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 1202 تشرين ثان  17التاريخ: 

  ،  م2021/ 11/ 17اليوم األربعاء الموافق    -جمعية المرأة العاملة الفلسططنيةية للميمية  عقدت
لقاء سططياسططا  

  الضططططططططططططططططفة ال  بية   نا   
  ف 
  عب  الصططططططططططططططططعوبات  المحدلات  ال دا ل،   ل   زة حول نظام المحويل الوطن 

مؤسسات نسوية،  حقو ية      القنا  الحكوم  عن ططططططات / بمشاركة ممثلي   ،   ZOOMميصة ال ث المفاعل   

   محامي    محاميات  نا ططططططططططططططني   
ش مديرة  حدة  ، ميهم  ات/  مؤسططططططططططططططسططططططططططططططات م مما مد   العقيد م يم الب 

   نا   زة
طة ف     ، حمالة األرسة  النفولة بالشطططططططططططع

 الدكمورة من  كسطططططططططططكي   مديرة  حدة افر طططططططططططا  األرس  ف 

   نا   زة،  األسطما ة سطا دة األطرش مدير مركز محور ا
    زارة الصطحة ف 

لمابا لوزارة الميمية االجمماعية ف 

 . الضفة ال  بية،  األسما ة هيا   صالح ال احثة الحقو ية  معدة الور ة محل نقاش اللقاء 

  فلسني   للمصد  لعوا ب  االسم ابة النار ة    "  ل  ضمن مشع  
للعيف القا م عل اليو  االجمماع  ف 

 من الخارجية االلمانية.   الممول  19-كوفيد  

 اللقاء املة الفلسططططططططططططططنيةية للميمية،  ب معية المرأة الع  مةسططططططططططططططقة المشططططططططططططططع    ،عيا ة  أبو  هيد   افممحت أ. 
 
  مرح ة

مثمية جهو  المؤسطططسطططات الرسطططمية  الةسطططوية بالعمل عل أ مل  جن  ب ل افم انيات الممكية    ،بالضطططيو 

هذه  ور ة مضطططيفة  "ال رض من هذه ال   أ طططارت عيا ة اى  سطططاء  الفميات. من أجل م افحة العيف ضطططد الة

  م ال مياهضططططططططة العيف،  ع  جزء من   ر جمعية المرأة  إضططططططططافة نوعية ل هو  الحر الور ة  
كة الةسططططططططوية ف 



     الفلسططططططططططططططططنيةية للميمية  العاملة
المأثب  عل صططططططططططططططططيا  القرار ل يا ة االهممام  عمليات الضطططططططططططططططط    الميا ة   ف 

 حدلث لخارطة الن يق   يات اللقاء سططططططتشطططططط ل نما     وصطططططط ، كما بمواضططططططيا العيف ضططططططد الةسططططططاء  الفميات

  
 . "لألطرا   ات العال ة بمنبيق اليظام الوطن 

   ال احثة هيا   صطططططططططططططططالح    دمتبعد  ل ،  
عرض موجز للور ة من خالل عرض نظام  اللقاء السطططططططططططططططياسطططططططططططططططا  

    ليل االجراءات الموحد 
     المحويل الوطن 

اى جانب  وضططيد   ر مقدم  الخدمات  القناعات العاملة ف 

  الضططفة ال  بية   نا   زة ثم عرض المشطط لة السططياسططا ية  ال  اليظام
   دا ل.   حليل  ا ا  نبيق اليظام ف 

   واجن  نبيق اليظام  ا لة  "
   واجن  نبيق اليظام  ثم  نر ت صطططططططالح اى المشطططططططا ل الن 

أهم المشطططططططا ل الن 

ات مقطدم    ةيطة المحميطة للمؤسططططططططططططططططسطططططططططططططططططات المقطدمطة للخطدمطات اى جطانطب ضططططططططططططططططعف خب 
  ضططططططططططططططططعف البس

 ممثطل ف 

ام القنططاعططات المقططدمططة للخططدمططات الخططدمططات، عططدم  جو  بر  وكول حمططالططة     اليظططام، عططدم الب  
للعططاملي   ف 

ا   اخل   خططارر   عل فرل المحويططل، عططدم  وضططططططططططططططططيد األ  ار  
بيمططا ا المحويططل، عططدم  جو  بر  وكول ارسع

الفرعيطة لمقطدم  الخطدمطات عل الر م من  وضططططططططططططططططيد األ  ار الر لسططططططططططططططططة، عطدم  قطدلم  فطاصططططططططططططططططيطل حول اليطات  

  نظا
طة ف    الضططفة ال  بية،  لمحويل خاصططة بالشططع

  للةسططاء المعيفات ف 
عدم ا راا   كذل   م المحويل الوطن 

ها بية  المعليم   زارة العدل   زارة العمل   ب 
 . "جهات حكومية مهمة كوزارة الب 

    ،الور ة بن ح أربعة بدا ل سططياسططا يةال احثة صططالح   خممت  
     رة انفا  نظام المحويل الوطن 

 مثلت ف 

   نا   زة، اى جانب إعا ة هي لية القنا
ية  جو ة  ف  عات العامة من حيث البن  المحمية  الموار  البشططططططططططططع

  من أجل  فعيل اليظام،  
كة ما مؤسطططططططططططسطططططططططططات الم مما المد   الخدمات  افجراءات، تشطططططططططططكيل ل ية مشطططططططططططب 

    عططدلططل أ  ا رار القواني   المر  نططة بمنبيقططن كمعططدلططل  
 ال ططدلططل األخب     رة  عططدلططل نظططام المحويططل الوطن 

  انون حمالة األرسة من العيف   واني   األ خاص     االعا ة.    انون العقوبات  إ رار 

   نا   زة،  أ دت أن نظام المحويل  ب   بد رها 
ن  ف 

ش اى   ر القنا  الشطططططططططططططع أ طططططططططططططارت العقيد م يم الب 

  القنا ،   
ش كيفية المعامل ما الةسطططططططططططططاء المعيفات  كيفية اسطططططططططططططمق الهم اى جانب  أمنبق ف   ضطططططططططططططحت الب 

ا .    حطالطة انفطا  نظطام   أ    وضططططططططططططططططيحهطا طرل حطل الب  
ن  ف 

 طدت عل أن هيطات  حطدلطات  واجطن القنطا  الشططططططططططططططططع

ية  الحاجة اى بيوت أمان خاصططططططططططة باألطفال     ضططططططططططعف البن  المحمية   لة الموار  البشططططططططططع
المحويل  مثلت ف 

 .   جو   واني   م حفة بحق الةساء   المعيفي   

   نبيق الياألسططما ة سططا دة األطرش    كما أ ططارت
ليات المعامل ما الةسططاء   آ  ،ظاملد ر القنا  االجمماع  ف 

  عرضطططططططططططططمها ال احثة صطططططططططططططالح،  نبهت أن هذه 
   واجن انفا  اليظام الن 

المعيفات  أ دت عل المشطططططططططططططا ل الن 

المشططططا ل  واجن كافة القناعات برام أ،  أ دت عل    رة العمل من أجل  عدلل اليظام بما يمالءم ما 

  
.   احمياجات الةساء  الفميات اللوا     عل اليو  االجمماع 

 يمعرضن للعيف المبن 

   وا ا  نبيق اليظامالعدلد من األسئلة فيما يمعلق ب  طططططططططططططططططططططات/ المشاركون   ط ح
،  نا شوا بعض العق ات الن 

   نا   زة  الضفة ال  بية
 عل جميا اسمفسارا هم.    الضيو  أجاب     واجن  نبيقن ف 

 



  نهالة اليقاش أثن  المشطططططططاركون عل أهمية اسطططططططممرار عقد مثل هذه اللقاءات ما  
  األطرا      العال ة  ف 

  عل اليو  االجمماع  
  يمعرض للعيف المبن 

   فيما ،  من أجل مياهضططططة العيف ضططططد الةسططططاء  الفميات اللوا  

  انب  لل  بعض
   ن اللقاء عقت  ثالموصيات الن 

  ر م  ❖
   نا     2013لسية    18   رة  فعيل اليظام الوطن 

  زة. ف 

عططا ة هي ليططة القنططاعططات العططامططة المقططدمططة للخططدمططات للةسططططططططططططططططططاء المعيفططات من خالل  نوير البن   إ ❖

ية  ا لة االجراءات  جو ة الخدمات.   المحمية  الموار  البشع

❖    
  سططططططططططططططططيطاسطططططططططططططططططات مطاليطة لموفب  الرعطالطة الصططططططططططططططططحيطة  اليفسططططططططططططططططيطة  الو طا يطة  المطأهيليطة  الممكيةيطة ف 

 بن 

  مياط اليها   القناعات العامة األمر الذ 
 . لعكس   رها االل ا    كونن   ر  أهيل    مكين 

❖    
  تسططططططط  لدعم إنفا  نظام المحويل الوطن 

كة ما مؤسطططططططسطططططططات الم مما المد   تشطططططططكيل ل ية مشطططططططب 

 .   عل أساس مراعاة اليو  االجمماع 

  ر م  ❖
، بما لكفل ا راا نظام  نبيق يوضططططططططططد 2013لسططططططططططية    18إجراء  عدلل ليظام المحويل الوطن 

 .
ً
   كر ها المش لة السياسا ية سابقا

 ماهية  نبيقن  عالا جميا االخفا ات الن 

عل أن  نبيق اليظام يمنلب اسممرار العمل عل إ رار   عدلل القواني      طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات/ ونأ د المشارك ❖

الفلسطططططططططططططططنيةية بي   المؤسطططططططططططططططسطططططططططططططططات الرسطططططططططططططططمية  ال ب  رسطططططططططططططططمية كمعدلل  /أ  إ رار لقانون العقوبات  

   إ رار  ططانون
لعططام    4حمططالططة األرسة من العيف   عططدلططل  ططانون حقول المعططا ي   ر م    الفلسططططططططططططططططنين 

 ا رار مشططططططططططططططططع   القططانون وشططططططططططططططططططأن حقول األ ططططططططططططططططخططاص     افعططا ططة بمططا يمواءم ما اليظططام    1999

  انضططططططططططمت إليها فلسططططططططططني   خاصططططططططططة األ ططططططططططخاص     افعا ة للعام  
  2006 اال فا يات الد لية الن 

 . 1979مرأة )سيدا ( لعام   ا فا ية القضاء عل جميا األ  ال ضد ال

 

 


