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شكر وتقدير
ي كان لتفانيها  يود المكتب اإلقليمي للدول العربية لصندوق األمم المتحدة للسكان أن يعرب عن امتنانه للسيدة أسمهان وادي، ال�ت

ي ضمان أن تجري عملية البحث بشكل سلس وشامل قدر اإلمكان. 
وع دور أساسي �ف ي هذا الم�ش

واجتهادها ومساهماتها �ف

العربية  للدول  اإلقليمي  والمكتب   ، ف فلسط�ي ي 
�ف للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  القطري  المكتب  ي 

�ف الزمالء  نشكر  أن  نود  كما 
وع. ة الم�ش للصندوق، وهيئة األمم المتحدة للمرأة عىل توجيهاتهم القيمة وتقديم التعقيبات وإصداء المشورة طوال ف�ت

ك: القضاء عىل العنف ضد  تم انتاج هذا التقرير من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان وبدعم مبا�ش من برنامج حياة المش�ت
المرأة، والمنفذ من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة، صندوق األمم المتحدة للسكان، برنامج المتحدة للمستوطنات، ومكتب األمم 

ي من حكومة كندا. 
ي بالمخدرات والجريمة بتمويل س�ف المتحدة المع�ف

إقرار: 
ك  نامج المش�ت ورة عن األراء والسياسات الرسمية لكل من ال�ب ي هذه المنشور هي آراء الكاتب/ة  وال تع�ب بال�ف

إن اآلراء المع�ب عنها �ف
ف المرأة، صندوق األمم  ف وتمك�ي ف الجنس�ي يكة؛ ھیئة األمم المتحدة للمساواة ب�ي حياة: انهاء العنف ضد المرأة والمؤسسات ال�ش
ي بالمخدرات والجريمة، األمم المتحدة  ية، مكتب األمم المتحدة المع�ف المتحدة للسكان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أو أي من المنظمات التابعة لها أو الحكومة الكندية
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خلفية. 1
يهدف هذا التقرير إىل عرض المستجدات الرئيسية بشأن الخدمات األساسية للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم عىل 
تقرير  ي 

�ف شامل  بشكل  مراجعتها  تمت  ي  وال�ت االجتماعية،1  والتنمية  طة،  وال�ش والعدالة  الصحة،  قطاعات  ي 
�ف االجتماعي  النوع 

ي السياسات 
ي ما زالت قائمة �ف اجع الرئيسية والفجوات ال�ت ف لعام 2019. ويسلط التقرير الضوء عىل خطوات التقدم وال�ت فلسط�ي

ي حدثت عىل  ي مصفوفة سهلة االستخدام تلخص التطورات ال�ت
ي كل قطاع وع�ب القطاعات �ف

والخدمات ونظم إدارة المعلومات �ف
ي مجال التنسيق 

ي �ف ي تحققت عىل الصعيد الوط�ف مدى السنوات الثالث الماضية. كما يسلط التقرير الضوء عىل اإلنجازات ال�ت
وإدارة عملية التنسيق. يتبع ذلك عرض للخالصة، باإلضافة إىل قائمة بالتوصيات المعدلة. ال يزال العديد من هذه التوصيات 
المقابالت  التقرير  يعرضها  ي  ال�ت المستجدات  وتعكس  االقتضاء.  حسب  بسيط  لتعديل  خضع  أو  تغي�ي  عليه  يطرأ  ولم   

ً
صالحا

ي المعلومات المستخلصة 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة لسد الثغرات �ف

ف �ف والمناقشات الفردية والجماعية مع ذوي االطالع الرئيسي�ي
من مراجعة األدبيات.

سياق العنف القائم على النوع االجتماعي. 2
ي بيئة ق�ية شديدة بسبب االحتالل اإل�ائيىلي الممتد، ودورات العدوان المتكررة عىل غزة والضفة الغربية 

يعيش الفلسطينيون �ف
تفاقم  إىل  المعقد  الوضع  هذا  أدى  وقد  ة.  األخ�ي وجائحة كوفيد-19   ، الداخىلي -السياسي  ي

الجغرا�ف واالنقسام  قية،  ال�ش والقدس 
ي منها األ� وتآكل آليات التدبر لديها، وكل ذلك أدى 

ي تعا�ف  الضائقة ال�ت
ً
الظروف المعيشية االجتماعية-االقتصادية بشدة، معمقا

 ،  وزيادة عوامل الخطر بتعرض النساء والفتيات للعنف القائم عىل النوع االجتماعي
ً
إىل اشتداد مجاالت الضعف الموجودة مسبقا

ي ذلك التباعد االجتماعي والعزلة، إىل 
. وقد أدى انتشار الجائحة وما يرتبط بها من تداب�ي المكافحة، بما �ف وال سيما عنف العش�ي

ىلي بجميع أشكاله. ومما ال شك فيه أن التسامح مع العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات 
ف زيادة خطر العنف الم�ف

ي ظروف األزمات.
ي عادة ما تتفاقم �ف ي المجتمع، وال�ت

ي معاي�ي النوع االجتماعي األبوية السائدة �ف
وتقبله متأصل �ف

ي 
أظهرت الدراسات والمسوح الحديثة أن االعتداء النفسي يعد أحد أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي األوسع انتشارًا �ف

ي تسمح بالسلوك العنيف ضد الزوجات من قبل أزواجهن   ما يعزى إىل القيم الثقافية الراسخة ال�ت
ً
، وأنه غالبا ي المجتمع الفلسطي�ف

وجات،  ف ي عن العنف الذي أجري عام 2019 أن ثلث النساء الم�ت وضد األطفال من قبل أهلهم. وقد كشفت نتائج المسح الوط�ف
 عىل شكل اعتداء 

ً
ي ذلك أساسا

ي العالقة الزوجية. ويأ�ت
بما فيهن النساء ذوات اإلعاقة )بمعدل انتشار %37(، قد تعرضن للعنف �ف

ي الضفة الغربية. وكان العنف الجنسي هو األقل ذكرًا، بمعدل 
ي غزة بمعدل أعىل مما �ف

، يليه العنف الجسدي، ويحدث �ف نفسي
ي قطاع غزة.2 والمفارقة أن أك�ث من نصف النساء الناجيات من العنف الجنسي والقائم عىل النوع 

ي الضفة الغربية و%11 �ف
%8 �ف

ر لعنف أزواجهن ضدهن. وقد أتاح تصفح الفضاء  ن عدم اإلبالغ عن الحادثة، ووجدت العديد من النساء الم�ب االجتماعي اخ�ت
واالعتداء  االستغالل  لممارسة   

ً
جنسيا ف  للمتحرش�ي  

ً
إضافيا مجااًل  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  ي 

�ف واالنخراط  ي 
و�ف اإللك�ت

ف ضد النساء والمراهقات. وتش�ي القرائن إىل أن %10 من النساء والفتيات المراهقات قد وقعن فريسة لالعتداء الجنسي  الجنسي�ي
النساء والفتيات  . وتلزم  التواصل االجتماعي از والتهديدات من خالل بوابات وسائل  ف نت ولجميع أنواع التحرش واالب�ت ع�ب اإلن�ت
، عىل حساب أنفسهن، من أجل تجنب الوصم االجتماعي ولحماية أنفسهن من انتقام الجناة  الصمت إزاء حوادث العنف الجنسي
ات منهن ال يعرفن عن  ف« عىل يد عائالتهن. وعالوة عىل ذلك، فإن الكث�ي بـ«القتل عىل خلفية ال�ش أو من التعرض لما يسم 
ي النظام كما يتضح من النسبة المئوية الضئيلة 

ة �ف وجود خدمات العنف الجنسي والقائم عىل النوع االجتماعي أو ال يملكن ثقة كب�ي
ي التمسن المساعدة من الخدمات الرسمية.3

وجات الال�ئ ف )%1.4( للنساء الم�ت

-االقتصادي  ف والتحرش – عىل أساس الجنس والوضع االجتماعي تتعرض المراهقات )19-15 سنة( لمستويات غ�ي مقبولة من التمي�ي
، وال سيما تزويــــج األطفال وما يرتبط به من  .4 كما أنهن يتعرضن ألشكال أخرى من العنف القائم عىل النوع االجتماعي بشكل رئيسي
. وعىل الرغم من انخفاض تزويــــج األطفال خالل السنوات القليلة الماضية من 15 إىل %13، إال أنه ال يزال  مخاطر عنف العش�ي
وج مبكرًا أربــع فتيات  ف ، ت�ت

ً
ي بعض األنحاء المعينة من الضفة الغربية وغزة. وتقريبا

ي غزة5 وأعىل بقدر ملحوظ �ف
 بنسبة %16 �ف

ً
مرتفعا

قية وبعض  ي القدس ال�ش
وج مبكرًا ثالث فتيات من كل ع�ش فتيات �ف ف ف ت�ت ي ح�ي

ي بعض أنحاء المنطقة )ج(، �ف
من كل ع�ش فتيات �ف

، فهن معرضات لمخاطر عالية بالعنف الجنسي والقائم عىل النوع االجتماعي ألنهن يفتقرن إىل المعرفة  ي غزة.6 وبالتاىلي
المواقع �ف

ي يمكن أن تتاح  ة لديهن يحدان من الفرص البديلة ال�ت واألدوات الالزمة لحماية أنفسهن. كما أن تعليمهن المحدود ونقص الخ�ب
لهن إذا ما أردن الخروج من العالقة الزواجية.

1  يتم إجراء هذه الدراسة االستقصائية بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.
.2019 ، ي ي المجتمع الفلسطي�ف

، مسح العنف �ف ي 2  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي�ف
.2019 ، ي ي المجتمع الفلسطي�ف

، مسح العنف �ف ي 3  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي�ف
ات، 2019. 4  المسح العنقودي المتعدد المؤ�ش

ات 2014. ات 2020-2019 والمسح العنقودي المتعدد المؤ�ش ، المسح العنقودي المتعدد المؤ�ش ي 5  منظمة اليونيسف والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي�ف
اتيجية المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي – مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل لمعالجة تزويــــج األطفال/الزواج المبكر  6  اس�ت

ف خاص عىل الفتيات، 2020. ي الضفة الغربية وغزة، مع ترك�ي
والق�ي �ف
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ح  ي القطاعات )الذي سيتم تناوله بال�ش
ي الخدمات األساسية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

عىل الرغم من التقدم المحرز �ف
ي  ي األقسام التالية(، ال يزال من غ�ي الممكن مأسسة آليات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي عىل المستوى الوط�ف

�ف
- ي

الجغرا�ف االنقسام  استمرار  إىل  باإلضافة  المطولة،  اإلنسانية  واألزمة  اإل�ائيىلي  االحتالل  باستمرار  المرتبطة  التحديات  بسبب 
ي الضفة الغربية، حيث تفتقر 

قية �ف السياسي الداخىلي وعدم القدرة عىل الوصول إىل المنطقة )ج( والمنطقة H2 والقدس ال�ش
السلطة الفلسطينية إىل الوالية القضائية.7 وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال برامج وخدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي تفتقر 
ًا من الموارد  ، مما يحد كث�ي ف ي أموال المانح�ي

ي وبناء الموازنات الوطنية أو �ف ي التخطيط الوط�ف
إىل االهتمام واألولوية الكافية سواًء �ف

ي السياقات اإلنمائية واإلنسانية.
ية والمالية المتاحة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات �ف الب�ش

ي تدير معظم الشؤون  ي مجاىلي الحكم واإلدارة: المنطقة )أ( تخضع إلدارة السلطة الفلسطينية، ال�ت
ف �ف 7  الضفة الغربية مجزأة إىل ثالث مناطق، لكل منها وضع خاص متم�ي

ي إدارتها؛ والمنطقة )ج( تخضع للسيطرة اإلدارية والعسكرية اإل�ائيلية.
ك السلطة الفلسطينية وإ�ائيل �ف ؛ والمنطقة )ب( تش�ت المدنية الداخلية واألمن الداخىلي
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المستجدات في وضع الخدمات األساسية للعنف القائم على النوع . 3
االجتماعي

الصحة 
9 8

العنارص الرئيسية 
لحزمة الخدمات 

األساسية
الثغرات/التحدياتالتطورات الرئيسية )2021-2019(

استمرارية خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخصائصها

أطر السياسات 
يعات8 والت�ش

امها بالتصدي للعنف  ف عززت وزارة الصحة ال�ت
القائم عىل النوع االجتماعي عىل مستوى 

 : السياسات من خالل ما يىلي
• أدرجت الحماية من العنف القائم عىل 	

ي إطارين 
ة أساسية �ف ف النوع االجتماعي كرك�ي

ي  اتي�ب تم تطويرهما مؤخرًا - اإلطار االس�ت
ف  للصحة الجنسية واإلنجابية لليافع�ي

اتيجية الوطنية  والشباب )2020( واالس�ت
ف والشباب ) 2022  لصحة ورفاه اليافع�ي

.)2026
• اعتمدت سياسة الخدمة المجانية ليس 	

ي الخدمات الصحية الطارئة المتعلقة 
فقط �ف

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ي 

 �ف
ً
ي ولكن أيضا

والشهادات الالزمة للتقا�ف
خدمات فحوص المتابعة والعالج الالحق 

 قيد المراجعة لدى 
ً
للناجيات )السياسة حاليا

مجلس الوزراء إلقرارها وتعميمها(.
• تم تعزيز مشاركة أطراف الحماية من العنف 	

ي اللجنة 
القائم عىل النوع االجتماعي �ف

الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم 
ي  تجريب وتحديث مسار نظام اإلحالة الوط�ف
المتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
اتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد  واالس�ت

المرأة. 
• ي غزة لجنة توجيهية 	

أنشأت وزارة الصحة �ف
معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي 

ي عام 2021 لتوجيه جهود مأسسة العمل 
�ف

ي 
عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

قطاع الصحة، وهي نقطة انطالق نحو تغي�ي 
ي 

وجهات نظر صانعي السياسات للبدء �ف
معالجة العنف القائم عىل النوع االجتماعي 

ضد النساء والفتيات.

•  بشكل غ�ي 	
ً
يجري تنفيذ السياسات عموما

ي 
 بشكل محدود، وخاصة �ف

ً
متسق وأحيانا

غزة. 
• ال يزال ينقص بروتوكول لإلدارة ال�يرية 	

لحاالت اإلغتصاب.
• لم يتم بعد إعطاء األولوية للسياسات 	

الوطنية المتعلقة بالصحة النفسية والدعم 
ي أجندة السياسات/

-االجتماعي �ف النفسي
الموازنة الوطنية، مما يحول دون تناولها 

اتيجيات  ي السياسات واالس�ت
ي �ف

بالقدر الكا�ف
القطاعية.9

• ف السياسات 	 ال تزال الروابط غ�ي كافية ب�ي
ي الصحة 

والخدمات اإلنسانية واإلنمائية �ف
-االجتماعي لصالح  النفسية والدعم النفسي

الناجيات من العنف القائم عىل النوع 
 . االجتماعي

• ال يزال مقدمو الخدمات الصحية المتعلقة 	
ف  بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ملزم�ي

طة،   باإلبالغ عن هذه الحاالت لل�ش
ً
قانونا

ي حرية االختيار 
مما يحرم النساء من حقهن �ف

ويثنيهن عن التوجه إىل الخدمات من أجل 
تجنب الوصم االجتماعي وبسبب الخوف 

عىل حياتهن.

ي وزارة الصحة.
8  وثائق سياسات وزارة الصحة ومقابلة مع مدير عام اإلدارة العامة لصحة المرأة ومع مدير دائرة تنمية المرأة �ف

ي الضفة الغربية وغزة، أيلول/سبتم�ب 2019.
-االجتماعي �ف ي الصحة النفسية والدعم النفسي

9   منظمة اليونيسف، مراجعة لالحتياجات اإلنسانية والثغرات �ف



| 8 |

العنارص الرئيسية 
لحزمة الخدمات 

األساسية
الثغرات/التحدياتالتطورات الرئيسية )2021-2019(

الوحدات/الفرق 
المتخصصة 

لتقديم خدمات 
العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي

• ي مجال 	
زادت الخدمات المتخصصة �ف

ي الضفة 
العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

الغربية بمقدار أربعة أضعاف – من 8 إىل 
32 عيادة/غرفة لإلرشاد األ�ي و60 ضابط 

اتصال بخصوص العنف القائم عىل النوع 
ي المستشفيات ومراكز الرعاية 

االجتماعي �ف
الصحية األولية ومكاتب المديريات. وتم 
إنشاء غرفة واحدة خاصة بالعنف القائم 

ي 
ي مستش�ف الشفاء �ف

عىل النوع االجتماعي �ف
ي أواخر عام 2021، وزاد عدد 

مديرية غزة �ف
ف بالعنف القائم عىل  ضباط االتصال المعني�ي

النوع االجتماعي من 17 إىل 30.
• 	 

ً
ف و23 ممرضا عي�ي يواصل ثمانية أطباء �ش

وممرضة متخصصة إجراء التحقيقات 
الطبية-القانونية وتقديم الخدمات الحساسة 

ي ثالث 
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

ي مستشفيات وزارة 
عي �ف عيادات للطب ال�ش

ي غزة، يتوىل 
ي الضفة الغربية.10 و�ف

الصحة �ف
عيان وما يسم بـ”لجنة العذرية”  طبيبان �ش

المؤلفة من أربــع طبيبات نساء وتوليد 
ي ذلك 

، بما �ف معالجة قضايا العنف الجنسي
االغتصاب.

• تفتقر أربــع مديريات من مديريات غزة 	
الخمس إىل غرف وفرق متخصصة معنية 

 . بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي
• منذ ظهور كوفيد-19، تعطل عمل فرق 	

وعيادات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
بسبب تحويل خدمات االستجابة من أجل 

التعامل مع الجائحة.
• ي غزة إىل مزيد 	

عي �ف يحتاج فريق الطب ال�ش
من الدعم والتخصص.

توفر خدمات 
العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي

• نطاق خدمات العنف القائم عىل النوع 	
11 المتاحة من وزارة الصحة 

االجتماعي
 مع حزمة 

ً
ي القطاع يزداد اتساقا

كاء �ف وال�ش
الخدمات األساسية المطلوبة.

• لوحظت جهود لتلبية احتياجات الصحة 	
النفسية من خالل دمج خدمات الصحة 

ي 
-االجتماعي �ف النفسية والدعم النفسي

ي 14 مركزًا للصحة 
الرعاية الصحية األولية �ف

ي 
ي وزارة الصحة �ف

النفسية المجتمعية �ف
جميع مديريات الضفة الغربية، بما يحسن 

االستجابة الطارئة وخدمات الصحة النفسية 
المجتمعية، بما فيها تلك المخصصة لإلناث 

الناجيات من العنف القائم عىل النوع 
13 ،12. االجتماعي

• خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 	
غ�ي متاحة أو مي�ة لوصول الناجيات من 

ي قطاع غزة. 
ي أربــع مديريات �ف

العنف �ف
• ف األكفاء والموارد التقنية 	 ال تزال ندرة المهني�ي

والمالية، باإلضافة إىل هشاشة خدمات 
اإلحالة، تقوض خدمات الصحة النفسية 

ي تقدمها وزارة  -االجتماعي ال�ت والدعم النفسي
الصحة للناجيات من العنف القائم عىل 

. النوع االجتماعي

 3 2 1

ي مجال الطب 
ية والحوكمة �ف ي تطوير الموارد الب�ش

وع مساعدة السلطة الفلسطينية �ف ي المستقل لم�ش
ي بالمخدرات والجريمة، التقييم النها�ئ مكتب األمم المتحدة المع�ف  10

، كانون األول/ديسم�ب 2018. عي ال�ش
، والصحة النفسية، واإلدارة ال�يرية لالغتصاب للضحايا/الناجيات من االغتصاب  ي ذلك الرعاية الطبية الطارئة، واإلرشاد األوىلي

الخدمات الصحية األساسية بما �ف  11
، واإلحالة إىل الخدمات المتخصصة المتعددة القطاعات. عي ، وخدمات الطب ال�ش واالعتداء الجنسي

وع الصحة النفسية، 1202. ق المتوسط، م�ش منظمة الصحة العالمية – مكتب إقليم �ش  12
وزارة الصحة – وحدة الصحة النفسية، مقابلة فردية )الضفة الغربية(.  13

 ‑
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التغطية الجغرافية 
والفئات المعرضة 

للخطر

• تواصل وزارة الصحة تقديم خدمات العنف 	
القائم عىل النوع االجتماعي عىل المستوى 

، وقد أدرجت مؤخرًا النساء والفتيات  ي الوط�ف
ي عمليات اإلحالة.

ذوات اإلعاقة �ف

• ال تغطي خدمات العنف القائم عىل النوع 	
ي مناطق غزة 

االجتماعي أربــع مديريات �ف
ي 

ف أن التغطية �ف ي ح�ي
الوسط والجنوبية، �ف

ي المنطقة )ج( 
الضفة الغربية محدودة �ف

.H2 قية والمنطقة والقدس ال�ش

تي� الوصول إىل 
خدمات العنف 

القائم عىل النوع 
االجتماعي

• تم تكييف خدمات العنف القائم عىل النوع 	
ي تقدمها وزارة الصحة بحيث  االجتماعي ال�ت

ي احتياجات النساء والفتيات ذوات  تل�ب
ي الضفة الغربية، مما يزيد من 

اإلعاقة �ف
إمكانية وصول هذه الفئة الضعيفة.

• ال تزال اإلناث الناجيات من العنف القائم 	
عىل النوع االجتماعي يفتقرن إىل الوصول إىل 
خدمات متوفرة وتعمل بعد ساعات الدوام 

ي مراكز الرعاية الصحية األولية ومكاتب 
�ف

المديريات.
• ال يزال يلزم الدفع مقابل عالج المتابعة 	

ف والناجيات من العنف القائم عىل  للناج�ي
 ، عي ، وفحوص الطب ال�ش النوع االجتماعي

والتقارير الطبية-القانونية.

تقييم المخاطر 
والتخطيط 

للسالمة

• يتضمن بروتوكول اإلحالة المحدث 	
توجيهات واضحة عن تقييم المخاطر 

والتخطيط لسالمة اإلناث الناجيات من 
. العنف القائم عىل النوع االجتماعي

• ال تزال حماية اإلناث الناجيات من العنف 	
القائم عىل النوع االجتماعي ومقدمي 

ي الممارسة العملية، 
الخدمات الصحية، �ف

. وتتقوض حماية  تشكل مصدر قلق كب�ي
مقدمي الخدمات بسبب االفتقار إىل آليات 

حماية ملموسة.

الخصوصية 
وال�ية

• تعمل عيادات اإلرشاد األ�ي وغرف العنف 	
ي الضفة الغربية 

القائم عىل النوع االجتماعي �ف
وقطاع غزة كمساحات ذات خصوصية 

ف والناجيات ولعمل الفرق. الستقبال الناج�ي

• ال تزال خدمات العنف القائم عىل النوع 	
ي مرحلة مبكرة، 

ي غزة �ف
االجتماعي �ف

ي 
وليست جميع عيادات اإلرشاد األ�ي �ف

الضفة الغربية توفر الدرجة المطلوبة من 
الخصوصية وال�ية. 

• ف تقارير حوادث العنف القائم 	 يفتقر ترم�ي
ي الضفة 

عىل النوع االجتماعي إىل االتساق �ف
ي غزة.

ف غ�ي متبع �ف م�ي الغربية وال�ت
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العنارص التأسيسية

إجراءات العمل 
كة  الموحدة المش�ت

ن القطاعات  ب�ي
ومسارات اإلحالة

• ي المحدث، قامت 	 بفضل نظام اإلحالة الوط�ف
ف األدوات الناظمة  وزارة الصحة بتحس�ي

للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ضد النساء والفتيات، بما يشمل تعديل 

المبادئ التوجيهية الداخلية إلحالة حاالت 
العنف القائم عىل النوع االجتماعي وتحديث 

إجراءات العمل الموحدة لإلدارة ال�يرية 
ي الضفة الغربية.

لالغتصاب �ف
• ي غزة مؤخرًا 	

اعتمدت وزارة الصحة �ف
 
ً
ي لعام 2013 جنبا بروتوكول اإلحالة الوط�ف

إىل جنب مع وزارة التنمية االجتماعية 
طة لتوجيه عمل غرفة العنف القائم  وال�ش

. ومع أن النسخة  عىل النوع االجتماعي
وتوكول هي نسخة قديمة  المعتمدة من ال�ب

العهد، إال أن ذلك يعد خطوة إىل األمام 
لتنسيق عمليات اإلحالة.

• ال تزال أطر السياسات الصحية تتطور بشكل 	
متباين أك�ث فأك�ث من الناحية الجغرافية-

قية/ السياسية )الضفة الغربية/القدس ال�ش
غزة( وفيما يتعلق بنوع األطراف المعنية 
وواليتها )الحكومة/المؤسسات األهلية، 
واألمم المتحدة، والقطاع الخاص(، ومن 

. ي
ي واإلنما�ئ

حيث العمل اإلنسا�ف
• ي المحدث 	 فشل نظام اإلحالة الوط�ف

ي معالجة 
والمبادئ التوجيهية الخاصة به �ف

الجوانب العملية لحماية مقدمي خدمات 
ي جميع 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
ف  القطاعات وفيما يتعلق بإحالة الناج�ي

والناجيات إىل خدمات الصحة النفسية 
14. -االجتماعي والدعم النفسي

البنية التحتية 
لوحدات العنف 
القائم عىل النوع 

االجتماعي و/
أو ساعات عمل 

الفرق

• ي معظم عيادات 	
تتوفر بيئة مادية أساسية �ف

اإلرشاد األ�ي وغرف العنف القائم عىل 
. النوع االجتماعي

• عي خدمات 	 تقدم عيادات وفرق الطب ال�ش
متخصصة وتتعاون مع عيادات اإلرشاد 

األ�ي.

• البيئة المادية لغالبية أماكن إجراء المقابالت 	
ي الحد األد�ف من  مع النساء والفتيات ال تل�ب

المعاي�ي المقبولة.
• عي إىل اإلدارة 	 تفتقر عيادات الطب ال�ش

ال�يرية لالغتصاب )مستلزمات الوقاية بعد 
ي بعضها من ثغرات 

التعرض لالعتداء(، وتعا�ف
ي البنية التحتية.

�ف
• ي غرفة العنف القائم عىل 	

ساعات العمل �ف
ي 

ي مستش�ف الشفاء �ف
النوع االجتماعي �ف

ف أن ضباط االتصال  ي ح�ي
غزة محدودة، �ف

ف بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي  المعني�ي
ي مراكز الرعاية الصحية األولية ومكاتب 

�ف
ي الضفة الغربية وغزة يعملون 

المديريات �ف
ضمن ساعات عمل محدودة.

 2 1

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، تموز/يوليو 2021.
-االجتماعي �ف صندوق األمم المتحدة للسكان، تقييم تدخالت الصحة النفسية والدعم النفسي  14
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القوى العاملة 
والتدريب

• ف بالعنف 	 ازداد عدد ضباط االتصال المعني�ي
القائم عىل النوع االجتماعي من 67 إىل 90 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة.
�ف
• وصلت جهود بناء قدرات مقدمي الخدمات 	

ي مجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
�ف

ي وزارة الصحة 
إىل 300 موظف وموظفة �ف

عىل مدى السنوات الثالث الماضية، ولكنها 
ال تزال عىل المستوى التمهيدي.

• ف بالعنف 	 تل�ت بعض ضباط االتصال المعني�ي
 عىل 

ً
القائم عىل النوع االجتماعي تدريبا

ي للعنف ضد المرأة  نظام المرصد الوط�ف
)المرصد(.

• لم يتسن إعطاء األولوية لتدريب ضباط 	
االتصال والفرق المعنية بالعنف القائم 

عىل النوع االجتماعي بسبب انتشار جائحة 
كوفيد-19. وال توجد برامج تدريب تمهيدي 

ف الجدد. للموظف�ي
• ليست جميع فرق العنف القائم عىل النوع 	

االجتماعي مدربة عىل استخدام نظام 
المرصد.

• ف بناًء 	 ف المعين�ي لم يتم اختيار الموظف�ي
عىل معاي�ي محددة، كما أن العمل المتعلق 

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ليس 
، مما يقوض  ي

جزءًا من وصفهم الوظي�ف
ي غرف االرشاد 

المساءلة. وبالمثل، يعمل �ف
. ي غزة متطوعون من المستش�ف

اال�ي �ف

آليات الرقابة 
والشكاوى

• طرأت تحسينات عىل مراقبة جودة خدمات 	
ف  العنف القائم عىل النوع االجتماعي وإن تب�ي

ة. أنها ليست كب�ي

• آليات مراقبة األداء ومعالجة الشكاوى غ�ي 	
مجهزة بشكل يتيح معالجة نقاط الضعف 
ي تقديم خدمات العنف 

أو سوء السلوك �ف
. القائم عىل النوع االجتماعي

موازنة خدمات 
العنف القاسم عىل 

النوع االجتماعي

• ي العادة للتدريب بشأن 	
الموازنات متاحة �ف

، وذلك  العنف القائم عىل النوع االجتماعي
باألساس من موارد خارجية.

• ي التمويل، إذ 	
ي الخدمات من نقص كب�ي �ف

تعا�ف
ي  تعتمد بشكل اساسي عىل التمويل الخار�ب

المتاح بشكل متقطع. والموازنة المتاحة 
لخدمات الوقاية من العنف القائم عىل النوع 

االجتماعي واالستجابة له محدودة وغ�ي 
 لهذا الغرض.

ً
مكرسة خصيصا

• تعد خدمات الصحة النفسية والدعم 	
 داخل 

ً
-االجتماعي األقل دعما النفسي

الوزارة، إذ أن أقل من %2 من موازنة وزارة 
الصحة مخصصة للصحة النفسية والدعم 

، فضاًل عن أنها مخصصة  -االجتماعي النفسي
باألساس لمستشفيات األمراض العقلية.

) ي ذلك نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي
نظام إدارة المعلومات )بما �ن

نظم اإلبالغ عن 
بيانات العنف 

القائم عىل النوع 
االجتماعي

• ي للعنف ضد المرأة 	 تم اعتماد المرصد الوط�ف
ي مع 

و�ف )المرصد(،15 وتم دمج النظام اإللك�ت
نظام المعلومات الصحية عىل المستوى 
ي الضفة 

المركزي ومستوى المديريات �ف
الغربية، مما عزز توحيد بيانات العنف القائم 

. عىل النوع االجتماعي

• ؛ 	
ً
نت وقيد التجربة حاليا النظام متصل باإلن�ت

ويتطلب نموذج جمع البيانات مزيدًا من 
التعديل لتعزيز ال�ية.

• خالل الجائحة، تعرقلت عملية اإلبالغ 	
ف  بسبب تناوب ضباط االتصال المعني�ي

ي العمل 
بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

عىل أولويات أخرى كلفوا بها.
• ي غزة آلية إبالغ 	

ال تستخدم وزارة الصحة �ف
خاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي أو 

ذات صلة بالمرصد.

 2 1

15  أعدته اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة )بقيادة وزارة شؤون المرأة(.
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نظام إدارة 
معلومات العنف 
القائم عىل النوع 

االجتماعي

• ي األولويات الناجم عن 	
نتيجة التحول �ف

الجائحة، استعيض عن نظام إدارة معلومات 
العنف القائم عىل النوع االجتماعي بأداة 

5Ws )أدوات االستفهام الخمس( التابعة 
آللية اإلبالغ لدى مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية )من يفعل ماذا وأين وم�ت ولصالح 
من(، مما أدى إىل جمع مجموعة  من 

البيانات المختلفة.
• تم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم عىل 	

ي تل�ت فيها الناجون  النوع االجتماعي ال�ت
نت  والناجيات اإلرشاد عن بعد ع�ب اإلن�ت

ي الساخن.
وخدمات الخط الهات�ف

• تم تطوير نظام محدث إلدارة معلومات 	
، وسيتم  العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي الضفة 
تجربته بواسطة 13 مؤسسة أهلية �ف

ي عام 16.2022
الغربية وغزة �ف

• أدى تعليق نظام إدارة معلومات العنف 	
القائم عىل النوع االجتماعي إىل تعطيل 

اإلبالغ عن حوادث هذا العنف؛ فلم يبلغ 
ي عام 2021.

النظام عن أي حاالت �ف
• من المرجح أن يستمر فصل نظام إدارة 	

معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
+ عن نظم المعلومات التابعة لوزارة الصحة 

ي ذلك المرصد، مما 
وآليات اإلبالغ، بما �ف

ف بيانات العنف القائم  يوسع الفجوة ب�ي
ي السياقات اإلنمائية 

عىل النوع االجتماعي �ف
واإلنسانية.

أدوات جمع 
البيانات الموحدة 

والمنسقة ع�ب 
القطاعات

• تبنت وزارة الصحة نموذج جمع البيانات 	
الموحد الخاص بالمرصد إىل جانب نظم 
إدارة المعلومات الخاصة بمراكز الرعاية 
الصحية األولية والمستشفيات التابعة 

للوزارة، وهي خطوة تمكن القطاع من جمع 
بيانات موحدة.

• ي مرحلة 	
ال يزال تنفيذ نظام المرصد وأدواته �ف

البداية - ويتطلب نموذج جمع البيانات 
مزيدًا من التعديل لتعزيز ال�ية وعدم 

. ف التمي�ي

حماية البيانات / 
المعلومات

• نقل عمليات جمع البيانات واإلبالغ عن 	
 من االستمارات الورقية إىل 

ً
الحاالت تدريجيا

 إىل نظام المرصد. 
ً
ونيا إدخال البيانات إلك�ت

وهذا األمر يعزز أمن البيانات.

• ال يوجد بروتوكول لتبادل المعلومات. 	
• ف المعلومات الورقية 	 تتطلب قضايا ترم�ي

ي النظام عىل 
وحمايتها مزيدًا من التطوير �ف

ي قطاع الصحة وع�ب 
ف �ف مستوى المستخدم�ي

القطاعات.

استخدام 
المعلومات 

وإدارتها

• يتيح المرصد لوزارة الصحة أن تعد التقارير 	
وتعالج البيانات بحيث تستن�ي بها أنشطة 
ي مجال العنف القائم عىل 

وزارة الصحة �ف
. النوع االجتماعي

• تم اعتماد النظام مؤخرًا وال يزال قيد 	
التجربة، ولذلك ليس من الواضح بعد كيف 
ستستخدم البيانات عىل المستوى القطاعي 

ي االعتبار أن 
وع�ب القطاعات، مع األخذ �ف

 مختلفة 
ً
ف اآلخرين يستخدمان نظما القطاع�ي

إلدارة المعلومات.

 2 1

/يناير 2022. ي
، كانون الثا�ف ف صندوق األمم المتحدة للسكان، التقرير السنوي لعام 2021 – فلسط�ي  16
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استمرارية خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي وخصائصها

أطر السياسات 
والتشريعات

أظهرت النقاط التالية استمرار التزام قطاع العدالة 
والشرطة بالسياسات: 

• تم وضع خطط عمل طارئة لجميع جهات 	
إنفاذ القانون وأقرها مجلس الوزراء لالستجابة 

إىل تزايد مخاطر العنف القائم عىل النوع 
االجتماعي ضد النساء والفتيات نتيجة لتداب�ي 

مكافحة الجائحة. 
• طة المدنية الفلسطينية التابعة 	  أقرت ال�ش

ي غزة النسخة القديمة 
لوزارة الداخلية �ف

ي )نسخة عام  من بروتوكول اإلحالة الوط�ف
 .)2013

• ي الضفة الغربية سن 	
عي �ف رفع القضاء ال�ش

، وهي خطوة يمكن أن 
ً
الزواج إىل 18 عاما

تخفف من خطر تعرض الفتيات لعنف 
العش�ي من قبل أزواجهن.

• وع قانون حماية األ�ة العديد 	 واجه م�ش
من حمالت المعارضة، وبالتاىلي ال يزال قيد 

المراجعة من قبل مجلس الوزراء للقراءة 
الثالثة.

• تم تضييق والية النيابة العامة المتخصصة 	
لمعالجة حوادث العنف األ�ي فقط، 

ي عمل النيابة العامة 
مما يش�ي إىل تراجع �ف

المتخصصة عىل العنف القائم عىل النوع 
17. االجتماعي

• ف أن إقرار بروتوكول اإلحالة يمثل 	 ي ح�ي
�ف

ي غزة، فإن نسخة عام 
خطوة إىل األمام �ف

ي 
ي من العديد من القيود، بما �ف

2013 تعا�ف
ي التنفيذ.

ذلك تحديات لم يتم حلها �ف
• ف 	 ف ارتبط رفع سن الزواج بتمك�ي ي ح�ي
�ف

ف من إجراء استثناءات، لم  عي�ي القضاة ال�ش
يتم وضع معاي�ي واضحة بشأن االستثناءات 

ي يمكن السماح بها. وعالوة عىل ذلك،  ال�ت
ي ال ينطبق عىل غزة 

فإن هذا اإلصالح القانو�ف
ورة. بال�ف

الوحدات/الفرق 
المتخصصة لتقديم 

خدمات العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي

• ي وحدات حماية 	
واصلت الفرق المتخصصة �ف

ي الوحدات اإلحدى 
األ�ة واألحداث التوسع �ف

ي جميع 
ة ومجمعات الخدمات الموحدة �ف ع�ش

مديريات الضفة الغربية.
• تم إنشاء قسم لحماية األ�ة والطفل داخل 	

طة الفلسطينية عىل المستوى المركزي  ال�ش
ي مدينة غزة إىل جانب خمس غرف/مكاتب 

�ف
ي المديريات.11

لحماية األ�ة والطفل �ف
• يقدم القضاء والنيابة المتخصصان الخدمات 	

للنساء والفتيات الناجيات من العنف األ�ي 
ي الضفة الغربية.

�ف

• ي غزة 	
ال يزال قسم حماية األ�ة والطفل �ف

 غ�ي مكتمل النمو.
ً
حاليا

• ي 	 خدمات النيابة العامة المتخصصة تستث�ف
 النساء والفتيات ضحايا العنف 

ً
حاليا

ىلي من الخدمات 
ف الجنسي خارج الفضاء الم�ف

المتخصصة. 
• ال يستفيد جميع النساء والفتيات الناجيات 	

ي 
من العنف من خدمات متخصصة �ف

ي القضايا ألنه ال يوجد 
ي والفصل �ف

التقا�ف
نظام لضمان تنفيذ عمليات تركز عىل العنف 

. القائم عىل النوع االجتماعي
• ي العنف القائم عىل النوع 	

ال يوجد تخصص �ف
ي غزة.

ي النيابة والقضاء �ف
االجتماعي �ف

11 2 1

، 2021 )مسودة(، وتم تأكيد  ف ي فلسط�ي
/العنف ضد المرأة �ف ي خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

هيئة األمم المتحدة للمرأة، مذكرة مفاهيمية عن التقدم �ف  17
هذه المالحظة من قبل النيابة العامة المتخصصة.

طة عىل المستوى المركزي، وقامت ح�ت  ي ال�ش
ي تعمل بشكل وثيق مع قسم حماية األ�ة والطفل �ف ي غزة، ال�ت

ف النساء �ف مقابلة فردية، مديرة مركز حياة بحماية وتمك�ي  18
طة الفلسطينية عىل مستوى المديريات للتعامل مع الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي وإحالتهن إىل قسم حماية  اآلن بتدريب 100 ضابطة من ال�ش

األ�ة والطفل المركزي.
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توفر خدمات العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي

• طورت وحدة حماية األ�ة واألحداث 	
خدماتها الطارئة وضمنت توف�ي خدمات 

ف آلخر للنساء  اإليواء المؤقت من ح�ي
ات اإلغالق  والفتيات الناجيات خالل ف�ت

المرتبطة بالجائحة.
• طة الفلسطينية 	 أصبحت خدمات ال�ش

ي العنف القائم عىل النوع 
المتخصصة �ف

ي 
 �ف

ً
االجتماعي لأل� واألطفال متاحة نسبيا

غزة من خالل غرف/مكاتب حماية األ�ة 
ي تستقبل الناجيات  ي المديريات ال�ت

والطفل �ف
وتحيلهن.

• ي الضفة 	
تم تقليص خدمات النيابة والقضاء �ف

 عىل 
ً
الغربية أثناء الجائحة، مما أثر سلبا

اإلجراءات القانونية.
• طة الفلسطينية 	 ي غزة، ال تزال خدمات ال�ش
�ف

المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
)حماية األ�ة والطفل( هشة وغ�ي مكتملة 

النمو.

التغطية الجغرافية 
والفئات المعرضة 

للخطر

• تقدم وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
ي جميع مديريات الضفة الغربية، 

الخدمات �ف
فيما يغطي قسم حماية األ�ة والطفل 

والغرف ذات الصلة مديريات غزة.
• أصبحت وحدات حماية األ�ة تملك القدرة 	

عىل إدارة حوادث العنف القائم عىل النوع 
ي تطال النساء والفتيات ذوات  االجتماعي ال�ت

اإلعاقة.
• يقدم مجمع الخدمات الموحدة التابع 	

ي رام هللا الخدمات لجميع 
طة �ف لل�ش

محافظات الضفة الغربية.
• ي مجال 	

تقدم النيابة العامة المتخصصة �ف
ي جميع محافظات الضفة 

األ�ة خدماتها �ف
الغربية.

• خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 	
 H2 ي المنطقة )ج( والمنطقة

غ�ي متوفرة �ف
قية. والقدس ال�ش

• ي غزة، ال تزال خدمات حماية األ�ة والطفل 	
�ف

غ�ي مكتملة النمو.

تيسر الوصول 
إلى خدمات العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي

• ي الضفة الغربية، أدرجت وحدات حماية 	
�ف

األ�ة واألحداث خدمة خط المساعدة 
للناجيات من العنف القائم عىل النوع 

االجتماعي وحسنت الخدمات المقدمة 
للنساء والفتيات الناجيات ذوات اإلعاقة.

• ي غزة، قد تتسبب إحالة النساء والفتيات 	
�ف

الناجيات من المديريات إىل قسم حماية 
األ�ة والطفل المركزي بدفع النساء إىل 

اإلحجام عن التوجه إىل الخدمات.

تقييم المخاطر 
والتخطيط للسالمة

• واصلت وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
ف تداب�ي  والنيابة العامة المتخصصة تحس�ي
السالمة والتخفيف من المخاطر لحماية 
النساء والفتيات الناجيات وطواقم عمل 

الوحدات.
• يعمل مركز االيواء الذي تديره مؤسسة أهلية 	

ي غزة عىل تقييم المخاطر والتخفيف منها، 
�ف

باإلضافة إىل تعزيز تداب�ي الحماية.

• آليات الحماية أثناء نقل الناجيات ليست 	
 عىل أكمل وجه، مما يعرض سالمة 

ً
دائما

الناجيات ومقدمي الخدمات عىل حد سواء 
للخطر.

• ال يزال ضمان الحماية أثناء نقل النساء 	
والفتيات الناجيات ع�ب المناطق الخاضعة 

ي 
ف )ب( و)ج( �ف للسيطرة اإل�ائيلية )المنطقت�ي

. الضفة الغربية( يمثل تحدياً
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•الخصوصية والسرية توجد بعض وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
طة  ي مواقع خاصة منفصلة عن مراكز ال�ش

�ف
الفلسطينية.

• ي رام هللا 	
يوجد مجمع الخدمات الموحد �ف

ي منطقة خاصة ويمكن الوصول إليه من 
�ف

مداخل مختلفة.
• تكفل وحدة حماية األ�ة واألحداث والنيابة 	

ي بالعنف  العامة المتخصصة والقضاء المع�ف
ضد المرأة الخصوصية وال�ية.

• ي قسم حماية األ�ة والطفل مدخل 	
يتوفر �ف

ي مب�ف 
منفصل، عىل الرغم من أنه يقع �ف

طة. ال�ش

• ال يزال وجود غالبية وحدات حماية األ�ة 	
طة يحد من  واألحداث داخل مراكز ال�ش
ال�ية والخصوصية. كما يسبب نقص 
الموارد اىل تعرقل جهود نقل الوحدات 

• ال تزال غرف/مكاتب وخدمات حماية األ�ة 	
ي غزة بدائية وال تضمن 

والطفل الحالية �ف
ورة. الخصوصية بال�ف

• ف تقارير مقابالت العنف القائم عىل 	 ال يتم ترم�ي
النوع االجتماعي كإجراء معياري.

العناصر التأسيسية

إجراءات العمل 
الموحدة المشتركة 

بين القطاعات 
ومسارات اإلحالة

• أعدت وحدة حماية األ�ة واألحداث والنيابة 	
العامة مبادئ توجيهية إلدارة حوادث وقوع 

. ي
و�ف النساء ضحايا للعنف اإللك�ت

• أعدت النيابة العامة مبادئ توجيهية قانونية 	
لإلدارة الفعالة لقضايا العنف ضد المرأة.

• وضع مجلس القضاء األعىل إجراءات عمل 	
ي القضايا بطريقة مراعية 

موحدة للفصل �ف
. للنوع االجتماعي

• ي غزة بروتوكول 	
اعتمدت وزارة الداخلية �ف

ي لعام 2013 لتوجيه خدمات  اإلحالة الوط�ف
ي قسم 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
حماية األ�ة والطفل.

• مستوى دمج وتنفيذ إجراءات العمل الموحدة 	
ف  والمبادئ التوجيهية ومسارات اإلحالة ب�ي

وحدة حماية األ�ة واألحداث والنيابة 
والقضاء غ�ي متسق، مما يقوض االستجابة 

الفعالة لحوادث العنف القائم عىل النوع 
. االجتماعي

• تنظيم خدمات العنف القائم عىل النوع 	
ي غزة 

طة ونظام العدالة �ف ي ال�ش
االجتماعي �ف

ي الضفة 
يتطور بمعزل عن النظم القائمة �ف

الغربية، مما يزيد من التفكك.

البنية التحتية 
لوحدات العنف 

القائم على النوع 
االجتماعي و/أو 

ساعات عمل الفرق

•  ثالث وحدات 	
ً
ي الضفة الغربية، توجد حاليا

�ف
حماية األ�ة واألحداث ومجمعات الخدمات 
طة،  ي مبان منفصلة عن مراكز ال�ش

الموحدة �ف
طة  ويتضمن التخطيط المستقبىلي لل�ش

ي لوحدات إضافية. الفلسطينية النقل التدري�ب
• تجري تحسينات متفرقة عىل البيئة المادية 	

لوحدات حماية األ�ة واألحداث. 

• ي غزة 	
غرف/مكاتب حماية األ�ة والطفل �ف

مجهزة بشكل بسيط وتشكل جزءًا من مراكز 
ف ال تتمتع وحدات حماية  ي ح�ي

طة، �ف ال�ش
ي الضفة الغربية ببيئة 

األ�ة واألحداث �ف
. مادية تر�ت إىل المعاي�ي
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القوى العاملة 
والتدريب

• ي وحدات 	
ف �ف ف المتخصص�ي ازداد عدد الموظف�ي

حماية األ�ة واألحداث من 106 إىل 152 
ضابطا من بينهم 60 امرأة يقدمن الخدمات 
ي وحدات حماية األ�ة واألحداث اإلحدى 

�ف
ي جميع 

ع�ش ومجمعات الخدمات الموحدة �ف
مديريات الضفة الغربية.

• يتل�ت موظفو وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
 يشمل مؤخرًا إدارة 

ً
 ومتخصصا

ً
 أوليا

ً
تدريبا

حاالت النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
•  وموظفة لحماية 	

ً
ف 19 موظفا ي غزة، تم تعي�ي

�ف
ي 

األ�ة والطفل )معظمهم من اإلناث( �ف
( وغرف/ ف القسم المركزي )سبعة موظف�ي

ف  ة موظف�ي مكاتب المديريات الخمس )ع�ش
+ اثنان احتياطيان( لتقديم الخدمات للنساء 

والفتيات الناجيات من العنف القائم عىل 
19. النوع االجتماعي

• طة 	 تم تدريب حواىلي 100 موظفة من ال�ش
ي غزة )20 لكل مديرية - 

المدنية الفلسطينية �ف
جميعهن من اإلناث( عىل إدارة وإحالة النساء 

والفتيات الناجيات من العنف القائم عىل 
20. النوع االجتماعي

• ي النيابة العامة 	
 �ف

ً
 عاما

ً
تل�ت حواىلي 25 نائبا

ف   من القضاة المعني�ي
َ
المتخصصة و30 قاضيا

 عىل 
ً
 متخصصا

ً
بالعنف ضد المرأة تدريبا

ي قضايا العنف ضد المرأة 
ي والفصل �ف

التقا�ف
بطريقة مراعية للنوع االجتماعي.

• ال يتمتع موظفو وحدات حماية األ�ة 	
واألحداث بالمهارات الالزمة لتقديم الدعم 
عن بعد للنساء والفتيات الناجيات عندما 

يتعذر الوصول إىل الخدمات.
• 	 

ً
 دوريا

ً
 نفسيا

ً
ال يتل�ت الموظفون دعما

)مساعدة المساعدين( للحفاظ عىل األداء 
الجيد والخدمات ذات الجودة.

• ف بناًء عىل معيار محدد 	 ف الموظف�ي لم يتم تعي�ي
ي مجال العنف 

للقدرة والجاهزية للعمل �ف
. القائم عىل النوع االجتماعي

• ي حماية األ�ة والطفل 	
حجم القوى العاملة �ف

ي غزة وأنشطة بناء القدرات المتعلقة 
�ف

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ال تر�ت إىل 
مستوى الخدمات المتخصصة المطلوبة.

آليات الرقابة 
والشكاوى

• ي وحدات حماية األ�ة 	
يتم رصد أداء موظ�ف

واألحداث من خالل زيارات فصلية وتقارير 
. ف وتقييمات لعمل الموظف�ي

• تتوفر لدى كل من النيابة العامة والقضاء 	
آليات داخلية خاصة بهما من خالل دوائر 

. ي
التفتيش القضا�ئ

• ال توجد آليات لتقديم الشكاوى لمعالجة 	
ي تقديم 

نقاط الضعف أو سوء السلوك �ف
خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 

ي وحدات حماية األ�ة 
من قبل موظ�ف

ي إنفاذ القانون 
هم من موظ�ف واألحداث وغ�ي

ي هذا القطاع.
ف �ف المتخصص�ي

موازنة خدمات 
العنف القا\م على 

النوع االجتماعي

• يعتمد تطوير وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
ي الغالب عىل األموال الخارجية.

�ف
• الموارد المالية لوحدات حماية األ�ة 	

طة الفلسطينية  واألحداث داخل ال�ش
 لخدمات 

ً
محدودة وغ�ي مكرسة خصيصا

. العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 2 1

طة النسائية – غزة. طة الفلسطينية، رئيسة ال�ش مقابلة فردية، وزارة الداخلية – ال�ش  19
طة عىل المستوى المركزي، وقامت ح�ت  ي ال�ش

ي تعمل بشكل وثيق مع قسم حماية األ�ة والطفل �ف ي غزة، ال�ت
ف النساء �ف مقابلة فردية، مديرة مركز حياة بحماية وتمك�ي  20

طة الفلسطينية عىل مستوى المديريات للتعامل مع الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي وإحالتهن إىل قسم حماية  اآلن بتدريب 100 ضابطة من ال�ش
األ�ة والطفل المركزي.
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الثغرات/التحدياتالتطورات الرئيسية )2019-2021(

نظام إدارة المعلومات )بما في ذلك نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي(

نظم اإلبالغ عن 
بيانات العنف 

القائم على النوع 
االجتماعي

• أعربت وحدات حماية األ�ة واألحداث عن 	
استعدادها لتكييف برمجيات المرصد بما 

يتوافق مع نظام إدارة المعلومات الخاص بها. 
ومع ذلك، فإنها تواصل استخدام نظام إدارة 

المعلومات الخاص بها لإلبالغ عن حوادث 
ي 

، بما �ف العنف القائم عىل النوع االجتماعي
ذلك استخدام النماذج الورقية عىل مستوى 
المديريات. وهي توفر بيانات العنف القائم 

عىل النوع االجتماعي عند الطلب.
• يواصل مجلس القضاء األعىل والنيابة العامة 	

المتخصصة استخدام نظام إدارة المعلومات 
ان” الذي يفتقر إىل مكون خاص بالعنف  ف “م�ي

. القائم عىل النوع االجتماعي

• ي نظام إدارة معلومات 	
لم يتم تثبيت المرصد �ف

وحدات حماية األ�ة واألحداث بسبب 
، األمر  ف مشاكل فنية وعدم توافق النظام�ي

الذي ال يزال بحاجة إىل حل.
• ف نظام إدارة معلومات 	 نظرًا لعدم التوافق ب�ي

وحدات حماية األ�ة واألحداث ونظام 
ي يتم  ان”، فإن البيانات ال�ت ف المرصد ونظام “م�ي

إعدادها غ�ي متوافقة.
• هناك حاجة إىل نظم تتبع موحدة.	

نظام إدارة معلومات 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي

• ي 	
خالل الجائحة وما نتج عنها من تحول �ف

األولويات، استعيض عن نظام إدارة معلومات 
العنف القائم عىل النوع االجتماعي بآلية 

اإلبالغ 5Ws الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية.

• تم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم عىل 	
ي تل�ت فيها الناجون  النوع االجتماعي ال�ت

نت  والناجيات اإلرشاد عن بعد ع�ب اإلن�ت
ي الساخن.

وخدمات الخط الهات�ف
• تم تطوير نظام محدث إلدارة معلومات 	

العنف القائم عىل النوع االجتماعي + وسيتم 
ي الضفة 

تجريبه بواسطة 13 مؤسسة أهلية �ف
ي عام 2022.21

الغربية وغزة �ف

• أدى تعليق نظام إدارة معلومات العنف القائم 	
عىل النوع االجتماعي إىل تعطيل اإلبالغ عن 

حوادث هذا العنف؛ فلم يبلغ عن أي حاالت 
ي عام 2021.

من خالل النظام �ف
• من المرجح أن يستمر فصل نظام إدارة 	

معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ي 

+ عن نظم المعلومات وآليات اإلبالغ �ف
ي ذلك المرصد، 

طة والعدالة، بما �ف قطاع ال�ش
ف بيانات العنف القائم  مما يوسع الفجوة ب�ي
ي السياقات اإلنمائية 

عىل النوع االجتماعي �ف
واإلنسانية.

أدوات جمع البيانات 
الموحدة والمنسقة 

عبر القطاعات

• واصلت وحدات حماية األ�ة واألحداث 	
استخدام أدواتها المخصصة لجمع البيانات، 

طة  ي االحتياجات المحددة لل�ش ي تل�ب وال�ت
الفلسطينية.

• طة والنيابة 	 نماذج جمع البيانات لدى ال�ش
العامة المتخصصة ومجلس القضاء 

األعىل ليست متجانسة وال يتم تنسيقها 
ي القطاعات 

مع مستخدمي نظام المرصد �ف
األخرى، مما يجعل من غ�ي الممكن 

استخالص بيانات قطاعية ووطنية موثوقة.

حماية البيانات / 
المعلومات

• ف 	 ف مخول�ي يتم جمع البيانات بواسطة موظف�ي
بذلك وترسل من وحدات حماية األ�ة 

ي المديريات إىل المستوى 
واألحداث �ف

. ونياً المركزي إلك�ت

• ، وتظل ال�ية 	 ف م�ي النماذج الورقية ال تعتمد ال�ت
مرهونة بتقدير المسؤول المخول بالوصول 

إىل البيانات.
• ال يوجد بروتوكول لتبادل المعلومات.	

استخدام المعلومات 
وإدارتها

• تقوم وحدات حماية األ�ة واألحداث بإنشاء 	
البيانات/التقارير من نظامها الخاص وتبلغ 

عن أنشطة الوحدات وتقدم تقارير إحصائية 
إىل القطاعات األخرى عند الطلب.

• البيانات المستخلصة غ�ي متوافقة مع 	
ف اآلخرين، مما يجعل من الصعب  القطاع�ي

. ي استخدامها عىل المستوى الوط�ف
• ي إصالح السياسات 	

استخدام البيانات �ف
محدود.

11 2 1

/يناير 2022. ي
، كانون الثا�ف ف 21  صندوق األمم المتحدة للسكان، التقرير السنوي لعام 2021 – فلسط�ي
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الخدمات االجتماعية

العنارص الرئيسية 
لحزمة الخدمات 

األساسية

الثغرات/التحدياتالتطورات الرئيسية )2019-2021(

استمرارية خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخصائصها

أطر السياسات 
يعات والت�ش

• وضعت وزارة التنمية االجتماعية خطة عمل 	
ايد مخاطر العنف القائم  ف طارئة لالستجابة ل�ت

عىل النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات نتيجة 
لتداب�ي مكافحة الجائحة - أي عمليات اإلغالق.

• ف القطاعات مع 	 كة ب�ي  وضعت اتفاقيات مش�ت
طة الفلسطينية والنيابة العامة، ووقعت  ال�ش
مذكرات تفاهم مع أبرز المؤسسات األهلية 
 لنظام 

ً
لتوجيه تنفيذ خدمات متكاملة وفقا

ي المحدث. اإلحالة الوط�ف
• ي الضفة الغربية، اعتمدت الوزارة سياسة 	
�ف

ي مراكز اإليواء، 
للخدمات الشاملة للجميع �ف

وسيتم تعديل إجراءات العمل الموحدة لمراكز 
اإليواء بحيث تعكس هذه السياسة.

• غياب قانون حماية األ�ة يقوض 	
ي تتخذها وزارة  تداب�ي الحماية ال�ت
ك فجوة  التنمية االجتماعية وي�ت
ي قطاع العدالة تسمح 

قانونية �ف
باإلفراج عن الجناة، مما يعطل 

خدمات الحماية.
• ية 	 تشكل محدودية الموارد الب�ش

والمالية والفنية لدى وزارة التنمية 
 مستمرًا أمام 

ً
االجتماعية تحديا

تطبيق سياسات العنف القائم عىل 
النوع االجتماعي وخدمات الوقاية 

ي القطاع.
واالستجابة �ف

• 	 
ً
ي غزة، ال يزال إطار السياسات متباينا

�ف
ي الضفة الغربية، 

عن اإلطار القائم �ف
-السياسي  ي

حيث أن االنقسام الجغرا�ف
قد ترك وزارة التنمية االجتماعية غ�ي 
ي طرأت  مواكبة ألحدث التطورات ال�ت

ي الضفة 
عىل السياسات الوطنية �ف

الغربية.

الوحدات/الفرق 
المتخصصة لتقديم 

خدمات العنف 
القائم عىل النوع 

االجتماعي

• ي الضفة الغربية، تم تعديل هيكلية دائرة 	
�ف

ي وزارة التنمية االجتماعية لتشمل 
شؤون المرأة �ف

 ، ثالثة أقسام تتناول مسائل النوع االجتماعي
والتدريب/بناء القدرات، وحماية النساء من 

العنف، مما حسن من توجيه الخدمات المقدمة 
للنساء والفتيات الناجيات من العنف وعزز 

تكاملها.
• ي 	

توجد لدى الوزارة 12 وحدة لحماية المرأة �ف
ي الضفة الغربية 

مديريات التنمية االجتماعية �ف
يديرها 15 مرشدًا ومرشدة متخصصة.

• ي غزة خدمات 	
تقدم وزارة التنمية االجتماعية �ف

ة مرشدين لحماية  حماية الطفل من خالل ع�ش
الطفل وخدمات اإليواء للنساء والفتيات 

ي حاالت الخطورة العالية.
الناجيات �ف

• ي غزة 	
تفتقر وزارة التنمية االجتماعية �ف

إىل الهيكلية المؤسسية الالزمة لتوف�ي 
خدمات العنف القائم عىل النوع 

االجتماعي للنساء والفتيات.
• تتخذ خدمات العنف القائم عىل النوع 	

ي الغالب طابع 
ي غزة �ف

االجتماعي �ف
الخدمات اإلنسانية، وبالتاىلي تقدمها 

, عالوة  مؤسسات أهلية بشكل رئيسي
ف وزارة  ي الروابط ب�ي

عىل ذلك، تعا�ف
ي كل من الضفة 

التنمية االجتماعية �ف
الغربية وغزة من الهشاشة.
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العنارص الرئيسية 
لحزمة الخدمات 

األساسية

الثغرات/التحدياتالتطورات الرئيسية )2019-2021(

توفر خدمات العنف 
القائم عىل النوع 

االجتماعي

• ي الضفة الغربية، واصلت وزارة التنمية 	
�ف

االجتماعية تقديم الخدمات األساسية 
 ، المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي

وضمنت توافر هذه الخدمات وشمولها للفئات 
 من النساء الناجيات من العنف، بما 

ً
ضعفا االك�ث

ي ذلك أثناء حاالت الطوارئ.
�ف

• ال تزال خدمات العنف القائم عىل 	
ي 

النوع االجتماعي تواجه تحديات �ف
مجال اإلحالة إىل خدمات الصحة 

النفسية، وتوف�ي فرص التعليم، 
ف االقتصادي، وخلق فرص  والتمك�ي
العمل، باإلضافة إىل توف�ي السكن 

وري للنساء بعد مغادرتهن مراكز  ال�ف
اإليواء، وكل ذلك يعيق إعادة تأهيل 

وإدماج النساء والفتيات الناجيات.
• لم تكن خدمات اإليواء متاحة 	

للحاالت الجديدة خالل الجائحة.22

التغطية الجغرافية 
والفئات المعرضة 

للخطر

• تقدم وزارة التنمية االجتماعية خدمات عىل 	
، عىل الرغم من القيود عىل  ي الصعيد الوط�ف

الموارد.
• ي الضفة الغربية، أصبحت الخدمات شاملة 	
�ف

لجميع الفئات الضعيفة من النساء والفتيات 
الناجيات، بمن فيهن السجينات السابقات، 

والمشتغالت بتجارة الجنس، والمدمنات عىل 
، وذوات اإلعاقة العقلية المعتدلة،  العقاق�ي

والنساء ذوات اإلعاقة.
• ي غزة 	

يقدم عدد قليل من المؤسسات األهلية �ف
، بما  خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي ذلك اإليواء للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
�ف

القادرات عىل خدمة أنفسهن.

• ية 	 ي غزة، ال تزال الموارد الب�ش
�ف

والفنية والمالية المحدودة لوزارة 
التنمية االجتماعية تعيق التغطية 

الكاملة للخدمات من حيث المناطق 
الجغرافية.

• ال تستفيد العديد من الفئات الضعيفة 	
ي غزة 

من النساء والفتيات الناجيات �ف
ي القطاع بسبب 

من خدمات الحماية �ف
االفتقار إىل اإلرادة السياسية لمعالجة 
سياسات وخدمات العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي بشكل شامل.

تي� الوصول إىل 
خدمات العنف 

القائم عىل النوع 
االجتماعي

• ي الضفة الغربية، وقعت وزارة التنمية 	
�ف

االجتماعية اتفاقيات مع المؤسسات األهلية 
ف  ف متخصص�ي ذات الصلة لتوف�ي موظف�ي

ي إجراء مقابالت مع الناجيات ذوات 
للمساعدة �ف

اإلعاقة. وشملت اتفاقيات مماثلة خدمات 
المؤسسات األهلية إلعادة إدماج النساء 

ي عائالتهن ومجتمعاتهن 
والفتيات الناجيات �ف

المحلية ورفع الوعي بشأن توافر الخدمات.

• ي 	
تواجه النساء والفتيات الناجيات �ف

المنطقة )ج( والمنطقة H2 والقدس 
ي الوصول إىل 

قية صعوبات �ف ال�ش
خدمات قريبة بسبب قضايا األمن 

والسالمة.
• الطاقة االستيعابية لخدمات اإليواء 	

محدودة، مما يقيد سياسات اإلدخال 
ي غزة. فقد حرمت الناجيات الجدد 

�ف
من الوصول إىل هذه الخدمات خالل 

الجائحة.

تقييم المخاطر 
والتخطيط للسالمة

• يتضمن بروتوكول اإلحالة المحدث إرشادات 	
واضحة عن تقييم المخاطر والتخطيط للسالمة 
للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم عىل 

, النوع االجتماعي
• ي 	

الفئات الضعيفة من الناجيات يجدن األمان �ف
مراكز اإليواء.

• من شأن غياب آليات الحماية الفعالة 	
أن يقوض سالمة الناجيات ومقدمي 

الخدمات.
• ي الضفة الغربية، ينطوي نقل النساء 	
�ف

والفتيات الناجيات إىل مراكز اإليواء 
ع�ب المنطقة )ج( عىل مخاطرة عالية 

ويتطلب عملية تنسيق مطولة مع 
األجهزة العسكرية اإل�ائيلية.

11 2 1

.2020 ، ف ي ش�ت أنحاء فلسط�ي
ىلي واأل�ي �ف

ف هيئة األمم المتحدة للمرأة، تقييم �يــــع بشأن كوفيد19- وخدمات العنف الم�ف  22
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•الخصوصية وال�ية ف وزيادة 	 قامت وحدات حماية المرأة بتحس�ي
حجم المساحات الخاصة المكرسة ألغراض 

ي الضفة 
ي مكاتب المديريات �ف

إجراء المقابالت �ف
الغربية.

• ف لتقارير الحوادث 	 ال يوجد ترم�ي
الورقية، وال يزال استخدام نماذج 

جوجل لإلبالغ عن الحاالت يشكل 
ًا عىل ال�ية. خطرًا كب�ي

• ي غزة، ال يوجد لدى وزارة الشؤون 	
�ف

االجتماعية ضباط اتصال أو وحدات 
لحماية المرأة مدربة عىل استقبال 

حاالت العنف القائم عىل النوع 
 . االجتماعي

العنارص التأسيسية

إجراءات العمل 
كة  الموحدة المش�ت

ن القطاعات  ب�ي
ومسارات اإلحالة

• شد العمل عىل العنف القائم عىل النوع 	 يس�ت
وتوكول اإلحالة  ي الضفة الغربية ب�ب

االجتماعي �ف
ي المحدث والمبادئ التوجيهية للتنفيذ  الوط�ف

ف القطاعات. كة ب�ي المش�ت
• ي غزة مؤخرًا 	

اعتمدت وزارة التنمية االجتماعية �ف
ي لعام 2013. واعتمدت  بروتوكول اإلحالة الوط�ف

ي تقدم خدمات اإليواء  المؤسسات األهلية ال�ت
ي طرق 

نظام اإلحالة المحدث لتعزيز التوافق �ف
العمل مع الضفة الغربية.

• توجد إجراءات العمل الموحدة لمراكز اإليواء 	
ي الضفة الغربية قيد المراجعة لتعكس 

الثالثة �ف
ي بروتوكول اإلحالة وسياسة 

ة �ف التحديثات األخ�ي
الخدمات الشاملة لجميع الفئات الضعيفة من 

النساء والفتيات الناجيات.
• ي الضفة الغربية 	

أصبحت معاي�ي مراكز اإليواء �ف
تشمل اآلن النساء والفتيات الناجيات من العنف 

من السجينات السابقات، والمشتغالت بتجارة 
، وذوات  الجنس، والمدمنات عىل العقاق�ي
اإلعاقات العقلية المعتدلة، والنساء ذوات 

اإلعاقة.

• تتخلف غزة عن مواكبة آخر 	
التحديثات عىل السياسات )بروتوكول 

اإلحالة، ومعاي�ي مراكز اإليواء 
وإجراءات العمل الموحدة(، مما يديم 
ي تقديم الخدمات 

الفجوات القائمة �ف
ف غزة والضفة  داخل القطاع وما ب�ي

الغربية.
• ي 	 لم يتناول نظام اإلحالة الوط�ف

المحدث والمبادئ التوجيهية حماية 
مقدمي خدمات العنف القائم عىل 

ف  النوع االجتماعي وإحالة الناج�ي
والناجيات إىل خدمات الصحة 

. -االجتماعي النفسية والدعم النفسي

البنية التحتية 
لوحدات العنف 
القائم عىل النوع 
االجتماعي و/أو 

ساعات عمل الفرق

• تم تعزيز المساحة ألماكن إجراء المقابالت مع 	
النساء والفتيات بشكل كب�ي من حيث المساحة 

والخصوصية.

• وحدات حماية المرأة ليست محمية 	
ك الناجيات  بأي آلية خاصة، مما ي�ت

ومقدمي الخدمات عرضة لخطر 
االعتداء من الجناة و/أو من قبل األ� 

رة. المت�ف
• ال يتم ضمان الوصول الشخصي 	

للنساء ذوات اإلعاقة إىل وحدات 
الحماية التابعة لوزارة التنمية 

ي جميع المديريات.
االجتماعية �ف

• ساعات عمل الخدمات محدودة 	
عىل مستوى المديريات والمستوى 

ي ذلك مراكز اإليواء، مما 
المركزي، بما �ف

يحد من وصول النساء والفتيات إىل 
الخدمة.
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القوى العاملة 
والتدريب

• 15 مرشدًا ومرشدة لحماية المرأة، 	
ً
يقوم حاليا

من بينهم رجل واحد، بتقديم خدمات متعلقة 
ي جميع 

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
مديريات الضفة الغربية من خالل 12 وحدة 

لحماية المرأة.
• تم تعزيز قدرات المرشدين من خالل دورات 	

تدريبية متخصصة عىل األطر والمجريات 
القانونية المتصلة بإدارة الحاالت، ودور المحاكم 

عية، ومعاملة النساء والفتيات ذوات  ال�ش
اإلعاقة، وكيفية معالجة المواقف السلبية تجاه 

الناجيات.
• ف لوحدات حماية 	 ف الفني�ي ف�ي تم تدريب الم�ش

المرأة من وزارة التنمية االجتماعية من خالل 
 ، ي اف الف�ف دورة دبلوم أكاديمي جامعي عىل اإل�ش
مما مكنهم من توجيه المرشدين بشكل أفضل 

وتعزيز جودة الخدمات.
• تلقت المرشدات واألخصائيات االجتماعيات 	

 وتدخالت لبناء 
ً
 مكثفا

ً
ي سجن النساء تدريبا

�ف
ف  ي مجال العنف ضد المرأة والعدالة ب�ي

القدرات �ف
. -االجتماعي ف والدعم النفسي الجنس�ي

• ي غزة، ال يوجد مرشدون ومرشدات 	
�ف

لحماية المرأة، لذا ال تزال خدمات 
 ، العنف القائم عىل النوع االجتماعي
ي ذلك مراكز اإليواء، دون الحد 

بما �ف
األد�ف من المعاي�ي المقبولة فيما يتعلق 

ف والقدرات الفنية  بطواقم الموظف�ي
المطلوبة.

• ف 	 ال يزال توظيف مرشدين إضافي�ي
ًا أمام مجال التغطية   كب�ي

ً
يشكل تحديا

بخدمات الوقاية واالستجابة للناجيات 
ي الضفة الغربية 

ومدى انتشارها �ف
وغزة.

•  لتلبية 	
ً
التدريب مصمم خصيصا

احتياجات القطاع – وال توجد معاي�ي 
هم للعمل  ف وتحض�ي الختيار الموظف�ي

ي مجال العنف القائم عىل النوع 
�ف

. االجتماعي

آليات الرقابة 
والشكاوى

• تشمل آلية رصد األداء لدى وزارة التنمية 	
االجتماعية اجتماعات وتقارير دورية، باإلضافة 

ي إدارة 
إىل تقييم متفرق للعمليات المتبعة �ف

الحاالت.

• ال توجد آلية شكاوى محددة لمعالجة 	
ي 

نقاط الضعف أو سوء السلوك �ف
تقديم خدمات العنف القائم عىل 

. النوع االجتماعي
• ي غزة، تفتقر وزارة التنمية االجتماعية 	
�ف

إىل ترتيبات تنظيمية متخصصة 
اف عىل خدمات العنف القائم  لإل�ش

عىل النوع االجتماعي وتنفيذها 
عىل المستوى المركزي ومستوى 

المديريات.

موازنة خدمات 
العنف القا\م عىل 

النوع االجتماعي

• تخصص موازنة محددة لإلدارة العامة لشؤون 	
ي تشمل دوائر ووحدات حماية المرأة  األ�ة، وال�ت

. ي تعالج العنف القائم عىل النوع االجتماعي ال�ت

• ي وزارة 	
ي دائرة حماية المرأة �ف

تعا�ف
التنمية االجتماعية من نقص التمويل 

وتعتمد بشكل مفرط عىل األموال 
ي تغطية جزء 

الخارجية المتقطعة �ف
من برامجها وخدماتها، مما يؤدي إىل 

تخطيط يقوض االستدامة.
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) ي ذلك نظام إدارة معلومات المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي
نظام إدارة المعلومات )بما �ن

نظام اإلبالغ عن 
بيانات المتعلقة 

بالعنف القائم عىل 
النوع االجتماعي

• تواصل وزارة الشؤون االجتماعية استخدام 	
نظام إدارة المعلومات الخاص بها وأدوات جمع 

البيانات الخاصة بالقطاع وال تستخدم نظام 
المرصد.

• ي يتم 	 ال تزال �ية البيانات ال�ت
ي نظام إدارة 

جمعها معرضة للخطر �ف
المعلومات الحاىلي الخاص بوزارة 

التنمية االجتماعية.
• توجد لدى الوزارة تحفظات عىل 	

ي نظام المرصد 
نماذج جمع البيانات �ف

وصالحيات المستخدم فيما يتعلق 
بالوصول إىل المعلومات والتشارك بها.

نظام إدارة معلومات 
المتعلقة بالعنف 
القائم عىل النوع 

االجتماعي

• ي األولويات الناجم عن الجائحة، 	
خالل التحول �ف

استعيض عن نظام إدارة معلومات العنف القائم 
عىل النوع االجتماعي بآلية اإلبالغ 5Ws الخاصة 

بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
• تم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم عىل النوع 	

ي تل�ت فيها الناجون والناجيات  االجتماعي ال�ت
نت وخدمات الخط  اإلرشاد عن بعد ع�ب اإلن�ت

الساخن.
• تم تطوير نظام محدث إلدارة المعلومات 	

 ، المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي
ي 

وسيتم تجريبه بواسطة 13 مؤسسة أهلية �ف
ي عام 2022.23 

الضفة الغربية وغزة �ف

• أدى تعليق نظام إدارة معلومات 	
العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
إىل تعطيل اإلبالغ عن حوادث هذا 

العنف؛ فلم يبلغ النظام عن أي 
ي عام 2021.24

حاالت �ف
• من المرجح أن يستمر فصل نظام إدارة 	

معلومات العنف القائم عىل النوع 
االجتماعي + عن نظم المعلومات 

طة  ي قطاع ال�ش
وآليات اإلبالغ �ف

ي ذلك المرصد، مما 
والعدالة، بما �ف

ف بيانات العنف القائم  يوسع الفجوة ب�ي
ي السياقات 

عىل النوع االجتماعي �ف
اإلنمائية واإلنسانية.

أدوات جمع البيانات 
الموحدة والمنسقة 

ع�ب القطاعات

• يتشكل نظام إدارة المعلومات لدى وزارة التنمية 	
 من مزيــــج من نماذج جمع 

ً
االجتماعية حاليا

البيانات الورقية من جوجل ورفع التقارير من 
ي الحكومي اآلمن، 

و�ف يد اإللك�ت خالل رسائل ال�ب
حيث يتم تجميع البيانات عىل المستوى 

المركزي.
• توجد أدوات جمع البيانات ونماذج اإلبالغ لدى 	

وزارة التنمية االجتماعية )نماذج مؤتمر الحالة 
 من أجل 

ً
وتقييم المخاطر( قيد المراجعة حاليا

التوافق بشكل أفضل مع بروتوكول اإلحالة 
المحدث.

• ال تزال أدوات جمع البيانات الخاصة 	
بوزارة التنمية االجتماعية غ�ي منسقة 
ي الضفة الغربية وغزة 

داخل القطاع �ف
 عىل 

ً
وع�ب القطاعات، مما يؤثر سلبا

توحيد البيانات وجودتها.

حماية البيانات / 
المعلومات

• ي خزائن مغلقة 	
يتم االحتفاظ بالبيانات الورقية �ف

عىل مستوى المديريات والمستوى المركزي. 
ي الخاصة 

و�ف يد اإللك�ت وتحطف حسابات ال�ب
ي الوزارة بحماية جيدة.

بالمرشدين �ف

• نماذج جوجل غ�ي آمنة ويمكن 	
ف غ�ي  الوصول إليها من قبل موظف�ي
ف أنه ال يستخدم  ي ح�ي

م�ح لهم، �ف
ف تقارير الناجيات كممارسة  ترم�ي

معيارية، مما يقوض ال�ية.

 2 1

/يناير 2022. ي
، كانون الثا�ف ف صندوق األمم المتحدة للسكان، التقرير السنوي لعام 2021 – فلسط�ي  23

/يناير 2022 ي
، كانون الثا�ف ف صندوق األمم المتحدة للسكان، التقرير السنوي لعام 2021 – فلسط�ي  24
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استخدام المعلومات 
وإدارتها

• تستخدم وزارة التنمية االجتماعية البيانات 	
المجمعة الخاصة بها الستخالص االتجاهات 

ومعالجة تصاعد حاالت العنف القائم عىل 
ي الوقت 

ي برامجها، مع القيام �ف
النوع االجتماعي �ف

ي يحكم بها القضاة  ذاته برصد االستثناءات ال�ت
ي قضايا تزويــــج األطفال والزواج 

عيون �ف ال�ش
المبكر.

• ال يوجد بروتوكول لتبادل المعلومات.	
• ي تغي�ي السياسات 	

استخدام البيانات �ف
محدود.

• البيانات غ�ي موحدة، وبالتاىلي فهي غ�ي 	
ف اآلخرين. متوافقة مع القطاع�ي

التنسيق وإدارة التنسيق. 4
ي ومستوى  ال تزال آليات التنسيق لمناهضة العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات قائمة عىل المستوى الوط�ف
ي والوكاالت الدولية ووكاالت األمم المتحدة. 1025وقد أحرز بعض 

المناطق والمديريات، وتشمل الحكومة ومنظمات المجتمع المد�ف
ي عمليات التنسيق، فيما ال تزال بعض التحديات المعقدة قائمة. فعىل سبيل 

ي تم تحديدها �ف التقدم فيما يتعلق بأوجه القصور ال�ت
تمثيل  لضمان  المرأة وعضويتها  العنف ضد  لمناهضة  الوطنية  اللجنة  واعتماد هيكلية  بتعديل  الوزراء  قام مجلس  المثال، 

ي تتصدى للعنف ضد المرأة. ي بتعزيز السياسات والخدمات ال�ت ام الوط�ف ف ف االل�ت القطاعات عىل مستوى صنع القرار، بغية تمت�ي

اتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد   جهود تطوير االس�ت
ً
أس اللجنة الوطنية، حاليا ي ت�ت تقود وزارة شؤون المرأة، ال�ت

المرأة )2030-2022( مع القطاعات ذات الصلة. وتوفر هذه العملية فرصة عظيمة لجميع األطراف المعنية لتحديد األولويات 
ي وبناء الموازنات  ف الحكومة مؤخرًا عىل التخطيط الوط�ف ي أعقاب ترك�ي

اتيجية والتصدي بشكل ملموس للتحديات المستمرة �ف االس�ت
الوزارات.  تشمل  وال  األهلية  المؤسسات  مع   

ً
أساسا غزة  ي 

�ف المشاورات  تجري  ذلك،  ومع   . ف الجنس�ي اعتبارات  تراعي  بطريقة 
ف التنسيق  ي والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بتنفيذه لتحس�ي

وباإلضافة إىل ذلك، قامت اللجنة بتحديث بروتوكول اإلحالة الوط�ن
ي تم تحديدها فيما يتعلق 

واالستجابة وإدماج الناجيات ذوات اإلعاقة. بيد أن النسخة المحدثة لم تعالج بعض التحديات ال�ت
ي الضفة 

بحماية مقدمي الخدمات واحتياجات بعض الفئات الضعيفة من اإلناث الناجيات من العنف. وبخالف القطاعات �ف
ي غزة، إذ أن الوزارات هناك قامت مؤخرًا فحسب باعتماد 

الغربية، تنفذ المؤسسات األهلية فقط بروتوكول اإلحالة المحدث �ف
ي 

ك وزارات غزة متخلفة عن مواكبة أحدث التطورات �ف حيب، إال أنها ت�ت ف أن هذه الخطوة جديرة بال�ت ي ح�ي
نسخة العام 2013. و�ف

ي تبذلها  ويــــج ال�ت ي ال يزال مستمرًا. وقد كان لجهود المنارصة وال�ت ي أن تفكك آليات اإلحالة عىل المستوى الوط�ف الضفة الغربية وتع�ف
ي مجلس الوزراء( 

 للقراءة الثالثة �ف
ً
وع قانون حماية األ�ة )الذي يخضع حاليا ي عىل مراجعة م�ش اها اإليجا�ب اللجنة الوطنية تأث�ي

. ورفعت سن زواج الفتيات إىل 18 عاماً

)المرصد( وعممته عىل جميع  المرأة  للعنف ضد  ي  الوط�ف المرصد  المرأة  أنشأت وزارة شؤون  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل 
لذلك،  نتيجة   . االجتماعي طة والقطاع  الصحة وال�ش ي ذلك قطاعات 

بما �ف  ، االجتماعي النوع  القائم عىل  العنف  مقدمي خدمات 
ي غزة11.26ومع 

 باستخدام النظام، بما يشمل مؤسسات أهلية مختارة �ف
ً
ف رسميا ف المكلف�ي يسمح لخمسمائة مستخدم من الموظف�ي

ي 
ف �ف ي القطاعات تحديات تقنية تتعلق باستمارات جمع البيانات وصالحيات المستخدم�ي

ذلك، واجه تكييف نظام المرصد �ن
الوصول إىل المعلومات وتبادلها. وعالوة عىل ذلك، يواجه النظام مشاكل تتعلق بعدم التوافق مع برامج نظم إدارة المعلومات 
ن وكفاءاتهم وكذلك  المستخدم�ي تقييم ملفات تعريف   

ً
يتم مسبقا لم  إىل ذلك،  باإلضافة  طة.  العدالة وال�ش ي قطاع 

القائمة �ف
بعض  أن  ي 

يع�ن وهذا  بشكل صحيح.  واستخدامها  االجتماعي وحمايتها  النوع  القائم عىل  العنف  بيانات  لجمع  استعدادهم 
ن لم يكونوا عىل قدر كاٍف من إتقان العمل المتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ولم يتلقوا التدريب عىل  المستخدم�ي
ف القطاعات. لذلك، أذن مجلس الوزراء لوزارة شؤون المرأة  ي ب�ية البيانات وحمايتها، مما أثار مخاوف جدية ب�ي

ام األخال�ت ن االل�ت
االجتماعي عىل  النوع  القائم عىل  العنف  اإلبالغ عن حوادث  ي 

�ف النظام  اتصال الستخدام   مؤهاًل كضباط 
ً
16 شخصا بتوظيف 

ي السابق 
ي كانت تحيل النساء �ف  اإلبالغ عن الحوادث من مكاتب المحافظات، ال�ت

ً
مستوى المديريات. وسيكفل ضباط االتصال أيضا

إىل آليات المصالحة غ�ي الرسمية دون اإلبالغ عنها. وعىل الرغم من أن نظام المرصد يوفر أدوات موحدة لجمع البيانات تسمح 

ي غزة، 
ي الضفة الغربية بقيادة وزارة التنمية االجتماعية، وشبكات العنف القائم عىل النوع االجتماعي وحماية الطفل �ف

25     اللجنة التوجيهية الوطنية لحماية الطفل �ف
ي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل آليات التنسيق 

ي يقودها صندوق األمم المتحدة للسكان �ف والمجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ال�ت
عىل مستوى المنطقة والمديريات منتدى المؤسسات األهلية لمناهضة العنف ضد المرأة )ائتالف المنتدى( الذي ينسق عمل 13 مؤسسة أهلية ومنظمة مجتمعية 

ي الضفة الغربية، الخ.
ف �ف ي مخيمات الالجئ�ي

ولجان حماية األ�ة التابعة لألونروا �ف
. ي وزارة شؤون المرأة، مدير عام السياسات والتخطيط ودراسات النوع االجتماعي

26      مقابالت مع ذوي االطالع �ف
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ف النظام بالتوازي  ف القطاعي�ي ف بتتبع الحاالت ع�ب القطاعات، إال أن استخدامها محدود، وقد اعتمد بعض المستخدم�ي للمستخدم�ي
ًا ما تكون البيانات المستمدة عن العنف ضد المرأة  ي نظم إدارة المعلومات الخاصة بهم. لذلك، كث�ي

مع نظامهم بداًل من دمجه �ف
. ي غ�ي موحدة بالكامل وال تعطي داللة تامة عىل االتجاهات عىل الصعيد الوط�ف

وإصالح  المعاي�ي  ووضع  المرأة  العنف ضد  مناهضة  عىل  العمل  تنسيق  ي 
�ف الوطنية  اللجنة  بإنجازات  اف  االع�ت من  الرغم  عىل 

السياسات، من المهم التأكيد عىل أن اللجنة ال تزال تفتقر إىل الموارد الفنية والمالية، وأن مسؤوليات التنسيق ألعضائها الفرادى 
ال تزال غ�ي محددة أو غ�ي متفق عليها. باإلضافة إىل ذلك، ال توجد خطط عمل للتنسيق وآليات للتتبع، مما يجعل من الصعب 
ي تستهدف الناجيات من العنف القائم  تنفيذ الرصد والمساءلة والتقييم لعملية التنسيق. وقد قامت آليات التنسيق اإلنسانية ال�ت
ي )المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم  ي ودون الوط�ف ف الوط�ف ي الضفة الغربية وقطاع غزة عىل المستوي�ي

عىل النوع االجتماعي �ف
( بتحديث نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي + وستقوم بتجريبه خالل عام 2022. عىل النوع االجتماعي

الخالصة. 5
امها بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي من خالل إصالح  ف ي السنوات القليلة الماضية، تعزيز ال�ت

واصلت وزارة الصحة، �ف
السياسات واألدوات الناظمة ذات الصلة، إىل جانب ضمان أن تكون الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له جزءًا ال 
 داخل الوزارة. باإلضافة إىل ذلك، يتماسش نطاق خدمات العنف القائم عىل النوع 

ً
ي وضعت حديثا يتجزأ من السياسات والهياكل ال�ت

 ،
ً
ايدة تدريجيا ف ي القطاع إىل حد كب�ي مع حزمة الخدمات األساسية المطلوبة والم�ت

كاء �ف ي تقدمها وزارة الصحة وال�ش االجتماعي ال�ت
ي تبذلها وزارة  . ومع اإلقرار بالعديد من الجهود البارزة ال�ت عي -االجتماعي والطب ال�ش ي تشمل الصحة النفسية والدعم النفسي وال�ت
-االجتماعي  النفسي النفسية والدعم  الصحة  لتعزيز سياسات وخدمات  أن تتخذ خطوات ملموسة  الوزارة  الصحة، ال يزال عىل 
ي مجمل نظام االستجابة الصحية 

للناجيات عىل مختلف مستويات الرعاية الصحية وضمان إدماج هذه السياسات والخدمات �ف
. لقد وسعت الوزارة نطاق التغطية الجغرافية وعززت وصول الناجيات، بمن فيهن النساء ذوات  للعنف القائم عىل النوع االجتماعي
ف  اإلعاقة، إىل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي المتخصصة من خالل عيادات اإلرشاد األ�ي وضباط االتصال المعني�ي
ي جميع مديريات الضفة الغربية. عالوة عىل ذلك، فإن إنشاء وزارة الصحة ألول غرفة معنية 

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
ي اإلرادة 

، �ف
ً
ف به يش�ي إىل تحول مواٍت، وإن كان هشا ي غزة وزيادة عدد ضباط االتصال المعني�ي

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
السياسية للتصدي لهذا العنف. ومع ذلك، ليست جميع العيادات والغرف المعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي تتمتع ببيئة 
ف والناجيات ومقدمي الخدمات. وال تزال وزارة  ي الحد األد�ف من المعاي�ي المقبولة للخصوصية وال�ية والسالمة للناج�ي مادية تل�ب
 
ً
، ومن شأن إعفاء الناجيات من رسوم عالج المتابعة أيضا

ً
الصحة تقدم خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي الطارئة مجانا

ي الناجيات عن التوجه إىل الخدمات. ويعد  ي الوقت نفسه، ال يزال اإلبالغ اإللزامي يث�ف
أن يزيد من إمكانية الوصول إىل الخدمة. و�ف

ي هيئة 
 �ف

ً
ي نظام المعلومات الصحية خطوة إىل األمام، لكنه يواجه تحديا

ي للعنف ضد المرأة )المرصد( �ف اعتماد المرصد الوط�ف
ئ للنظام  ي يمكن أن تؤثر عىل جودة البيانات واستخدامها، إىل جانب التنفيذ غ�ي المتكا�ف ي لم يتم حلها، وال�ت المشاكل التقنية ال�ت
ي مجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي تعمل لساعات عمل محدودة 

ف اآلخرين. وال تزال خدمات وزارة الصحة �ف ي القطاع�ي
�ف

ي غزة، مع أنه تجري إحالة 
ي غرفة العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

ي مكاتب المديريات و�ف
ي مراكز الرعاية الصحية األولية و�ف

�ف
األمم  ووكاالت  القطاع  ي 

�ف األهلية  المؤسسات  بواسطة  الخدمات  هذه  إىل  واالغتصاب  الجنسي  االعتداء  من  الناجيات  اإلناث 
المتحدة المقدمة للخدمات.

ي ظل استمرار غياب قانون حماية األ�ة، الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات، شهدت سياسات وخدمات العنف القائم عىل 
�ف

ي الضفة الغربية، عىل سبيل المثال، وضعت 
طة عددًا من اإلنجازات البارزة واالنتكاسات. ف�ف ي قطاع العدالة وال�ش

النوع االجتماعي �ف
طة الفلسطينية والنيابة العامة المتخصصة مبادئ توجيهية للتصدي لحوادث العنف  وحدات حماية األ�ة واألحداث التابعة لل�ش
ي ضد النساء والفتيات من شأنها توسيع نطاق الخدمات. ومع ذلك، فإن تقليص والية النيابة العامة المتخصصة حرم 

و�ف اإللك�ت
ىلي من الوصول إىل خدمات النيابة المتخصصة. وقد زادت وحدات حماية األ�ة 

ف الناجيات من العنف الجنسي خارج المجال الم�ف
واألحداث من كوادرها العاملة وعززت قدراتها المتخصصة واستعدادها لالستجابة للنساء ذوات اإلعاقة وتقديم خدمات العنف 
ي البنية التحتية والبيئة المادية للوحدات. 

القائم عىل النوع االجتماعي خالل حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل التحسينات التدريجية �ف
قية. وال يمتلك الموظفون المهارة  ي المنطقة )ج( والمنطقة H2 والقدس ال�ش

ومع ذلك، ال تزال تغطية الخدمات محدودة للغاية �ف
ي غزة، أخذت 

ي تقديم خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي عن بعد لهذه المناطق أو أثناء األزمات، عىل غرار الجائحة. و�ف
�ف

خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي تتطور ببطء من خالل الخدمات المتخصصة لغرف حماية األ�ة والطفل التابعة 
ف الكوادر لتشغيل  ي كأداة ناظمة، ومن خالل تعي�ي طة الفلسطينية، ومن خالل مصادقة وزارة الداخلية عىل نظام اإلحالة الوط�ف لل�ش
ي غزة، وبالتاىلي 

الغرف عىل المستوى المركزي ومستوى المديريات. وعىل نقيض ذلك، ال توجد نيابة متخصصة وقضاء متخصص �ف
الناجيات من حوادث  النوع االجتماعي تتعطل بسبب اضطرار اإلناث  القائم عىل  القانونية الحساسة للعنف  ال تزال اإلجراءات 
ي هذه القضايا. وعىل الرغم من أن 

ي والفصل �ف
ي التقا�ف

العنف القائم عىل النوع االجتماعي إىل المرور ع�ب اإلجراءات المعتادة �ف
، إال أن هذه الخدمات ال تزال ضعيفة النمو وبحاجة  ي غزة تقدم خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

طة الفلسطينية �ف ال�ش



| 25 |

إىل مزيد من الدعم لتلبية المعاي�ي المطلوبة. وعىل القدر ذاته من األهمية، هناك حاجة إىل إجراء مراجعة موازية لنموذج خدمات 
ي الضفة الغربية ومعالجة الثغرات 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي لدى النيابة العامة المتخصصة ومجلس القضاء األعىل �ف
. ي والعوائق عىل المستوى الوط�ف

ي القطاع االجتماعي فيما يتعلق بمعالجة العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات، 
حدثت عدة تطورات بارزة �ف

ي السنوات الثالث الماضية، اعتمدت وزارة التنمية االجتماعية 
ي الضفة الغربية. ف�ف

ي �ف خاصة منذ تحديث بروتوكول اإلحالة الوط�ف
سياسة للخدمات الشاملة للفئات الضعيفة من الناجيات وعززت تخطيطها للطوارئ واستجابتها لتصاعد مخاطر العنف القائم 
هذه  تعكس  لكي  اإليواء  لمراكز  الموحدة  العمل  إجراءات  تنقيح  عىل   

ً
أيضا الوزارة  وتعكف  األزمات.  أثناء  االجتماعي  النوع  عىل 

 إىل 
ً
ي غزة مؤخرًا نظام اإلحالة لعام 2013، جنبا

ي الضفة الغربية. وقد اعتمدت وزارة التنمية االجتماعية �ف
ات، وال سيما �ف التغي�ي

طة ووزارة الصحة، مما يمثل خطوة إىل األمام لتوحيد نظام الحماية من العنف القائم عىل النوع  جنب مع وزارة الداخلية-ال�ش
السياسات  تنفيذ  يعرقالن  يزاالن  ال  -السياسي  ي

الجغرا�ف والتفتت  والفنية  ية  والب�ش المالية  الموارد  محدودية  أن  بيد   . االجتماعي
ف وزارة التنمية االجتماعية والمؤسسات  اكة المتنامية ب�ي . وبالمثل، عىل الرغم من ال�ش ي والخدمات ومواءمتها عىل الصعيد الوط�ف
، ال تزال تنشأ تحديات فيما يتعلق بخدمات الصحة  ف جودة خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي األهلية المعنية لتحس�ي
تأهيل  إعادة  تعيق  التحديات  للتعليم والسكن، وجميع هذه  الفرص  العمل وإتاحة  ف االقتصادي وتوف�ي فرص  النفسية والتمك�ي
 لضمان الفعالية والوصول 

ً
 حيويا

ً
ي الضفة الغربية وغزة مطلبا

ودمج اإلناث الناجيات. وال يزال إصالح سياسات وخدمات اإليواء �ف
ي الضفة 

ي جميع الظروف. وقد تحسنت البيئة المادية لوحدات حماية الطفل �ف
إىل جميع الفئات الضعيفة من النساء والفتيات �ف

ف والناجيات ومقدمي الخدمات. الغربية، ولكن االفتقار إىل آليات حماية فعالة ال يزال يقوض سالمة الناج�ي

والفتيات،  النساء  االجتماعي ضد  النوع  القائم عىل  العنف  مخاطر  زيادة  إىل  الماضية  القليلة  السنوات  ي 
�ف الجائحة  ي 

تفسش أدى 
ي 

ات اإلغالق. وأدى ذلك إىل تحول غ�ي مواٍت �ف  عىل الوصول إىل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي أثناء ف�ت
ً
وأثر سلبا

ي جميع القطاعات 
األولويات عىل مستوى السياسات. ولم يقت� تأث�ي تداب�ي مكافحة الجائحة عىل الحد من الموارد المتاحة �ف

ي مجال تقديم الخدمات. ومما ال شك فيه أن 
 إىل تفاقم التحديات �ف

ً
، بل أدت أيضا لمناهضة العنف القائم عىل النوع االجتماعي

الناظمة  وباألدوات  المحدث  ي  الوط�ف اإلحالة  نظام  تنفيذ  ي 
�ف االتساق  مرتبطة بضعف  بقيت  القطاعات  ي 

�ف كة  المش�ت التحديات 
قية. وعىل الرغم  ي الضفة الغربية وغزة، إىل جانب الحرمان من الوصول إىل المنطقة )ج( والمنطقة H2 والقدس ال�ش

القطاعية �ف
التطوير لمواجهة  الثالثة، فإن قدرات مقدمي الخدمات ومواقفهم تتطلب باستمرار مزيدًا من  ي القطاعات 

التقدم المحرز �ف من 
ف عىل جودة الخدمات. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة ألن آليات الرصد  التحديات الجديدة والتخفيف من أثر تناوب الموظف�ي
القائم  العنف  تقديم خدمات  ي 

السلوك �ف أو سوء  الضعف  نقاط  لمعالجة  القطاعات ال تتضمن مكونات محددة  ي 
والشكاوى �ف

الخدمات ومساءلة مقدميها. ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود آلية  ، مما يؤدي إىل تقويض جودة هذه  النوع االجتماعي عىل 
ف أن غياب الدعم النفسي  ي ح�ي

ي قطاعي الصحة والتنمية االجتماعية يعرض سالمتهم للخطر، �ف
متينة لحماية مقدمي الخدمات �ف

ي القطاعات الثالثة يزيد من المخاطر عىل صحتهم النفسية. وعىل نحو مماثل، فإن البيئة المادية للمساحات 
لمقدمي الخدمات �ف

ي القطاعات، عىل الرغم من تحسنها بشكل ملحوظ، ال تزال بحاجة إىل جهود 
المخصصة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

ي غزة. وال تزال ساعات العمل المحدودة لخدمات العنف القائم عىل 
إضافية لتلبية الحد األد�ف من المعاي�ي المقبولة، ال سيما �ف

ات اإلغالق، يشكل مصدر قلق فيما يتعلق بمدى إتاحة الخدمات  النوع االجتماعي ذات الصلة، وانقطاع هذه الخدمات أثناء ف�ت
وري إيجاد طرائق جديدة  ي بحاجتها، خاصة أثناء األزمات. وهذا األمر يجعل من ال�ف

وتي� الوصول إليها للنساء والفتيات اللوا�ت
ي القطاعات الثالثة.

للعمل عن بعد لتقديم الخدمات �ف

ي لجمع البيانات عن الناجيات من العنف القائم عىل النوع  عىل الرغم من الجهود القطاعية والوطنية لتطوير وتنفيذ نظام وط�ف
. وال تزال  االجتماعي )نظام المرصد(، ال يزال من غ�ي الممكن توليد بيانات وطنية موحدة عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي
المعلومات ليست  تبادل  البيانات وآليات  العمل وأدوات جمع  الثالثة مفككة ألن أساليب  القطاعات  ي 

المعلومات �ف إدارة  نظم 
ي لم تحل بعد ومشكلة عدم توافق نظام المرصد مع نظم اإلبالغ القطاعية  ي العمل عىل تسوية دواعي القلق ال�ت

موحدة. وينبعف
الصعيد  عىل  النظام  استخدام  بشأن  اآلراء  ي 

�ف توافق  وجود  لضمان  طة  وال�ش والعدالة  االجتماعية  التنمية  قطاعات  ي 
�ف القائمة 

ي أن 
ي سياقات العمل اإلنسا�ف

. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل نظم إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف ي الوط�ف
تنسق أدوات وأساليب جمع البيانات من أجل أن تكون قادرة عىل التكيف مع األزمات الناشئة وتلبية احتياجات مختلف جهات 

ي إىل البيانات.
العمل اإلنسا�ف
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التوصيات. 6
المستوى الوطني

• ي الضفة الغربية وغزة، 	
إقامة حوار مفتوح عن قضايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي والعنف الجنسي ضد المرأة �ف

 أمام التنمية الوطنية والعائد االقتصادي.
ً
 ألنها تمثل عائقا

ً
وليس كقضية حقوق إنسان فحسب، ولكن أيضا

• ي تجرم العنف القائم عىل النوع االجتماعي أو تعزز منعه 	
يعية الوطنية ال�ت ي إقرار وتنفيذ األدوات الت�ش

 �ن
ً
ي قدما

الم�ن
ي الضفة الغربية وغزة من خالل المنارصة الموجهة وآليات إنفاذ ملموسة )أي 

أو تحد من آثاره عىل اإلناث الناجيات �ف
وع قانون حماية األ�ة، والمواد الملغاة من قانون العقوبات، ورفع سن الزواج(.  م�ش

• وتعزيز 	 االجتماعي  النوع  عىل  القائم  العنف  مناهضة  يراعي  بما  الموازنات  وبناء  ي 
الوط�ن التخطيط  لتعزيز  المنارصة 

اكات مع المنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة ذات الصلة. ال�ش

• ن مختارين، 	 عي ومع المنظمات الدينية وعلماء الدين ذوي المصداقية وقادة مجتمعي�ي اكات مع القضاء ال�ش تعزيز ال�ش
 . كة لمعالجة العنف القائم عىل النوع االجتماعي اكات من خالل إعداد مبادئ توجيهية ووثائق مش�ت ومأسسة هذه ال�ش

• بهذا 	 الخاصة  الوطنية  النظم  ي 
�ن االجتماعي  النوع  القائم عىل  العنف  ي مجال 

الناجحة �ن اإلنسانية  الممارسات  دمج 
امج. العنف لتعزيز القدرات الوطنية وضمان استدامة ال�ب

توصيات مشتركة للقطاعات الثالثة
• للتنفيذ 	 التوجيهية  المبادئ  النوع االجتماعي وتوحيد  القائم عىل  العنف  ي بشأن 

الوط�ن تنسيق وتعميم مسار اإلحالة 
وتوحيد التنفيذ ع�ب القطاعات والمناطق )غزة( مع وضع إرشادات واضحة لألدوار والمسؤوليات ومجاالت المساءلة.

• ي قطاعي الصحة 	
اتيجية وخطة عمل محددة التكاليف لتنفيذ قانون حماية األرسة، بعد إقراره، وال سيما �ف وضع اس�ت

اتيجية لحشد التمويل مع الحكومة والجهات المانحة. والتنمية االجتماعية، مصحوبة باس�ت

• الصحة 	 قطاعي  ي 
�ف الناجيات  لإلناث  االجتماعي  النوع  القائم عىل  العنف  اإللزامي عن حوادث  اإلبالغ  المنارصة ضد 

والتنمية االجتماعية.

• تعزيز جهود الوقاية ومكافحة المواقف السلبية لدى مقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي من خالل وضع 	
المجال، ووضع توصيفات وظيفية خاصة  ي هذا 

للعمل �ف تقييمات لمدى االستعداد  ، وإجراء  ف الموظف�ي معاي�ي الختيار 
، وإجراء تقييمات لألداء.  بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي

• الالزمة 	 والمهارات  بالمعارف  يتعلق  فيما  الثالثة  القطاعات  ي 
�ف القدرات  لبناء  القطاعات  متعددة  خطة موحدة  إعداد 

ي ذلك تقديم الخدمات عن بعد. 
، بما �ف للعمل الجماعي

• تطوير آليات لرصد األداء خاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي من أجل ضمان جودة الخدمات ذات الصلة وآليات 	
ي حاالت ضعف األداء أو سوء السلوك )أي آليات لتقديم الشكاوى وتداب�ي تأديبية(.

للمساءلة �ف

• ي جميع أيام 	
ي تقديم خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي لتحقيق دورة خدمات عىل مدار الساعة و�ف

التوسع �ن
اضية.  ف وتوف�ي الخدمات عن بعد باستخدام منصات االتصال االف�ت ف مناوب�ي ف موظف�ي األسبوع من خالل تعي�ي

• إعداد قائمة بالمعاي�ي الدنيا المقبولة للبيئة المادية لخدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي والبحث عن الموارد 	
 . المالية والبنية التحتية من أجل ضمان أن تكون جميع مرافق القطاع مستوفية لتلك المعاي�ي

• ن والناجيات ومقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي عىل السواء بحيث 	 تطوير آليات متينة لحماية الناج�ي
تشمل تداب�ي الحد من المخاطر وتوف�ي فرق حماية عند الطلب من كوادر إنفاذ القانون وقادة المجتمع المحىلي والهيئات 

المؤثرة.

• ي الضفة الغربية وغزة وتعزيز 	
ي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف ضمان اعتماد نظام المرصد وتعميمه كمرصد وط�ف

ي القطاعات 
توحيد اآلليات القائمة لإلبالغ عن بيانات العنف القائم عىل النوع االجتماعي ونظم إدارة المعلومات �ف

الثالثة.
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• ي لخدمات الحماية من 	 اتي�ب ي وضع السياسات والتوجيه االس�ت
شاد بها �ف تعزيز إدارة المعرفة وتوف�ي دالئل متينة لالس�ت

ي العائالت والمجتمعات المحلية.
ي القطاعات، وال سيما إعادة إدماج الناجيات �ف

العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

• قية والمنطقة H2 من خالل االستفادة 	 ي المنطقة )ج( والقدس ال�ش
اح آليات متوافقة لتقديم الخدمات �ن اق�ت

ي تلك 
من الموارد المجتمعية المتاحة، وبالتاىلي إنشاء شبكات حماية نشطة وتعزيز قدرة المؤسسات األهلية �ف

. المناطق عىل تقديم خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

الصحة
• ي غزة من أجل تعزيز 	

 للتصدي للعنف �ف
ً
ي تم تشكيلها مؤخرا

االستفادة من اللجنة التوجيهية المتعددة القطاعات ال�ت
ي تعالج العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد  المنارصة وتوعية صانعي السياسات وتطوير السياسات والخدمات ال�ت

النساء والفتيات. 

• اتيجية عمل شاملة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي وخطة محددة التكاليف من أجل إنشاء خدمات 	 وضع اس�ت
ي الضفة الغربية.

ي غزة ومن أجل مواصلة تطوير عيادات اإلرشاد األرسي �ف
ي مجال هذا العنف �ف

وفرق متخصصة �ف

• ي هذا الشأن من أجل تفعيل 	
اتيجية وطنية �ف إعطاء األولوية إلقرار بروتوكول اإلدارة ال�يرية لالغتصاب ووضع اس�ت

. ي وتنسيق تقديم خدمات اإلدارة ال�يرية لالغتصاب عىل المستوى الوط�ف

• ي بأكمله للناجيات من العنف 	 المنارصة من أجل أن يقوم مجلس الوزراء بإقرار وتطبيق اإلعفاء من رسوم العالج الط�ب
ي جميع المستشفيات.

ضد المرأة �ف

• ، ال سيما من حيث 	 عي ن البيئة المادية لعيادات/غرف العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخدمات الطب ال�ش تحس�ي
ورية )مستلزمات الوقاية بعد التعرض لالعتداء(، وإجراء تقييم لعيادات اإلرشاد  البنية التحتية واإلمدادات الطبية ال�ف

األ�ي/غرف العنف القائم عىل النوع االجتماعي من حيث المعاي�ي الدنيا المقبولة.

• ك لخدمات مواتية لمناهضة 	 ن وزارة الصحة ووزارة العدل من خالل مذكرة تفاهم تسمح بالتنفيذ المش�ت تعزيز التعاون ب�ي
عي لتعكس المكون الخاص بالعنف القائم  ي الطب ال�ش

العنف القائم عىل النوع االجتماعي )أي مراجعة اختصاصات موظ�ف
ك، وتتبع حاالت الضحايا/الناجيات بعد اإلحالة إىل تلك الخدمات(. ، وبناء القدرات بشكل مش�ت عىل النوع االجتماعي

• ف 	 ب�ي كة  المش�ت الدائمة  للجنة  التوجيهية  والمبادئ  الحاىلي  النفسية  الصحة  إىل خدمات  اإلحالة  بروتوكول  االعتماد عىل 
ي 

�ن للتدخل  واضحة  توجيهية  مبادئ  وضع  أجل  من  -االجتماعي  النفسي والدعم  النفسية  الصحة  بخصوص  الوكاالت 
ي نطاق وزارة 

-االجتماعي �ف مجال اإلسعافات األولية النفسية واإلحالة إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي
الصحة ومن القطاعات األخرى.

العدالة والشرطة
• التكاليف للنهوض 	 ي غزة ووضع خطة عمل محددة 

ي القطاع �ن
النوع االجتماعي �ن القائم عىل  تقييم خدمات العنف 

المتخصصة والقضاء  العامة  النيابة  تقييم وضع  العامة والقضاء. وعىل نحو مماثل،  المدنية والنيابة  طة  ال�ش بخدمات 
اجع وتعزيز التقدم. ي الضفة الغربية ووضع خطة لمواجهة التحديات والحد من ال�ت

المتخصص �ف

• التأكد من أن تكون البيئة المادية لوحدات حماية األرسة واألحداث وغرف حماية األرسة والطفل ومواقعها مستوفية 	
للحد األد�ف من المعاي�ي المقبولة. 

• ي تقديم الخدمات عن بعد 	
طة �ن ي قطاع العدالة وال�ش

بناء قدرات مقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن
ي 

 )أي إجراء المقابالت وجلسات المحاكم وتقديم خدمات العون القانو�ف
ً
عندما يتعذر الوصول إىل الخدمات شخصيا

.)
ً
اضيا نت/اف�ت ، وما إىل ذلك، ع�ب اإلن�ت ي

واإلرشاد القانو�ف

• باإلصالحات 	 يتعلق  فيما  طة  وال�ش العدالة  قطاع  ي 
�ف السياسات  واضعي  تستهدف  موجهة  منارصة  اتيجية  اس�ت وضع 

المحدث  ي 
الوط�ن اإلحالة  نظام  اعتماد  األرسة؛ وكذلك  قانون حماية  وإقرار  العقوبات  بقانون  الصلة  ذات  القانونية 

طة عىل تنفيذ التعديالت  ي الوقت نفسه، تعزيز قدرة قطاع العدالة وال�ش
ي غزة. و�ف

والمبادئ التوجيهية الخاصة به �ن
ي ش�ت أنحاء البالد.

ي الضفة الغربية وغزة وتنسيق العمليات �ف
ي سنت �ف ف العقوبات ال�ت ة عىل قوان�ي األخ�ي
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• ي وحدات حماية األرسة 	
إنشاء آلية للدعم النفسي الدوري )أي مساعدة المساعدين( للحفاظ عىل جودة أداء موظ�ن

ي يقدمونها, واألحداث وغرف حماية األرسة والطفل والخدمات ال�ت

القطاع االجتماعي
• المحدث والمبادئ 	 وتنفيذ بروتوكول اإلحالة  ي غزة العتماد 

التنمية االجتماعية �ف ي وزارة 
القرار �ف المنارصة لدى صناع 

التوجيهية الموحدة للتنفيذ، إىل جانب سياسة لجعل خدمات اإليواء شاملة للجميع.

• ف تنفيذ سياسات 	 ي الضفة الغربية وغزة لتمك�ي
ضمان تعديل وتعميم إجراءات العمل الموحدة الخاصة بمراكز اإليواء �ف

إيواء شاملة للجميع.

• ف بالعنف 	 ي موازنة القطاع وحصته لتوظيف مرشدين معني�ي
المنارصة لدى السلطات المعنية العتماد زيادة تدريجية �ن

ي الوقت نفسه، تعزيز االستعانة بمصادر خارجية لتوف�ي الخدمات 
ي الضفة الغربية وغزة. و�ف

القائم عىل النوع االجتماعي �ف
من  الدعم  ضمان  مع  يكة،  ال�ش الرئيسية  األهلية  المؤسسات  من  االجتماعية  التنمية  وزارة  إليها  تفتقر  ي  ال�ت األساسية 

. ف المانح�ي

• ف 	 ي ال يستوف�ي
إنشاء وصيانة مساحات آمنة مؤقتة لحماية اإلناث الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي اللوا�ت

ي غزة.
معاي�ي مراكز اإليواء، ال سيما �ف

• الخدمات 	 توف�ي  الغربية من  الضفة  ي 
�ف قية  ال�ش والقدس   H2 والمنطقة  المنطقة )ج(  ي 

�ن األهلية  المؤسسات  ن  تمك�ي
االجتماعية المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي للفئات الضعيفة وإنشاء شبكات حماية مجتمعية ومساحات 

. ي تلك المناطق، بما يكفل التكامل مع النظم الوطنية للحماية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي
آمنة �ف

• ن االقتصادي ومهارات كسب العيش للناجيات عن طريق إدراج النساء والفتيات المعرضات للخطر 	 تعزيز برامج التمك�ي
اكات مع  ي القطاعات األخرى وعن طريق استكشاف ال�ش

ي برامج الحماية االجتماعية الحكومية وبرامج كسب العيش �ف
�ف

ي القطاع الخاص حسب اإلمكان. 
كات األعمال �ن برامج التمويل الصغ�ي الموجهة للنساء والمصارف ورسش

• ي القطاع 	
تطوير دليل يسهل استخدامه ويتي� الوصول إليه للخدمات وجهات االتصال الخاصة بمقدمي الخدمات �ن

وتعميمه عىل نطاق واسع من خالل منصات التواصل االجتماعي والتطبيقات المتخصصة وخطوط المساعدة من أجل 
زيادة وعي النساء والفتيات بتلك الخدمات وكيفية الوصول إليها.

التنسيق وإدارة التنسيق
• تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لقيادة عمليات التنسيق وتجميع األطراف المعنية بالعنف 	

لمواجهة  الملموسة  واآلليات  اتيجية  االس�ت األولويات  الغربية وقطاع غزة حول  الضفة  ي 
�ف االجتماعي  النوع  القائم عىل 

اتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة )2022-2030(. ي االس�ت
التحديات المستمرة �ف

•  لما هو متفق عليه، 	
ً
وضع خطة عمل وطنية للتنسيق تنص بوضوح عىل مسؤوليات التنسيق لكل هيئة عىل حدة وفقا

وعىل آلية مراقبتها.

• ذات 	 التحديات  تحديد  القطاعات، وكذلك  ع�ب  المرصد(  )نظام  ي 
الوط�ن المرصد  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الوضع  مراجعة 

ي نظم إدارة المعلومات للقطاع االجتماعي وقطاع العدالة 
الصلة وصياغة وتنفيذ خطة عمل لتكييف النظام ودمجه �ن

طة. وال�ش

• ، وإعادة التأكيد 	 ي معاملة بيانات العنف القائم عىل النوع االجتماعي
تعزيز قدرات مستخدمي المرصد ع�ب القطاعات �ف

داخل  المعلومات  تبادل  بروتوكوالت  وتطوير  الناجيات،  والفتيات  النساء  بيانات  بحماية  األخالقية  امات  ف االل�ت عىل 
القطاعات وفيما بينها.
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تحديث المصفوفة المرمزة باأللوان. 7
البلد: فلسطين

ن لتعزيز خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي من أجل  تستخدم الجداول المرمزة باأللوان لإلشارة إىل مستوى الجهود والدعم المطلوب�ي
ي 

ها عىل أنها انعكاس لنوع الخدمات المقدمة �ف ي بأي حال من األحوال تفس�ي
ي تحددها حزمة الخدمات األساسية، وال ينبعف تحقيق المعاي�ي ال�ت

ي أو جودتها. البلد المع�ف

امج/  لل�ب
ً
، حيث أن هناك غيابا ة لتعزيز قدرات خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي ي أن هناك حاجة إىل بذل جهود كب�ي األحمر يع�ف

 أن نظم االستجابة القائمة غ�ي مرتكزة 
ً
ي ذلك أيضا ي عددها، أو أن الوصول إىل هذه الخدمات محدود للغاية. ويمكن أن يع�ف

 �ف
ً
الخدمات أو نقصا

إىل الضحايا/الناجيات.

ي أن هناك حاجة إىل بذل جهود معتدلة، حيث أن هناك بعض التدخالت/الخدمات المتاحة، ولكن لها حدودًا. األصفر يع�ف

ي أن هناك حاجة إىل القليل جدًا من الجهود، حيث أن خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي موجودة وقريبة من معاي�ي  األخ�ن يع�ف
حزمة الخدمات األساسية ولكن هناك حاجة إىل الحفاظ عىل القدرات والجودة وتعزيزها.

ن تجرم العنف ضد النساء  قوان�ي
والفتيات

وع   مراجعة م�ش
ً
ف قانون يجرم العنف األ�ي. وتجري حاليا ي فلسط�ي

ال يوجد �ف
ي القراءة الثالثة.

قانون حماية األ�ة �ف

أسئلة المراجعة

حة
ص

ال

ة 
دال

لع
ا

طة
ش

�
وال

ع 
طا

لق
ا

عي
ما

جت
اال

استمرارية خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخصائصها

يعات تنفيذ وزارة الصحة للسياسات غ�ي منسق بشكل عام 	•أطر السياسات والت�ش
ي غزة. اإلبالغ اإللزامي عن النساء 

، ال سيما �ف
ً
ومحدود أحيانا

، مما يدفعهن إىل اإلحجام عن التوجه 
ً
طة ملزم قانونا إىل ال�ش

إىل الخدمات. لم يتم إعطاء األولوية للسياسات الوطنية 
ي 

-االجتماعي �ف المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي
أجندة السياسات أو الموازنة الوطنية، إال أنه يوجد تحول 

ي عىل مستوى صنع القرار تجاه العنف القائم  ي تدري�ب إيجا�ب
. عىل النوع االجتماعي

ي النمو، ولكن اإلطار 	•
طة آخذ �ف ام قطاع العدالة وال�ش ف ال�ت

ف ضد النساء والفتيات. واألمر  ي الحاىلي ما زال يم�ي
القانو�ف

ي 
ي أنه تم تضييق نطاق والية النيابة المتخصصة �ف السل�ب
ي الضفة الغربية, 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
تم تعزيز إطار سياسات وزارة التنمية االجتماعية من خالل 	•

اعتماد سياسة للخدمات الشاملة للجميع وتعديل إجراءات 
العمل الموحدة لمراكز اإليواء، باإلضافة إىل تطوير خطة 

عمل قطاعية لالستجابة الطارئة إىل تصاعد مخاطر العنف 
القائم عىل النوع االجتماعي أثناء األزمات.
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الوحدات/الفرق المتخصصة 
لتقديم خدمات العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي

تدير وزارة الصحة عيادات متخصصة لإلرشاد األ�ي 	•
ي جميع مديريات الضفة 

ف �ف ف ضباط اتصال محلي�ي وتع�ي
ي غزة إىل 

الغربية؛ وتفتقر أربــع مديريات من أصل خمس �ف
، وتحتاج  غرف مخصصة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي
عي إىل مزيد من الدعم  الفرق المتخصصة وفريق الطب ال�ش

والتخصص.
توفر وحدات حماية األ�ة واألحداث وغرف حماية األ�ة 	•

طة الفلسطينية خدمات العنف القائم عىل  ي ال�ش
والطفل �ف

ي الضفة الغربية وغزة. 
ي جميع المديريات �ف

النوع االجتماعي �ف
وال يستفدن جميع النساء والفتيات الناجيات من العنف من 

ي القضايا بسبب 
ي والفصل �ف

ي التقا�ف
خدمات متخصصة �ف

ف أو  ف بإنفاذ القوان�ي ف المكلف�ي ضعف القدرات لدى الموظف�ي
الوالية المحدودة أو االفتقار إىل التخصص.

تتوفر وحدات لحماية المرأة ومرشدون متخصصون لدى 	•
وزارة التنمية االجتماعية؛ ومع ذلك، فإن قدرات الوزارة 

ف الضفة الغربية وغزة. تتفاوت ما ب�ي
توفر خدمات العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي
ي مجال العنف القائم عىل النوع 	•

خدمات وزارة الصحة �ف
ي غزة، وال يتوفر 

ي أربــع مديريات �ف
 �ف

ً
االجتماعي غائبة تقريبا

، وتتعرقل خدمات الصحة النفسية بسبب  الدعم النفسي
بروتوكول اإلحالة المجزأ.

ي المنطقة )ج( 	•
ي غزة ولكنها غ�ي متوفرة �ف

الخدمات موجودة �ف
قية. والمنطقة H2 والقدس ال�ش

ي مراكز 	•
ف االقتصادي والعمل محدودة للغاية �ف فرص التمك�ي

ف أن اإلحالة إىل خدمات الصحة النفسية غ�ي  ي ح�ي
اإليواء، �ف
متوفرة.

التغطية الجغرافية والفئات 
المعرضة للخطر

ي 	•
، بما �ف ي تقدم وزارة الصحة الخدمات عىل الصعيد الوط�ف

ي تقديم 
ذلك للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛ وتوجد حدود �ف

ي غزة.
الخدمات �ف

ي غزة، 	•
طة �ف توجد غرف لحماية األ�ة والطفل تابعة لل�ش

عىل عكس النيابة المتخصصة والقضاء المتخصص.
ي مجال العنف القائم عىل النوع 	•

الخدمات االجتماعية �ف
االجتماعي تشمل النساء ذوات اإلعاقة واالضطرابات النفسية 
الخفيفة والسجينات السابقات والمشتغالت بتجارة الجنس 

. والمدمنات عىل العقاق�ي
تسهيل الوصول إىل خدمات 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي
تقدم وزارة الصحة خدمات العنف القائم عىل النوع 	•

عي  ف أن فحص الطب ال�ش ي ح�ي
، �ف

ً
االجتماعي الطارئة مجانا

يتطلب الدفع مقابله.
ال يتم تكييف الخدمات مع بعض الفئات الضعيفة من 	•

النساء والفتيات الناجيات.
ي 	•

العديد من النساء والفتيات ال يعرفن بوجود الخدمات �ف
القطاعات الثالثة.

ي الغالب، 	•
ي القطاعات الثالثة حكمية �ف

الثقافة المؤسسية �ف
مما يعزز الوصم االجتماعي وإلقاء اللوم عىل الضحايا، وهو ما 

ي النساء عن التماس الخدمات المهنية. يؤدي إىل ث�ف
، بما فيها خدمات اإليواء، 	• خدمات القطاع االجتماعي

ي طاقتها االستيعابية وال تزال مقيدة بسياسة 
محدودة �ف

ي غزة.
اإلدخال �ف
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تقييم المخاطر والتخطيط 
للسالمة

ف الص�ي 	• ي القطاع�ي
من شأن غياب آليات الحماية، وال سيما �ف

، أـن يعرض سالمة الناجيات ومقدمي الخدمات  واالجتماعي
ي مراكز اإليواء.

عىل السواء للخطر. وتجد الناجيات األمان �ف
ال تزال الخدمات الصحية المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 	•الخصوصية وال�ية

ي مراحلها المبكرة، وليست جميع عيادات 
ي غزة �ف

االجتماعي �ف
ي الضفة الغربية تقدم الدرجة المطلوبة من 

اإلرشاد األ�ي �ف
ف تقارير حوادث العنف القائم عىل  الخصوصية وال�ية. ترم�ي

ي 
ي الضفة الغربية وغ�ي متبع �ف

النوع االجتماعي غ�ي متسق �ف
غزة.

وجود غالبية وحدات حماية األ�ة واألحداث وجميع غرف 	•
طة يحد من ال�ية  حماية األ�ة والطفل داخل مراكز ال�ش

والخصوصية.
ي 	•

تم تطوير وحدات حماية المرأة من حيث البيئة والحجم �ف
الضفة الغربية.

العنارص التأسيسية

كة  إجراءات العمل الموحدة المش�ت
ن القطاعات ومسارات اإلحالة ب�ي

•	 
ً
ي التطور بشكل أك�ث تباينا

تستمر أطر السياسات المتباينة �ف
-السياسي )الضفة الغربية/ ي

باالستناد إىل االنقسام الجغرا�ف
قية/غزة(، باإلضافة إىل نوع األطراف المعنية  القدس ال�ش
وواليتها )الحكومة/المؤسسات األهلية، واألمم المتحدة، 

والقطاع الخاص(، والبيئات اإلنسانية واإلنمائية.
ي 	•

ال تزال هناك إجراءات عمل ومسارات إحالة متعددة �ف
الضفة الغربية وغزة، عىل الرغم من أنه تم اعتماد نظام 

ي غزة.
ي لعام 2013 مؤخرًا �ف اإلحالة الوط�ف

البنية التحتية لوحدات العنف 
القائم عىل النوع االجتماعي و/أو 

ساعات عمل الفرق

البنية التحتية والبيئة المادية لعيادات اإلرشاد األ�ي وغرف 	•
العنف القائم عىل النوع االجتماعي وأماكن إجراء المقابالت 

ووحدات حماية األ�ة واألحداث وغرف حماية األ�ة 
27 ومراكز 

عي والطفل والعدد القليل من عيادات الطب ال�ش
 تتطلب جهودًا معتدلة لتلبية الحد األد�ف من 

ً
اإليواء عموما

ي القطاعات الثالثة.
المعاي�ي المقبولة �ف

ي القطاعات الثالثة، 	•
ساعات عمل محدودة للخدمات �ف

باستثناء وحدات حماية األ�ة واألحداث وغرف حماية 
ي 

طة وغرف اإلرشاد األ�ي �ف ي ال�ش
األ�ة والطفل �ف

المستشفيات.

11 2 1

27      نقص مستلزمات الوقاية بعد التعرض لالعتداء، ونقص المراحيض، وغ�ي ذلك.
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لم يتم تدريب ضباط االتصال والفرق المعنية بالعنف القائم 	•القوى العاملة والتدريب
ي جائحة 

ي وزارة الصحة منذ تفسش
عىل النوع االجتماعي �ف

ي غزة، يعمل موظفو غرفة وزارة الصحة 
كوفيد19-. و�ف

المعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي عىل أساس 
التطوع.

تقدم وحدات حماية األ�ة واألحداث التدريب التمهيدي 	•
، بما يشمل تقديم خدمات العنف  ف والمتخصص للموظف�ي
القائم عىل النوع االجتماعي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

ي جميع 	•
 ال يتل�ت موظفو العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

القطاعات الدعم النفسي )مساعدة المساعدين( للحفاظ 
عىل األداء الجيد والخدمات ذات الجودة.

يجري التدريب بشكل متفرق، ويصمم لتلبية احتياجات 	•
ف  القطاع بقدر أك�ب مما هو لتطوير القدرات المطلوبة ب�ي
ف  ي معاي�ي اختيار الموظف�ي

القطاعات؛ وال يوجد اتساق �ف
ي مجال العنف القائم عىل النوع 

هم للعمل �ف وتحض�ي
. االجتماعي

ي وحدات حماية األ�ة 	•آليات الرقابة والشكاوى
تحسنت آليات رصد األداء �ف

واألحداث ووحدات حماية المرأة؛ ومع ذلك، ال يجري وضع 
ي 

ف كإجراء معياري �ف ات فردية للموظف�ي خطط وغايات ومؤ�ش
القطاعات الثالثة. 

آليات الشكاوى إما غائبة أو تفتقر إىل مكونات محددة 	•
ي تقديم خدمات 

لمعالجة نقاط الضعف أو سوء السلوك �ف
العنف القائم عىل النوع االجتماعي ع�ب القطاعات.

موازنة خدمات العنف القا\م عىل 
النوع االجتماعي

-االجتماعي 	• تعد خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي
 داخل وزارة الصحة، إذ أن أقل من %2 من موازنة 

ً
األقل دعما

الوزارة مخصصة لهذه الخدمات، مما يحد من توافرها 
ف  ي القطاع ولكن ع�ب القطاع�ي

والوصول إليها، ليس فقط �ف
اآلخرين.

ال يزال العمل المتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي 	•
ي التمويل وقدرة 

ي من نقص كب�ي �ف
ي القطاعات الثالثة يعا�ف

�ف
محدودة عىل الوصول إىل الموارد المالية الوطنية ويعتمد 
بشكل كب�ي عىل األموال الخارجية المتاحة بشكل متقطع، 

امج  وكل ذلك يديم النهج القائم عىل المشاريــــع بداًل من ال�ب
الوطنية المستدامة.

) ي ذلك نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي
نظام إدارة المعلومات )بما �ن

نظم اإلبالغ عن بيانات العنف 
القائم عىل النوع االجتماعي

ي 	• تمكنت وزارة الصحة من تكييف نظام المرصد الوط�ف
 
ً
نت ويوجد حاليا للعنف ضد المرأة. النظام متاح عىل اإلن�ت

ي الضفة الغربية.
قيد التجربة �ف

ف اآلخرين منفصلة، 	• ي القطاع�ي
ال تزال نظم إدارة المعلومات �ف

ف من  وبعضها غ�ي مطور بشكل كاٍف. ولم يتمكن كال القطاع�ي
اعتماد المرصد بسبب التحديات التقنية والتحفظات عىل 

أحكام صالحيات المستخدم. ويستخدم مقدمو خدمات 
 إلدارة 

ً
ي غزة نظما

العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
المعلومات لم يتم توحيدها ع�ب القطاعات أو مع نظام 

المرصد.
ال يزال من غ�ي الممكن توليد بيانات وطنية موثوقة وموحدة 	•

. عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي
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نظام إدارة معلومات العنف القائم 
عىل النوع االجتماعي

خالل الجائحة، استعيض عن نظام إدارة معلومات العنف 	•
القائم عىل النوع االجتماعي بأداة 5Ws )أدوات االستفهام 
الخمس( التابعة آللية اإلبالغ لدى مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية، مما أغاق المنظمات الجامعة للبيانات عن اإلبالغ 
ي جميع 

عن حوادث العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
القطاعات. وتم تطوير نظام محدث إلدارة معلومات العنف 

القائم عىل النوع االجتماعي لكي تستخدمه المؤسسات 
ي )المنظمات الجامعة 

األهلية المعنية بالعمل اإلنسا�ف
ي الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، ال يزال نظام 

للبيانات( �ف
إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي معزواًل عن 

نظام المرصد ونظم المعلومات وآليات اإلبالغ القطاعية.
أدوات جمع البيانات الموحدة 

والمنسقة ع�ب القطاعات
ي للعنف ضد المرأة، 	• تستخدم وزارة الصحة المرصد الوط�ف

الذي يوفر أدوات موحدة وأساليب لجمع البيانات تختلف 
ي تستخدمها وحدات حماية األ�ة واألحداث  عن تلك ال�ت

ي  طة الفلسطينية ووزارة التنمية االجتماعية، وال�ت ي ال�ش
�ف

ي غزة، ال توجد 
تستخدم كل منها نماذج خاصة بكل قطاع. و�ف

ي  ف األطراف المعنية، تل�ب نماذج موحدة ع�ب القطاعات وب�ي
النماذج المتطلبات الفردية للبيانات لكل قطاع.

ي المرصد محمي ومنظم من قبل 	•حماية البيانات / المعلومات
الوصول إىل المعلومات �ف

 وكلمات مرور وصالحيات. أما 
ً
ف رسميا ف معين�ي مستخدم�ي

ي تستخدمها  أدوات جمع البيانات الورقية ونماذج جوجل ال�ت
وحدات حماية األ�ة واألحداث ووزارة التنمية االجتماعية 

. وتتطلب مسألتا  ي
ها أو حمايتها بالقدر الكا�ف ف فال يتم ترم�ي

ف وال�ية مزيدًا من التطوير عىل مستوى مقدمي  م�ي ال�ت
ي جميع القطاعات.

ف �ف الخدمات/المستخدم�ي
ال يوجد بروتوكول لتبادل المعلومات.	•

ي 	•استخدام المعلومات وإدارتها
ف إعداد التقارير وتوليد البيانات �ف يتيح المرصد للمستخدم�ي

الغالب لتوجيه تقديم الخدمات بداًل من إصالح السياسات 
ي قطاع الصحة. ويواجه النظام بعض القضايا اإلشكالية ولم 

�ف
تعتمده جميع القطاعات بعد، مما يعيق توليد بيانات وطنية 

شد بها خدمات وسياسات العنف القائم عىل  موحدة تس�ت
ي هذا األمر ال 

؛ ومع ذلك، فإن إحراز تقدم �ف النوع االجتماعي
. يزال يمثل تحدياً

التنسيق وإدارة التنسيق

توجد آليات للتنسيق عىل 
ي
ي ودون الوط�ن

المستوى الوط�ن
ف مختلف مستويات آليات 	• هناك آليات متعددة قائمة ولكن الروابط ب�ي

ف الضفة الغربية وقطاع غزة ال تزال ضعيفة. التنسيق وب�ي
ي المقام 	•

ي �ف
ام المنظمات األعضاء، وال سيما المؤسسات األهلية، أخال�ت ف ال�ت

 ويستند إىل العالقات الشخصية، مما يعرض استدامة 
ً
األول وليس قانونيا

عملية التنسيق للخطر.
اتيجيات والسياسات  االس�ت

الوطنية
اتيجيات وطنية ويجري تحديثها لدورة جديدة، ولكن التنفيذ 	• توجد اس�ت

 ويخضع لتوافر الموارد والقدرات واإلرادة 
ً
ي القطاعات ال يزال متفاوتا

�ف
واألولويات. عالوة عىل ذلك، فإن استمرار االنقسام السياسي والحالة 

ي غزة يعمالن عىل تقويض التنفيذ المنسق للسياسات 
اإلنسانية المطولة �ف

، مما يعزز التفكك. اإلنمائية المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي
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الموارد )المالية والفنية 
والصالحيات( متاحة

ي مواردها 	•
ال تزال اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة محدودة �ف

ف 16 ضابط اتصال عىل مستوى  المالية؛ ومع ذلك، دعم مجلس الوزراء تعي�ي
المديريات لجمع البيانات )لصالح المرصد(.

ف أن اللجنة تتمتع بوالية ملزمة وتمثيل رفيع المستوى للقطاعات، 	• ي ح�ي
�ف

كاء وشق الطريق عىل  إال أنها تفتقر إىل القدرات الفنية الكافية لتجميع ال�ش
. هناك فرص ضئيلة للتدريب عىل التخطيط المنسق للجهود  ي الصعيد الوط�ف

الجماعية وتنفيذها وتقييمها.
ي 	•

غالبية آليات التنسيق عىل مختلف المستويات ليست مؤسسة بالقدر الكا�ف
ي لتوىلي مهام 

ية بما يك�ف وال تحطف بالدعم من الموارد الفنية أو المالية أو الب�ش
ي الضفة الغربية وغزة.

التنسيق بفعالية �ف
خطط التنسيق وآليات الرصد 

والمساءلة قائمة
ي اللجنة الوطنية 	•

لم يتم تحديد مسؤوليات التنسيق لألعضاء الفرادى �ف
لمناهضة العنف ضد المرأة أو االتفاق عليها؛ وعالوة عىل ذلك، ال توجد 

خطة عمل للتنسيق وآليات للمتابعة، مما يجعل من الصعب رصد تنفيذ 
عملية التنسيق والمساءلة عنها وتقييمها. 

ي السياقات اإلنسانية.	•
توجد خطط استجابة للتنسيق �ف
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