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 2021كانون أول    6،  االثني   

الـ  ضمن أنشطة   ي عىل النوع    16حملة 
العاملة ،  االجتماعي يوم لمناهضة العنف المبن  عقدت جمعية المرأة 

ي  الفلسطينية 
ة ما بي   ف  ي  نظام التحويل  لقاءات حوارية حول أربــع  2021/ 11/ 30- 23  الفتر

ي كافة أفرع   الوطن 
ف 

ي محافظة نابلس،  
كاء مع  وذلك بالتعاون    ،جني   الخليل و و رام هللا،  و جامعة القدس المفتوحة ف  الجامعة والشر

ي نظام التحويل  
ي  ف 

ي وزارالوطن 
طة  الصحة والتنمية،   تر وحدة حماية األرسة والبيت اآلمن، بمشاركة أكتر    –   والشر

ي  طالبة وطالب  300من 
 المحافظات المذكورة. ف 

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  
فة األنشطة اإلرشادية ف  فتنة خليفة حديثها حول  أ.  شاركت مشر

ي تحقيق تكاملية الخدمات  
المقدمة من الحماية والرعاية للنساء والفتيات  أهمية نظام التحويل، كنظام يساهم ف 

كاء والسعي اىل توفت  الحماية الالزمة  اكة مع كافة الشر الناجيات من العنف، وإرساء قواعد تحدد عالقة الشر
ام  وتحدثت أيضا عىل أهمية القيم األ   . لمقدمي الخدمات خالقية لمقدمي الخدمات من تعزيز الكرامة واالحتر
ام الخصوصية والشية بما ينسجم مع المصلحة الفضىل لهن، وأهمية تقرير المصت  واتخاذ  للمنتفعات، واحتر 

ة وتعزيز الحماية واألمن الشخصي للنساء المعنفات.   القرار والموافقة المستنت 



ي 
ي وزارة الصحة الفلسطينية ف 

ام  ر   محافظة  وقد أكدت األستاذة هدى الصفدي من وحدة صحة وتنمية المرأة ف 
ي المجتمع، حيث تحدثت    16ال  استغالل حملة    م التحويل وأهميةهللا، عىل نظا

يحة ف  يوم للوصول اىل أكتر رسر
ي نظام التحوي

ي تقوم  عن دور الصحة ف 
أفضل الخدمات، وشددت عىل أن التدخالت    بها لتوفت  ل والتطويرات النر

ي تقوم بها الصحة ال تكون بهدف هدم االرسة بل تسع لبناء حلول لل
،  النر ي

تقارب داخل المجتمع الفلسطين 
والنوع    وأنها  العنف  التوعية حول  وتدريبات  لقاءات  ي 

ف  الذكور  اك  بد من إرسر وأنه ال  األدوار  تغيت   اىل  تسع 
 .  االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي محافظة نابلس، عن ارتفاع نسبة تعرض  
كما تحدث المقدم لؤي وهدان مدير دائرة حماية االرسة واالحداث ف 

الدا نشأة  بي    ما  للعنف  اللحظة،  النساء  ولغاية  ئرة 
ي تعمل بها الدائرةجرا وأشار اىل اإل 

همية  أوعن   ءات النر
االجتماعية،   التنمية  مع  اكة  بالشر المنتفعات  توثيق 

تحويل  والتدخال  قبل  الدائرة  بها  تقوم  ي 
النر االولية  ت 

وأهمية النيابة،  اىل  الخطورة     أخذ   الملفات  تقرير 
القرارات   التخاذ  حالة  مؤتمر  عقد  يتم  بحيث  العالية 
وأن   المعنفات،  النساء  واحتياجات  حالة  تناسب  ي 

النر
ورة التأكيد   ي من داخل العائلية وض 

البناء الصحيح يأتر
   ميع لبناء جيل غت  عنيف. عىل أهمية الحياة للج



ي محافظة الخليل،  األ 
الوزارة تستقبل جميع حاالت اإلعتداء  ت: "قالستاذة نجاة فرج هللا من وزارة التنمية ف 

الحاالت   استقبال  يتم  حيث  أشكاله،  بكل 
االستقرار   مدى  وتحديد  مقابالت  وعمل 
ي الوزارة

.  والخطورة من قبل مرشدات المرأة ف 

بكافةالتنمية  وزارة   م  نظام    تلتر  إجراءات 
والبيئة   والخصوصية  الشية  وتوفر  التحويل 
يك   الشر إدخال  ويتم  إليها،  يلجأ  لمن  اآلمنة 
المناسب حسب تقييم الحالة من خالل مؤتمر  

  "الحالة. 

ملحيس المستشارة    األستاذة زينا أكدت  بدورها  
ي مح

ف  االمن  البيت  ي 
ف  نابلس، القانونية  افظة 

اآل   عىل البيوت  الحماية  أهمية  توفت   ي 
ف  منة 
ي عدد    عن زيادةللنساء المعنفات، وتحدثت  

ف 
يالت من عام   االمن  ة اليوم،ولغاي  2018الت   ي البيت 

ي يتم تقديمها ف 
من خالل مرشدات    وعن الخدمات النر

ي والعائىلي   يقدمنمهنيات  
، بهدف تمكي   النساء عىل المستوى الذاتر برز القضايا  أشارت اىل أكما    ، العالج النفسي

 . ي والعنف العائىلي
وت  از اإللكتر ي يلجأن إىل البيت اآلمن ما بي   االبتر 

ي منها النساء اللواتر
ي تعات 

 النر

 

 

ك الذي يسع إىل القضاء عىل العنف ضد ا ي الضفة الغربية وقطاع غزة  وذلك ضمن برنامج حياة المشتر
لمرأة ف 

ك من هيئة األمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي   وتمكي    وال ممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشتر
)  (،UN Women)المرأة   للسكان  المتحدة  األمم  األمم(،  UNFPAصندوق  للمستوطنات    برنامج  المتحدة 

ية ) ي بالمخدرات والجريمة )(، ومكتب األمم المتحUN-Habitatالبشر
ي  UNODCدة المعن 

اكة مع وزارتر ( بالشر
 . ي
 شؤون المرأة والتنمية االجتماعية إىل جانب عدد من الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدت 

 

 

 

 

 

 

 


