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1

مقدمة
أنهت و ازرة شؤون المرأة منتصف العام الحالي  ،2017بمشاركة مختلف الشركاء من القطاعات والمؤسسات
الحكومية واألهلية ،إعداد الخطة التنفيذية لنظام التحويل 1الوطني للنساء المعنفات 2لألعوام (،)2019-2017
الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني قبل نحو أربعة أعوام بتاريخ  3.2013/12/10وعلى الرغم مما تضمنته
الخطة من أهداف إستراتيجية تهدف لحماية المعنفات وتمكينهن ،إال أن إغفالها ألهمية تعزيز الشراكة والتناسق
كرس
ما بين المؤسسات الحكومية واألهلية ،وعدم تحديد مصادر التمويل الخارجية الالزمة لتنفيذ بنودها؛ ّ

الضعف والنقص في تمكين النساء المعنفات.

1

يعتبر النظام األول من نوعه في السياق اإلقليمي والدولي ،ويعني التحويل "اإلحالة أو تغيير المسار" ،بمعنى نقل المعنفة من قطاع خدمي

إلى آخر لتلقي الخدمة التي تحتاجها ،سواء أكانت صحية أم اجتماعية أم قانونية ،تبعا لطبيعة العنف الذي تعرضت له ،ومستوى الخطورة
الذي يهدد حياتها .مقابلة مع إلهام سامي ،رئيسة الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ،بتاريخ .2017/8/24

 2أقر النظام بهدف إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقا وطنيا للتعامل مع المنتفعات ،وهي :تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات
الصحية واالجتماعية والقضائية؛ إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح اإلطار الموجه الملزم للعالقة المهنية مع المنتفعات؛ تشكيل مرجعية وحكم
للمشكالت األدبية واألخالقية والمهنية ،وتبيان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة وللم أرة المعنفة .ويضم النظام ثالثة قطاعات رئيسية:

االجتماعي ،والصحي ،والشرطي ،وأضيفت ،حديثا ،النيابة العامة والمحاكم الشرعية .للمزيد حول النظام ،موقع و ازرة شؤون المرأة الفلسطينية،

تاريخ الزيارة.http://www.mowa.pna.ps/PublicationsDetails.aspx?id=9 .2017/8/24 :
3

المرجع السابق.
2

العنف ضد املرأة والتمكين
تحظى قضية العنف ضد المرأة باهتمام بالغ ،عالميا واقليميا ومحليا .فإشكالية العنف المبني على النوع
االجتماعي ال تقف عند حدودها الضيقة التي تمس حياة النساء وأسرهن ،وتحول دون تمتعهن بحياة كريمة
تنزف مواردها وامكانياتها البشرية والمادية.
سوية ،بل تتجاوزها إلى تعيق عملية التنمية المجتمعية ،واس ا

4

"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو يرجح أن
ويعرف العنف الممارس ضد المرأة ّ
ّ
بأنهّ :
يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية ،بما في ذلك التهديد
بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو
الخاصة".

5

وفي المقابل ،يلعب التمكين باعتباره "عملية تنطوي على تطور إيجابي ،تهدف لالنتقال بالمعنفات من حال
دور فاعال في محاربة العنف الممارس ضدهن ،إذ وفي ظل صمت غالبيتهن
عدم المساواة إلى المساواة" ،6ا
عن العنف لعدم توفر معيل أو مصدر دخل لهن وألطفالهن ،يسهم التمكين االقتصادي من خالل توفير مشاريع
ّ 4بين ت قرير منظمة الصحة العالمية التكلفة االقتصادية ألشكال العنف ضد المرأة ودوره في إفقار النساء ،وتحميل ميزانية الدولة لمصاريف
إصالح تلك الممارسات العنيفة ضد النساء .هذا عدا عن تكاليف نظم العدالة ومراكز الشرطة والمحاكم والخدمات الصحية واإلسكان والخدمات
االجتماعية المختلفة التي تقدم لمن تعرضن للعنف .ففي كندا على سبيل المثال قدرت مجموع تكاليف النفقات المباشرة المرتبطة بالعنف ضد

النساء بأكثر من مليار دوالر ،وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قدرت التكاليف بمبلغ  23مليار جنيه إسترليني في
السنة .موقع منظمة الصحة العالمية ،تاريخ الزيارةhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar .2017/8/24 :

5

إعالن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها  104/48المؤرخ في  20كانون

األول/ديسمبر .1993موقع منظمة الصحة العالمية ،تاريخ الزيارة.2017/8/13 :

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar
6

تشترك معظم تعريفات التمكين بكونه يركز على الفئات المهمشة /المستضعفة بما فيها المرأة ،باعتبارها عامال فاعال في التمكين ال متلق

له .الكتبي وآخرون ،النوع االجتماعي وأبعاد التمكين في الوطن العربي ،منظمة المراة العربية .2010 ،موقع منظمة المرأة العربية ،تاريخ

الزيارةhttp://www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=236 .2017/8/13 :
3

مدرة للدخل لهن في دعم إمكانياتهن وقدراتهن على اتخاذ الق اررات المصيرية في حياتهن ،بما فيها مواجهة
العنف والمعنفين ،األمر الذي ينعكس بدوره على رفع شعورهن وأطفالهن باألمان واالستقاللية .7وبناء عليه،
فقد خصصت الخطة التنفيذية لنظام التحويل هدفا إستراتيجيا يعنى بالتمكين االقتصادي للمعنفات.

النساء ضحايا العنف في أرقام وإحصائيات
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام  2011المسح الثاني 8لظاهرة "العنف ضد النساء"،
أن  % 58.6من النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي ،في حين بلغت نسبة
وجاء فيه ّ
اللواتي تعرضن للعنف الجسدي  ،%23.5أما اللواتي تعرضن للعنف الجنسي فبلغت النسبة .%11.8

9

أما بالنسبة إلى حاالت العنف الفعلية التي تم استقبالها من قبل الجهات المختصة ،فقد بينت إحصائيات و ازرة
التنمية االجتماعية 10التفاوت في عدد النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي معها في العامين  2015و.2016

7

8

المرجع السابق.
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المسح األول للعنف األسري في العام  .2005نتائج مسح العنف ضد المرأة  ،2011الجهاز

المركزي

لإلحصاء

الفلسطيني.

موقع

الجهاز

المركزي

لإلحصاء

الفلسطيني،

تاريخ

http://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/122

9

الزيارة:

.2017/8/13

المرجع السابق.
 10التقرير اإلحصائي السنوي األول ( ،)2015والتقرير اإلحصائي السنوي الثاني ( )2016للنساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي
اللواتي تم التعاطي معهن من قبل مرشدات المرأة ومراكز الحماية ،و ازرة التنمية االجتماعية.
4

فبلغ عدد المعنفات في العام األول ( )307امرأة ،وارتفع عددهن في العام الثاني إلى ـ( )874امرأة 11.يذكر
بأن تلك اإلحصائيات ال تعكس العدد الحقيقي للحاالت التي تتعرض للعنف ،وتحجم عن التصريح به ،لدواع
ثقافية واجتماعية واقتصادية تحصر هذه القضية بالشأن األسري الداخلي.

12

الخدمات املقدمة للنساء املعنفات
تتولى و ازرة التنمية االجتماعية باعتبارها قائدة قطاع التنمية االجتماعية مهام توفير الحماية واإليواء واعادة
االندماج والتمكين للنساء المعنفات.

13

وبالتعمق في طبيعة الخدمات المقدمة لهن خالل العامين 2015

و ،2016يالحظ تركز معظم خدمات العام األول  -كما يتضح في الرسم البياني أدناه  -في توفير خدمة
"الحماية" التي قدمت لـ ( )119امرأة معنفة ،تلتها خدمة "التوجيه واإلرشاد" التي وفرت لـ ( )101امرأة .أما فيما
يتعلق بباقي الخدمات ،وتحديدا المتعقلة بـالتعليم والعمل والتمكين ،فعدد المستفيدات منها لم يكد يتجاوز
العشرات.

11

يشار إلى أن استحداث ثالث وحدات إرشادية وقانونية في كل من يطا ودو ار وجنين قد ساهم في ارتفاع عدد النساء المعنفات اللواتي تم

التعاطي معهن ،وذلك لكون الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات مجانية .مقابلة ،آالء عبد الصمد ،منسقة مشروع ويلود  3في و ازرة التنمية
االجتماعية.2017/8/14 ،

12

13

نتائج مسح العنف ضد المرأة  ،2011مصدر سابق.
إستراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام ( ،)2022-2017و ازرة التنمية االجتماعية.
5

الخدمات المقدمة للنساء المعنفات خالل العام 2015
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التقرير اإلحصائي السنوي األول لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي التي تم التعاطي معها من قبل مرشدات المرأة في
مديريات التنمية االجتماعية ،و ازرة التنمية االجتماعية ،2015 .ص.14

وعلى الرغم من ارتفاع عدد النساء المعنفات اللواتي وفرت لهن الخدمات "القانونية"

14

و"اإلرشاد والتوجيه

االجتماعي" في العام  - 2016كما يتضح في الرسم البياني أدناه  -بقي عدد المستفيدات من خدمات "التعليم
األكاديمي والتدريب المهني والتمكين بعمل" متدنيا ،األمر الذي أثار تساؤال حول مقدرة غالبية المعنفات على
مواجهة العنف الممارس في ظل انخفاض خدمات التمكين لهن ،وفيما إذ أخذت الخطة التنفيذية بأسباب ذلك
التدني في رسم أهدافها اإلستراتيجية.
الخدمات المقدمة للنساء المعنفات خالل العام 2016
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المصدر :التقرير اإلحصائي السنوي األول لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي التي تم التعاطي معها من قبل مرشدات
المرأة في مديريات التنمية االجتماعية ،و ازرة التنمية االجتماعية ،2016 ،ص.13
13

تضمنت الخدمات القانونية "االستشارات القانونية ،وتولي القضايا والمرافعات في المحاكم الشرعية" .مقابلة ،سائدة األطرش ،رئيسة وحدة

المرأة والنوع االجتماعي في و ازرة التنمية االجتماعية.2017/8/13 ،

6

الخطة التنفيذية لنظام التحويل الوطني للنساء املعنفات :تكريس للتمكين املنقوص
عقدت و ازرة شؤون المرأة ،خالل الفترة  13-11نيسان الماضي ،ورشة التخطيط الوطنية لتطوير خطة مأسسة
وتفعيل نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ،بمشاركة كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية واألهلية .وأعقبت
هذه الورشة اجتماعات عدة للخروج بالصيغة النهائية للخطة.

15

وبمقارنة ما تضمنه الهدف اإلستراتيجي المتعلق بـ "تعزيز الحماية والدمج والتمكين للنساء المعنفات والناجيات
من العنف"

16

مع السياسات والتطبيقات المعمول بها حاليا في مجال تمكينهن ،تجمل ثغرات الخطة "المتسمة

بالتداخل" في اآلتي:
 حددت الخطة لو ازرة شؤون المرأة والمؤسسات والوزرات الشريكة مسؤولية تنفيذ األنشطة اإلدارية فقط،
مثل :توفير الكوادر الالزمة ،وبناء فريق العمل الوطني للنظام ،وتحديد االحتياجات التدريبية ،وتطوير
دليل تدريبي موحد ،واالجتماعات الدورية والتقارير الشهرية ،وقياس أثر التدريبات 17."..وفي واقع األمر
ال يتطلب تنفيذ تلك األنشطة موازنات مالية ضخمة ،ويتم تنفيذها فعليا من قبل الكادر العامل في و ازرة
المرأة.

15

تضمنت الخطة أربعة أهداف أستراتيجية أخرى ،هي :تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ،بما

يضمن الشمولية وتحديد المسؤوليات وااللتزام بتطبيقه؛ تعزيز الحماية والدمج والتمكين للنساء المعنفات والناجيات من العنف؛ تعزيز معرفة

واهتمام المؤسسات والقيادات الرسمية والمجتمعية واإلعالمية ،والنساء بشكل خاص ،بنظام التحويل الوطني وخدماته المقدمة؛ تعزيز المعارف
الفنية واإلدارية في مجال نظام التحويل ومساءلة أصحاب الواجبات حول مدى التزامهم به .الخطة التنفيذية لنظام التحويل الوطني للنساء

المعنفات ،و ازرة شؤون المرأة.2017 ،
16

تضمن هذا الهدف اإلستراتيجي  27نشاطا فرعيا ،المرجع السابق.

17

لالطالع على باقي األنشطة الفرعية ،انظر :المرجع السابق.
7

وفي مقابل ذلك ،أنيط بو ازرة التنمية االجتماعية "وحدها" مسؤولية تنفيذ أنشطة ومهام تتطلب موازنات
مالية ضخمة ،تعجز الو ازرة عن تنفيذها دون مشاركة الشركاء العاملين في نظام التحويل ،مثل :تطوير
وانشاء مراكز متخصصة الستقبال النساء المعنفات ،وتوفير وسائل نقل للعاملين الميدانين ،وتغطية
المصاريف التشغيلية والتطويرية لمراكز الحماية االجتماعية ،وتوفير مساعدات مالية للتمكين
االقتصادي للنساء المعنفات ...إلخ.


لم تحدد الخطة التنفيذية مصادر التمويل الخارجية "األجنبية" الالزمة لتنفيذ أنشطتها .وبربط هذه
النقطة بسابقتها ،بات من مسؤولية و ازرة التنمية االجتماعية وحدها تأمين تلك المصادر لتنفيذ أنشطة
الهدف عامة ،وتوفير مساعدات مالية لتمكين النساء المعنفات خاصة.
وفي ذات السياق ،تجاهلت الخطة اإلشكاليات الواقعية المتعلقة باستدامة التمويل األجنبي ،فعلى سبيل
تعرضت المعنفات
المثال ّ

18

اللواتي استفدن من منح التعليم الجامعي الممولة من مشروع تمكين المرأة

والمجتمع المحلي ) ،19(WELOD 3النتكاسات نفسية واجتماعية وأزمات مالية جراء توقف المشروع
لفترة تجاوزت عشرة أشهر ،لم يتم خاللها تسديد أقساطهن الجامعية.

20

 لم تخصص الخطة مصادر مالية من الموازنة "الحكومية" لتمكين النساء المعنفات ،وبذلك أعفيت
الحكومة من دورها في تعديل:
غيب لقضايا المرأة ،إذ ّتوزع الموازنة العامة للحكومة
 فلسفة التخطيط المالي الحكومي الم ّعلى الو ازرات بنسب محددة لتغطي كل و ازرة مصاريفها الجارية كرواتب الموظفين وأجور
المباني والنثريات والماء والكهربا وغيرها .وأما فيما يتعلق بقضايا المرأة ،فالق اررات الحكومية

18

بلغ عدد المستفيدات من منح التعليم الجامعي سبع نساء فقط .مقابلة ،آالء عبد الصمد.

المرحلة أو المستجدة،
 19بدأ تنفيذ مشروع ويلود  3الممول من التعاون اإليطالي في مطلع العام  ،2015ويتم تجديده سنويا تبعا لألنشطة
ّ
المرجع السابق.
20

المرجع السابق.
8

المتخذة منذ العام  2003وحتى العام  ،2015ال تراعي تلك القضايا ،وال تفرد المستحقات
المالية الالزمة لتنفيذها.

21

 اإلجراءات المالية الحكومية التي ال تراعي ظروف المعنفات ،فعلى سبيل المثال ومع اعتمادبند التمكين االقتصادي (توفير مشاريع مدرة للدخل) للنساء المعنفات ضمن الخطة التنفيذية
لو ازرة التنمية االجتماعية ،وتخصيص موازنة لتنفيذه خالل العام الحالي  ،2017إال أن
البند لم ينفذ بسبب المراسالت الحكومية واإلجراءات المالية الطويلة ،المتمثلة بضرورة توفر
معززات الصرف التي ال يمكن للمعنفات توفيرها بسهولة ،مثل ـ"الفواتير الضريبية ،أو
المطالبة المالية المختومة من الضريبة ،وخصم مصدر ،ورخصة مهن" ،إلى جانب اعتراض
الرقابة المالية في الو ازرة على استئجار محالت تجارية أو شراء معدات وأدوات للتمكين،
لكونها  -حسب النظام المالي المعتمد -22ستدخل في عهدة الو ازرة باعتبارها أصوال ثابتة،23
ولن يكون للمستفيدة حرية التصرف بها.

24

 أغفلت الخطة أهمية إشراك القطاع االقتصادي ،مثل" :وزارات العمل واالقتصاد والزراعة ،والمؤسسات
النسوية واألهلية العاملة في مجال التمكين االقتصادي ،"..في إعداد الخطة وتبادل الخبرات والتنسيق
والتعاون ما بين القطاعات بهدف خلق مشاريع محلية (فردية وجماعية) لتشغيل المعنفات.

21

مقابلة ،إلهام سامي ،رئيسة الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.2017/8/24 ،

22

للمزيد حول النظام المالي الفلسطيني للو ازرات والمؤسسات العامة ،موقع و ازرة المالية الفلسطينية ،قسم القوانين ،تاريخ الزيارة .2017/8/24

23

تشمل األصول الثابتة األراضي والمباني والمركبات واآلالت والمسلتزمات المكتبية وأجهزة الحاسوب والماكينات ومعدات اإلنتاج والمصانع.

http://www.pmof.ps/104?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state

مقابلة مع آالء عبد الصمد.
24

مقابلة مع سائدة األطرش.
9

 لم تتطرق الخطة إلى أهمية التمكين األكاديمي (الثانوي والجامعي) للنساء المعنفات ،على الرغم من
أهميته في صقل فكر المعنفات وبناء شخصيتهن وتأهيلهن لالنخراط في سوق العمل مستقبال .25كما
أغفلت الخطة أهمية التنسيق والتشبيك مع و ازرة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة لتوفير
عدد من المنح "المدرسية/الثانوية والجامعية" الالزمة لذلك ،األمر الذي توافق مع الواقع القائم .فقد
غيبت اتفاقيات التعاون والشراكة التي تم توقيعها ما بين و ازرة التنمية االجتماعية والجامعات الحكومية
ّ
والخاصة أهمية تخصيص عدد من المنح الجامعية للنساء المعنفات ،فاستثنين من فرص االستفادة من

المنح التي خصصت للفئات المهمشة التي تخدمها الو ازرة "الفقراء ،ذوي/ذوات االحتياجات الخاصة،
األيتام".

الخالصة واالستنتاجات
إن مقارنة ما تضمنته الخطة التنفيذية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات مع الوضع الحالي لتمكين
المعنفات ،يفضي إلى تكريس اتسام تمكينهن بالضعف والنقص ،فقد أغفلت الخطة أهمية تعزيز الشراكة والتعاون
والتكاملية ما بين المؤسسات الحكومية واألهلية لتوفير خدمات التمكين لهن ،وتغاضت عن دور الحكومة في
تمويل مشاريعهن ،وايجاد حلول لتجاوز اإلجراءات المالية "الطويلة" التي تعترض تنفيذ أي نشاط تمكيني لهن.
قيدت الخطة مفهوم التمكين الشامل والمتكامل بتوفير مساعدات مالية من التمويل األجنبي غير المستدام،
كما ّ

مغفلة أهمية تكاتف الجهود الحكومية واألهلية في خلق مشاريع تشغيلية لهن ،وتوفير المنح التعليمية لتشجيعهن
على استكمال تعليمهن .وعليه ،جاءت الخطة معززة لواقع الضعف والنقص في تمكين المعنفات.

25

يعد التعليم األكاديمي أحد آليات التمكين التي تعنى بإعادة ثقة المرأة المعنفة بذاتها ومحيطها ،ويؤهلها إلعادة االندماج في األسرة

ومؤثر في أسرتها ومجتمعها .مقابلة ،تأييد الدبعي،
ا
عنصر ممكنا وفاعال
ا
والمجتمع ،ويمهد الدرب لها لالنتقال للتمكين االقتصادي ،لتغذو

مرشدة المرأة في مديرية التنمية بنابلس.2017/8/15 ،
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