
مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج 
النساء المعنفات في فلسطيـن



مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج 
النساء المعنفات في فلسطيـن



© 2017 هيئة األمم املتحدة للمرأة. جميع الحقوق محفوظة.

انتاج: هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني و تمكني املرأة.

تــم انتــاج هــذا الدليــل ضمــن مشــروع »توفــر الدعــم للحمايــة املســتدامة وتمكــن النســاء الضحايــا والناجيــات مــن 
العنــف« بتمويــل مــن الحكومــة االســبانية، الوكالــة االســبانية للتعــاون والتنميــة الدوليــة.

ان وجهــات النظــر التــي تــم التعبــر عنهــا يف هــذا الدليــل تمثــل اراء الباحــث، وال تعــر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر 
الحكومــة االســبانية، هيئــة األمــم املتحــدة او أي مــن املنظمــات املنتســبة لهــا.



مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج 
النساء المعنفات في فلسطيـن 4

5 مقدمة 

5 التعريف املستخدم بالدليل إلعادة اإلندماج 

5 الهدف من الدليل 

6 املستفيدين من الدليل 

6 1. اإلندماج ومستوياته للنساء الناجيات 

7 1.1.مسؤوليات وأدوار الجهات ذات العالقة يف إندماج النساء والفتيات يف املجتمع 

7 1.2.مراحل إعادة اإلندماج 

1.2.1.املرحلـــة األوىل إلعـــادة اإلندمـــاج: اســـتقبال وتحويـــل الحـــاالت مـــن النســـاء والفتيـــات املهـــددة 
7 حياتهـــن بالخطـــر 

10 1.2.2.املرحلة الثانية إلعادة اإلندماج: البيوت اآلمنة والشركاء 

12 1.2.3.املرحلة الثالثة من إعادة اإلندماج: الخروج من البيت اآلمن 

15 2. متابعة وتقييم الحاالت 

محتويات الدليل



مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج النساء 
المعنفات في فلسطيـن 5

مقدمة
بســبب  الفلســطيني  املجتمــع  العالقــة يف  القضايــا  مــن  املجتمــع  املعنفــات يف  والفتيــات  النســاء  إندمــاج  إعــادة  تعتــر قضيــة 
الثقافــة املحليــة التــي تقــوم عــى أســاس سياســة العيــب والشــرف املرتبــط بالنســاء والفتيــات، وتأثــره عــى شــرف األســرة ســواء 
النوويــة أو املمتــدة. إن هويــة الفــرد يف فلســطن التــي تتحــدد عــى أســاس االنتمــاء والــوالء إىل األســرة تســاهم يف زيــادة القيــود 
االجتماعيــة عــى النســاء والفتيــات، كمــا تزيــد مــن عــبء توفــر حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف عــى املؤسســات العاملــة 
يف هــذا املجــال وخاصــة يف ظــل ضعــف االطــر القانونيــة والسياســاتية لتوفــر الحمايــة للنســاء والفتيــات مــن العنــف. ويرجــع 
ذلــك إىل غيــاب البدائــل والظــروف املناســبة إلعــادة إندمــاج النســاء يف املجتمــع وإعــادة تقبلهــن مــن قبــل أســرهن. قضيــة البــوح 
مــن قبــل النســاء للعنــف املمــارس ضدهــن وخاصــة العنــف األســري الــذي يشــكل النســبة األكــر يف املجتمــع الفلســطيني يــؤدي 

اىل نبذهــن مــن قبــل اســرهن. 

عمليــة الحــد مــن العنــف تتطلــب رؤيــة شــمولية والتزامــا مــن قبــل صانعــي القــرار يف العمــل عــى انهائــه ومــن جهــة أخــرى 
يتطلــب تكاثــف الجهــود مــن مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات غــر الحكوميــة واالفــراد للعمــل بشــكل متناغــم ومتكامــل 
للحــد مــن العنــف. يتوجــب عــى الرؤيــة الشــاملة للحــد مــن العنــف ان تركــز عــى كل مــن الوقايــة مــن العنــف والحــد مــن وطأتــه 
امــا قضيــة  النســاء والفتيــات.  الــرد عليــه وبالوقــت ذاتــه ان تتضمــن تدابــر تشــريعية وإجرائيــة تســاهم يف حمايــة  وطبيعــة 
التمكــن للنســاء والفتيــات املعنفــات، فانهــا تتطلــب التنســيق والتعــاون بــن القطاعــات والخدمــات املختلفــة، والتــي تضمــن 
بدائــل تســاهم يف إعادةإندمــاج النســاء والفتيــات الناجيات/الضحايــا يف املجتمــع باعتبــاره حــق لهــن للعيــش بكرامــة وبأمــان. 
هــذا باإلضافــة إىل أن عمليــة اإلندمــاج تتطلــب إشــراك طيــف واســع مــن الفاعلــن مــن خــارج األطــراف الحكوميــة ذات العالقــة 
بمــا يف ذلــك وســائل اإلعــالم والقطــاع الخــاص ومنظمــات املجتمــع املــدين والقيــادات الدينيــة واملجتمعيــة والنســاء والفتيــات 

وكذلــك الرجــال واألوالد. 

هــذا الدليــل يــايت كآليــة توضيحيــة وتوجيهيــة للعاملــن والعامــالت حــول إندمــاج النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف يف 
املجتمــع، وهــو مرتبــط بشــكل وثيــق مــع نظــام التحويــل الفلســطيني.إن املهــام واالدوار املنوطةبالشــركاء، تســتند عــى آليــات 

التحويــل املعتمــدة يف نظــام التحويــل. ولــذا فــإن النظــام ملحــق أســايس مــع الدليــل. 

التعريف المستخدم بالدليل إلعادة اإلندماج
وقانونيــا،  واجتماعيــا  نفســيا  الناجيــة  تأهيــل  بهــدف  والحكومــة  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  فيهــا  تشــرك  مســتمرة  »عمليــة 
بيئــة  البديــل(،  )األســرة واملجتمــع  لبيئتهــا األصليــة  الحــرة  الناجيــة وبإرادتهــا  عــودة  اقتصاديــا، وضمــان  وتمكينهــا وتقويتهــا 
بديلة مع التزام الجهات املعنية بتوفر الخدمات القانونية واالجتماعية والصحية واالقتصادية، إضافة للعمل مع األسرة 

واملجتمــع املحــي لتغيــر البيئــة املســببة للعنــف وإعــادة احتضانهــا يف هــذه البيئــة1.«

الهدف من الدليل
آليــة لتوضيــح األدوار واملســؤوليات مــا بــن الشــركاء يف عمليــة حمايــة وتمكــن النســاء املعنفــات مــن أجــل عــادة إندماجهــن يف 

األســرة واملجتمــع. 

ال تهــدف هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل تقديــم اســتجابة شــاملة فيمــا يتعلــق بإنهــاء العنــف ضــد النســاء بمــا يف ذلــك عــى ســبيل 
املثــال املبــادرات الخاصــة بالوقايــة ضــد هــذا العنــف، بــل تركــز عــى النســاء اللــوايت عايشــن تجربــة العنــف وســعن للحصــول 
عــى دعــم مــن مــزودي الخدمــات وكيفيــة الدفــع قدمــا بعمليــة إعــادة إندماجهــن يف املجتمــع عــى املــدى الطويــل. بالتــايل، فــإن 
الهــدف مــن وراء هــذه املبــادئ التوجيهيــة، هــو توفــر اســتعراض شــامل للتدخــالت املمكنــة التــي مــن شــأنها ان تدعــم ســبل 
إعــادة اإلندمــاج مــع اإلقــرار يف الوقــت ذاتــه بــأن الطريــق مــا زال طويــال امــام مــزودي الخدمــات يف فلســطن فيمــا يتعلــق ببنــاء 

1  نــداء ابــو عــواد، إعــادة إندمــاج النســاء الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى اســاس النــوع االجتماعــي: مكافحــة العنــف ضــد النســاء 
http://iws.birzeit.edu/node/182 .2016 يف املجتمــع الفلســطيني. معهــد دراســات املــرأة، جامعــة برزيــت، تشــرين الثــاين
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املــوارد البشــرية واملاليــة للقيــام بتنفيذهــا بشــكل فعال.فيمــا يــي اســتعراض املراحــل الثالثــة إلعــادة اإلندمــاج.

المستفيدين من الدليل
• وزارة 	 الداخلية،  وزارة  يف  األسرة  حماية  ووحدات  الشرطة  جهاز  االجتماعية،  التنمية  وزارة  الحكومية2:  املؤسسات 

الصحة، وزارة شؤون املرأة، البيوت اآلمنة والنيابة العامة.

• املؤسسات 	 اىل  اضافة  املعنفات  والفتيات  النساء  مع  مباشرة  العاملة  والنسوية  الحقوقية  الحكومية  املؤسسات غر 
القاعدية مثل الجمعيات التعاونية والنسوية، اضافة اىل االئتالفات والشبكات املحلية العاملة يف مناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات.

1. اإلندماج ومستوياته للنساء الناجيات
يعتمــد تحديــد مســتوى اإلندمــاج للنســاء الناجيــات عــى نــوع وشــدة العنــف الــذي تتعــرض لــه واىل الظــروف البيئيــة املحيطــة 
واىل مســتوى الخطــر الــذي تتعــرض لــه وأطفالهــا. مــن املهــم االشــارة، أن جميــع الضحايــا/ الناجيــات، ال يعايشــن بالضــرورة 
تجربــة العنــف بالطريقــة ذاتهــا، فبعضهــن لــن يصلــن إىل مرحلــة العنــف الجســدي بينمــا البعــض اآلخــر قــد ال يلجــأن أبــدا 
ألجهزة الشرطة او القضاء والبعض اآلخر لن يتواصلن ابدا مع العامالت/ين االجتماعيات/ين أو املؤسسات األهلية بسبب 
القيــود املجتمعيةالتــي تعــزز مــن سياســة الصمــت وقبــول العنــف املمــارس ضدهــن. يمكــن القــول ان النســاء الناجيــات مــن 

العنــف تمــر يف ثــالث مراحلقبــل ان تصــل اىل مرحلــة اإلندمــاج وهــي: 

الرسم التوضيحي رقم )1(

طلب الحماية من الدائرة األوسع 

املؤسسات النسوية 
)إذا علم االهل، هناك 

رفض لها(

الشرطة والتنمية  
االجتماعية )نبذ من قبل 

األسرة(

البوح  ضمن الدائرة املقربة

األهل، األم، األب، األخت 
)قبول من األسرة لها(

الصديقات والجران
)رفض األسرة(

الصمت والقبول بالعنف

قبول األسرة لها 

قبول املجتمع املحي لها

بناء عى الجهة التي تلجأ لها النساء والفتيات طلبا للحماية، فان طريقة اإلندماج ستختلف وهي عادة تبدأ عند الوصول 
اىل املرحلــة الثالثــة وهــي طلــب الحمايــة مــن الدائــرة األوســع. يف املرحلــة األوىل والثانيــة، ال يوجــد تدخــل خارجــي ذلــك انهــا ال 

تصــل اىل مرحلــة املعرفــة عــن الحالــة.

2  ان املؤسســات الحكوميــة التــي تــم االشــارة لهــا هنــا هــي العاملــة مباشــرة مــع حــاالت العنــف مــن النســاء والفتيــات ولكــن ذلــك ال 
يســتثني غرهــا مــن املؤسســات الحكوميــة التــي تعمــل مــع حــاالت العنــف . 
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1.1. مسؤوليات وأدوار الجهات ذات العالقة في إندماج النساء والفتيات في المجتمع:
يتنــاول هــذا الجــزء توضيــح األدوارواملســؤوليات للمؤسســات الشــريكة التــي تتعامــل مباشــرة مــع النســاء والفتيــات ضحايــا/ 
الناجيــات مــن العنــف يف عمليــة اإلندمــاج. مــع االنتبــاه اىل ان نظــام التحويــل هــو املرجعيــة االساســية يف هــذا الجــزء مــن حيــث 

توضيــح االجــراءات يف عمليــة االســتقبال والتعامــل والتحويــل لحــاالت العنــف. 

طلبــا  األوســع  الدائــرة  إىل  النســاء  لجــوء  وهــي  الثالثــة  املرحلــة  تتــم يف  اإلندمــاج  إعــادة  عمليــة  إن  ســابقا،  اإلشــارة  تــم  كمــا 
املعنفــة:  الفتــاة  او  املــرأة  فيهــا  تمــر  التــي  التحويــالت  مــن  سلســلة  هنــاك  الحالــة،  هــذه  يف  للحمايــة. 
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املؤسسات األولية التي 
تلجأ لها النساء للحماية

املراكز الصحية لتلقي 
العالج

املؤسسات النسوية 
التي تقدم خدمات 

االرشاد 

الشرطة-  وحدة 
حماية االسرة

وزارة التنمية 
االجتماعية

أين تحول؟

الشرطة والتنمية 
االجتماعية

التنمية االجتماعية

التنمية االجتماعية

بيوت االمان 
بالتنسيق مع الشرطة

أين تصل يف حال 
الخطورة عىل الحياة

بيوت االمان

بيوت االمان

بيوت االمان

بيوت االمان

متى تطلب الحماية؟

تعرض النساء 
للتهديد عى الحياة 

اوالعنف الشديد

يجــب االنتبــاه اىل:خــالل عمليــة التحويــل يتــم االســتعانة بنظــام التحويــل الوطنــي بــن الشــركاء، لضمــان حمايــة املــرأة/ الفتــاة 
ضحايــا/ الناجيــات مــن العنــف. 

يتمثــل هــدف أجنــدة إعــادة اإلندمــاج يف تمكــن النســاء املعنفــات وتأســيس خدمــات وآليــات وأنظمــة تضمــن بأنــه حــن تغــادر 
أمــا  الطويــل.  املــدى  عــى  االجتماعي-االقتصــادي  واألمــن  والســالمة  الحمايــة  تحقيــق  عــى  قــادرة  تكــون  اآلمــن  البيــت  املــرأة 
التحديات التي تعري هذا الهدف فهي جمة حيث يتم وصم النســاء املعنفات يف املجتمع الفلســطيني ويمكن أن يتعرضن 

للضغــوط والتمييــز والرفــض وهــي أمــور يصعــب تجاوزهــا وهــي أكــر يف قطــاع غــزة منهــا يف الضفــة الغربيــة. 

1.2. مراحل إعادة اإلندماج

1.2.1. المرحلة األولى إلعادة اإلندماج: استقبال وتحوي�ل الحاالت من النساء والفتيات 
المهددة حياتهن بالخطر

تبــدأ عمليــة إعــادة اندمــاج النســاء والفتيــات املهــددة حياتهــن بالخطــر مــع لحظــة وصولهــن طلبــا للحمايــة إلحــدى املؤسســات 
الشــريكة وذلــك وفقــا لنــوع االعتــداء الــذي تعرضــن لــه. ويشــرك يف هــذه املرحلــة مجموعــة مــن املؤسســات الشــريكة: الجهــة 

التــي وصلــت لهــا املعنفــة يف القطــاع االجتماعــي، وحــدة حمايــة األســرة يف مراكــز الشــرطة، وزارة الصحــة.
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هذه املرحلة تستند اىل عملية تحليل كامل للحالة من حيث العوامل التالية

مدى العزلة التي تعاين منها الضحية	 طبيعة ومدة العالقة	 

مستوى الوعي لدى املرأة بحقوقها وواقعه	 الخلفية االجتماعية-االقتصادية للضحية واملعتدي	 

السياق االجتماعي-الثقايف التي تعيش ضمنه املرأة او تأيت منه	 نوع اإلساءة او األذى الذي تتعرض له الضحية	 

معنيــون 	  آخــرون  اشــخاص  او  أطفــال  هنــاك  كان  مــا  إذا 

ضــوع ملو با

مــن 	  النســاء  تحمــي  التــي  القــرارات  او  واالجــراءات  الوطنيــة  التشــريعات 

لعفــن ا

نفوذ وتأثر العنف يف العائلة املمتدة	 إذا كان هناك تعاطي للمخدرات أو الكحول	 

األفــراد 	  مســح  ضــرورة  للضحيــة:  املتوفــرة  والدعــم  املســاعدة 

داخــل  ســواء  للضحيــة  املحايديــن  أو  الرافضــن  أو  الداعمــن 

افــراد األســرةأو مــن املحيــط مثــل أصدقــاء لألســرة، شــخص ذو 

الــخ مكانــة يف املجتمــع املحــي، 

املنــازل، 	  هــدم  االجتياحــات،  )الحــرب،  االجتماعــي  الســيايس  الســياق 

 ) . التهجــر،.

 مستوى تقبل العنف يف األعراف االجتماعية	 توفر وجودة الخدمات وسهولة الوصول لها	 

وبعد أخذ العوامل املذكورة أعاله يتم بناء ملف الحالة من خالل جمع البيانات الكاملة، وتحديد مستوى اإلندماج الكي 
أو الجــزيئ مــع املجتمــع. وهنــا مــن الضــرورة عقــد مؤتمــر الحالــة والتــي مــن خاللهــا يتــم تحديــد خطــة العمــل مــع الحالــة مــن 

حيــث خطــة الحمايــة والتمكــن. 

الرســم التوضيحــي أدنــاه يوضــح األدوار املركزيــة للجهــات األساســية التــي تلجــأ إليهــا النســاء والفتيــات املهــددات بالخطــر طلبــا 
للحمايــة، علمــا بــأن هــذه املرحلــة تســتند إىل إجــراءات نظــام التحويــل.
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عقد مؤتمر حالة مع املؤسسات الشريكة 	 الشرطة

تقييــم املخاطــر بالتنســيق مــع املؤسســات الشــريكة ملــن تدخــل إىل البيــت اآلمــن. وتتضمــن هــذه اآلليــة عمليــة تقييــم 	 

للعائلــة ومســتوى الدعــم او التهديــد األويل الــذي تشــكله بالنســبة للضحيــة. 

تقديــم املعلومــات الالزمــة للفتــاة أو الســيدة املهــددة بالخطــر حــول الخيــارات املتاحــة أمامهــا ومضامينهــا يك تكــون 	 

عــن  باالنضبــاط واالنغــالق والعزلــة  تتســم  التــي  اآلمــن  البيــت  بيئــة  يتــم وصــف  القــرار، وكذلــك  اتخــاذ  شــريكة يف 

املجتمــع والصالحيــات املمنوحــة لــه والقيــود املوجــودة بدقــة ومــدى مالئمتــه لوضعهــا الخــاص واملحــدد. 

نقل الحالة عن طريق وزارة التنمية االجتماعية وبحماية الشرطة ملركز الحماية.	 

 صــورة عــن كتــاب االســتالم والتســليم مــن قبــل مركــز الحمايــة التــي تــم إيــداع الحالــة فيهــا عــى أن يتــم توثيــق جميــع 	 

اإلجــراءات واالحتفــاظ بنســخة عــن امللــف

تقييم معمق للحالة الصحية والجسدية والنفسية للمهددة حياتها للخطر الشديد أو القتل. 	 الصحة

تبليغ املهددة بالخطر بكل خطوات التدخل والعالج واستئذانها بمشاورة اختصاصن واختصاصيات لخدمتها.	 

تقديــم العــالج والرعايــة الصحيــة نتيجــة اإلصابــات الناجمــة عــن العنــف. تقييــم الوضــع النفــي وفيمــا إذا كانــت 	 

بحاجــة إىل دعــم وتقييــم نفــي أو جلســات إرشــاد للتعامــل مــع الضغوطــات الناجمــة عــن العنــف. 

إعالم الناجية باإلجراءات التي تتمثل بوجوب إبالغ وحدة حماية األسرة يف الشرطة. إبالغ وحدة حماية األسرة 	 

يف الشرطة، مع تزويدها بالتقرير الطبي، وتدوين معلومات االتصال بالشرطي/ ة يف ملف الفتاة أو السيدة. 

توثيــق امللــف يف مــكان مخصــص لقضايــا العنــف عــى أن يتضمــن امللــف توثيــق الشــكوى وكل املعلومــات عــن العنــف 	 

واملعتــدي واالدوات املســتخدمة وتوثيــق القــرار بالتحويــل وقــرار ابــالغ الشــرطة وخطــة املتابعــة مــع التوقيــع عــى 

الشــكوى مــن قبــل الناجيــة مــن العنــف. 

الهــروب مــن املنــزل: يتــم التحويــل إىل مركــز الحمايــة بالتنســيق مــع مرشــدة املــرأة يف التنميــة االجتماعيــة، ومــن 	 القطاع االجتماعي

ثــم يتــم العمــل عــى تحديــد املشــكلة وتحديــد احتياجــات املنتفعــة، واتخــاذ إجــراءات الحقــة مــن خــالل عقــد مؤتمــر 

حالــة بمشــاركة الشــرطة، ومرشــدة الشــؤون، والجهــة املحولــة، واملؤسســات الشــريكة التــي ستســاعد املنتفعــة 

يف مســار النجــاة.

محــاوالت انتحــار أو تهديــد باالنتحــار أو إيــذاء الــذات يتــم تحويــل املنتفعــة إىل التقييــم النفــي مــن قبــل أخصائيــن 	 

نفســين أو أطباء نفســين لتزويد املنتفعة بتقرير نفي شــامل، يحدد آليات التدخل الالزمة لدعمها وحمايتها. 

املــرأة يف التنميــة االجتماعيــة 	  الــزواج يتــم التحويــل إىل مركــز الحمايــة بالتنســيق مــع مرشــدة  حمــل خــارج إطــار 

وعمــل إجــراءات التدخــل الالزمــة عــى املســتوى االجتماعــي، النفــي، الصحــي والقانــوين، تشــمل:  أ. العمــل عــى 

تحديــد املشــكلة.  ب. تحديــد احتياجــات املنتفعــة.  ج. عقــد مؤتمــر حالــة بمشــاركة الشــرطة، ومرشــدة التنميــة، 

والجهــة املُحّولــة،  واملؤسســات الشــريكة التــي ستســاعد املنتفعــة يف مســار النجــاة، مثــل: مركــز الحمايــة. 

عالقــة خــارج إطــار الــزواج يتــم التحويــل إىل مركــز الحمايــة بالتنســيق مــع مرشــدة املــرأة يف التنميــة االجتماعيــة 	 

الصحــي والقانــوين. النفــي،  املســتوى االجتماعــي،  عــى  الالزمــة  التدخــل  إجــراءات  وعمــل 
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2.2.1. المرحلة الثانية إلعادة اإلندماج: البيوت اآلمنة والشركاء

تبــدأ املرحلــة الثانيــة إلعــادة اإلندمــاج مــع دخــول الفتــاة أو الســيدة املهــددة حياتهــا بالخطــر إىل البيــوت اآلمنــة، وتلقــي التقريــر 
الخــاص بحالتهــا ويتــم عقــد مؤتمــر للحالــة بحضــور املؤسســات الشــريكة األساســية باإلضافــة إىل الناجيــة وأســرتها، وذلــك 
بهــدف العمــل عــى تقييــم الحالــة وبنــاء خطــة تدخــل داخليــة وخارجيــة. تســتهدف خطــة العمــل الداخليــة الناجيــة مــن العنــف 
الخصبــة  األرضيــة  توفــر  التــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  والقانونيــة  والنفســية  الصحيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة  لتقديــم 
إلعــادة إندماجهــا الحقــا يف األســرة أو يف املجتمــع، بينمــا تســتهدف خطــة العمــل الخارجيــة أســرة الناجيــة واملجتمــع املحــي 
بهــدف إشــراكهم يف تحليــل األســباب الجذريــة للمشــكلة وتحديــد ســبل الحــل، التــي تحــد مســتقبال مــن تعــرض الناجيــة إىل 

سلســلة أخــرى مــن العنــف بحقهــا.

عند وضع الخطة الخاصة باإلندماج، من الضرورة االنتباه إلى خمس مباديء أساسية: 

• كل حالة تختلف عن غرها وكلما زادت شدة الخطورة عى النساء ضحايا العنف، تصبح عملية توفر الحماية هي 	
األولوية وخاصة يف حاالت العنف األسري ويتم تاجيل عملية اإلندماج خارج البيت اآلمن،

• إعطاء صورة كاملة للنساء والفتيات املعنفات عن وضعهن والبدائل املتوفرة والنتائج املتوقعة؛	

• عملية اإلندماج هو حق اختيار للمرأة والفتاة وال يمكن التدخل فيه؛	

• ضرورة معرفة االهتمامات واالحتياجات والقدرات للنساء والفتيات يف بيوت األمان من أجل وضع الرامج التمكينية 	
املناسبة لهن؛

• ضرورة تمكن النساء والفتيات باملهارات واملعرفة وتزويدهن بعناوين املؤسسات االقتصادية واالجتماعية.	
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خطة العمل الداخلية. 1

تلعب البيوت اآلمنة دورا مركزيا يف تنفيذ خطة التدخل الداخلية باإلضافة إىل األدوار األخرى للمؤسسات الشريكة، كما 
هــو مبــن يف الجــدول التوضيحــي أدنــاه.

خطة التدخل الداخلية للناجية من العنف

تحديــد احتياجــات كل امــرأة بنــاء عــى خيــارات إعــادة اإلندمــاج القابلــة للتحقيــق والتــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل النســاء 	 البيوت اآلمنة

والخــراء وبنــاء عــى توصيــات آليــات مؤتمــر الحالــة. 

عقــد جلســات تحديــد احتياجــات الناجيــة مــن العنــف عــى مرحليتــن: األوىل لحظــة دخولهــا البيــت اآلمــن مــع مراعــاة 	 

أنها يف مرحلة الصدمة ومن ثم تعقد املرحلة الثانية بعد سلسلة تقييم املرشدات االجتماعيات لتحديد احتياجاتها 

املتغــرة بعــد تجاوزهــا مرحلــة الصدمــة.

تقديــم خدمــات إرشــاد نفــي وجماعــي إلعــادة التــوازن ومعالجــة الصدمــة وتعزيــز الثقــة بالنفــس والتعبــر عــن الــذات 	 

واالستقاللية.

للناجيــة 	  رعايــة صحيــة  أجــل تطويــر خطــة  مــن  اآلمــن  والبيــت  والتنميــة االجتماعيــة  الصحــة  بــن وزراة  مــا  التنســيق 

الصحيــة. الخدمــات  لتقديــم  دوريــة  وزيــارات  وأطفالهــا؛ 

عقد دورات تدريبية حول املهارات الحياتية لتعزيز ثقة الناجية بذاتها وقدراتها وتقويتها ملواجهة التحديات.	 

بناء عى جلسات تحديد االحتياجات يتم العمل عى تطوير خطة بناء قدرات معرفية ومهاراتية وتعليم أكاديمي 	 

للناجيات وحسب نتائج تحديد االحتياجات. 

التنســيق مع املؤسســات النســوية ذات الصلة للمســاندة يف التمكن االجتماعي واالقتصادي ملســاعدة الناجية يف إعادة 	 

اإلندماج مثل: 1. تنسيق وتشبيك مع مؤسسات تعليمية ومهنية؛ 2. مذكرة التفاهم مع مؤسسات يف القطاع الخاص 

اللتحاق النساء يف العمل الالئق؛ أو التنسيق مع اتحادات جمعيات تعاونية أو نقابات لتوفر فرص عمل للنساء.

من املهم عقد جلسات اجتماعات مع النساء اللوايت عشن يف البيت اآلمن ونجحن يف إعادةاإلندماج وذلك لتبادل 	 

الخرات والنجاحات وبناء الثقة.

بناء خطة إرشادية للتعامل مع أسرة الناجية ومجتمعها املحي بحيث تكون متوزاية مع خطة العمل مع الناجية 	 

ذاتها، بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية ووحدة حماية األسرة.

العائلــة 	  مــن  الحالــة  مناصــري  لكافــة  مســح  إجــراء  عــى  العمــل  يجــب  للتدخــل  اإلرشــادية  الخطــة  مــع  وبالتــوازي 

واملؤسســات. املحــي  واملجتمــع 

املرشدات 
االجتماعيات/ التنمية 

االجتماعية

تحديد مرشدة معينة ملتابعة كل حالة بعينها من قبل وزارة التنمية االجتماعية.	 

العمــل عــى عقــد ومتابعــة اجتماعــات آليــة مؤتمــر الحالــة مــع الركيــز عــى تحديــد مســار إعــادة اإلندمــاج بنــاء عــى 	 

ظــروف وخصوصيــة كل حالــة عــى حــدة

متابعة مستمرة لتأثر الرعاية النفسية االجتماعية التي تتلقاها الناجية يف البيت اآلمن وتحديد االحتياجات املتغرة.	 

مــن املهــم هنــا توفــر الدعــم املهنــي واإلرشــادي النفــي املســتمر للمرشــدات االجتماعيــات حمايــة لهــن مــن االحــراق 	 

الوظيفــي لصعوبــة املهــام امللقــاة عليهــن.

التشبيك مع وحدة حماية األسرة والنيابة ملتابعة التطورات القضائية للحالة.	 

توفر املوارد املالية والبشرية لتدريب مقدمي الخدمات يف مجال إعادة اإلندماج، بالتنسيق مع بيوت األمان ووزارة 	 املجتمع املدين

التنمية االجتماعية.

إبقاء النساء عى اطالع فيما يتعلق بمستوى الخطر بالتنسيق مع وزارة التنمية وإدارة البيت اآلمن.	 الشرطة

االتصال والتواصل مع العائلة وضمان األمن والسالمة بناء عى خطة التدخل.	 

اطــالع املــرأة وبوجــود املرشــدة االجتماعيــة بشــكل دائــم حــول التقــدم يف التحقيقــات وإجــراءات التقــايض. )حــق الناجيــة 	 النيابة العامة

بمعرفــة التطــورات إذا كانــت هنــاك قضايــا قانونيــة لحالتهــا، وشــعورها باألمــان لوجــود مؤسســات عامــة تحميهــا(.
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خطة العمل الخارجية. 2

تشــرك املؤسســات األساســية الشــريكة بمجموعــة مــن التدخــالت التــي تتعلــق بتهيئــة األســرة واملجتمــع املحــي، بينمــا يتــم 
تنفيــذ تدخــالت أخــرى مــن قبــل ذات املؤسســات بنــاء عــى مجــال اختصاصهــا، والتــي تهــدف يف مجملهــا إىل ضمــان إعــادة 
إندمــاج الناجيــة مــن العنــف يف أســرتها أو بيئتهــا املحليــة بشــكل فاعــل، كمــا هــو مبــن يف الرســم التوضيحــي رقــم )4( أدنــاه.

الرسم التوضيحي رقم )4(

خطة التدخل الخارجية للناجية من العنف

املؤسسات الشريكة )الشرطة، التنمية 
االجتماعية، املحافظة، املجتمع املدين، 

النيابة العامة، القيادات الدينية 
واملجتمعية(

تحديــد مصــادر الدعــم داخــل العائلــة او املجتمــع والتفاعــل معهــم لتهيئــة األرضيــة مــن أجــل إعــادة 	 

اإلندمــاج أثنــاء وجــود الناجيــة يف البيــت اآلمــن

وتشــجيع 	  جنــي،  بفعل/عنــف  القضيــة  تتعلــق  عندمــا  وتحديــدا  العائلــة  مخــاوف  مــع  التعامــل 

العائلــة واملجتمــع املحــي عــى احــرام الســالمة الجســدية للنســاء التعامــل مــع أخــذ التعهــدات مــن 

قبــل العائلــة لتجنــب إلحــاق األذى باملــرأة أو الفتــاة الناجيــة مــن العنــف

مناقشــة أفــراد العائلــة حــول إعــادة إندمــاج الناجيــة  وذلــك لفهــم مســتوى دعمهــم لهــذا املوضــوع 	 

وتشــجيعهم عــى تقبــل املــرأة وااللتــزام بضمــان ســالمتها ورفاههــا واالبتعــاد عــن العنــف

عــدم اللجــوء إىل الــزواج باإلجبــار كحــل إلعــادة اإلندمــاج يف حــال االعتــداء الجنــي عــى الناجيــة  	 

مــن خــارج العائلــة

عــى العامالت  االجتماعيات بنــاء  اإلندمــاج  إعــادة  مســار  تحديــد  عــى  الركيــز  مــع  الحالــة  مؤتمــر  آليــة  اجتماعــات  مواصلــة 
التــي  االجتماعيــة   - النفســية  الرعايــة  لتأثــر  متابعــة مســتمرة  مــع  حــدة؛  عــى  ديناميكيــات كل حالــة 

املتغــرة. االحتياجــات  وتحديــد  اآلمــن  البيــت  يف  الناجيــة  تتلقاهــا 

توفر الدعم واإلرشاد القانوين مجانا للناجية )الطالق، الحضانة  واملراث(،املجتمع املدين

متابعة تقييم املخاطر وتحديثه بآخر املعلومات الواردة من تحقيقات املدعي العام ومن البيت اآلمن الشرطة
والعاملن  والعامالت االجتماعين/ االجتماعيات  والعائلة/ املجتمع املحي

توصيــة النيابة العامة رفــع  وجــوب  مــع  ذلــك،  املخاطــر  تقييــم  يتطلــب  عندمــا  املالئمــة  بالتحقيقــات  القيــام  ضمــان 
املحاكمــة موعــد  قبــل  املعتــدي  باحتجــاز  للمحكمــة 

املــراث(، املحاكم أشــكالها،  اختــالف  عــى  النفقــة  الحضانــة،  )الطــالق،  الناجيــة لحقوقهــا  املــرأة  دعــم وصــول 
ومعاقبــة املعتــدي والرويــج ملبــادئ جــر الضــرر والتعويــض للناجيــة بإعتبارهــا قضايــا أساســية يف عمليــة 

إعــادة اإلندمــاج.

3.2.1. المرحلة الثالثة من إعادة اإلندماج: الخروج من البيت اآلمن

وتهيئتهــا.  وتمكينهــا  تأهيلهــا  وبعــد  اآلمــن،  البيــت  مــن  الناجيــة  مغــادرة  بعــد  اإلندمــاج  إعــادة  مــن مســار  املرحلــة  هــذه  تبــدأ 
ويفــرض أن تتــم عمليــة اندمــاج الناجيــة عــى مســتوين: إعــادة إندماجهــا داخــل األســرة وإعــادة اندماجهــا يف املجتمــع املحــي. 
فالهــدف مــن ذلــك هــو النجــاح يف عــودة الناجيــة للمنــزل ويف بيئتهــا املحليــة ويف ظــروف تضمــن لهــا الحمايــة كمــا تضمــن لهــا 
تحصيــل حقوقهــا. وهــي فعليــا اآلليــة املتبعــة يف الغالــب واألكــر قبــوال للمؤسســات الشــريكة شــرط ضمــان حقــوق الناجيــة يف 

العيــش يف بيئــة آمنــة تلبــي احتياجاتهــا ومصالحهــا وفقــا ملــا تحــدده وتقــرره وتــراه مناســبا لهــا.



مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج النساء 
المعنفات في فلسطيـن 13

وقــد حــدد التقريــر الــذي مولــه برنامــج WELOD املخرجــات األربعــة األكــر شــيوعا فيمــا يتعلــق بجهــود إعــادة اإلندمــاج يف 
فلســطن وهــي مــا يــي: 

إعادة اإلندماج داخل األسرة األصلية؛ وهو النموذج األكر شيوعا، وهي عودة الناجية لألسرة بعد التوصل إىل حل . 1
البيت اآلمن  الناجية قبل دخول  التي لم يشكل فيها سلوك  الحاالت  توافق عليه جميع األطراف. وخاصة يف  وسط 

اخراقا للقيم والعادات وفقا ملنظور األسرة

إعادة اإلندماج يف عائلة جديدة من خالل الزواج والذي يمكن أن يكون اما برىض وموافقة الناجية أو يتم ترتيبه من . 2
قبل العائلة أو زواج يفرض عليها

الزواج بالراضيوهو شائع يف حالة املرأة الشابة التي ترغب يف الزواج بشكل يخالف رغبة عائلتها وقد سمحت عملية أ. 
إعادة التأهيل ضمان موافقة العائلة عى هذا الزواج

الزواج التقليدي/املرتب – وهو األكر شيوعا يف حالة املرأة الناجية من العنف األكر سنا وغر املتعلمة والتي لم ب. 
تتزوج من قبل أو يف حالة امرأة شابة مطلقة تفتقد إىل املوارد الفعلية واملادية

»إلنقاذ« ج.  وذلك يف محاولة  األسرة  نطاق  الجني من خارج  االعتداء  حالة  األكر شيوعا يف  باإلكراهوهو  الزواج 
»شرف« العائلة

واملتعلمات  األكر سنا  للنساء  بالنسبة  األكر شيوعا  فيه وظيفة وسكن مستقلن وهو  اإلندماج ضمن وضع  إعادة   .3
وابناءهن اكر سنا

إعادة اإلندماج املؤقت يف مراكز إيواء تديرها وزارة التنمية االجتماعية وهو األكر شيوعا يف الحاالت التي شهدت فشال   .4
يف إيجاد حل من خالل السيناريوهات املطروحة أعاله. 

النماذج املطروحة كسيناريوهات إلعادة اندماج الناجيات بعد خروجهن من البيت اآلمن، تتطلب الوقفة الجدية من قبل 
كافة املؤسسات واألطراف الشريكة من أجل العمل عى:

وبأشكال . 1 والسيطرة  الهيمنة  لعالقات  إنتاج  إعادة  غالبيتها  التي تشكل يف  السيناريوهات  لتلك  تحليل معمق 
مختلفة، تحديدا وأنها يمكن أن تكون أحد الخيارات املحدودة للناجيات غر القائمة عى اإلرادة الحرة لهن، 
إذ يمكن أن يتم اتخاذ أحد هذه السيناريوهات كخيار للهروب من واقع ال تستطيع الناجيات تحمله أو التكيف 
املوارد  البيت اآلمن عى تمكينهن نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يف ظل محدودية  أو كنتيجة لعدم قدرة  معه، 
املالية الكافية لتمويل الرامج واألنشطةلذلك باإلضافة إىل أسباب أخرى ال يتسع املجال لذكرها هنا. هذا األمر ال 

بد يؤثر عى قبولهن بتسويات قد تعرضهن مستقبال للعنف.

التنسيق مع مناصري الناجية من العائلة واملجتمع املحي واملؤسسات لتسهيل إعادة إندماجها.. 2

بــن األطــراف  إن إعــادة اإلندمــاج تعتــر منظومــة تكامليــة وشــمولية ومســتمرة، وذلــك يتطلــب تفعيــل الشــراكة الحقيقيــة 
الرئيسية الحكومية وغر الحكومية وعدم حصرها يف وزارة التنمية االجتماعية، والتي يتطلب منها العديد من اإلجراءات 
لضمــان متابعــة الناجيــات مــن العنــف بعــد مغادرتهــن البيــوت اآلمنــة، مــن بينهــا توفــر املــوارد املاليــة وتجنيــد مزيــد مــن الكــوادر 

البشــرية املتفرغــة مللــف الناجيــات.

من أجل تنفيذ خطة اإلندماج، يجب ان تتوفر قضايا أساسية: 

• اإلندماج ومعرفة 	 املحيطة إلعادة  الظروف  الفتاة ومدى مالئمة  او  املرأة  مناقشة وضع  أجل  الحاله من  عقد مؤتمر 
مستوى الخطر.

• قرار إعادة اإلندماج يستند عى خيار املرأة او الفتاة الناجية بالدرجة األوىل وذلك بعد شرح البدائل والتوقعات من 	
اإلندماج واملعيقات والتهديدات التي قد تواجه املرأة/ الفتاة.

• يف حال الرجوع اىل أسرتها، من الضرورة العمل مسبقا ضمن خطة تدخل واضحة وبمشاركة فئات مختلفة لقبول 	
املرأة او الفتاة الناجية من العنف. 



مبادئ توجيهية خاصة بإعادة إندماج 
النساء المعنفات في فلسطيـن 14

• التشبيك والتواصل مع مؤسسات نسوية او تعاونيات او من القطاع الخاص من أجل تسهيل التحاق النساء يف سوق 	
العمل اآلمن.

• تطوير خطة متابعة ملا بعد اإلندماج.	

الرســم التوضيحي )5( أدناه يوضح األدوار واملســؤوليات التي يمكن أن تلعبها األطراف الشــريكة الحكومية وغر الحكومية 
يف املرحلــة الثالثــة إلعــادة اإلندمــاج يف حــال تفعيــل مســاهمتهم مــع مراعــاة ضمــان ســرية وخصوصيــة قضايــا العنــف.

الرسم التوضيحي رقم )5(: أدوار ومسؤوليات األطراف الشريكة

التنمية الشرطة
االجتماعية 

مرشدة اجتماعية

البيوت الصحة
اآلمنة

املجتمع النيابة العامة
املدين

القيادات 
الدينية 

واملجتمعية

تنظيم عقد مؤتمر متابعة
الحالة مع  األطراف 

الشريكة  لضمان 
مشاركتهم بالتوقعات 
من خطة إعادة اإلدماج

البحث عن متابعة
خيارات 

سكن بديلة 
)االستئجار، 

الدعم املايل، 
السكن 

املشرك مع 
نساء أخريات( 

توثيق أي خطة 
إلعادة اإلندماج 

مع توضيح 
دور املؤسسات 

الشريكة

دعم إعادة إندماج الدعم
النساء يف العائلة 

واملجتمع من خالل 
لعب دور إيجابي 

واملناصرة من أجل 
قبولهن

إعالم املرأة يف حال 
تم إطالق سراح 

املعتدي  

خطة واضحة للمتابعة 
الناجيات تكون 

معتمدة لدى كل 
األطراف الشريكة

اإلبالغ عن اي 
مؤشرات لتجدد 
اإلساءة والعنف 

وتحويلها إىل 
الخدمات

تنظيم 
مجموعة 

الدعم الذايت 
للنساء اللوايت 

تمكن من 
إعادة االندماج 

سابقا

ضمان وجود 
اتفاقية موقعة 
وملزمة ألفراد 

العائلة إن امكن 
وذلك لضمان 

سالمة الضحية. 

متابعة حاالت 
النساء اللوايت 

يعايشن 
تجربة إعادة 

اإلدماج.

نقطة اتصال 
مركزية داخل جهاز 
الشرطة مع الناجية 

يف حال وجود 
تهديد محتمل أو 

فعي 

زيارات متابعة دورية 
للمرأة الناجية عى 

انفراد كما الحديث مع 
عائلتها 

تأهيل املعتدي 
املحكوم  بالسجن  
للحد من إمكانية 

ارتداده لسلوكه 
السابق

مواصلة الدعم 
النفي-االجتماعي 

واإلرشاد للتعامل مع 
أي مصادر  قلق او 

تحديد اإلنجازات

ضمان معرفة 
املعتدي عند اطالق 
سراحه بتبعات أي 
تصرف عنيف  من 
قبله ضد الناجية

مرشدة اجتماعية 
كنقطة االتصال للمرأة 

الناجية يمكنها االتصال 
بها بسرعة 
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2. متابعة وتقي�يم الحاالت
ال توجــد معلومــات أو بيانــات ممنهجــة متوفــرة حــول مــا يحــدث مــع النســاء اللــوايت غــادرن البيــوت اآلمنــة يف الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة وانخرطن يف عملية إعادة االندماج حيث ال يوجد لدى وزارة التنمية االجتماعية قاعدة بيانات بهذا الخصوص. 
كمــا انــه مــن غــر الواضــح إذا مــا كان العاملــون االجتماعيــون يقومــون بعمليــة متابعــة واتصــال منهجيــة مــع النســاء اللــوايت 

يغــادرن البيــت اآلمــن. 

تكمــن أهميــة املتابعــة يف جمــع املعلومــات حــول االســراتيجيات واإلجــراءات الناجحــة لنقلهــا مــن حالــة إىل أخــرى وتكييــف 
النســاء  مــع  يكــون هنــاك متابعــة دوريــة  الســياق أن  التجــارب اإليجابيــة. وينصــح يف هــذا  مــن  املســتفادة والتعلــم  الــدروس 
الرئيــي  املصــدر  النســاء  تكــون  أن  عــى  التأكيــد  مــع  ســنوات  وخمــس  ســنة  بــن  تــراوح  ملــدة  اآلمــن  البيــت  يغــادرن  اللــوايت 

لهــن.  والســرية  الخصوصيــة  املعلومــات  جمــع  أســلوب  يضمــن  وأن  للمعلومــات 

ويمكن تنظيم املؤشرات الخاصة بمتابعة عملية إعادة إندماج املرأة بعد خروجها من البيت اآلمن كذلك وفقا للتقسيمات 
او الفئــات الواســعة النطــاق التــي تتضمنهــا املبــادئ التوجيهيــة، أي: اإلرشــاد، التعليــم، التمكــن واملهــارات الحياتيــة، التمكــن 

االقتصادي، الدعم القانوين واإلسكان. 

املؤشرات املحتملة املحور

تحديث تقييم املخاطر شهريا للسنة األوىل ومرة كل ستة اشهر بعدها 	  السالمة 

غياب أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 	 

مواصلة اهداف اإلرشاد/الجلسات الدورية بعد خروج املرأة من البيت اآلمن 	 

اإلرشاد 

بدء التعليم يف البيت اآلمن ومواصلته بعد الخروج منه 	 

استكمال تحقيق اهداف التعليم 	 

التعليم 

األطفال يف املدارس 	 

عالقات وتفاعالت ايجابية مع العائلة 	 

التمكن ومهارات حياتية 

اكتساب مهارات مهنية جديدة 	 

ايجاد عمل 	 

االحتفاظ بالعمل 	 

التمكن االجتماعي 

تقديم ملف دعوى قضائية	 

عدد جلسات اإلرشاد القانوين التي تمت	 

مدة وتكلفة القضية 	 

نتائج ايجابية للقضية بالنسبة للمرأة 	 

الدعم القانوين

مسكن آمن 	 

مسكن متوفر بتكلفة مالية ميسورة 	 

اإلسكان 
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