبات، كر��شات، �إر�ش���اد�ت، �أو حتى فيلم تعر�ض فيه حاالت �أخرى 
حالتهم و�لعالج �لخ... 

تتعلق باملنطقة �ملادية �لتي يتم توفري �لعالج �لطبي فيها باالإ�شافة �إىل فحو�شات ت�شخي�شية . 6
�شرورية وعالج �لطب �ل�شرعي. 

منطقة خم�ش�شة ال�شت�شافة �أطفال �ل�شحية �مل�شاحبني لها �أو �لذين يتم جلبهم الحقا. . 7
يتعلق باالإجر�ء�ت �ملتبعة عند �لتعامل مع حاالت �لعنف �شد �ملر�أة و�ملعرفة كما يلي؛   .15

فح����ض ج�ش���دي من �لر�أ�ض حت���ى �لقدمني وي�شمل فح����ض د�خلي لغ�شاء �لب���كارة يف حاالت . 1
�الغت�شاب �أو �ال�شتباه به. 

ترتبط بفح�ض طبي مكتوب �أو موثق من قبل موظف/ة طبي/ة . 2
حتويل فعلي للملف �إىل �ل�شرطة . 3
حتويل فعلي للملف �إىل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية . 4
حتويل فعلي للملف �إىل �لق�شاء �لع�شائري . 5
تقييم �حلالة �لنف�شية و�لعقلية لل�شحية . 6



مشروع تكامل84

تقييم �حلالة �الجتماعية للحالة  . 7
مف�شر ذ�تيا  . 8
مف�شر ذ�تيا  . 9

ت�شوير �ل�شحية كجزء من �لتوثيق للعنف �لو�قع على �ملر�أة. . 10
مف�شر ذ�تيا  . 11
مف�شر ذ�تيا. 12
�لفحو�شات �لت�شخي�شية �لتي تتطلب خدمات ومعد�ت خمربية. 13

يتعل���ق بالربوتوكوالت، وهي �الأدلة الإجر�ء�ت حمددة �أو جمموع���ة من �الإجر�ء�ت م�شادق عليها من   .16
�ملركز للمتابعة عند �لتعامل مع حاالت �لعنف �شد �ملر�أة. 

يتعل���ق باإج���ر�ء�ت �الإدخال �لتي تن�ض على خط���و�ت �إدخال �ل�شحايا للخدم���ة وجمع �ملعلومات . 1
�الأولية و�الأ�شا�شية �لتي متكن �لطاقم من بدء �لعمل مع �حلالة.

بروتوك���ول للقي���ام بتقييم ج�شدي من �لر�أ�ض حتى �لقدمني لل�شحي���ة، بتحديد مكونات �لفح�ض . 2
�ملتعلقة بنوع َوِحّدة �لعنف.

بروتوكول للقيام بالتقييم �لنف�شي لل�شحية وحتديد مكونات �لفح�ض �ملتعلقة بنوع َوِحّدة �لعنف. . 3
بروتوكوالت تقييم �ملخاطر �لذي يحدد �خلطو�ت �لتي يجب �إتباعها عند �ل�شك بوجود خماطر. . 4

وق���د ت�شمل �ملخاطر �من �ل�شحية، �أو �أمن �أوالده���ا �أو �أمن �الأ�شرة. وقد ت�شمل �ملخاطر �لتدهور 
�جل�شدي ب�شبب �لعنف �أو خماطر �النتحار على �شبيل �ملثال ب�شبب �حلالة �لعقلية لل�شحية. 

بروتوك���والت �لتوثي���ق �لت���ي تغطي جمي���ع �خلطو�ت لتوثيق �حلال���ة من �الإدخ���ال �إىل �خلروج �أو . 5
�لتحويل �إىل خدمات �أخرى �أو �إغالق �مللف. 

بروتوكوالت �إر�شاد �ل�شحايا و�لتي تغطي خطو�ت �الإر�شاد من �الإدخال �إىل �خلروج. . 6
بروتوكوالت �خلروج �لتي تتعامل مع �خلطو�ت �لتي يجب �أن تتبع من �جل �إغالق ملف �ل�شحية. . 7
تغط���ي ط���رق �لتعامل م���ع �أفر�د �أ�ش���رة �ل�شحية و�لتي ت�شم���ل �الأطف���ال �أو �أي �أ�شخا�ض ي�شكلون . 8

م�شدر دعم.
تغطي مكونات �لتكيف وبرنامج الطالع �لطاقم �جلديد على لت�شخي�ض حاالت �لعنف �شد �ملر�أة . 9

و�لتعامل معها، �عتماد� على خلفية �لطاقم و�لتعريف �ملهني. 
تغطي �الإجر�ء�ت و�خلطو�ت للتعامل مع �الإر�شاد �جلماعي من خالل طاقم متخ�ش�ض. . 10
تغط���ي �إر�شاد�ت �لتعليم �مل�شتم���ر لكافة تخ�ش�شات �لطاقم �ملوج���ود للتعامل مع ق�شايا �لعنف . 11

�شد �ملر�أة. 
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قاعدة بيانات عن �ملنتفعات مع �قل حد من �ملعلومات �الأ�شا�شية عن �لعمر، �حلالة �الجتماعية-. 12
�القت�شادية، �أع�شاء �الأ�شرة، نوع �لعنف وحالة �ملتابعة. 

دليل �الإج���ر�ء�ت ل�شمان �خل�شو�شية و�ل�شرية للطاقم من جميع �لتخ�ش�شات �لذين يتعاملون . 13
م���ع حاالت �لعنف �شد �مل���ر�أة. وي�شكل مبد�أَ �أ�شا�شيا ينبغي �حرت�م���ه، وي�شكل غيابه حائال مينع 

�ملر�أة من �لبحث عن �حلماية �أو يدفعها الإنكار �أية �شكوى �شد �ملعتدي.
دليل �إجر�ء�ت �لتحويل �إىل كيانات خمتلفة مبا فيها �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �أو غري �حلكومية . . 14
خطو�ت يجب �تخاذها ملتابعة �حلاالت �شو�ء د�خل مركز تزود �خلدمة و/�أو بعد �لتحويل. . 15
معلومات عن مر�كز تزويد �خلدمة ال �شيما �ملتعلقة بق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة وحقوق �ل�شحايا. . 16
�إجر�ء�ت معينة للتعامل مع �شحايا �الغت�شاب. . 17

�ل�شوؤ�ل يتعلق بن�شبة �لتحويالت باحلالة  .17
• هذ� �نطباعي وال يوجد حاجة للرجوع وفح�ض �مللفات. 	
• ن�شبة كل بديل يجب �أن ترتبط بالعدد �لكلي للحاالت من نوع ذلك �لعنف فقط. 	
• �لبد�ئل معرفة كما يف �ل�شوؤ�ل رقم 8 يف �الأعلى )7-1( . 	
• من �ملهم �أن تتحقق �إىل �أين مت حتويل �حلاالت. 	

�أعطي �ل�شخ�ض �ملم�شوح �حلرية لال�شتجابة بالطريقة �لتي ترغبها.   .18
ال ترك���ز/ي عل���ى �حل�شول على ��شتجابات معينة عل���ى �ل�شعوبات �أو �مل�شكالت. ه���ذ� �شيتم �الهتمام به 

خالل حتليل �مل�شمون. 
ه���ذ� ي�ش���ري �إىل مهار�ت �مل���و�رد �لب�شرية غري �ملوجودة حالي���ا �أو �ملهار�ت �لتي يج���ب تطوير �ملو�رد   .19
�لب�شري���ة به���ا لتوفري رعاية �أف�شل. وق���د ت�شمل �ملهار�ت تقيي���م طبي �أو نف�شي، �إر�ش���اد، �لتعامل مع 

�الأ�شرة، �إجر�ء فحو�شات ت�شخي�شية، �لخ... 
ي�شري ه���ذ� �إىل م�شادر �إ�شافية ت�شمل �ملعد�ت، �لربوتوكوالت، �أدل���ة �الإجر�ء�ت، طاقم �أكرث، طاقم   .20

بتخ�ش�شات حمددة، م�شاحة �إ�شافية، �لخ. 
مف�شر ذ�تيا.  .21

ممك���ن �أن ت�شم���ل �أي فكرة، تو�شي���ة �أو �أ�شئل���ة يرغب �ل�شخ�ض �ل���ذي تتم مقابلته/ه���ا يف طرحها.   .22
�كتب/ي جميع ما يذكره �ل�شخ�ض �لذي تتم مقابلته/ها بدون �أحكام، �إهمال �أو �إ�شافة. 
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م�شح 
مكافحة العنف �شد املراأة: بناء نظام حتويل خدمات قانوين- �شحي –اجتماعي يف 

الأر�ص املحتلة 
)تكامل(

ا�شتمارة املناهج
)ال�شفة الغربية(

اإن املعلومات الواردة يف هذه ال�شتمارة تعترب �شرية
ول ت�شتخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي  

IDNUM                :لرقم �ملت�شل�شل لال�شتمارة�        
ID01 ............................... :شم �ملوؤ�ش�شة��

ID02.......................:ملحافظة�

ID03نتيجة �ملقابلة: 1. مكتمل      2. مكتمل جزئي      3. غري مكتمل

�ل�شيطرة �لنوعية:
ال�شتخد�م �ملركز فقط

EN05 تاريخ �ال�شتيفاء:    /   / EN032009 رقم �لباحث:   EN01 ��شم �لباحث: .............

EN06  تاريخ �لت�شليم:      /   / EN042009 رقم �مل�شرف: EN02 ��شم �مل�شرف: .............

1. ما  هو �لربنامج قيد �لبحث؟ 
)مالحظة: �إذ� كان هناك �أكرث من برنامج يتم ��شتخد�م ��شتمارة منف�شلة لكل برنامج( 

1A1. �لطب

2A2. �لتمري�ض 

3A3. �لقبالة 

4A4. بر�مج �لتعليم �ل�شرطي

5A5. �خلدمة �الجتماعية

6A6. �لقانون

7A7. �لعاملون/�ت �ل�شحيون/�ت وعاملو/�ت �ملجتمع 

8A8. علم �لنف�ض 

B1  2. ما هو م�شتوى هذ� �لربنامج ؟     1. دبلوم متو�شط        2. بكالوريو�ض           3. ما بعد �لبكالوريو�ض
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B2
3. هل مو�شوع �لعنف �شد �لن�شاء مغطى يف �ملنهاج؟      1. نعم   2. ال )�نتقل �إىل �شوؤ�ل 5(

)مالحظة: �لرجاء توفري ن�شخة من �ملنهاج(

   4. �لرجاء حتديد ما يلي: )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم على �أن �ملو�شوع مغطى يف �ملنهاج،  �لرجاء �النتقال
 لالإجابة على مدى كفايتها(

 توجد ن�شخة
 مكتوبة من

 �ملادة باللغة
�لعربية

هل هي كافية؟  �ملو�شوع
مغطى

2. ال 1. نعم 2. ال 1. نعم 2. ال 1. نعم
C53 C27 C1  1- �لتقييم �جل�شدي للحاالت
C54 C28 C2  2- �لتقييم �لنف�شي للحاالت
C55 C29 C3  3- تقييم �ملخاطر
C56 C30 C4  4- ت�شجيل بروفيل �حلاالت
C57 C31 C5  5- �لتوثيق
C58 C32 C6 6- �لقيم و�ملبادئ
C59 C33 C7  7- �خل�شو�شية و�ل�شرية
C60 C34 C8  8- �خلدمات �ملتاحة
C61 C35 C9  9- �آليات �لتحويل

C62 C36 C10
 10-�لقو�نني و�الأنظمة  ذ�ت

 �لعالقة

C63 C37 C11
 11- �إجر�ء�ت �لتحري لدى

 �ل�شرطة

C64 C38 C12
 12- �آليات �لتعامل  مع وتقليل

 �شدمة �ل�شحايا
C65 C39 C13  13-�لتعامل مع عائالت �ل�شحايا
C66 C40 C14  14-�شحة �لن�شاء
C67 C41 C15  15-�ل�شحة �الإجنابية
C68 C42 C16  16-�شيا�شات �ملنا�شرة

C69 C43 C17
 17-�لتعرف على حاالت �لتعر�ض

 للعنف
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C70 C44 C18
 18- م�شادر �مل�شاعدة �لقانونية

 و�القت�شادية
C71 C45 C19 19- �إر�شاد حاالت �لعنف وعالجها
C72 C46 C20  20-حقوق �ملر�أة
C73 C47 C21  21-تقييم �جتماعي �قت�شادي
C74 C48 C22  22-�لتدخل يف �حلاالت �لطارئة

C75 C49 C23
 23-مو�شوعات �لعنف �شد �ملر�أة

 )�لبيت، �لعمل، �ل�شارع(
C76 C50 C24  24- �التفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية
C77 C51 C25  25- �لنوع �الجتماعي
C78 C52 C26  26-غري ذلك، حدد/ي .........

D1
 5. هل لديكم خطط الإدر�ج مو�شوعات �أخرى ذ�ت عالقة باملنهاج؟      1. نعم                     2. ال

)�نتقل �إىل �شوؤ�ل 7(
 6. �لرجاء حتديد �ملو�شوعات:

D2 .1
D3 .2
D4 .3
D5 .4
D6 .5

 7. �إذ� كنتم تغطون مو�شوعات �لعنف �شد �لن�شاء كما ذكر يف �شوؤ�ل 4 فرع 23 �أعاله، حدد/ي �أي من �الأمور
  �لتالية تتم تغطيتها؟

2. ال 1. نعم مو�شوعات �لعنف �شد �لن�شاء
E1 1. �لعنف �جل�شدي
E2 2. �لعنف �لنف�شي
E3 3. �لعنف �جلن�شي
E4  4. �لعنف �شد �لن�شاء يف �أماكن �لعمل
E5 5. �لعنف �ل�شيا�شي جتاه �لن�شاء
E6 6. �لعنف �الجتماعي �شد �لن�شاء
E7 7. �لعنف �شد �لن�شاء ذوي �الحتياجات �خلا�شة
E8  8. �لعنف �القت�شادي
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E9 9. غري ذلك، حدد/ي.......

F1

 8. هل يحظى �لطالب و�لطالبات خالل در��شتهم بخربة ميد�نية وعيادية يف مو��شيع �لعنف �شد 
�ملر�أة؟

1. نعم   2. ال )�نتقل �إىل �شوؤ�ل 10(

 9. �لرجاء حتديد ما يلي: )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم على �أن تتوفر خربة ميد�نية يف هذه �ملجاالت،  �لرجاء
�النتقال لالإجابة على مدى كفايتها(

 توجد ن�شخة
 مكتوبة من

 �ملادة باللغة
�لعربية

 هل هي
كافية؟

 هل تتوفر
 خربة ميد�نية

 يف هذه
 �ملجاالت؟

�ملو�شوع

2. ال 1. نعم 2. ال 1. نعم 2. ال 1. نعم
F50 F26 F2  1- �لتقييم �جل�شدي للحاالت
F51 F27 F3  2- �لتقييم �لنف�شي للحاالت
F52 F28 F4  3- تقييم �ملخاطر
F53 F29 F5  4- ت�شجيل بروفيل �حلاالت
F54 F30 F6  5- �لتوثيق
F55 F31 F7 6- �لقيم و�ملبادئ
F56 F32 F8  7- �خل�شو�شية و�ل�شرية
F57 F33 F9  8- �خلدمات �ملتاحة
F58 F34 F10  9- �آليات �لتحويل

F59 F35 F11
 10- �لقو�نني و�الأنظمة ذ�ت

 �لعالقة

F60 F36 F12
 11- �إجر�ء�ت �لتحري لدى

 �ل�شرطة

F61 F37 F13
 12- �آليات �لتعامل وتقليل �شدمة

 �ل�شحايا
F62 F38 F14  13- �لتعامل مع عائالت �ل�شحايا
F63 F39 F15  14- �شحة �لن�شاء
F64 F40 F16  15- �ل�شحة �الإجنابية



مشروع تكامل90

F65 F41 F17  16- �شيا�شات �ملنا�شرة

F66 F42 F18
 17- �لتعرف على حاالت �لتعر�ض

 للعنف

F67 F43 F19
 18- م�شادر �مل�شاعدة �لقانونية

 و�القت�شادية
F68 F44 F20 19- �إر�شاد حاالت �لعنف وعالجها
F69 F45 F21  20- حقوق �ملر�أة
F70 F46 F22  21- تقييم �جتماعي �قت�شادي
F71 F47 F23 22- عالج �لطو�رئ
F72 F48 F24  23- مو�شوعات �لعنف �شد �ملر�أة
F73 F49 F25  24-غري ذلك، حدد/ي .......

 10. �ذ� كان �لطالب يح�شلون على خربة عملية �أو بر�مج �قامة، �ين تتوفر هذه �خلربة )�إذ� كانت �الإجابة
 ب نعملمكان توفر �خلربة �لرجاء �النتقال لالإجابة على مدى كفايتها(؟

مدى كفايتها  مكان توفر
�خلدمة

 2. غري�ملوقع
كافية 1. كافية 2. ال 1. نعم

G15 G1  1. �مل�شت�شفيات
G13 G2 2. مر�كز �ل�شحة �ملجتمعية
G17 G3 3. �لبيت �الآمن-�ملاأوى
G18 G4  4. عياد�ت �الأطباء
G19 G5 5. �ق�شام �ل�شرطة
G20 G6 6. مر�كز �الر�شاد
G21 G7 7. مكاتب �ملحامني
G22 G8  8. �ملحاكم
G23 G9   9.  �ملر�كز �لطبية و�لق�شائية و�لت�شخي�شية
G24 G10  10. �لوز�ر�ت
G25 G11 11. مر�كز قانونية و�جتماعية
G26 G12  12. �ملد�ر�ض
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G27 G13  13. مر�كز �لتاأهيل

G28 G14
 14. غري ذلك،

 حدد/ي--------------------

H1
 11. هل تخططون الدماج �أ�شكال �أخرة من �خلربة �لعملية يف �ملنهاج؟           1. نعم                2. ال

)�نتقل �إىل �شوؤ�ل 13(
 12. �لرجاء �لتحديد:

H2 -

H3 -
H4 -
H5 -
H6 -

I1
 13. هل توجد خدمات �الإر�شاد للعنف �شد �لن�شاء يف موؤ�ش�شتكم؟    1. نعم               2.ال )�شكر�،

�نتهت �ال�شتمارة(
14. من يقوم بتزويد �خلدمة؟

I2 -
I3 -
I4 -
I5 -
I6 -
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م�شح مكافحة العنف �شد املراأة: بناء نظام حتويل خدمات قانوين،  �شحي واجتماعي 
لالأر�ص الفل�شطينية املحتلة )تكامل(

ا�شتمارة اأق�شام ومراكز ال�شرطة
 )ال�شفة الغربية(

اإن املعلومات الواردة يف هذه ال�شتمارة تعترب �شرية
ول ت�شتخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي  

IDNUM                :لرقم �ملت�شل�شل لال�شتمارة�        
ID00 ............... :)شم �ملركز )�لق�شم��
ID01............... :ملحافظة�
ID02نتيجة �ملقابلة: 1. مكتمل      2. مكتمل جزئي      3. غري مكتمل

�ل�شيطرة �لنوعية:
ال�شتخد�م �ملركز فقط

EN05 تاريخ �ال�شتيفاء:    /   / EN032009 رقم �لباحث:   EN01 ��شم �لباحث: ...............

EN06  تاريخ �لت�شليم:      /   / EN042009 رقم �مل�شرف: EN02 ��شم �مل�شرف: ...............

 �لق�شم �الأول: �ملكونات �ملتوفرة 
  1. هل هذه �ملكونات �لبنائية )�لبنية �لتحتية( متوفرة يف مركز �أو ق�شم �ل�شرطة؟ )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم،

�لرجاء �النتقال لالإجابة على مدى كفايتها(
مدى كفايتها متوفرة �أم ال؟

�ملكونات �الأ�شا�شية
2. غري كافية 1. كافية 2. ال 1. نعم

A11 A1 1. وحدة خا�شة حلماية �لن�شاء و�الأ�شرة
A12 A2 2. مر�فق طبية
A13 A3 3. مر�فق �جتماعية
A14 A4 4. مر�فق ت�شخي�شية نف�شية

A15 A5
 5. �الإمكانيات و�ملعد�ت �لالزمة الإجر�ء �ملقابالت

 )كامري�، فيديو(
A16 A6  6. قاعدة بيانات �لكرتونية عن �حلاالت
A17 A7 7. غرفة �نتظار للعائلة �أو �لد�عمني

A18 A8
 8. غرفة خا�شة ملقابلة �لن�شاء �ملتوجهات �إىل �ملركز

�أو �لق�شم



93

A19 A9 9. خط م�شاعد خا�ض ل�شحايا �لعنف
A20 A10 10. غري ذلك،حدد/ي ...............

 2. �أي من هذه �مل�شادر �لب�شرية متوفرة يف مركز �أو ق�شم �ل�شرطة؟ )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم،  �لرجاء
�النتقال لالإجابة على مدى كفايتها(

مدى كفايتها متوفرة �أم ال؟
�مل�شادر �لب�شرية

2. غري كافية 1. كافية 2. ال 1. نعم
B7 B1 1. �شرطة مدربة خ�شي�شا على �لعنف �شد �لن�شاء
B8 B2 2. طبيب يف �لفريق
B9 B3 3. �أخ�شائي �شحة نف�شية يف �لفريق

B10 B4 4. �أخ�شائي قانوين يف �لفريق
B11 B5 5. م�شرف مهني متابع لطاقم �ل�شرطة للتفريغ
B12 B6 6.غري ذلك،حدد/ي ........................

�لق�شم �لثاين: �الآليات و�الإجر�ء�ت �ملتبعة مع �لن�شاء �ملعنفات
 3. عن �أي طريق ت�شل �لن�شاء �ملعنفات �إىل مركز �أو ق�شم �ل�شرطة؟ )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم، �لرجاء

�النتقال لالإجابة على �لن�شبة �ملئوية لتلك �حلاالت �ملحولة(

�لن�شبة �ملئوية
 يتم �لتحويل

�أم ال؟ مكان �لتحويل
2. ال 1. نعم

C12 C1 1. �لتحويل من مر�كز �ل�شرطة
C13 C2 2. �لتحويل من �خلط �مل�شاعد
C14 C3 3. �لتحويل من �ملحاكم
C15 C4 4. �لتحويل من موؤ�ش�شات غري حكومية
C16 C5 5. �لتحويل من وز�رة �لرتبية و�لتعليم
C17 C6 6. �لتحويل من وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية
C18 C7 7. �لتحويل من وز�رة �ملر�أة
C19 C8 8. �لتحويل من �مل�شت�شفيات
C20 C9 9. �لتحويل من �لعياد�ت �خلا�شة )�أطباء(
C21 C10 10. لقاء�ت/ ور�شات عمل لل�شرطة
C22 C11 11. غري ذلك، حدد/ي ....................
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 4. هل يتم تتبع �الإجر�ء�ت �لتالية عند و�شول �لن�شاء �ملعنفات �إىل مركز �أو ق�شم �ل�شرطة؟ )�إذ� كانت �الإجابة
ب نعم، �لرجاء �النتقال لالإجابة على مدى كفايتها(

مدى كفايتها تتبع �الإجر�ء
�الإجر�ء�ت �ملتبعة

2. غري كافية 1. كافية 2. ال 1. نعم

D15 D1
 1. ��شتقبال �حلالة )ت�شجيل معلومات �أولية و�شبط
�الأقو�ل(

D16 D2 2. متابعة حاالت �لعنف �شد �ملر�أة من قبل �شرطيات

D17 D3

 3. ��شتخ���د�م من���اذج خا�ش���ة حل���االت �لعنف �شد
 �ملر�أة )��شتقبال، حتويل، تعهد قانوين، �إغالق ملف،
�شرية(

D18 D4 4. جمع منظم للمعلومات وحتليل للحاالت
D19 D5 5. �ال�شتعانة مبوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة
D20 D6 6. �ال�شتعانة بجهات د�عمة للمر�أة

D21 D7
 7. تو�شي���ح �خليار�ت �ملتاحة للم���ر�أة �ملعنفة ملتابعة
ق�شيتها

D22 D8
 8. ت�شج���ع �ل�شرطة �لتدخل �لع�شائ���ري حلل ق�شايا
�لعنف �شد �ملر�أة

D23 D9
 9. �الحتف���اظ مبلف���ات �لعنف �شد �مل���ر�أة يف �أماكن
خا�شة

D24 D10

 10. تنبيه �ملر�أة من قبل �ملحقق )�شو�ء كانت متهمة
 �أم �شحي���ة( �إىل حقوقه���ا )مث���ل توكي���ل حمام، حق
�ل�شمت، ...�لخ(

D25 D11
 11. �لتحوي���ل �إىل �لطبي���ب �ل�شرع���ي للك�ش���ف على
�حلالة وتقدمي تقرير خربة

D26 D12
 12. تق���وم �ل�شرط���ة بامل�شاهمة يف �إج���ر�ء�ت تزويج
�ملر�أة �ملجني عليها بجرمية �غت�شاب من �جلاين

D27 D13
 13. توف���ري �حلماية و�الأم���ن لل�شحايا �لباحثات عن
�مل�شاعدة

D28 D14 14. متابعة لالإجر�ء�ت �لق�شائية
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 5. ما هي �لربوتوكوالت �ملتوفرة يف مركز �أو ق�شم �ل�شرطة ال�شتقبال �حلاالت؟ )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم،
 �لرجاء �النتقال لالإجابة على مدى كفايتها، ومن ثم �النتقال لالإجابة على كيفية توفرها هل هي مكتوبة �أم

غري مكتوبة؟
كيفية توفرها مدى كفايتها متوفرة �أم ال؟

 3. غري�لربوتوكوالت �ملتوفرة
مكتوبة

.1  
مكتوبة

غ���ري  .2 
كافية 1. كافية 2. ال 1. نعم

E19 E10 E1
 1. �إج���ر�ء�ت و��شحة للتن�شيق مع
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية

E20 E11 E2
 2. �إج���ر�ء�ت و��شحة للتن�شيق مع
وز�رة �ل�شحة

E21 E12 E3
 3. �إجر�ء�ت و��شحة للتحويل �إىل
�لبيوت �الآمنة

E22 E13 E4
ل�شم���ان و��شح���ة  �إج���ر�ء�ت   .4 
�ل�شرية و�خل�شو�شية

E23 E14 E5
 5. �إج���ر�ء�ت و��شحة للتن�شيق مع
�ملوؤ�ش�شات

E24 E15 E6 6. بروتوكول الإجر�ء�ت �لتحري

E25 E16 E7

لتوف���ري و��شح���ة  �إج���ر�ء�ت   .7 
لل�شحاي���ا و�الأم���ن   �حلماي���ة 
�لباحثات عن �مل�شاعدة

E26 E17 E8
حلماي���ة و��شح���ة  �إج���ر�ء�ت   .8 
�أفر�د �لعائلة و�ل�شهود

E27 E18 E9
 9. �إجر�ء�ت و��شح���ة للتعامل مع
�ملعتدي

 6. كيف يكون تدخل �ل�شرطة لدعم �ملر�أة �ملعنفة/ �ملجني عليها؟ )�إذ� كانت �الإجابة ب نعم �لرجاء �النتقال
لالإجابة على مدى كفاية �لتدخل(

مدى كفاية �لتدخل  يتم �لتدخل
عن طريق

كيفية �لتدخل
 2. �لتدخل
غري كاف

 1. �لتدخل
كاف 2. ال .1 

نعم
F5 F1 1. �لتدخل �ملبا�شر مبجرد و�شول معلومات عن �جلرمية.
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F6 F2
 2. ال يتم �لتدخل �إال بعد ورود �شكوى من قبل �ملر�أة

�ملعنفة/ �ملجني عليها
F7 F3 3. ال يتم �لتدخل �إال بعد ورود �شكوى من زوجها/ وليها.

F8 F4 4. ال يتم �لتدخل �إطالقا حفاظا على �لعالقات �الأ�شرية

G1
 7. هل هناك �لتز�م باحل�شول على تدريب للتعامل مع حاالت �لن�شاء �شحايا �لعنف؟  1. نعم        2.

ال )�نتقل/ي  �إىل �شوؤ�ل 9 (
 8. �لرجاء �لتحديد كيفية هذ� �اللتز�م بنقاط حمددة:

G2 -
G3 -
G4 -
G5 -
G6 -

H1
    9. هل لدى �ل�شرطة خطة �إعالمية �أو توعوية �أو ن�شر�ت عن �خلدمات �لتي تقدمها �ل�شرطة؟ 1. نعم

2.ال )�نتقل/ي �إىل �شوؤ�ل 11(
10. �لرجاء تقدمي �شرح خمت�شر عن هذه �خلطط �أو �لن�شر�ت بنقاط حمددة؟

H2 -

H3 -

H4 -

H5 -

H6 -

I1 11. هل لديك تو�شيات �أو �قرت�حات �أخرى؟      1. نعم                2. ال )�شكر�، �نتهت �ال�شتمارة(
12. �لرجاء ذكرها بنقاط حمددة؟

I2 -

I3 -

I4 -

I5 -

I6 -
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م�شح 
مكافحة العنف �شد املراأة: بناء نظام حتويل خدمات قانوين- �شحي –اجتماعي يف 

الأر�ص املحتلة 
)تكامل(

ا�شتمارة امل�شتفيدات
 )ال�شفة الغربية(

�إن �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �ال�شتمارة تعترب �شرية وال ت�شتخدم �إال الأغر��ض �لبحث �لعلمي  

IDNUM                :لرقم �ملت�شل�شل لال�شتمارة�        

ID00............. :ملحافظة�

ID01............. نوع �لتجمع: 1. ح�شر ............. 2. ريف ............. 3. خميم

ID02نتيجة �ملقابلة: 1. مكتمل  2. مكتمل جزئي  3. غري مكتمل

�ل�شيطرة �لنوعية:
ال�شتخد�م �ملركز فقط

EN05 تاريخ �ال�شتيفاء:    /   / EN032009 رقم �لباحث/ة:   EN01 ��شم �لباحث/ة: ..........

EN06  تاريخ �لت�شليم:      /   / EN042009 رقم �مل�شرف/ة: EN02 ��شم �مل�شرف/ة: ..........

�لق�شم �الأول:  A�لبيانات �لتعريفية لل�شخ�ض
 1. 15 �شنة فاأقل 2. 16-25 �شنة

�لعمر ؟ A1
4. 36-45 �شنة  3. 26-35 �شنة
6. 56-65 �شنة 5. 46-55 �شنة

7. 66 �شنة فما فوق
2. متزوجة 1. عزباء

�حلالة �الجتماعية؟ A24. �أرملة 3. مطلقة
2. بكالوريو�ض 1. ثانوي فاأقل

�حلالة �لتعليمية؟ A3
 3. ماج�شتري فاأعلى

طبيعة �لعمل..................................................... A4

 B :لق�شم �لثاين�
1. من �الأمور �لتالية مّكنتك �أو وجهتك لطلب �مل�شاعدة من �جلهات �لتي �أ�شرت �إليها �أعاله؟

2. ال 1. نعم �الأمور
B1 1. �جلريدة
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B2 2.ن�شرة �إخبارية للموؤ�ش�شة

B3
 3. �الإعالم )�الإذ�عة

و�لتلفزيون(
B4  4. مو�قع �لكرتونية

B5  5. ن�شرة تعريفية

B6   6.�خلط �مل�شاعد

B7
 7. حما�شر�ت وحلقات

توعية و�إر�شاد
B8  8. �ل�شديقات و�ملعارف

B9 9. عامالت �جتماعيات

B10
 10. حتويل من وز�ر�ت/

 مديريات
B11  11. حتويل من �ل�شرطة

B12
 12. حتويل من موؤ�ش�شات

 �أهلية ذ�ت عالقة

B13
 13. حتويل من مهنيني ذوي

 عالقة

B14
 14. حتويل من رجال

 �الإ�شالح

B15
 15. غري ذلك،

حددي...................

2. ما هي �خلدمة �لتي �شعيت للح�شول عليها؟
2. ال 1. نعم �خلدمة

C1 1. خدمة �شحية

C2 2. خدمة �جتماعية للن�شاء

C3 3. خدمة نف�شية للن�شاء

C4 4. خدمة قانونية للن�شاء

C5  5. خدمة لذوي �الحتياجات �خلا�شة

C6 6. غري ذلك، حددي.................................
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3. ما نوع �لعنف �لذي تعر�شت له ودفعك لطلب �مل�شاعدة؟
2. ال 1. نعم �خلدمات

D1

 1. عنف �أو �عتد�ء جن�شي )حتر�ض، �غت�شاب، �شفاح قربى،
 عنف جن�شي من قبل �لزوج، حمل غري مرغوب ب�شبب �لعنف،

�لخ(
D2 2. عنف ج�شدي

D3 3. عنف لفظي و�إذالل

D4 4. عنف عاطفي ونف�شي

D5 5. حرمان من �حلقوق

D6 6. �إهمال

D7 7. عنف �جتماعي

D8 8. ق�شايا قانونية )طالق- نفقة- ح�شانة...(

D9 9. هروب من �ملنزل

D10 10. عنف �شيا�شي

D11  11. عنف �قت�شادي

D12 12. غري ذلك، حددي....................................

4. ما �خلدمات �ملتعلقة بالعنف �شد �ملر�أة �لتي تلقيتها من �شمن ما يلي؟
2. ال 1. نعم �خلدمات

E1  1. �لتدخل وقت �الأزمة/ �مل�شكلة

E2 2. خدمات وقائية )�خلط �مل�شاعد، �لخ(

E3 3. توعية

E4 4. �إر�شاد قانوين

E5 5. رعاية طبية

E6 6. �إر�شاد نف�شي

E7 7. �إر�شاد �جتماعي

E8  8. حتويل ملوؤ�ش�شة �أخرى

E9 9. �إيو�ء وحماية يف بيت �آمن

E10 10. بناء قدر�ت – تدريب
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E11  11. تدخل عائلي

E12 12. مر�فقة يف �ملحاكم

E13 13. غري ذلك، حددي.....................................

5. هل كانت هناك �شروط �أو معايري خا�شة لزمت �أن تتوفر فيك حتى حت�شلي على �لرعاية �لالزمة لك؟

1. نعم                              2. ال  )�نتقلي لالإجابة على �شوؤ�ل 6(
2.ال 1. نعم �ملعايري

F1 1. عمرك

F2 2. نوع ق�شيتك

F3  3. عدم وجود تخ�ش�ض الحتياجاتك يف �ملوؤ�ش�شة

F4 4. حالتك �الجتماعية – متزوجة، �لخ

F5 5. و�شعك �ملايل – قدرتك على دفع �لتكاليف

F6 6. توفر مكان يف �ملركز

F7 7. �لو�شمة �الجتماعية

F8 8. و�شعك �لنف�شي

F9 9. م�شتوى �الإعاقة لديك �لناجتة عن �لعنف

F10 10. �إدمان �ملخدر�ت �أو �لكحول

F11 11. �شمعتك

F12 12. توفر �لدعم �لعائلي – �شخ�ض ير�فقك

F13 13. عدم وجود حتويل من موؤ�ش�شة �أخرى

F14  14. لدي �إعاقة ما

F15 15. غري ذلك، حددي..........................

6. كم مرة �شعيت لطلب �مل�شاعدة من �خلدمات �لتي �أ�شرت �إليها يف �ل�شوؤ�ل �أعاله؟
1. مرة و�حدة فقط G1

2. 2-3 مر�ت G2

3. 4-5 مر�ت G3

4. �أكرث من 5 مر�ت G4
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 7. هل ح�شلت على دعم من �أي من �الأ�شخا�ض �الآتني �أثناء �شعيك يف طلب �مل�شاعدة؟
2. ال 1. نعم �الأ�شخا�ض

K1 1. �الأب

K2 2. �الأم

K3 3. �أخت

K4 4. �أخ

K5  5. �البن

K6 6. �البنة

K7 7. �أحد �أبناء �أو بنات �لعمومة

K8 8. �أحد �الأقرباء �لبعيدين

K9 9. �إحدى �ل�شديقات �أو �الأ�شدقاء

K10 10. �أحد �ملهنيني على م�شتوى �ملجتمع

K11 11. �ل�شرطة

K12  12. �شخ�شية دينية

K13 13. طاقم وز�رة

K14 14. طاقم موؤ�ش�شة �أهلية

K15 15. �ملحافظة

K16 16. �حد �لعاملني يف �لقطاع �ل�شحي.

K17 17. �ملحاكم.

K18 18. غري ذلك، حددي ............

K19

8. بر�أي���ك، هل كان �لوقت و�جلهد �ملب���ذوالن يف �لعملية و�الإجر�ء�ت �ملتبعة �أثناء تزويدك باخلدمة 
�لالزمة كافيني �أم ال؟

1. نعم   )�نتقلي لالإجابة على �شوؤ�ل L1(                                          2. ال، ملاذ�؟ 
K20.1

K21.2

K22.3

K23.4
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 9. ح�شب علمك �أو ح�شب ما تتذكرين، �أي من �ملكونات �لتالية لعملية �لتعامل مع �لعنف �شد �ملر�أة مت �إتباعها
معك �أثناء تلقيك �مل�شاعدة و�لدعم؟

مدى كفايتها
3. ال �أبد� 2. �أحيانا 1. نعم، د�ئما �ملكونات

2. بحاجة �إىل تطوير 1. كافية

L16 L1
 1. �إدخال �إىل

�ملركز/�ملوؤ�ش�شة
L17 L2 2. دعم قانوين

L18 L3 3. عالج فردي

L19 L4 4. عالج عائلي

L20 L5 5. عالج جماعي

L21 L6 6. ك�شف طبي

L22 L7 7. تقييم نف�شي

L23 L8  8. عالج نف�شي

L24 L9
 9. حتويل ملكان

 �خر

L25 L10

 10. �إ�شر�ف
 ومتابعة بو��شطة

م�شرف على حالتي

L26 L11
 11. تدخل
�جتماعي

L27 L12
 12. متابعة مع

�ل�شرطة

L28 L13
 13. متابعة مع

�ملحافظة

L29 L14
 14. متابعة مع

�لوز�ر�ت

L30 L15
 15. غري ذلك،

حددي .....
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 10. ح�شب علمك �أو ح�شب ما تتذكرين، �أي من �ملهنيني �لتالني قدم لك �مل�شاعدة؟
2. ال 1. نعم  �ملهنيني

M1                               1. طبيب/ة عام 

M2 2. ممر�ض/ممر�شة

M3 3. قابلة

M4 4. �أخ�شائي �أو �أخ�شائية �جتماعية

M5 5. عاملة جمتمعية )مبا يف ذلك عاملة �شحية جمتمعية(

M6 6. طبيب/ة  نف�شي

M7 7. �أخ�شائي �أو �أخ�شائية نف�شية

M8 8. متطوع/متطوعة

M9 9. �شابط �شرطة

M10 10. �شخ�شية دينية

M11 11. ع�شائريني

M12 12. طاقم قانوين – حمامون

M13 13. باحث/باحثة

M14 14. مدرب/مدربة

M15 15. مر�شد �أو مر�شدة تربوية

M16 16. فني �أو فنية خمترب

M17 17. غري ذلك، حددي..........................

 11. �إذ� حولك �ملركز �لذي �شعيت لطلب �مل�شاعدة منه �إىل �أية خدمة �أخرى، فاإىل �أية خدمة مما يلي مت
حتويلك؟

2. ال 1. نعم �خلدمات �ملحول �إليها
N1 1. حتويل �مللف �إىل �ل�شرطة

N2 2. حتويل �مللف �إىل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية

N3 3. حتويل �مللف �إىل �لق�شاء �لع�شائري

N4 4. حتويل �مللف �إىل وز�رة �ل�شحة

N5 5. حتويل �إىل �لبيت �الآمن
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N6 6. حتويل �إىل موؤ�ش�شات �أهلية.

N7 7. حتويل �إىل �ملحافظة.

N8 8. حتويل �إىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

N9 9. حتويل �إىل �ملحاكم.

N10
10. غري ذلك، ح���ددي........................

......

 12. عددي �جلهات �لتي كنت  ترغبني بالتحويل لها؟
O1 .1

O2 .2

O3 .3
13. ما ر�أيك باجلهة �لتي مت حتويلك �إليها؟

O4 .1

O5 .2

O6 .3
 14. �إىل �أي جهة ال ترغبني بالتحول لها؟

O7 .1

O8 .2

O9 .3

 15. يرجى �لتعليق على �لعبار�ت �لتالية با�شتخد�م مقيا�ض من خم�ض درجات، بحيث تعني �لدرجة 1 �أعار�ض
 ب�شدة، و�لدرجة 5 �أو�فق ب�شدة، وذلك بخ�شو�ض �خلدمات �لتي تلقيتها من �ملر�كز �لتي �شعيت يف طلب

�مل�شاعدة منها؟
 6. ال

�أعرف
 5. �أو�فق

ب�شدة
4. �أو�فق 3. ال ر�أي 2. �أعار�ض .1 

 �أعار�ض
ب�شدة

�خلدمات

P1  1. �ملر�كز �لتي توجهت �إليها
��شتجابت �إىل �حتياجاتي ب�شرعة

P2 2. مت �حرت�م خ�شو�شياتي

P3  3. مت �حرت�م �شرية معلوماتي
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P4  4. مت عر�ض عدد من �لبد�ئل علّي
لكي �أختار منها

P5 5. مت �حرت�مي كمتوجهة

P6  6. �أ�شعر �أين �أعطيت قدرً� كافيًا من
�ملعلومات

P7 7. تابع �ملركز ق�شيتي

P8 8. مت �حرت�م �ملو�عيد و�اللتز�م بها

 16. هل �أنت ر��شية عن �خلدمات �لتي تلقيتها؟       1. نعم                              2. ال
17. ملاذ�؟

Q1.1 .1
Q2.2 .2
Q3.3 .3
Q3.4 .4
Q3.5 .5

18. عددي �مل�شاعب و�لعقبات �لتي و�جهتك �أثناء تلقي �خلدمات؟
R1 .1

R2 .2

R3 .3

R4 .4

R5 .5

 19. ح�شب �عتقادك، ما هي �ل�شلوكيات �أو �ملهار�ت �الإ�شافية �لتي على طاقم �ملركز �ملقدم للخدمة �أن
ميتلكها من �أجل حت�شني �أد�ء �ملركز و�لطاقم �ملقدم للخدمة يف �لتعامل مع �لعنف �شد �لن�شاء؟

S1 .1

S2 .2

S3 .3

S4 .4

S5 .5
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 20. ما هي )�ال�شرت�تيجيات/ �آليات/ طرق(  �لتي تو�شني بها للحد من �لعنف �شد �ملر�أة من �شمن
 �ال�شرت�تيجيات �لتالية؟

6. ال �أعرف 5. �أو�فق ب�شدة 4. �أو�فق 3. ال ر�أي 2. �أعار�ض  1. �أعار�ض
ب�شدة �خلدمات

T1 1. قو�نني و�أنظمة و�قية

T2

 2. تعديل قانون
 �لعقوبات وقانون

�الأ�شرة

T3

 3. �تخاذ �إجر�ء�ت
 ل�شمان �اللتز�م

بالقانون
T4 4. مبادر�ت للحماية

T5 5. �ئتالفات ومنتديات

T6 6. �لتوعية و�الإر�شاد

T7
 7. قانون حلماية

�الأ�شرة
T8 8. ��شتخد�م �الإعالم

T9 9. �ملناهج �لتعليمية

T10
 10. �لعمل مع �شناع

�لقر�ر

T11
 11. تبني �التفاقيات

�لدولية

T12
 12. غري ذلك، حددي

....

 21. هل لديك �أية �أفكار �أو تو�شيات �أخرى ترغبني بتقدميها بخ�شو�ض �خلدمات �ملقدمة جتاه �شحايا �لعنف
�شد �ملر�أة؟

U1 .1
U2 .2
U3 .3
U4 .4
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U5 .5
 22. مالحظات �لباحثة:

V1 .1
V2 .2
V3 .3
V4 .4
V5 .5
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