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 ووفرصص للتطويیر وواالتكامل آآفاقق-االمعنفاتتنظامم االتحويیل االوططني للنساء 

 

 

 

 

االصحي ووااالجتماعي عقد في  لإلنماءاالقانوني ووااالجتماعي وومؤسسة جذوورر  لإلررشاددبتنظيیم من مركز االمرأأةة 
 ووفرصص للتطويیرآآفاقق مديینة رراامم هللا مؤتمر  خاصص بنظامم االتحويیل االوططني للنساء االمعنفاتت تحت عنواانن "

تسليیط االضوء على االفرصص االمتاحة لتفعيیل تطبيیق االنظامم من خاللل تشخيیص  "٬، ووهھھھدفف االمؤتمر االىوواالتكامل
 ٬،من خاللل عرضض االمستجدااتت االتي ططرأأتت على االنظامم ههتطويیربحث أأفاقق وو٬، ووتحديید االفرصصاالوااقع وو االتحديیاتت 

ي ااالجتماعاابراازز ددوورر االقطاعاتت االخدماتيیة االمتعدددةة في االتعامل مع ضحايیا االعنف االمبني على أأساسس االنوعع 
االتدخالتت  تسليیط االضوء على بعض٬، وواالتحديیاتت ااالجتماعيیة وواالقانونيیة تعميیق االنقاشش حولل٬، ووأأهھھھميیة االتشبيیك بيینهھم

 االناجحة االتي تهھدفف االى تفعيیل االنظامم. 

يي عقد في قاعة فندقق االجرااند بارركك في االمديینة االعشرااتت من ممثلي االمؤسساتت وواالهھيیئاتت قد شارركك في االمؤتمر االذ
ووخاللل االجلسة ااألوولى من االمؤتمر عرضت  االرسميیة ووااألهھھھليیة االمهھتمة بمكافحة االتميیيیز وواالعنف ضد االمرأأةة.

 ابب مديیرةة مؤسسةاالقانوني ووااالجتماعي٬، تلتهھا دد. سلوىى االنج لإلررشادداالسيیدةة ررنداا سنيیوررةة كلمة مركز االمرأأةة 
بالشرااكة مع االمؤسساتت  2009االصحي ووااالجتماعي ووهھھھي االمؤسساتت االتي عملت منذ االعامم  لإلنماءجذوورر 

االحكوميیة ووغيیر االحكوميیة االفاعلة في االقطاعاتت ااالجتماعيیة وواالصحيیة وواالقانونيیة على قضيیة االعنف ضد االمرأأةة 
تساعد مقدمي االخدماتت في االقطاعاتت االمختلفة  من خاللل بناء نظامم االتحويیل االوططني ووتطويیر برووتوكوالتت عمل

من مجلس االوززررااء توجت هھھھذهه االجهھودد بإقراارر االنظامم  حيیث ضحايیا االعنف٬،لنساء ل متكاملة على تقديیم خدماتت
. ووتحدثث كذلك في االجلسة ااالفتتاحيیة من ااجل بناء هھھھذاا االنظامم. 2013في االعامم  ووتبنيیهھ على االمستوىى االوططني

وواالسيید االتعاوونن ااإليیطالي في االقدسس٬،  مديیر (Vincenzo Racalbuto)فيینشنزوو رركلبوتو االسيید للمؤتمر كل من 
) نائب االقنص ااالسباني في االقدسس ووهھھھي االمؤسساتت االتي تابعت ددعم Eduardo Narbonaنارربونا ( ااددووااررددوو

 وواالتي تهھتم بمكافحة االعنف االمبني على أأساسس االنوعع ااالجتماعي في فلسطيین. ووتمويیل االمؤتمر



ووخاللل االجلسة االثانيیة من االمؤتمر عرضت االعديید من االمدااخالتت ووااووررااقق االعمل٬، حيیث قدمت ااألستاذذةة ررحابب 
صندووقة مديیرةة ووحدةة االتنميیة االمجتمعيیة في مؤسسة جذوورر ووررقة عمل بعنواانن نظامم االتحويیل ما بيین االنشأةة 

االمرأأةة في ووززااررةة االصحة ووررقة وواالتطويیر. ووعرضت االدكتوررةة خلودد االسيید مديیرةة ااإلددااررةة االعامة لصحة ووتنميیة 
االهھامم سامي ررئيیسة ووحدةة االشكاووىى  ووعرضت ااألستاذذةة االصحي.ووززااررةة االصحة بشأنن تطبيیق االنظامم في االقطاعع 

 وواالنوعع ااالجتماعيباسمة صبح ررئيیسة ووحدةة االمرأأةة  ووعرضت ااألستاذذةةفي ووززااررةة شؤوونن االمرأأةة ووررقة االوززااررةة 
 .وواالدفاعع عنهھناالنساء االمعنفاتت  وققرر االوززااررةة في حمايیة حقفي ووززااررةة االتنميیة ااالجتماعيیة ووررقة عمل حولل ددوو

 لمجالل.اادداارريین صالحيیة ررئيیسة ووحدةة نيیابة ااالسرةة في مكتب االنائب االعامم ووررقة االنيیابة في هھھھذاا  ووقدمت ااألستاذذةة
ااألستاذذةة ووفاء معمر مديیر عامم شرططة حمايیة ااالسرةة عرضض االمقدمم جهھادد االحج علي نائب مديیر االوحدةة  وونيیابة عن

 ة االشرططة بهھذاا االخصوصص.ووررق

للمرأأةة في قطاعع غزةة ووررقة عمل  ووااالستشاررااتت االقانونيیةززيینب االغنيیمي مديیرةة مركز ااألبحاثث  ووعرضت االسيیدةة
 باسم االمركز من خاللل تقنيیة االفيیديیو كونفرنس حيیث لم تتمكن من االحضورر وواالمشارركة من قطاعع غزةة.

كز ددررااساتت االمرأأةة في جامعة بيیرززيیت ددررااسة بعنواانن// في االجلسة االثالثة عرضت االدكتوررةة ندااء أأبو عواادد من مر
إإعاددةة ددمج االنساء ضحايیا االعنف االمبني على االنوعع ااالجتماعي. ااما عن ددوورر االمؤسساتت االنسويیة في تطبيیق نظامم 

مارريینا ززاايید من مؤسسة جذوورر ووررقة عمل االمؤسسة كما عرضت  ااألستاذذةةاالتحويیل االوططني فقد عرضت كل من 
عمل االمركز في تطبيیق االنظامم.  ووااالغواارر تجربةنن منسقة مركز توااصل في محافظة اارريیحا ااألستاذذةة سماحح سلما

ووتحدثت االسيیدةة دديیما االنشاشيیبي تجربة االبيیت ااآلمن للنساء االمعنفاتت االتابع لمركز االمرأأةة حولل تجربة عمل االبيیت 
جربة الة االغوثث االدووليیة تووتحدثث في االجلسة كذلك دد. ااميیة خماشش مديیر دداائرةة االصحة في ووك في تطبيیقاتت االنظامم.

 االوكالة حولل نظامم االتحويیل االوططني.

خصصت االجلسة االراابعة من االمؤتمر للنقاشش وواالتوصيیاتت٬، حيیث جرىى نقاشش ووااسع بيین االحضورر يیلخص تجربة 
االعمل في االقطاعاتت وواالمحاوورر ااالجتماعيیة٬، االقانونيیة٬، ااالقتصادديیة٬، االشرططيیة ووتقديیم االتوصيیاتت االمختلفة لتطويیر 

 .فاقق االعمل في االنظاممووتوسيیع اا
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