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قرارمجلسالوزراءرقم)16/10/18/م.و/ر.ح(لعام2013م
بشأننظامالتحويلالوطنيللنساءاملعنفات

بناًء على الصالحيات اخملولة لنا قانوناً
وتنسيب وزير شؤون املرأة/ ووزير الشؤون االجتماعية

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة
وبعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته؛

وعلى قانون الشؤون االجتماعية رقم )16( لسنة 1954م؛
وعلى نظام مراكز حماية املعنفة رقم )09( لسنة 2011م؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )13/79/01/م.و/س.ف( لسنة 2011م؛
قرر مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة مبدينة رام الله بتاريخ 

)2013/12/10م( ما يلي:

املادة األولى
املصادقة على نظام التحويل الوطني للنساء املعنفات.

املادة الثانية

على اجلهات اخملتصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2013/12/10م. 
السابــــع مـــــن صفــــــر لعــــــــــــام 1435هـــ.

رامي حمد الله
رئيس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2013م بشأن نظام التحويل 
الوطني للنساء املعنفات 

استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وال سيما املادة )70( منه،

 وألحكام قانون الشـــؤون االجتماعية رقم )16( لســـنة 1954م وال سيما املادة )4( 
منه،

 وبعد االطالع على نظام مراكز حماية املعنفة رقم )9( لسنة 2011،

 وعلى قـــرار مجلس الوزراء رقم )01/79/13/م.و/س.ف( لعام 2011م، بشـــأن 
املصادقة على اخلطة اإلستراتيجية ملناهضة العنف ضد النساء،

 وتنسيب وزير شؤون املرأة ووزير الشؤون االجتماعية،

 وبنـــاًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلســـته املنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 
10/12/2013م، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي: 
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 الفصل األول 
أحكام عامة 

مادة )1( 

التعريفات
يكون للكلمات والعبـــارات التالية الواردة في هذا النظام املعاني اخملصصة لها أدناه، 

ما لم ترد القرينة على خالف ذلك:

النظام: نظام الّتحويل الوطني للنساء املعنفات. 
العن�������ف:ســـلوك أو تصرف موجه ضد املرأة بجميع أشـــكاله، اجلســـدي و النفســـي 
واجلنســـي واللفظي ويؤدي إلى إحلاق ضرر أو ألم جســـدي أو نفســـي أو جنســـي بها 

سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة. 
املعنفة: كل امرأة تعرضت للعنف بلغت من العمر فوق ثمانية عشر سنة أو لم تبلغ من 

العمر ثمانية عشر سنة شريطة أن تكون متزوجة.
 املعتديأواملعنف:الشخص الذي ميارس سلوك العنف بأشكاله كافة. 

امُلنتفعة: املســـتفيدة مـــن أي نوع من اخلدمات على مســـتوى احلمايـــة والرعاية في 
القطاع الصحي أو االجتماعي أو الشرطي، أو فيها جميعاً..

 الّناجي�������ة: املـــرأة التي تعرضت للعنف، واســـتطاعت متكني ذاتها، أو تلقت املســـاندة 
والدعم للتمكني الذاتي، مما أدى إلى متكنها من االندماج مرة أخرى في اجملتمع.

 مركزاحلماية:مركز حماية ومتكني املعنفة واألُسرة سواء كان حكومي أو خاص. 
مقدماخلدمة: أي شخص معنوي يتعامل مع اجلمهور ويقدم خدمة صحية أو قانونية 

أو اجتماعية أو شرطية للنساء املعنفات أو الناجيات من العنف.
 املس�������حالروتيني:املســـح والتقييـــم الروتيني للعنف، يستفســـر عنه من النســـاء عند 
توجههـــن للحصول علـــى اخلدمات الصحية أو االجتماعية في حال وجود مؤشـــرات 

وقوع العنف. 
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مؤمتراحلالة:عملية إجرائية تهدف إلى التكامل في تقدمي اخلدمات املناســـبة من قبل 
املؤسسات بصورة شمولية ومرّكزة ملساعدة املنتفعة في حتقيق مسار النجاة. 

اخلدم�������اتاالجتماعي�������ة: هي مجموعـــة اخلدمات التـــي تهدف الى تطويـــر اإلجراءات 
األساســـية ملُقدمي اخلدمات االجتماعية في الّتعامل مع النساء املعنفات؛ اللواتي يطلنب 
اخلدمـــة االجتماعيـــة ملســـاعدتهن في إعادة الســـيطرة علـــى حياتهن من خـــالل توفير 
احلماية والرعاية والتأهيل لهن، على مســـتوى اخلدمات االجتماعية، النفسية، الصحية 
والقانونية، وخدمات التمكني الذاتي واالقتصادي، بالتعاون مع الشركاء ذوي العالقة في 

الوزارات ومؤسسات اجملتمع األهلي. 
احلماية:توفير األمن اإلنساني واألمان والسالمة اجلسدية واجلنسية والنفسية ملن يقع 

عليه الضرر باتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة.
الّتمكني: عملية تقييم املعنفة حلاجاتها بصورة فّعالة ونشطة، وحتديد طبيعة اخلدمات 
التي تريد االستفادة منها، من خالل مساعدتها على حتسني صورتها الذاتية واحترامها 
لذاتها، وإكســـابها املعرفة واملهـــارات التي متكن املعنفة من اتخـــاذ القرارات واخليارات 

املناسبة للّسيطرة على حياتها. 
مادة )2( 

اهداف النظام
يهدف هذا النظام إلى إرســـاء القواعد التي تشـــكل مبجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع 

املنتفعات وهي:
حتقيق احلماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية واالجتماعية والقضائية.. 1

 إرساء قواعد وأسس حتكم وتوضح اإلطار املوجه امللزم للعالقة املهنية مع املنتفعات. 2. 
تشـــكيل مرجعية وحكـــم للمشـــكالت األدبية واألخالقيـــة واملهنية وتبيـــان احلقوق . 3

والواجبات ملقدم اخلدمة وللمرأة املعنفة. 
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 الفصل الثاني 
القيم األخالقية ملقدمي اخلدمات جتاه املعنفة واملنتفعة 

مادة )3( 
الكرامة االنسانية واحترام املرأه املنتفعة

على مقدمي اخلدمات لدى تقدمي اخلدمة مراعاة اآلتي:

 1. احترام املعنفة وتقديرها. 
2. تعزيز واحترام حق املعنفة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً حلياتها. 

3. تقدمي اخلدمات لها دون متييز. 
مادة )4(

اخلصوصية والسرية 
يجب على مقدمي اخلدمة احملافظة على جميع املعلومات املتعلقة باملعنفة والتعامل . 1

معها بشـــكل ســـري، وال يجوز خرق ســـرية املعلومات ونشـــرها إال بعد أخذ املوافقة 
اخلطية من املعنفة. 

يجب عند مقابلة املُنتفعة مراعاة اآلتي:. 2

 أن تتم املقابلة في مكان تتوفر فيه اخلصوصّية، بحيث يضمن الســـرية وتصان أ. 
فيه كرامة املنتفعة. 

 أن تتم املقابلة على انفراد دون حضور أي من ذويها، على أن يكون أحد مقدمي 	. 
اخلدمة امرأة. 

مادة )5( 
وضع اولوية مصلحة املرأة

يلتزم مقدمو اخلدمات مراعاة املصلحة الفضلى للنساء املعنفات في تقدميهم للخدمة.  
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مادة )6( 
قبول اخلدمة او رفضها

على مقدمي اخلدمة توضيح طبيعة خدمتهم املقدمة وشـــرحها بشـــكٍل واضح للمعنفة، 
وتوضيـــح الغـــرض والغاية منها، واخليـــارات املتاحة وجوانب اخلطـــر وحقها في رفض 
اخلدمـــة أو ســـحبها، وفي حال كانـــت املعنفة من األميـــات أو العاجزات عـــن فهم اللغة 
املعتادة فعلى مقدمي اخلدمة استخدام وسائل وأساليب بديلة لتوضيح طبيعة خدمتهم 

مادة )7( 
العالقة املهنية مع املعنفة

على مقدم اخلدمة االلتزام باآلتي:

احملافظة على العالقة املهنية مع املنتفعة، وجتنب أي اتصال بدني أو حترش جنسي. . 1
عدم تشجيع املعنفة على االرتباط به نفسياً وعاطفياً، أو الدخول بعالقة مع املعنفة . 2

خارج إطار العالقة املهنية.
 رفض البدء في أي تعامل مهني مع املعنفة إذا سبق له أن كان على عالقة شخصية 3. 

بها أو تربطه بها رابطة قرابة. 
يحظـــر علـــى مقـــدم اخلدمة وقـــف تقدمي اخلدمـــة للمـــرأة لتحقيق أغـــراض غير . 4

مشروعة، اجتماعياً أو مادياً أو جنسياً.
أال يحصل على أية منفعة جراء عمله املهني. . 5

مادة )8( 
ايقاف اخلدمة

توقف اخلدمة املقدمة للمعنفة في حال موتها ، أو إحالتها إلى جهة مختصة أخرى.. 1
 فـــي حـــال توقف مقدم اخلدمة عن العمل أو انتقاله إلـــى عمل آخر، البد أن يحيط 2. 

املنتفعة علماً، بشـــكل واضح دقيق، تاركاً لها حرية االختيار بني التحول ملقدم خدمة 
آخر، أو التوقف عن تلقي اخلدمات. 
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مادة )9(
تعزيز احلماية واالمن الشخصي للمرأة املعنفة 

على مقدمي اخلدمات لدى تقدميهم للخدمة ضمان اآلتي:
طمأنة املنتفعة وتعزيز شعورها باألمان، دون منحها االنطباع بزوال اخلطر عنها إذا . 1

لم يكن مقدم اخلدمة على يقني من ذلك.
إعـــالم املعنفة بإجراءات احلماية املتوفرة، ســـواًء في املؤسســـة التـــي يعمل فيها أو . 2

خارجها، والتي يتم التحويل إليها من خالل إجراءات املؤسسة. 
حماية املعنفة من أي عنف قد تتعّرض له داخل املؤسسة التي تقدم اخلدمة.. 3

 مســـاعدة املعنفة وتشجيعها على التفكير دائماً بخطة احلماية والنجاة لنفسها في 4. 
حال توّقع تكرار العنف. 
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 الفصل الثالث 
املعنفات في القطاع الصحي 

مادة )10( 
اخلدمات الصحية املقدمة للمنتفعات

يقع على عاتق القطاع الصحي مسؤولية توفير اخلدمات التالية للمعنفات:

الفحص والتشـــخيص الدقيق الكتشـــاف العنف الواقع علـــى املعنفات اللواتي يأتني . 1
للخدمة الصحية. 

تعريف املعنفة بحقوقها اإلنسانية والصحية.. 2
 توفير اخلدمات الصحية العالجية املناسبة وفق احتياجهن. 3
 وقاية املعنفات من األمراض الناجتة عن العنف. . 4
اإلرشـــاد واملشورة للنساء املعنفات إليجاد البدائل واالستراتيجيات التي تساعدهن . 5

على كسر دائرة العنف واخلروج منها وتعزيز حمايتهن.
الدعم واملساعدة في حمايتهن من العنف.. 6
التحويـــل للقطاعـــات األُخـــرى مـــن أجل توفيـــر اخلدمـــات النفســـية واالجتماعية . 7

والقانونية.
 رسم السياسات املناهضة للعنف، مبا فيها السياسات التي تلبي احتياجات املعنفات . 8

القاصدات للخدمة الصحية. 
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مادة )11( 
املهارات واملعلومات املطلوبة للتعامل مع املعنفات في قطاع الصحي

على مقدمي اخلدمات الصحية التمتع بالصفات واملهارات التالية، وفق مستوياتهم: 

1. العاملون الصحيون واإلداريون والفنيون كافة:
 أن يكونوا مدركني أن العنف جرمية وانتهاك حلقوق اإلنسان.أ. 
 أن يكونوا مقتنعني بأهمية دور القطاع الصحي في عالج ضحايا العنف ودعمهم. 	. 
أن يكونـــوا ملتزمـــني بأخالقيـــات املهنة وممارســـتها وحتديداً فيما يتعلق بالســـرية ج. 

واخلصوصية.
  أن يكونوا مدركني للمسؤولية القانونية في حال انتهاك حقوق املُعنفات.د. 

 2. األطباء واملمرضون والقابالت القانونيات والعامالت الصحيات، )وفق وجودهم في 
الرعاية الصحية األولية أو الثانوية( ولديهم متاّس مباشر مع املعنفات:

  معرفـــة عميقـــة ومتقدمة في العنـــف: أنواعـــه، ودوره، وآثاره الصحية والنفســـية أ. 
واجملتمعية.

  إملـــام الســـياق االجتماعي الثقافـــي ملوضوع العنف، والنـــوع االجتماعي، وعالقات 	. 
القوى، وحقوق اإلنسان بالتركيز على حقوق املرأة.

 مهارات االتصال والتواصل واإلرشاد واملشورة.ج. 
 اكتســـا	 مهارات الفحص والتشـــخيص مبا فيه املؤشـــرات اجلســـدية والنفســـية د. 

والسلوكية الدالة على العنف. 
 مهارات التعامل مع فترة ما بعد الصدمة. ه. 
  مهارات التوثيق اخلاصة بالعنف ضد النساء. و. 
 معرفـــة واطالع على مصادر الدعم واحلماية واملســـاعدة كل فـــي منطقته، وآليات ز. 

االستعانة بتلك املصادر والتحويل إليها. 
 معرفة قانونية مبا يكفل حماية الطرفني؛ املعنفات ومقدمي اخلدمات.  	. 
 معرفة وممارسة لألخالقيات املهنية و خاصة أخالقيات التعامل مع املعنفات. ط. 



10


AGQRƒdG ¢ù∏›

مادة )12(
اخلطوات العملية والتقصي ملساعدة املنتفعات 

يجـــب على مقدمـــي اخلدمة فـــي القطاع الصحـــي تقدمي اخلدمـــة املناســـبة والنوعية 
للُمعنفات، وتقصي العنف الواقع عليهن على النحو اآلتي:

 1. تقع مســـؤولية التقصـــي حول العنف الذي قد تتعرض له النســـاء على عاتق مقدمي 
اخلدمات الصحية، حتديداً في املرافق الصحية اآلتية: 

أقسام الطوارئ.  أ. 
مراكـــز الرعاية الصحية األولية: عيادات الصحة اإلجنابية، ومراكز رعاية احلوامل 	. 

وتنظيم األُسرة.
أقسام األمراض النسائية والوالدة.ج. 
العيادات اخلارجية، حتديداً في الزيارة األُولى.د. 
 عيادات ومراكز الصحة النفسية اجملتمعية، واألمراض العقلية.ه. 

 2. يجـــب الســـؤال والتقصي عـــن الُعنف في حال وجود أوضاع وســـلوكيات ومؤشـــرات 
وعالمات دالة، جسدية أو نفسية لدى النساء. 
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مادة )13( 
التقصي في القطاع الصحي

يلتزم مقدمو اخلدمات في القطاع الصحي وفي إطار تقصيهم عن العنف التقيد باآلتي: 

 تعزيز شعور املعنفة بالطمأنينة والثقة، قبل السؤال مباشرة عن تعرضها للعنف.1. 
 سؤال املعنفة عن العنف الذي وقع عليها وحدها، دون مرافق من الزوج أو غيره.2. 
 مقابلـــة املعنفـــة في غرفة بعيدة عن مســـمع ومـــرأى الغير مبا يكفـــل احلفاظ على 3. 

خصوصية هذا اإلجراء.
 احترام خصوصية املعلومات وســـريتها، وإعالم املعنفة بإجراءات املؤسســـة املتبعة 4. 

للحفاظ على سِرية املعلومات.
 توجيه أسئلة بسيطة ومفهومة للمعنفة، وال تنم على لوم أو حكم مسبق.5. 

دمج أســـئلة التقصي في اســـتمارة معلومات الســـيرة الذاتية، أو في مناذج الســـيرة . 6
الصحية والتاريخ املرضي للنســـاء، أو ضمن اســـتمارة خاصة منفصلة وفق سياسة 

املؤسسة مقدمة اخلدمة. 
مادة ) 14( 

التقصي في قطاع الصحة

يقوم الطبيب بإجراء تقييم مفصل وفحص سريري للمنتفعة، وإعداد تقرير بذلك. 
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مادة )15( 
التدخل في قطاع الصحى

تكـــون آليـــات التدخل بعد قيام مقدم اخلدمة في القطـــاع الصحي بالتقصي على النحو 
اآلتي: 

1. إذا تبني عدم وجود عنف على املرأة يوثق ذلك في ملف طبّي خاص بها.

 2. إذا أنكـــرت املعنفة ممارســـة العنف ضدها رغم املؤشـــرات الدالـــة عليه، على مقدم 
اخلدمة تبليغ الشرطة إذا كان هناك خطر من شأنه أن يهدد حياتها. 

3. إذا لم تفصح املنتفعة عن العنف فال بد من:

 احترام قرارها وخيارها، واالســـتعانة بالعامل االجتماعي لتوفير اإلرشاد واملشورة أ. 
بعد التشاور معها واستئذانها. 

 احملافظة على إظهار االهتمام والدعم والقلق على أمنها.	. 
 مناقشتها وإعالمها بخطوات العالج كافة. ج. 
استكمال الفحوصات اخملبرية والتشخيصية األخرى مع تقدمي العالج املناسب لها.د. 
إذا احتاجـــت إلـــى تخصصات أو رعايـــة أُخرى كاملبيت في املستشـــفى يفضل إتباع ه. 

سياسة املستشفى.
 إذا كانت نتيجة التقييم والتشخيص تدل على اضطرابات نفسية وسلوكية أو تفكير و. 

باالنتحار فال بد من مشـــاورتها في طلب مختص في الصحة النفسية أو ما شابهها 
من هذه اخلدمات للمراجعة والتقييم. 

تقـــدمي معلومات مكتوبة لها حـــول العناوين التي ميكنها اللجوء إليها في حال قررت ز. 
اإلفصا	.
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  	. تقدمي تقرير مكتو	 لها وفق ما أفادت به، ووفق التقييم الصحي لها.

 4. إذا صرحت املنتفعة بأنها تعرضت للعنف، فال بد من القيام بخطوات تقييمية مضافة: 

 التقييم املعمق ملســـتوى العنف الذي تواجهه، وشـــكله، وأدواته، وتاريخه، وفق منوذج أ. 
رقم )1(. 

 تقييـــم وحتديد مســـتوى اخلطورة والتهديد الواقع عليهـــا واحتياجات احلماية، وفق 	. 
منوذج )3(.

 مناقشة املنتفعة وإعالمها بكل خطوات العالج والتدخل، واستئذانها مبشاورة زمالء ج. 
ومختصني خلدمتها.

  د. معاجلة اإلصابات. د. 
  تقييـــم وضـــع املنتفعة، إذا مـــا كانت حتتاج إلى دعم وتقييم نفســـي، إما باســـتدعاء ه. 

االختصاصي أو حتويلها لهذه اخلدمة، خاصة ملن كان لديهن تفكير أو محاولة انتحار.
  تقييم وضع املنتفعة إذا كانت حتتاج إلى جلســـات إرشـــاد ملساعدتها في التعامل مع و. 

الضغوطات الناجمة عن العنف.
 استدعاء األخصائي االجتماعي في املؤسسة الصحية أو تزويدها بعناوين مؤسسات ز. 

أخرى. 
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مادة )16( 
احلماية من القطاع الصحي

علـــى مقدم اخلدمة في القطاع الصحي ضمان توفير احلماية للمرأة املعنفة على النحو 
اآلتي: 

 مناقشة املنتفعة بالبدائل املمكنة حلمايتها، وفق مستوى اخلطورة والتهديد.. 1
 تزويدها مبعلومات حول سبل احلماية املتوفرة في املؤسسة وخارجها.2. 

إذا قررت العودة للمنزل يتم صياغة خطة للحماية والنجاة الشـــخصية )منوذج رقم . 3
)6

إذا تقـــرر إحالة املعنفة إلى الشـــرطة ومراكز احلماية، تخبـــر املنتفعة باإلجراءات، . 4
وتبلغ وحدة حماية األســـرة في الشرطة ومديرية الشؤون االجتماعية في احملافظة 

بذلك.
عند إبالغ الشرطة، يتم اتباع اإلجراءات اآلتية:. 5

 أ. إبالغ وحدة حماية األُسرة في املنطقة. 
	. مرافقة الشرطة للمنتفعة عند مقابلتها.

 ج. إعداد تقرير حول وضع املنتفعة. 
 د. تدوين اسم الشرطي معد التقرير، ورقمه في ملف املنتفعة. 
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مادة )17( 
النساء احلوامل

يجب مراعاة التالي في حال كانت املعنفة حامال: 

اتبـــاع بروتوكـــوالت النســـاء املعنفات نفســـها من حيث املشـــورة واإلرشـــاد والدعم . 1
واملساعدة وخطة احلماية والبدائل مبا فيها خطة احلماية الشخصية.

االستعانة بأخصائية لألمراض النسائية والتوليد لتقييم وضع اجلنني.. 2
الطلـــب من املعنفة احملافظة على مواعيد متابعة احلمل في مراكز رعاية احلوامل، . 3

أو لدى األخصائي الّنسائي.
تزويـــد املنتفعة مبعلومات حول رعاية نفســـها وجنينها من حيـــث التغذية، ومراقبة . 4

احلركة، واألعراض التي تستوجب اللجوء إلى اخلدمة الصحية. 
 إذا كان هنـــاك خطر شـــديد على حياتها وتهديد لها تبلغ وحدة حماية األســـرة في 5. 

الشـــرطة بصرف النظـــر عن موافقتها، ويتـــم اتباع إجراءات تبليغ الشـــرطة، وهذا 
يطبق في حال أنها قررت عدم العودة إلى املنزل فيتم إبالغ الشرطة.

اتبـــاع بروتوكـــوالت التوثيـــق، وإضافة األجـــزاء املتعلقة باحلمل ووضـــع اجلنني من . 6
تشخيص وفحوصات وعالجات قدمت إليها. 
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مادة )18( 
النساء والفتيات املغتصبات

عند التعامل مع النساء والفتيات املغتصبات يجب مراعاة اآلتي: 
تعطـــى أولوية العمل مع النســـاء املغتصبات فـــي التعامل مع الوضـــع الصحي لهن، . 1

وتقييـــم حالتهن فيمـــا إذا كان هناك حمل أو إصابات أو عـــدوى باألمراض املنقولة 
جنسياً، ثم تأتي الفحوصات اخلاصة بالوضع القانوني والطب الشرعي.

يتـــم التعامل مع النســـاء املغتصبات ضمن فريق يشـــمل تخصصات صحية مختلفة . 2
وفق احلالة إلى جانب أخصائي اجتماعي و وجود الطب الشرعي وعند قدوم املرأة 
املغتصبة يستدعى مباشـــرة األخصائي االجتماعي إذا وجد في املؤسسة الصحية، 

أو في املؤسسات التي تتعامل معها املؤسسة الصحية.
يجب مراعاة تقدمي اخلدمات الصحية بشكل متكامل؛ بحيث تقدم الرعاية الصحية . 3

وفحوصات الطب الشـــرعي في الوقت نفســـه واملكان نفســـه، مع جتنيب املغتصبة 
تكرار الفحص واملقابلة والتقييم.

حتديد الوقت الذي جاءت فيه إلى املرفق الصحي.. 4
 احلصول على موافقة مكتوبة من قبل املغتصبة تخول الفريق الطبي بإجراء التقييم 5. 

والفحوصات والعالج. 
تُعامل النساء املغتصبات باحترام. . 6



17


AGQRƒdG ¢ù∏›

 الفصل الرابع 
املنتفعات في القطاع االجتماعي 

مادة )19(
مركز حماية املرأة 

يتـــم العمل بأحكام نظام مراكز حماية املرأة املعنفة الســـاري املفعول من حيث اخلدمات 
واالختصـــاص واإلجراءات الواجب اتباعها منذ اســـتقبال املنتفعة حتى خروجها وإعادة 

دمجها باجملتمع. 

 مادة )20( 
مرحلة التقييم

يلتزم مقدم اخلدمة بفحص عوامل األمان واخلطورة عند املنتفعة وأفراد أســـرتها وفقاً 
للنموذج رقم )2( اخلاص بالقطاع االجتماعي. 
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مادة )21( 
التدخل

يتم التدخل على مستويني حسب حالة املنتفعة على النحو اآلتي: 

أواًل: عند وجود عنف يهدد حياة املنتفعة، يجب اّتخاذ خطوات عملية طارئة وسريعة في 
األحوال املبينة أدناه:

 عند هرو	 املنتفعة من املنزل نتيجة عنف يتم التحويل إلى مركز احلماية بالتنسيق 1. 
مع مرشـــدة املرأة في الشـــؤون االجتماعية، ومن ثم يتم العمل على حتديد املشـــكلة 
وحتديـــد احتياجات املنتفعـــة، واتخاذ إجراءات الحقة من خـــالل عقد مؤمتر حالة 
مبشاركة الشـــرطة، ومرشدة الشـــؤون، واجلهة احملولة، واملؤسسات الشريكة التي 

ستساعد املنتفعة في مسار النجاة .
عنـــد وجـــود خطورة علـــى األطفال يتـــم إبالغ مرشـــد/ة حماية الطفولـــة في وزارة . 2

الشؤون االجتماعية. 
عنـــد وجود محاوالت انتحار أو تهديد باالنتحـــار أو إيذاء الذات يتم حتويل املنتفعة . 3

إلى التقييم النفســـي من قبل أخصائيني نفســـيني أو أطباء نفسيني لتزويد املنتفعة 
بتقرير نفسي شامل، يحدد آليات التدخل الالزمة لدعمها وحمايتها. 

 في حالة وجود حمل خارج إطار الزواج يتم التحويل إلى مركز احلماية بالتنسيق مع 4. 
مرشدة املرأة في الشؤون االجتماعية وعمل إجراءات التدخل الالزمة على املستوى 

االجتماعي، النفسي، الصحي والقانوني، تشمل :
  أ. العمل على حتديد املشكلة. 
 	. حتديد احتياجات املنتفعة.

  ج. عقـــد مؤمتـــر حالة مبشـــاركة الشـــرطة، ومرشـــدة الشـــؤون، واجلهـــة املُحّولة، 
واملؤسسات الشريكة التي ستساعد املنتفعة في مسار النجاة، مثل: مركز احلماية. 
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  في حالة وجود عالقة خارج إطار الزواج يتم التحويل إلى مركز احلماية بالتنسيق . 5
مع مرشـــدة املرأة في الشـــؤون االجتماعيـــة وعمل إجراءات التدخـــل الالزمة على 

املستوى االجتماعي، النفسي، الصحي والقانوني.
 عندمـــا تتصاعد حدة قلق املرشـــد/ة على حياة املنتفعة، يجـــب إبالغ وحدة حماية 6. 

األســـرة في الشـــرطة ودون احلاجة إلى موافقة املنتفعة التخـــاذ إجراءات احلماية 
للمنتفعة وأُسرتها مع إبالغ املنتفعة بهذا القرار. 

ثانيا: عند وجود عنف مع عدم تهديد على احلياة، يجب اتخاذ اخلطوات اآلتية:
 يتـــم عرض اخليـــارات والبدائل على املنتفعة لقبولهـــا باالنتقال إلى مركز احلماية، 1. 

ويتم التنسيق مع مرشدة املرأة في الشؤون االجتماعية لتحويلها إلى مركز احلماية. 
إذا اختـــارت املنتفعـــة العودة إلى املنزل، فيجب على املرشـــدة فحص مصادر الدعم . 2

والتأكيـــد عليهـــا من خـــالل عناوين وأرقـــام هواتف واضحـــة، ومســـاعدة املنتفعة 
للتخطيـــط خلطة النجاة من خالل مناقشـــة املنتفعة باألمـــور التي تعد من املكونات 

األساسية للخطة. 
 فـــي حالة انتقال العنـــف إلى مرحلة تهديد على احلياة، تطلب املســـاعدة وبشـــكل 3. 

مباشر من جهات االختصاص. 



20


AGQRƒdG ¢ù∏›

الفصل اخلامس 
التعامل مع املعنفات في قطاع الشرطي 

مادة )22( 
تلتزم وحدات حماية األســـرة في الشرطة الفلســـطينية بالتالي في سبيل توفير خدمات 
احلمايـــة للمعنفات، وذلـــك باتخاذ إجـــراءات وآليات تدخل وحتويـــل واضحة ومحددة، 
واطالع النساء املعنفات على اإلجراءات القانونية التي توفر لهن احلماية وذلك من أجل 
اتخاذ القرار املناســـب مـــن قبلهن، واتخاذ اإلجراءات القانونية حســـب األصول من قبل 

العاملني في وحدات حماية األسرة:

االحتفاظ مبلف لكل منتفعة مع احلفاظ على سريته حسب األصول. . 1
 إجراء تقييم خطورة لكل منتفعة حسب األصول ووضعه في ملفها.2. 

توقيع ذوي املنتفعة على التعهدات التي تضمن سالمتها في حال مت تسليمها حسب . 3
األصول. 

 يجـــب على وحدة حماية األســـرة اتخاذ كافة اإلجراءات املنصـــوص عليها في هذا 4. 
النظام في إطار من الســـرية مبا يكفل أمن املنتفعة وحمايتها وعدم تعريفها إلى أي 

شكل من أشكال العنف. 
 تخصيص أماكن محددة مريحة ألخذ إفادة املنتفعة تكفل أمنها وسريتها.5. 

عـــدم احتجـــاز أي امرأة معنفـــة خالفاً للقانـــون، ويجب إحالتهـــا للجهات اخملتصة . 6
حسب األصول. 

 الشراكة الفاعلة كجهة محولة مع البيوت اآلمنة إلى جانب مشاركتها في مؤمترات 7. 
احلالـــة في حال طلب منها ذلـــك أو تزويد املؤمترون بتقييم خطورة احلالة حســـب 

األصول. 
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مادة ) 23 (
استقبال املعنفات 

تعتبـــر وحدة حماية األســـرة في الشـــرطة قـــد تبلغت بوجود معنفة فـــي أي من احلاالت 
اآلتية: 1

. حضور املعتدى عليها إلى أحد أقسام حماية األسرة وتقدمي شكوى. 1. 
إحالتها من قبل إحدى إدارات الشرطة املتنوعة.. 2
إحالتها من إحدى املؤسسات الشريكة سواء احلكومية أو األهلية.. 3

 وصول معلومة إلى أحد أقسام إدارة حماية األسرة تفيد أن هناك ضحية مت االعتداء 4. 
عليها أو يتم االعتداء عليها، وعند ذلك يتوجب العمل على أعضاء الضابطة العدلية 
أن يقومـــوا باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـــة من خالل االنتقال إلى مكان وجود 

املعتدى عليها حسب األصول. 
الفصل السادس 

مادة ) 24( 
التعامل مع املعنفات في القطاع الشرطي

عند حضور املعتدى عليها إلى أحد أقســـام دائرة حماية األســـرة أو أي قســـم من أقسام 
الشرطة أو حتويلها من أي جهة، يجب اتباع اآلتي:

 إجراء مقابلة أولية مع املعتدى عليها، وحتويلها إلى الكشف الطبي للمعاينة الطبية 1. 
وتقدمي اإلسعاف الالزم إن كانت احلالة تستدعي لذلك واحلصول على تقرير طبي 

أولي مبرافقة الشرطة النسائية. 
 تدويـــن إفادة املعتدى عليها بعد احلصول على تقرير طبي أولي بحضور عنصر من 2. 

الشرطة النسائية.
 ابـــالغ مدير شـــرطة احملافظة، واحملافظ، ومديرية الشـــؤون االجتماعية اخملتصة 3. 

بالواقعـــة وذلك من اجل اتخاذ اإلجـــراءات األمنية والقانونية الالزمة وإبالغ النيابة 
العامة باحلادث الستصدار أمر بإجراء فحص الطب العدلي أصوالً وإدراج املوافقة 

إلجراء الفحص الطبي للمعتدى عليها.
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 حترير تقرير كشـــف على مكان وقوع اجلرمية بعد اســـتكمال اإلجراءات القانونية 4. 
الالزمـــة مـــن جهة االختصاص، وضبـــط املواد املوجودة في مســـر	 اجلرمية والتي 
مت اســـتخدامها للجرميـــة، ونقلها إلـــى املكان اخملصص من أجـــل الفحص العدلي، 
وذلك بالتنســـيق الكامل مع النيابة العامة والطب العدلي إلصدار تقرير طبي عدلي 
عن احلالة مع مراعاة وجود العنصر النســـائي ملرافقتها، ويتم النقل بواسطة سيارة 

شرطة ذات طابع مدني، والتنسيق مع ذوي االختصاص. 
 إحضـــار املعتدي أو املعتدين ضمن اإلجـــراءات القانونية الالزمة، وإجراء املقتضى 5. 

القانوني بحقهم وإحالتهم إلى القضاء حسب األصول القانونية.
حتويل امللف التحقيقي إلى النيابة العامة من قبل قسم حماية األسرة مباشرة. . 6
التنسيق مع الشؤون االجتماعية لتحويل املعتدى عليها حسب األصول، وتأمني حياة . 7

املعتدى عليها أثناء نقلها إلى مركز حماية أو مكان إيواٍء آمن.
يتم عقد مؤمتر حالة مع املؤسســـات الشـــريكة عند حتويل املرأة إلى مركز احلماية . 8

أو عند تسليمها لذويها وأخذ التعهدات الالزمة بحضور كافة املؤسسات الشريكة. 
توثيـــق جميـــع اإلجراءات واالحتفاظ بنســـخة عـــن امللف في دائرة حماية األســـرة، . 9

وتزويد املؤسسات الشريكة بتقرير أولي في حاالت التحويل الطارئة. 
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مادة )25( 
القرارات الواجب اتخاذه

1. اذا لم يكن هناك خطورة على حياة املعتدى عليها أثناء يجب اتباع اإلجراءات اآلتية:  

  تقوم وزارة الشـــؤون االجتماعية بإجراء مســـح اجتماعي للعائلة وتقدمي تقرير عن أ. 
العائلة.  

 عقد مؤمتر حالة جلميع املؤسسات احلكومية واألهلية التي عملت مع احلالة.	. 
  إخبـــار مدير شـــرطة احملافظـــة ودائرة حماية األســـرة واحملافظ بكتـــا	 من قبل ج. 

الشؤون االجتماعية. 
 يجب أن يتم تسليم احلالة لألهل من خالل الشؤون االجتماعية واحملافظة وبحضور د. 

الشركاء مع أخذ التعهدات الالزمة. 
 يتـــم أخذ صورة عن أوراق االســـتالم والتســـليم التـــي متت صياغتها في الشـــؤون ه. 

االجتماعيـــة والتعهدات التي متت صياغتها في احملافظة وحتفظ في ملف القضية 
في قسم حماية األسرة.

 توفير عناوين وأرقام هواتف ضرورية.و. 

 2. إذا تبني لدى وجود املنتفعة في وحدة حماية األسرة أن اخلطورة ما زالت قائمة على 
حياة املعتدى عليها، يجب اتباع اإلجراءات اآلتية: 

 عقد مؤمتر حالة مع املؤسسات الشريكة. أ. 
 نقل احلالة بعد ذلك عن طريق الشؤون االجتماعية وبحماية الشرطة ملركز احلماية. 	. 
 إحضار صورة عن كتا	 االســـتالم والتســـليم من قبل مركز احلماية التي مت إيداع ج. 

احلالة فيها.
 توثيق جميع اإلجراءات واالحتفاظ بنسخة عن امللف. د. 
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الفصل السابع 

مادة ) 26 (
عالقة الشراكة بني القطاعات اخلدمية في التعامل مع املعنفات 

تتعاون كافة القطاعات مقدمة اخلدمات للمعنفات فيما بينها على النحو اآلتي:
 تشـــكيل فريق مهني في القطاع يتحمل مســـؤولية تطوير وتقييم ومتابعة التعامل مع 1. 

املعنفات.
مأسسة العمل عبر مذكرات تفاهم بني القطاعات، توضح مسؤوليات وأدوار وطريقة . 2

التواصل، وحتديد األشخاص الذين يتم التواصل معهم في كل قطاع.
 تعميـــم البروتوكوالت داخل القطاع الواحـــد، وتطوير إجراءات عمل داخلية متناغمة 3. 

مع البروتوكوالت. 
االلتزام بتعبئة منوذج التحويل عند التحويل من قطاع إلى آخر. . 4
توفيـــر التقارير املهنيـــة للقطاع وفق احلاجة إللغاء ازدواجيـــة العمل وتعزيز التكامل، . 5

حتديد معايير عقد مؤمتر احلالة والشـــركاء والفترة الزمنية واملكان واخلطة األولية 
للتدخل. 

وضع معايير للمؤسسات العاملة في مجال القطاعات التي يتم الرجوع إليها وإشراكها، . 6
بحيث تتمتع باملصداقية املهنية. 

وضع آلية ملرافقة املعنفة عند التحويل من قطاع إلى آخر لضمان السالمة واحلماية . 7
لها. وهذا ينطبق أيضاً على وضع إجراءات حماية في داخل القطاع.

 وضع آلية حلفظ الوثائق واألشخاص املسمو	 لهم بالوصول إليها داخل القطاع وبني 8. 
القطاعات.

 االتفاق على نوع الوثائق الواجب تبادلها عند التحويل ومنها: التقرير الطبي، وتقرير 9. 
الطب العدلـــي، والتقرير االجتماعي واآلخر النفســـي، واســـتمارة حجـــم اخلطورة، 

وأمنوذج التحويل، وتصريح املوافقة من قبل املنتفعة.
 وضـــع أية إجـــراءات أخرى يتفق عليها من شـــأنها توفير احلماية والســـالمة لطاقم 01. 

العاملني مع املعنفة. 
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مادة )27(
رصد البينانات وجمعها  

يراعي مقدمو اخلدمات االعتبارات التالية لرصد وجمع بيانات املنتفعة:

 تبني مؤشرات القياس ووضع آليات تبني طريقة جمعها.1. 
االتفاق على نوعية التقارير املطلوبة لتطوير سياسات العمل مبا فيها اخلدمات.. 2
االتفاق على جهة تكون مسؤولة عن الرصد والتنسيق بني املؤسسات. . 3

مادة )28( 
االلتزام بآليات وتوثيق منهجية

على مقدمي اخلدمات للمعنفة في القطاعات الصحية والشرطية واالجتماعية االلتزام 
باآلتي: 

اتبـــاع األصول املهنية فـــي عملية التوثيق لكل اخلطوات التـــي متت منذ توجه املرأة . 1
املعنفة للخدمة.

حفـــظ امللفات اخلاصة باملـــرأة املعنفة في مكان ال تكون فيـــه مبتناول من ليس لهم . 2
شأن.

 استخدام اللغة العلمية واملوضوعية والدقيقة.3. 
 عدم القيام بحذف أو إضافة ملا مت توثيقه، بهدف تزوير أو إخفاء حقائق.4. 
 عدم اّطالع املرافقني أو املعتدين على املعلومات املوثقة خاصة إفادة املرأة املعنفة. 5. 
 تقدمي تقرير مهني للجهات التي يتم حتويل املرأة املعنفة إليها.6. 

عدم ابتزاز املرأة املعنفة مبا مت توثيقه ألغراض شخصية. . 7
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 الفصل الثامن 
أحكام ختامية 

مادة )29( 
النماذج املعتمدة

تعتبـــر النماذج املرفقـــة بهذا النظام جزءاً منه، ويتم التقيـــد والعمل بها كل فيما يخصه، 
وتعمل جهات االختصاص على اعتمادها وتعميمها للجهات العاملة مع املنتفعات . 

مادة )30( 
النفاذ والسريان

علـــى اجلهات اخملتصة كاّفـــة، تنفيذ أحكام هذا النظام، كل فيمـــا يخصه، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية. 

صـــدر في مدينة رام اللـــه بتاريخ: 10/12/2013 ميالدية املوافـــق:07 / صفر / 1435 
هجرية 

رامي حمدالله

  رئيس الوزراء 
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71 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

اسم مقدم الخدمة.....................................التوقيع:....................................................

الوظيفة:...............................................التاريخ:....................................................

خاص بالمرأة الحامل

-3
هل حاول أحد أن يؤذيك خالل فترة الحمل؟

إذا كان الجواب بنعم، حددي نوع العنف ......................
.............................؟

هل تلقيت رعاية وعالجاً بعد تعرضك للعنف؟4-
هل كان الحمل بإرادتك؟5-
هل أجهضت في وقت سابق نتيجة العنف؟6-

حددي عدد المرات: ...............................................
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72 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

نموذج رقم )2(
استمارة تحديد مستوى الخطورة والتهديد واحتياجات الحماية- كافة القطاعات

Sheet to Assess client safety and needs

تاريخ الميالد:االسم:
العنوان:رقم الهوية:

رقم الهاتفالحالة االجتماعية:
النعماألسئلةرقم
هل المعتدي مرافق للمرأة المنتفعة؟ 1
هل المعتدي يعيش مع المرأة المنتفعة في المنزل؟2
هل المرأة المنتفعة خائفة من المعتدي؟ 3
هل هي خائفة من العودة إلى المنزل؟4
هل وتيرة العنف من ضرب وإيذاء جسدي ازدادت وأصبحت 5

أكثر خطورة؟ 
هل المعتدي يتعاطى الكحول أو المخدرات؟6
هل مارس المعتدي اإليذاء الجسدي على األطفال وبقية أفراد 7

العائلة؟ 
هل هي مهددة بالقتل؟8

من الذي يهددها؟ حدد/ي ........................................
انتحار سابقة أو 9 هل لديها أفكار باالنتحار أو لديها محاولة 

في الحاضر؟
حدد/ي: .............................................................

هل توجد أدوات حادة أو أسلحة في المنزل؟ 10
حدد/ي: .............................................................

هل اإلصابة بليغة وهددت حياتها؟11
هل تريد اللجوء للشرطة؟12
هل تحتاج اآلن إلى مركز حماية تقيم فيه؟13
أو 14 اجتماعية،  خدمات  تقدم  مؤسسات  إلى  اللجوء  تريد  هل 

نفسية أو قانونية؟
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73 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

عدد اإلجابات بنعم: ..........
إذا كانت األسئلة رقم 5 أو 6 أو 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 13 إجابتها )نعم( فهي في خطر حالي وفي 

مستوى خطورة عالية أيضاً.

15
هل تريد العودة للمنزل؟

هل ستكون آمنة إذا عادت إلى المنزل؟
هل تعرف ماذا ستفعل إذا تكرر العنف معها؟
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74 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

نموذج رقم )3(
استمارة تصريح بالموافقة - القطاع الصحي

تاريخ الميالد:االسم:
العنوان:رقم الهوية:

رقم الهاتفالحالة االجتماعية:

لقد شرح لي )اسم مقدم/ة الخدمة(...........................................................
كل اإلجراءات والفحوصات الالزمة التي تصلح أن تقدم للشرطة أو للقضاء، 

وأنا )اسم المنتفعة(..........................................................................
أُوافق على اآلتي:

القيام بالفحص الجسدي الكامل بما فيه المنطقة التناسلية. . 1
جمع العينات للفحص المخبري.. 2
جمع األدلة والعينات الالزمة لإلثبات الجنائي والطب الّشرعي. . 3
تزويد الّشرطة بالمعلومات المطلوبة كتابًة وُمشافهًة. . 4
عمل الصور الالزمة لمناطق اإلصابات. . 5
أخذ العالجات الالزمة التي يصفها لي الطبيب.) للمنتفعة الحق في رفض الدواء أو العالج(. 6

اسم مقدم/ة الخدمة وتوقيعه:............................................................

اسم المنتفعة وتوقيعها:...................................................................

اليوم والتاريخ:.............................................................................
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75 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

نموذج رقم )4(
استمارة التحويل إلى مؤسسة – كافة القطاعات

الرقم المتسلسل:..........................

معلومات عن المرأة المحولة
تاريخ الميالد:االسم:

الحالة االجتماعية:رقم الهوية:
رقم الهاتف:مكان السكن:

جهة التحويل
اسم 

المؤسسة 
المحولة:

رقم الهاتف:

الشخص 
المحول: 

الوظيفة:

سبب 
التحويل:

......................................................................................................
...............

......................................................................................................
...............

الخدمات 
واإلجراءات 

التي تمت:

......................................................................................................
...............

......................................................................................................
...............

الوثائق 
المرفقة

إفادة الشرطةاستمارة شدة الخطورةتقرير طبي
تقرير األخصائي 

النفسي  
وثائق أُخرى، حدد/ي:

.......................................................................
هل يوجد 

مرافقون من 
األطفال؟  

نعمال
إذا كانت اإلجابة بك نعم، ما 

عددهم؟ 
ما 

أعمارهم؟ 
............
............
............

تاريخ 
التحويل:

ساعة التحويل:
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76 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

الجهة 
الُمحّول 

إليها:

اسم الشخص المسؤول في 
الجهة الُمحّول إليها:

اليوم والتاريخ:التوقيع: 
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77 الرقم المرجعي:2014-1-104ديوان الفتوى والتشريع

2014/1/5 104العدد

نموذج رقم ّ)1(
استمارة تحديد مستوى الخطورة والتهديد واحتياجات الحماية- كافة القطاعات

تاريخ الميالد:االسم: 
العنوان:رقم الهوية:

رقم الهاتفالحالة االجتماعية:
النعماألسئلةرقم
هل المعتدي مرافق للمرأة المنتفعة؟ 1
هل المعتدي يعيش مع المرأة المنتفعة في المنزل؟2
هل المرأة المنتفعة خائفة من شريكها المعتدي؟3
هل هي خائفة من العودة إلى المنزل؟4
عّما 5 ازدادت  جسدي  وإيذاء  ضرب  من  العنف  وتيرة  هل 

سبق؟ 
هل المعتدي مدمن على الكحول أو المخدرات؟6
هل مارس المعتدي اإليذاء الجسدي على األطفال وبقية أفراد 7

العائلة؟
هل هي مهددة بالقتل؟8
من الذي يهددها؟ حدد/ي .........................................................9

انتحار سابقة أو 10 هل لديها أفكار باالنتحار أو لديها محاولة 
في الحاضر؟

حدد/ي: .............................................................
هل توجد أدوات حادة أو أسلحة في المنزل؟ 11

حدد/ي: .............................................................
هل اإلصابة بليغة وهددت حياتها؟12
هل تريد اللجوء للشرطة؟13
هل تحتاج اآلن إلى مركز حماية تقيم فيه؟14
أو 15 اجتماعية،  خدمات  تقدم  مؤسسات  إلى  اللجوء  تريد  هل 

نفسية أو قانونية؟


