
 
 
 

 

  ضمن مشروع مناهضة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط، 

 في رام للا  جمعية المرأة العاملة تنفذ تدريبا حول نظام التحويل الوطني

 

 2021 أول، كانون 30الخميس، 

للتنمية    عقدت الفلسطينية  العاملة  المرأة  معلمي   ا  تدريب جمعية  من  التعليمي  بالقطاع  للعاملين  الوطني  التحويل  نظام  حول 

 .  2021لعام  أول، كانون 30ومرشدي مدارس محافظة رام هللا، وذلك يوم الخميس الموافق 

ويهدف اللقاء إلى تأهيل  مرشد ومعلم،    12معلمة ورشدة و  12، منهم  او مرشد  ا معلم  25  التدريبي  شارك في هذا اللقاءو

وظيفة واعمال كل من شبكة الحماية، و  ، ونظام التحويل الوطنيآليات عمل    اركين والمشاركات إلى معرفةوتدريب المش

 التي يجب التوجه إليها. تدريب وتشبيك المعلمين والمعلمات إلى الجهات و

تهم حمايلألطفال عموما ، وطرق وآليات  االساءات التي قد توجه  ، والطفلحقوق  مناقشة  تم    من التدريب،  الجلسة االولىفي   

اآلثار والدالئل التي تشير إلى تعرض الطفل لإلساءة و معرفة العنف الجسدي، ب  وتعريفهم،   خارجها   إلىمن داخل المدرسة  

 ه، فضال  عن تعريفهم على النوع االجتماعي.  و كيفية التعامل مع آثارهو النفسي و والجنسي، 



 
 
 

الخاصة بشؤون   االجتماعي ومجموعة من القراراتمناقشة نظام التحويل و العنف المبني على النوع    ، تمي الجلسة الثانيةوف

 . والتي تحتاج لتطوير، وضرورة وجود مجلس تشريعي يشرع هذه القوانين المرأة و التنمية

 

 

وعبر المشاركون والمشاركات عن ضرورة وأهمية النظام التحويل الوطني في عملهم، وقال األستاذ عماد البرغوثي:" 

" فيما قالت  العالقة بين المواطن ومقدمي الخدمات  وبيوضحنظام يصدر عن مجلس الوزراء و    هو  نظام التحويل الوطني

 بس نعالج طالب".  المرشدة إيناس رضوان :" احنا المفروض نعالج أسرة مش

 وفي نهاية التدريب، تم التأكيد على أهمية التكامل في تقديم الخدمات بين المؤسسات ذات العالقة بصورة شمولية.  



 
 
 

 

مشروع "مناهضة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط" بالتعاون  يذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن 

متوسطية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني وبتمويل من االتحاد األوروبي، حيث يهدف  مع المبادرة النسوية واألورو

المشروع إلى معالجة موضوع العنف ضد النساء والفتيات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار ضمن السياق  

 .المدني التي تناهض العنف ضد النساء  الفتياتتطوير مهارات وقدرات عدد من مؤسسات المجتمع  واالجتماعي والسياسي،  


