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 نظام عمل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ تطبيق نظام التحويل الوطني
 لخدمات النساء المعنفات

 الالئحة الداخلية للفريق الوطني 
 مكونات الفريق: يتشكل الفريق من  -1
 وعضوية كل من الهيئات واللوزارات والمؤسسات رئيسا للفريق –الهام سامي  -2
 النيابة العامة  /نيابة حماية االسرة من العنف  -دارين صالحية  -3
 الشرطة / وحدات حماية االسرة واالحداث من العنف  –فياض الحرير  -4
 /صحة المراة  وزارة  الصحة   –خلود السيد  -5
  / دائرة النوع االجتماعي وزارة التنمية االجتماعية سائدة االطرش /  -6
 لمناهضة العنف منتدى المنظمات االهلية صباح سالمة / -7
 االستاذه سالفة ) دائرة االرشاد االسري (  -8
 المحاكم الشرعية / االرشاد االسري     االستاذه صمود الضميري)نيابة االحوال الشخصية ( -9

 يوجد اقتراحات الضافة كل من  -10
 - وزارة التربية والتعليم 
 –  وزارة الثقافة 
 – واصل شؤون المحافظات/ مركز ت 
   المحافظات 

  أهداف الفريق الوطني لنظام التحويل لخدمات النساء المعنفات -
  متابعة آليات تطبيق النظام في القطاعات المختلفة وتقييم اجراءات العمل. الهدف العام للفريق 
  بناء قدرات العاملين ) الكوادر والطواقم( في القطاعات المختلفة في قضايا العنف/ حقوق

 المرأة./هدف
  مراجعة وتطوير اإلجراءات العملية في كل قطاع وربطها معا بشكل متكامل )متى تبدا

 صالحيات ودور كل قطاع ومتى تنتهي( 
  تقديم اقتراحات لتعديل وتطوير نظام التحويل الوطني./ مخرج لعمل الفريق 
 مهام عمل الفريق  -
  النظام وضع خطة عمل شاملة للفريق استناد للفصل السابع من 
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  متابعة  اليات تطبيق  وتعميم نظام التحويل الوطني في كل قطاع   والعمل علىى نشر
 االجراءات لكل القطاعات وتعميمها على كل االطراف 

  االطالع على كافة المشاريع المدعومة المتعلقة بنظام التحويل الوطني )فلترة للمشاريع المموله
 نع التضارب والتكرارلتطوير نظام التحويل في القطاعات لم

  شهور من  3العمل على ادارة الحاالت  الصعبة والمركبة وتحليل هذه الحاالت بمعدل مرة كل
اج لتقييم االجراءات المتبعة واالخذ باالقتراحات والتوصيات العملية الالزمة من اجل تعميم 

الحاالت التي ال الخطوات الناجحة والتعلم من التجارب ,ووضع اقتراحات عملية للتعامل مع 
تنطبق عليها نظام التحويل )مراجعة الحاالت ( تقديم اقتراحات حول القضايا المؤثرة في تطبيق 

 نظام التحويل واليات التعامل معها.
 .تطوير إجراءات خاصة لبعض قضايا العنف 
 .توحيد المفاهيم/ واالتفاق على مفهوم حق تقرير المصير/ درجة الخطورة 
 البيانات. رصد ومتابعة وجمع 
  االتفاق على نوعية التقارير  المطلوبة   -تتطوير منهجية اعداد التقارير 
   مراجعة وتطوير معايير المؤسسات  العاملة في مجال  تقدم خدمات في القطاعات المختلفة 
  مراجعة وتطوير  اجراءات حماية وسالمة مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة 

 محاور العمل :-

 المتابعة والتقصي . .1
 بناء القدرات. .2
 ادارة  الحاالت )التمكين واالدماج ( .3
 رصد البيانات وتوثيقها ) نوعية ومستوياتها وطبيعة التقارير والنماذج ( .4
 االجراءات والمعايير )ماسسة ( .5
 التوعية واالعالم   .6

 
 آليات العمل :

  إجتماع  ) مدة ال تقل عن ساعتين ( مرة كل شهرين  او بناء على ضرورات العمل 
  (  فرق وفق محاور العمل بعضوية ترشح من القطاعات  6تشكيل ومتابعة فرق متخصصة

 المختلفة تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم وفق ما تقره المجموعة 
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  ناء على فريق مراجعة الحاالت  (او شهور )مراجعة الحاالت تفرز الحاالت ب 3حلقات نقاش كل
 عند الضرورة 

  حلقات نقاش على االقل مره بالسنة حول الحاالت المعقدة 
  زيارات ميانية 
 - ) اعداد  التقارير  )السنوية والنصف سنوية 

 
 

 
 


