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المقدمة وأهمية التقييم  .1

توطئة :  1.1

فــي فلســطين  تعانــي النســاء والطفــالت مــن طبقــات متعــددة مــن العنــف والتمييــز 
وتحديــدًا النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة حيــث يواجهــن ظــروف االضطهــاد علــى جبهتيــن: 
فهــن يعشــن فــي ظــل االحتــالل وضمــن مجتمــع يحكمــه األعــراف والســلوك األبــوي، وهــذا 
ينطــوي علــى وضــع مفهــوم عــام ســائد تتجســد فيــه دونيــة النــوع االجتماعــي التــي تتطــور 
مــن المراحــل المبكــرة للحيــاة وتترســخ مــن خــالل الُبنــى االجتماعيــة والقوالــب النمطيــة التــي 
ــرار  ــع الق ــاة العامــة وصن ــاالت الحي ــاث  فــي مج ــد مــن مشــاركة اإلن ــف وتح ــرة العن ــم دائ تدي
فــي الحيــاة الخاصــة، وفــي نهايــة المطــاف ســيؤدي إلــى الحــد وبشــدة مــن ممارســة حقــوق 
النســاء والطفــالت. فالعنــف ضــد النســاء والطفــالت يعتبــر مشــكلة ذات جــذور اجتماعيــة 
وثقافيــة تتفاقــم بســبب آثــار النــزاع الطويــل وتأثيــر ذلــك علــى الهيــاكل المجتمعيــة / العائليــة 
وصعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات، وخاصــة عنــد التعامــل مــع النســاء والطفــالت للوصــول 
إلــى العدالــة، وتحديــدًا النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة نظــرًا لخصوصيــة وضعهــن باختــالف 
نــوع إعاقتهــن والنظــرة المجتمعيــة الســائدة، والمعيقــات فــي التشــريعات واألنظمــة الحاليــة 

التــي ال تقــدم الحمايــة الكافيــة لهــن.

ــراد  ــى أن %27 مــن األف ــام 2019، إل ــف فــي المجتمــع الفلســطيني للع يشــير مســح العن
ذوي اإلعاقــة )18-64 ســنة( الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج تعرضــوا للعنــف لمــرة واحــدة علــى 
األقــل مــن أحــد أفــراد األســرة بنســبة %19 فــي الضفــة مقابــل %35 فــي القطــاع. وتبيــن 
بــأن ثلثهــم تعرضــوا للعنــف النفســي، وخمســهم تقريبــًا تعرضــوا للعنــف الجســدي. كما أظهر 
المســح أن %85 مــن النســاء ذوات اإلعاقــة تعرضــن ألشــكال متعــددة مــن العنــف: 65.3% 
منهــن تعرضــن للعنــف الجســدي و%92.3 للعنــف النفســي و13.3 % للعنــف الجنســي، 
بينمــا 85.3 % يتعرضــن للعنــف االقتصــادي. هــذا وُيظهــر المســح بــأن أكثــر أشــكال العنــف 
النفســي اســتخدامًا هــي: التمييــز داخــل األســرة بنســبة %81.6، يليــه الشــتم والســب 
ــر  ــم باإلعاقــة بنســبة %76.3، والتحقي ــر الدائ ــة والتذكي ــم اإلهان والصــراخ بنســبة %81.3، ث
والنظــرة الدونيــة بنســبة %74. بينمــا أكثــر أنــواع العنــف الجســدي شــيوعًا هــي: الضــرب 
بنســبة %81.1 والدفــع بنســبة %80.3  أمــا العنــف الجنســي نســبته %13.3. أمــا بالنســبة 
ألكثــر أنــواع العنــف االقتصــادي شــيوعًا هــي: عــدم الســماح فــي التصــرف بالممتلــكات، 

الحرمــان مــن المصــروف اليومــي، الحرمــان مــن التملــك والحــق فــي الميــراث.

هــذا وتواجــه النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة خطــر العنــف األســري وذلــك بســبب ازدياد الضغط 
الواقــع علــى مســتوى األســرة ككل فــي ظــل حالــة الطــوارئ الحاليــة بســبب جائحــة كوفيــد - 19، 
ــد - 19 علــى العنــف المبنــي علــى  ــر جائحــة كوفي حيــث أشــارت دراســة اســتطالعية حــول أث
النــوع االجتماعــي فــي دولــة فلســطين، إلــى أن %88 1 منهــن تعرضــن إلــى أنــواع مختلفــة 
مــن العنــف االقتصــادي، االجتماعــي، الجســدي، النفســي، واللفظــي. ويرجــع ذلك إلــى زيادة 
القيــود عليهــن بســبب الوصمــة المجتمعيــة إضافــة إلــى اعتبارهــن مواطنــات تابعــات ولســن 
ذوات اســتقاللية شــخصية باإلضافــة إلــى عــدم اســتجابة نظــام التحويــل الوطنــي ليشــملهّن 
فــي خدمــات الحمايــة مــن العنــف، حيــث أفــادت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء ذوات اإلعاقــة 
ــة الطــوارئ،  بغيــاب أي تواصــل مــن قبــل الجهــات الحكوميــة الرســمية معهــن فــي ظــل حال
ممــا يــدل علــى تهميــش االحتياجــات الطارئــة والملحــة لهــذه الفئــة فــي ظــل حالــة الطــوارئ.

1: وزارة شؤون المرأة، 2020. دراسة استطالعية عن أثر جائحة كوفيد - 19 على العنف المبني على النوع االجتماعي في 
دولة فلسطين )من 24-14 أبريل، 2020 -( النتائج األساسية، ملخص النتائج. رام الله– فلسطين.ص.17. 
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1.2: أهمية وأهداف التقييم

إن الرتفــاع نســبة العنــف الواقــع علــى النســاء والطفــالت فــي الحالــة الفلســطينية  وتحديــدًا 
للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة والتــي بــرزت فــي تقاريــر مؤسســات حقــوق اإلنســان 
الفلســطيني،  لإلحصــاء  المركــزي  والجهــاز  الشــرعي  والقضــاء  القضــاء  مجلــس  وبيانــات 
وارتفــاع عــدد الحــاالت فــي المحاكــم الشــرعية والنظاميــة، ونيابــة حمايــة األســرة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، تحديــدًا خــالل فتــرة أحــداث انتشــار جائحــة كوفيــد - 19،  والتــي ارتفعــت 
الِنســب  النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة خاللهــا،  هــذه  العنــف المســلط علــى  وتيــرة 
جديــرة بالوقــوف أمامهــا، وتحليلهــا وتحليــل أنظمــة الشــكاوى التــي ال بــد أن تلجــئ إليهــا 
النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة ومــدى اســتجابتها لخصوصيتهــن واحتياجاتهــن، ومــن هنــا 
جــاءت أهميــة تقييــم أنظمــة الشــكاوى والتحويــل الوطنيــة لحمايــة النســاء والطفــالت ذوات 
اإلعاقــة مــن العنــف وســوء المعاملــة، وتحليــل آليــات تلقــي الشــكاوى بشــأن حــوادث العنــف 
وســوء المعاملــة ضــد النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة، مــن قبــل المؤسســات المختصــة 
والمكلفــة بالحمايــة مثــل الشــرطة المدنيــة )وحــدة حمايــة األســرة(، ومرشــدي الحمايــة فــي 
وزارة التنميــة االجتماعيــة، ونيابــة حمايــة األســرة والقضــاء النظامــي والشــرعي، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي المعنيــة بقضايــا النســاء والطفــالت الُمعنفــات تحديــدًا ذوات اإلعاقــة، 
والتــي تقــدم خدمــات اســتقبال التبليغــات والشــكاوى والتحويــل، ضمــن األنظمــة الوطنيــة 

للحمايــة مــن العنــف.

تبرز أهمية وأهداف هذا التقييم في معظم القضايا التالية:
  

اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت  النســاء  تواجــه  التــي  القضايــا  أبــرز  علــى  الضــوء  تســليط   1
الُمعنفــات اللواتــي يلجــأن أو قــد يلجــأن إلــى تقديــم الشــكاوى والتبليــغ عــن حــاالت 
العنــف الُمســلط عليهــن، والتوجــه إلــى أنظمــة الشــكاوى والتحويــل الوطنيــة، ودور هــذه 
األنظمــة فــي تقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات.

ُيعبــر هــذا التقييــم عــن وجهــة نظــر النســاء والطفــالت الفلســطينيات ذوات اإلعاقــة   2
الُمعنفــات مــن آليــة التوجــه للشــكاوى، ولألنظمة التي تســتقبل الشــكاوى والمؤسســات 
مــزودة الخدمــات الخاصــة بالشــكاوى، بصفتهــن صاحبــات الشــأن واقتــراح االحتياجــات 
والحلــول مــن وجهــة نظرهــن لتحقيــق الحمايــة التــي يحتجنهــا والســرية والخصوصيــة 
التــي تلزمهــن. وبالتنــاوب فهــو مــن جانــب آخــر ســيعبر عــن تحليــل الخدمــات المقدمــة مــن 
قبــل مــزودي الخدمــات والتحديــات والمعيقــات التــي تواجههــم للحيلولــة دون تقديمهــا 

بالفعاليــة والكفــاءة المطلوبــة للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات .

يوفــر هــذا التقييــم قاعــدة معلومــات وبيانــات ومعطيــات حــول اللجــوء إلــى المؤسســات   3
المتخصصــة والعاملــة فــي مجــال اســتقبال شــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة 
الُمعنفــات، ومعالجــة حــاالت النزاعــات األســرية وقضايــا العنــف ضــد النســاء والطفــالت، 
ومــدى تقديــم هــذه المؤسســات للخدمــات الالزمــة الســتقبال شــكاوى النســاء والطفــالت 
ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات ومعالجتهــا وتقديم خدمات الدعم واالســناد للضحايا، والمعيقات 
والتحديات في هذا الشــأن على مختلف المســتويات السياســاتية والتشــريعية واإلجرائية 
والموضوعيــة والذاتيــة وغيرهــا، ممــا يجعلــه مرجعية علمية يمكن أن يســتعان به مســتقباًل 
ــة والمهنيــن/ات  ــن العامليــن/ات فــي مؤسســات القطــاع الُشــَرطي وقطــاع العدال لتمكي
ــاء  ــا العنــف ضــد النســاء والطفــالت تحديــدًا ذوات اإلعاقــة،  وبن العامليــن/ات فــي قضاي
قدراتهــم وتزويدهــم بالمهــارات والخبــرات والمعرفــة المناســبة لحلــول أكثــر إنصافــًا  وعدالة 

وتمكينــًا للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة اللواتــي وقــع عليهــن العنــف.
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والطفــالت  النســاء  مــع  العاملــة  المؤسســات  فــي مســاعدة  التقييــم  هــذا  ُيســاهم   4
ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات، ومؤسســات قطــاع األمــن والقطــاع االجتماعــي والصحــي 
واالقتصــادي وغيــره مــن القطاعــات علــى وضــع الخطــط والبرامــج والمشــاريع التي تســهم 
مــن رفــع كفــاءة األفــراد الذيــن يتــم اللجــوء إليهــم لتقديــم الخدمــات الالزمــة الســتقبال 
شــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة مــن العنــف الواقــع عليهــن/أو يســاعدها علــى 
إيجــاد الطــرق التــي يمكــن إقنــاع المجتمــع/ النســاء والطفــالت بالتوجــه إلــى المؤسســات 
العاملــة ضمــن أنظمــة  الشــكاوى والتحويــل، وتوســيع رقعــة هــذه األنظمــة لتشــمل كافــة 
الخدمــات التــي تحتاجهــا النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة مــن وجهــة نظرهــن وتجربتهــن.

ــن فــي  ــال عمــل العاملي ــري مج ــي تعت ــوات الت ــة الفج ــم فــي معرف ُيســاهم هــذا التقيي  5
كالشــرطة  الُمعنفــات  اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت  النســاء  شــكاوى  اســتقبال  مواضيــع 
ــي  ــي الت ــة ومؤسســات المجتمــع المدن ــة األســرة ومرشــدين الحماي ــة حماي ووكالء نياب
تقــدم خدمــات الدعــم القانونــي والنفســي االجتماعــي للنســاء والطفــالت الضحايــا 
المتحسســة  واآلليــات  الممارســات  ألفضــل  يســتجيب  بمــا  دورهــم  ممارســة  فــي 
ــراح الحلــول علــى مســتوى  لشــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات، واقت
ــر والقصــص المســتفادة  ــدروس والعب ــات، وأفضــل ال ــراءات واآللي ــاء القــدرات، واإلج بن

وقصــص النجــاح وتعديــل أنظمــة الشــكاوى لتكــون أكثــر اســتجابة لتلــك االحتياجــات.

بــأن تطــرح بعــض الحلــول والتوصيــات  كمــا ُيؤمــل لهــذه الجهــود البحثيــة والتحليليــة   6
والبرامــج والسياســات والتشــريعات واألنظمــة وبنــاء القــدرات المؤسســية التــي تســهم 
بشــكاوى المــرأة والطفلــة ذات اإلعاقــة الُمعنفــة علــى مســتوى مؤسســات قطــاع العدالــة 
واألمــن كحمايــة وقائيــة وعالجيــة وتأهيليــة هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر تأهيــل الجهــة 
الُمعنفــة للحيلولــة دون وقــوع و/أو تكــرار العنــف مــن جهتهــا علــى النســاء والطفــالت 

ذوات اإلعاقــة.

وتتجلــى أهميــة هــذا التقييــم فــي إمكانيــة التأثيــر علــى صنــاع القــرار إن كان مــن جانــب   7
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، تحديــدًا مؤسســات قطــاع العدالــة واألمــن والقطــاع 
االجتماعــي، والمؤسســات الحقوقيــة والنســوية والتــي ُتعنــى  بالنســاء والطفــالت 
اإلعاقــة  ذات  والفتــاة  المــرأة   شــكاوى  بموضــوع  اهتمامهــم  لرفــع  اإلعاقــة،  ذوات 
ــاة ذات  ــرأة والفت ــات الم ــالءم مــع احتياج ــة تتناســب وتت ــودة عالي ــم برامــج ذات ج وتصمي
اإلعاقــة الُمعنفــة، لتقــدم شــكواها، ورفــع العنــف الواقــع عليهــا وحمايتهــا بمخلتــف 
ــات النســاء  ــة ومناطــق التدخــل وبمــا يرعــي أيضــًا احتياج ــة والمجتمعي ــات االجتماعي الفئ

ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات  بمختلــف أنــواع اإلعاقــة.

1.3 : المعاييــر التــي ال بــد مــن اعتمادهــا فــي تقييــم أنظمــة الشــكاوى بمــا 
المعنفــات2 اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت  النســاء  لحمايــة  يســتجيب 

ــة  ــة مختصــة مــن المؤسســات والمنظمــات العامل ــر مــن خــالل لجن ــر هــذه المعايي ــم تطوي ت
فــي قطــاع اإلعاقــة، تــم تشــكيلها ألغــراض هــذه الدراســة، وشــكلت هــذه المعاييــر المرجعيــة 
المقابــالت  أســئلة  بنــاء  تــم  والتــي  الشــكاوى،  أنظمــة  تقييــم  عمليــة  فــي  األساســية 

والمجموعــات البؤريــة بنــاًء عليهــا، وهــي: 

1.3.1  شــمول النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة  - Inclusion : االعتــراف بالنســاء 
وخدمــات  الشــكاوى  أنظمــة  مــن  ومســتهدفين  كمســتفيدين  اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت 

2: بقيادة من مؤسسة قادر تم تشكيل لجنة تشاورية قامت مع الباحثة بتطوير جملة المعايير التي تم االستناد اليها لتقييم 
أنظمة الشكاوى المؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة، والمؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة. 
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والمؤسســات  بالجهــات  الخاصــة  والخدمــات  العمــل  وأنظمــة  سياســات  ضمــن  الحمايــة 
للشــكاوى. المتلقيــة 

1.3.2 الوضــوح )الرؤيــا( – Visibility: اســتراتيجيات وآليــات النشــر والتواصــل واإلعــالن 
عــن أنظمــة الشــكاوى يجــب أن تشــمل أدوات ووســائل فعالــة وموائمــة للتواصــل مــع النســاء 
والطفــالت ذوات اإلعاقــة )مثــل الصفحــة اإللكترونيــة، اإلعالنــات عبــر التلفزيــون والراديــو 
ووســائل التواصــل اإلجتماعــي، المــواد المكتوبــة، وغيرهــا(. وأن تكــون الطــرق واألســاليب 
مالئمــة وموائمــة لهــن مــع مراعــاة كافــة معاييــر المواءمــات التــي تتناســب مع أنــواع اإلعاقات 

المختلفــة إضافــًة لمالءمتهــا للطفــالت.

1.3.3 إمكانيــة الوصــول – Accessibility: تشــمل إمكانيــة الوصــول التأكــد مــن أن 
النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة لديهــن المعرفــة حــول الجهــات التــي يمكــن أن تســتقبل 
الشــكاوى، وطــرق إســتقبال الشــكوى وأن أنظمــة الشــكاوى لديهــا معاييــر ومواءمــات مختلفــة 
كــن النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة مــن تقديــم الشــكاوى والحصــول  ومتنوعــة تّيســر وتمَّ

علــى خدمــات الحمايــة المختلفــة.

1.3.4 االســتجابة – Responsiveness: أن يكــون نظــام الشــكاوى وأدواتــه مســتجيب 
للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة بمجــرد تقديمهــن للشــكوى، وأن الموظفيــن/ات مدربــون/ات 
علــى االســتجابة الســريعة للشــكاوى المقدمــة منهــن بشــكل مهنــي ومختــص فــي التعامــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوضيــح هــذه اإلجــراءات بشــكل مبســط )اللغة ســهلة الفهــم( للحاالت 
ــوع إعاقتهــا وظروفهــا وعمرهــا، مــع وجــود سياســات  المعنفــة المشــتكية بمــا ينســجم مــع ن

وإجــراءات واضحــة للتعامــل مــع الحــاالت التــي قــد تشــكل خطــر علــى حيــاة ضحايــا العنــف.

1.3.5 الســرية – Confidentiality: ضرورة توفر إجراءات وسياســيات لدى المؤسســات 
والجهــات المتلقيــة للشــكاوى لضمــان الســرية عنــد تقديــم الشــكاوى، وأن يكــون متلقــو 
الشــكاوى مدربــون ومســؤولون عــن هــذه السياســات واإلجــراءات وأن يكــون هنالــك إجــراءات 

تضمــن المتابعــة والمحاســبة علــى مبــدأ الســرية.

Accountability and continuous المســتمر-  والتحســين  المســاءلة   1.3.6
improvement: أن يتــم مراعــاة وشــمول احتياجــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة فــي 
ــات المناســبة  ــد مــن االحتفــاظ بالبيان ــات المســاءلة وأدوات التحســين المســتمر والتأك عملي
ألغــراض التوثيــق والرقابــة علــى الشــكاوى المقدمــة مــن النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة 

ووضــع نظــم متابعــة وتقييــم لضمــان ذلــك.

1.3 :  منهجية التقييم :

تــم االعتمــاد فــي إنجــاز التقييــم علــى البحــث بالمشــاركة، حيــث يعطــي هــذا األســلوب 
ــه  ــة المســتهدفة والباحثــة مــن العمــل ســويًا، كمــا أن ــكل مــن الفئ مــن الدراســات الفرصــة ل
ــة المســتهدفة مــن جهــة  ــة كمــا يحددهــا وتراهــا الفئ ــن احتياجــات التنمي ــدة للجمــع بي أداة جي
والخبــرات الفنيــة المتوفــرة لــدى الباحثــة والمنظمــات األهليــة والقاعديــة والجهــات الشــريكة 
مــن جهــة أخــرى، بمــا يوفــر التكامــل المرغــوب بــه فــي عمليــة التنمية المســتدامة بيــن الخبرات 

والمهــارات التقليديــة مــن داخــل المجتمــع والمعــارف الفنيــة مــن خارجــه.

الفئــة  وتشــرك  التكلفــة  قليلــة  بأنهــا ســريعة،  بالمشــاركة  التقييــم  إعــداد  أهميــة  تكمــن 
المســتهدفة بتحديــد احتياجاتهــا وأولوياتهــا، ونتائــج التقريــر تســاعد واضعــي السياســات 
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ومتخــذي القــرارات بوضــع الخطــط والبرامــج والمشــاريع التــي تعبــر عــن الفئــة المســتهدفة، 
ممــا يســاهم بنجــاح المشــاريع والبرامــج وتوظيــف األمــوال بالطــرق الصحيحــة.

وعليه تم استخدام المنهجية التالية في إعداد التقييم:
 

المرحلة األولى: 
ــق بكافــة مراحــل  ــي تتعل ــق الالزمــة بشــكل كامــل  والت ــع الوثائ ــل جمي جمــع ومراجعــة وتحلي
ــات مــن العنــف ضمــن  تلقــي شــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات والناجي
نظــام  اســتقبال الشــكاوى لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي والشــرطة والتحويــل لــدى 
شــبكات حمايــة الطفولــة ونظــام  التحويــل الوطنــي  وتحليــل األطــر القانونيــة واالجرائيــة  
المتبعــة فــي فلســطين، حيــث تــم مراجعــة كافــة الوثائــق وأوراق السياســات التي تــم إعدادها 
مــن قبــل مؤسســة قــادر وشــركاؤها الخاصــة بذلــك باإلضافــة إلــى الوثائــق  والتقاريــر واألدلــة 
الموجــودة لــدى  قطاعــات أنظمــة التحويــل الصحيــة، االجتماعيــة، الشــرطية، ووزارة شــؤون 
المــرأة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة والمؤسســات العاملــة فــي موضــوع  حمايــة النســاء 

والطفــالت ذوات اإلعاقــة مــن العنــف.  

المرحلة الثانية:
مــن  خــالل مجموعــة مركــزة  مــن  عليهــا،  التقييــم  بنــاء  تــم  التــي  المعاييــر  تطويــر جملــة 
ــر اســتمارات  ــم وتطوي ــم تصمي ــث ت ــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حي المؤسســات العامل

تحليــل وتحديــد االحتياجــات بنــاًء علــى أهــداف التقييــم والمعاييــر التــي تــم تطويرهــا.  

تــم تطويــر اســتمارة أســئلة المقابــالت للحــاالت المســتهدفة )النســاء والطفــالت ذوات 
شــكاوى  باســقبال  المتعلقــة  الخدمــات  لمــزودي  اســئلة  واســتمارة  المعنفــات(،  اإلعاقــة 
النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة  المعنفــات وألصحــاب القــرار، والتــي تــم اســتخدامها فــي 
ــة الشــكاوى للنســاء والطفــالت  ــة  متلقي ــة،  مــن المؤسســات المختلف ــالت الُمعمق المقاب
ذوات اإلعاقــة المعنفــات كالشــرطة، ومرشــدي حمايــة الطفولــة ومرشــدات المــرأة ومرشــدي 
الدمــج واإلعاقــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تســتقبل الشــكاوى، وتــم اســتخدامها 
ــة التــي اســتهدفت النســاء  والطفــالت ذوات اإلعاقــة   وذويهــن  أيضــًا للمجموعــات البؤري

ــة معهــن . والمؤسســات العامل

المرحلة الثالثة : 
جمــع المعلومــات ميدانيــًا، زيــارات ومقابــالت للفئــات المســتهدفة مــن التقييــم، النســاء 
والطفــالت ذوات اإلعاقــة  الُمعنفــات، بمختلــف أنــواع اإلعاقــة وبمــا يراعــي االختــالف/ 
التنــوع  االجتماعــي واالقتصــادي للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة - مخيمــات، قــرى/ مــدن، 
عامــالت وغيــر عامــالت، متعلمــات وغيــر متعلمــات... الــخ، باإلضافــة إلــى المهنييــن العامليــن 
فــي اســتقبال شــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة  الُمعنفــات  مثــل الشــرطة، حمايــة 
األســرة ، ونيابــة حمايــة األســرة ، وكذلــك مســتقبلي الشــكاوى فــي القطــاع االجتماعــي 
كمرشــدات حمايــة المــرأة والطفولــة ومرشــدي الدمــج واإلعاقــة، وكذلــك مقابلــة متولــي/ات 
مســؤولية اســتقبال الشــكاوى فــي نظــام شــبكات حمايــة الطفولــة ونظــام التحويــل الوطنــي 
ــي  ــي الت ــرأة، مؤسســات المجتمــع المدن ــة ووزارة شــؤون الم ــة االجتماعي فــي وزارة التنمي
ــز  ــل: ســوا ومرك ــى باســتقبال شــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات مث ُتعن
المــرأة لالرشــاد القانونــي واالجتماعــي، جمعيــة المــرأة العاملــة، مركــز اإلرشــاد النفســي 
واالجتماعــي للمــرأة، جمعيــة تنظيــم وحمايــة األســرة لغايــة بحــث المعيقــات والفجــوات التــي 
تحــول دون اســتجابة هــذه األنظمــة لشــكاوى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة  المعنفــات 

وتطويــر التوصيــات الالزمــة فــي هــذا الشــأن.
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اللواتــي  اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت  للنســاء  األولــى  بؤريتيــن  عقــد مجموعتيــن  تــم  كمــا 
ــذوي الطفــالت اللواتــي  ــة ل تعرضــن للعنــف والمعرضــات أيضــًا للعنــف، والمجموعــة الثاني
تعرضــن للعنــف، لتحليــل االحتياجــات والمعاييــر التــي تحتاجهــا النســاء والطفــالت ذوات 
اإلعاقــة اللواتــي يتعرضــن إلــى عنــف بمختلــف أنواعــه لتقديــم الشــكاوى لرفــع العنــف 
الواقــع عليهــن، ســعيًا لتكــون أنظمــة الشــكاوى أكثــر اســتجابة الحتياجــات النســاء والطفــالت 

ذوات اإلعاقــة ُمقدمــات الشــكاوى.

المرحلة الرابعة:
تحليــل البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعها وكتابة المســودة األولى من تقرير التقييم بشــكل 
يعكــس المعلومــات وفــق احتياجــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة التــي تــم التعبيــر عنهــا، 
والمؤسســات التــي تســتقبل الشــكاوى مــع التركيــز علــى آليــات تقديم الشــكاوى واالســتجابة لها 
والحتياجــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات ُمقدمات الشــكاوى، وتحليــل االحتياجات 
لبنــاء أنظمــة شــكاوى مســتجيبة الحتياجــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات، ورصــد 

التوصيــات العمليــة التــي ال بــد مــن العمــل علــى تحقيقهــا فــي المرحلــة القادمــة.

المرحلة الخامسة:
عــرض نتائــج التقريــر علــى مؤسســة قــادر والشــركاء والمنتفعيــن/ات مــن خــالل جلســة حواريــة 

لجمــع المالحظــات والتوصيات.

المرحلة السادسة:
إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى التقريــر بنــاًء علــى المالحظــات التــى وردت مــن مؤسســة قــادر 

والشــركاء واعتمــاد التقرير ونشــره.

1.5 التحديات التي واجهتنا في مرحلة إعداد دراسة التقييم

خالل فترة إعداد التقييم واجهتنا تحديات مختلفة أبرزها:

عــدم وجــود تعريــف وطنــي واضــح لمفهــوم أنظمــة الشــكاوى، وتــم حصرهــا بتلــك التــي   1
تقــدم إلــى الجهــات المختلفــة للمســاندة فــي رفــع الشــكاوى الرســمية إلــى الشــرطة 

ــة. ــى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاق ــع عل ــف الواق ــع العن المختصــة لرف

هــذه الدراســة هــي األولــى مــن حيــث الموضــوع لتقييــم أنظمــة الشــكاوى بمــا يتوافــق   2
مــع احتياجــات حمايــة النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات، وعلــى مختلــف أنــواع 
ــم أنظمــة  ــة لتقيي ــر واضح ــاك معايي ــن هن ــم يك ــة، فهــي متســعة النطــاق أواًل ول اإلعاق
ــر التــي ســيتم االنطــالق  ــر المعايي ــاج الوقــت لتطوي ــذا احت ــًا، ل ــاًء عليهــا ثاني الشــكاوى بن
ــة مــع  ــم تطويرهــا بالشــراكة مــع المؤسســات العامل ــم أنظمــة الشــكاوى وت منهــا لتقيي

ــواع إعاقتهــن. ــف أن ــى مختل النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة عل

ــراء  ــرت مــن إج ــت وأخ ــد - 19 عطل ــة كوفي ــة الطــوارئ واإلغــالق بســبب تفشــي جائح حال  3
المقابــالت والمجموعــات، وتــم تأخيــر بعضهــا وبعضهــا اآلخــر تــم عقــده بواســطة وســائل 
التواصــل االلكترونيــة زووم، ســكايب، واتــس آب، والهاتــف، وبعضهــا تــم تقليــص عــدده 

لينســجم مــع معاييــر الصحــة والســالمة.

عــدم وجــود دراســات مقارنــة محليــًا واقليمــًا ودوليــًا خاصــة بتقييــم أنظمــة الشــكاوى بمــا   4
ــة. ــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاق ــع احتياج ينســجم م
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االطار االصطالحي   .2

ــرز االصطالحــات التــي تناولتهــا الدراســة،  يتضمــن هــذه الجــزء مــن الدراســة اســتعراضًا ألب
لتكــون اإلطــار الناظــم فــي عمليــة تقييــم أنظمــة الشــكاوى ومــدى اســتجابتها الحتياجــات 
النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة علــى مختلــف أنــواع اإلعاقــة، وهــي مأخوذة مــن االتفاقيات 

والمعاييــر الدوليــة واألدبيــات الوطنيــة والتالــي ســردها:

2.1   مصطلحات أساسية متعلقة باإلعاقة:

بدنيــة،  “األشــخاص ذوي اإلعاقــة”  كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل   o
أو عقليــة، أو ذهنيــة، أو حســّية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن 
المشــاركة بصــورة كاملــة وفّعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن؛ 

. لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(  الدوليــة  )مــادة2 مــن االتفاقيــة 

“التمييــز علــى أســاس اإلعاقة“يعنــي أي تمييــز أو اســتبعاد أو تقييــد علــى أســاس   o
اإلعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضعــاف أو إحبــاط االعتــراف بكافــة حقــوق اإلنســان والحريات 
األساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، فــي المياديــن 
السياســية واالقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنيــة أو أي ميــدان آخر. ويشــمل 
جميــع أشــكال التمييــز، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن ترتيبــات تيســيرية معقولــة؛  )مــادة2 

مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة( .

“الترتيبــات التيســيرية المعقولــة“: تعنــي التعديــالت والترتيبــات الالزمــة والمناســبة   o
التــي ال تفــرض عبئــًا غيــر متناســب أو غيــر ضــروري، والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا فــي 
حالــة محــددة، لكفالــة تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس المســاواة مــع اآلخريــن 
بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وممارســتها؛  )مــادة 2 مــن االتفاقيــة الدولية 

لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة( .

لكــي  والخدمــات  والبرامــج  والبيئــات  المنتجــات  تصميــم  العام“يعنــي  “التصميــم   o
يســتعملها جميــع النــاس بأكبــر قــدر ممكــن، دون حاجــة إلــى تكييــف أو تصميــم متخصــص. 
وال يســتبعد” التصميــم العام“األجهــزة الُمِعينــة لفئــات معينــة مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة إليهــا. )مــادة 2 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة( .

ــات والتصنيفــات الوطنيــة المعتمــدة والمتبنــاة مــن قبــل الجهــاز  2.2     التعريف
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وزارة التنميــة االجتماعيــة وباســتخدام 
التعريــف الضيــق باعتمــاد تصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة ومجموعــة 

واشــنطن لإلعاقــة:

ُتعــّرف إعاقــة التواصــل علــى أنهــا: “عــدم قــدرة الشــخص علــى تبــادل المعلومــات   .1
واألفــكار مــع اآلخريــن والتعامــل معهــم مــن خــالل اســتخدام النطــق، أو اإلشــارة أو الحركــة 
أو الكتابــة للمعلومــات التــي يرغبــون بتبادلهــا مــع اآلخريــن، وقــد يكــون ذلــك ناتجــًا عــن 
عجــز فــي الســمع أو الــكالم، أو عــدم القــدرة الذهنيــة بتفســير وإدراك مــا يقولــه اآلخريــن 

مــن إشــارات وكلمــات وحــركات.”

دراسة تقيمية 2021 
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بعــض  لديهــم  الذيــن  أنهــم: “األشــخاص  علــى  الســمعية يعرفــون  ذوي اإلعاقــة   .2
اإلشــكاليات الصعبــة فــي الســمع والتــي تســاهم فــي الحــد مــن قدرتهــم علــى أداء أي 
جــزء وجانــب فــي أدائهــم اليومــي، مثــل صعوبــة ســماع شــخص يتكلــم فــي مــكان مزدحــم 
وفيــه ضجيــج، أو ال يســتطيع أن يســمع شــخص يتكلــم معــه مباشــرة وبصــوت عــادي )دون 

صــراخ، أو صــوت مرتفــع(، وتحديــد مــن ال يســتطيع الســمع بــأذن واحــدة أو كالهمــا”.

ــة هــم: “األشــخاص الذيــن لديهــم بعــض اإلشــكاليات الصعبــة  ذوي اإلعاقــة البصري  .3
فــي الرؤيــا والتــي تحــد مــن قدرتهــم علــى أداء واجباتهــم اليوميــة، علــى ســبيل المثــال 
قــد ال يســتطيع القــراءة، مثــل قــراءة اإلشــارات علــى الالفتــات فــي الشــوارع أثنــاء قيــادة 
ــا  ــد، أو قــد ال يســتطيع الرؤي ــدة بشــكل جي ــن واح ــا بعي الســيارة، وقــد ال يســتطيع الرؤي
إال مــا هــو أمامــه وليــس علــى الجوانــب، بمعنــى أن أي مشــكلة فــي الرؤيــا يعتبرونهــا 
صعبــة يجــب تحديدهــا وحصرهــا.  يســأل لجميــع األفــراد ســواء كان الفــرد يلبــس نظــارة أم 
ال، ويجــب تذكيــر مــن يلبــس نظــارة أو عدســات طبيــة إذا كان يعانــي مــن صعوبــات فــي 

الرؤيــا”.

الذيــن لديهــم بعــض  الحركــة واســتخدام األيــدي هــم: “األشــخاص  إعاقــة  ذوي   .4
اإلشــكاليات الصعبــة فــي التنقــل والتجــول علــى األقــدام والتــي قــد تحــد أو ال تمكنهــم 
مــن أدائهــم لألنشــطة اليوميــة، فمثــال قــد يجــد صعوبــة فــي مشــي مســافة قصيــرة، أو 
مشــكلة فــي الصعــود والهبــوط علــى الســاللم والــدرج والمناطــق الوعــرة، وال يســتطيع 
مشــي أي مســافة دون اســتراحة أو توقــف، أو ال يســتطيع المشــي دون االعتمــاد علــى 
عصــا أو عــكاز أو أجهــزة المشــي، أو ال يســتطيع الوقــوف علــى القدميــن ألكثــر مــن دقيقــة 
ويحتــاج إلــى كرســي متحــرك للتنقــل مــن مــكان آلخــر.  وتشــمل هــذه الصعوبة/اإلعاقــة 
األفــراد الذيــن لديهــم صعوبــات فــي التحــرك داخــل المنــزل أو خارجــه، وكذلــك المشــي 
لفتــرات تزيــد عــن 15 دقيقــة وكذلــك اســتخدام األيــدي واألصابــع لمســك األدوات أو 

الكتابــة وغيرهــا، ورفــع 2 لتــر مــاء علــى مســتوى النظــر مســتخدمًا األيــدي”.

5.  صعوبــة - إعاقــة بــطء التعلــم والتــي تعــرف بأنهــا: “عــدم قــدرة الشــخص علــى فهــم 
ــات  األشــياء أو التعامــل مــع اآلخريــن. ويشــمل ذلــك األفــراد الذيــن يعانــون مــن صعوب
ــك  ــل مــا، وكذل ــة الدمــاغ بمــرض أو خل ــة المرتبطــة بظــروف إصاب ــف الذهني فــي الوظائ
األفــراد الذيــن يعانــون مــن مــرض التوحــد، واألفــراد الذيــن يجــدون صعوبــات فــي تعلــم 

مهــارات الحيــاة اليوميــة مثــل القــراءة والكتابــة واســتخدام أدوات بســيطة.”

إعاقــة التذكــر والتركيــز هــي “الصعوبــة فــي التذكــر والتركيــز، واتخــاذ القــرارات، وفهــم   .6
الــكالم، وقــراءة شــيء مكتــوب، والتعــرف علــى األشــخاص، واالســتدالل علــى المناطــق 
ــن  ــل األشــخاص الذي ــر، مث ــراءة والتفكي ــات الحســابية والق واســتخدام الخريطــة، والعملي
يجــدون صعوبــة فــي الفهــم واإلدراك للقيــام باألنشــطة اليوميــة، مثــال أن يجــد صعوبــة 
فــي االســتدالل علــى المنــزل واألماكــن فــي المحيــط، ال يســتطيع التركيــز فيمــا يعمــل، 
أو ينســى أيــن هــو أو تذكــر الشــهر أو الــذي قبلــه، عــدم فهــم مــا قالــه شــخص مــا، نســيان 
تنــاول األدويــة أو عــدم تنــاول الطعــام، عــدم فهــم ومعرفــة مــا يــدور حولــه. كمــا تشــمل 

عــدم قــدرة الشــخص علــى فهــم األشــياء أو التعامــل مــع اآلخريــن”.  

ــر  ــون مــن التوت ــن يعان ــى “األشــخاص الذي ــة النفســية، والتــي تشــير إل إعاقــة الصح  .7
والقلــق والشــك والعصبيــة الزائــدة، وكذلــك لديهــم صعوبــات فــي أداء نشــاطاتهم 

اليوميــة، بســبب تعاطــي المخــدرات واإلدمــان وتنــاول المشــروبات الروحيــة”.
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2.3  مصطلحات متعلقة بالعنف الواقع على الطفالت والنساء ذوات اإلعاقة  
 

العنــف ضــد النســاء : أي ســلوك أو تصــرف موجــه ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله الجســدي   o
والنفســي والجنســي واللفظــي والحرمــان االجتماعــي واالقتصــادي والتهديــد بهــذه 
األعمــال واإلكــراه وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة وذلــك بســبب كونهــا أنثــى ســواء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ويــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر أو ألــم جســدي أو نفســي أو 
جنســي أو عقلــي أو اجتماعــي أو اقتصــادي بهــا ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو 
الخاصــة .  )التعريفــات الــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 

)2011-2019

الحرمــان االقتصــادي فــي األســرة: يشــمل جميــع األعمــال التــي تــؤدي إلــى الحرمــان   o
مــن ملكيــة المــوارد والتحكــم فيهــا والحرمــان مــن الحقــوق األساســية. )التعريفــات الــواردة 

فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2011-2019(

العنــف االجتماعــي: جميــع األعمــال التــي تمــارس مــن قبــل األســرة أو المجتمــع عامــة   o
والتــي تحــد مــن حصــول النســاء علــى الحقــوق والحريــات بســبب المــوروث الثقافــي 
ــف ضــد  ــة لمناهضــة العن ــة االســتراتيجية الوطني ــواردة فــي الوثيق ــات ال ــي. )التعريف واالجتماع

)2011-2019 المــرأة 

العنــف الجســدي: أي اعتــداء يقــع علــى جســد األنثــى ممــا يســبب لهــا ضــررًا وألمــًا   o
جســديًا ونفســيًا. )التعريفــات الــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد 

)2011-2019 المــرأة 

العنــف الجنســي: اســتخدام الســلوك الجنســي باإلكــراه مــن خــالل التهديــد، أو التغريــر،   o
أو الترهيــب أو اســتخدام القــوة الجســدية أو اإليحــاءات الجنســية ســواء مــن خــالل تعابيــر 
الوجــه أو ممارســات لفظيــة أو حركيــة. )التعريفــات الــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة 

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2011-2019(

العنــف النفســي: أي ســلوك يهــدف إلــى ترهيــب أو اضطهــاد وتدميــر للثقــة والــذات   o
ــة أو أي  ــزل أو مراقب ــس فــي المن ــداء، أو حب ــب، أو اعت ــدات، أو ترهي ــذ شــكل تهدي ويتخ
ــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية  ــى الحرمــان مــن الحقــوق. )التعريفــات ال ســلوك يهــدف إل

الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2011-2019(

التحــرش الجنســي: شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي والــذي يتعلــق بســلوكيات   o
جنســية إمــا لفظيــة أو جســدية أو علــى شــكل إيحــاءات يقصــد بهــا التعــدي علــى طــرف 
ــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف  ــه. )التعريفــات ال آخــر أو اللمــس ب

ضــد المــرأة 2011-2019(

االغتصــاب: أي شــخص يجبــر شــخص آخــر بغــض النظــر عــن جنســه علــى ممارســة الجنــس   o
معــه دون رضــاه. )التعريفــات الــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد 

المــرأة 2011-2019(

ــؤدي  ــي تحــط مــن كرامــة الفــرد وت ــف اللفظــي: اســتخدام األلفــاظ والكلمــات الت العن  o
إلــى تدميــر الثقــة بالــذات والشــعور بــاإلذالل. )التعريفــات الــواردة فــي الوثيقــة االســتراتيجية 

الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2011-2019(
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2.4. الشكوى:

بهــا  يقــوم  التــي  القانونيــة  الحقائــق واألســباب  تحــدد  أي وثيقــة رســمية قانونيــة  هــي 
المشتكي/المشــتكيين بإيداعهــا عنــد الشــرطة أو النيابــة العامــة حســب قانــون أصــول 
ــة لرفــع تلــك الشــكوى ضــد  ــه، ُمســببه باألســباب الكافي ــة المعمــول ب اإلجــراءات الجزائي
طرف/أطــراف  ســعيًا لرفــع عنــف وقــع بحــق المشــتكي . )المــادة 24،25 مــن قانــون االجــراءات 

الجزائيــة الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2001(.

أنظمة الشكاوى في الضفة الغربية  .3

3.1 تعريف بأنظمة الشكاوى السائدة في الضفة الغربية

يمكــن تعريــف الشــكوى بنــاًء علــى قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الســاري المفعــول بأنهــا أي وثيقــة 
رســمية قانونيــة تحــدد الحقائــق واألســباب القانونيــة التــي يقــوم بهــا المشتكي/المشــتكيين 
بإيداعهــا عنــد الشــرطة أو النيابــة العامــة حســب قانــون أصــول اإلجــراءات الجزائيــة المعمــول بــه، 
ُمســببه باألســباب الكافيــة لرفــع تلــك الشــكوى ضــد طرف/أطــراف ســعيًا لرفــع عنــف وقــع بحــق 

المشــتكي كمــا تــم التوضيــح أعــاله فــي الجــزء المتعلــق باإلطــار االصطالحــي.
فــي فلســطين يوجــد نظــام الســتقبال وتحويــل للشــكاوى المتعلقــة بالطفــالت والنســاء 
الُمعنفات، وهو نظام التحويل الوطني للنساء الُمعنفات ويختص لمساعدة النساء الُمعنفات 
للنجــو مــن العنــف وحمايتهــن منــه، تحديــدًا العنــف األســري. و يمكــن تعريــف هــذا النظــام علــى 
ــوزراء الفلســطيني فــي  ــراءات التــي صــدرت عــن مجلــس ال ــة مــن القواعــد واإلج ــه مجموع أن
العاشــر مــن كانــون األول لعــام 2013 فــي إطــار نظــام وطنــي، وتعتبــر تلــك القواعــد واإلجــراءات 
إحــدى الخطــوات الرئيســية لبنــاء شــبكة فعالــة متعــددة القطاعــات، ذات ســمة شــمولية لدعــم 
ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي، عــن طريــق مســاعدة مــزودي الخدمــات الصحيــة 
واالجتماعيــة والقانونيــة، الذيــن يتعاملــون مــع حــاالت العنــف ضــد المــرأة للتعــرف علــى حــاالت 
ــى  ــل إل ــالزم والتحوي ــي، واالجتماعــي ال ــر الدعــم الصحــي، النفســي، والقانون العنــف وتوفي

الجهــات المختصــة إذا اســتوجب حــال الضحيــة ذلــك . 

يعتبــر نظــام التحويــل الوطني آلية ُملحة لســد الثغرات القانونية والموضوعيــة واإلجرائية والتي 
ال زالــت تحــول دون تقديــم خدمــات شــمولية فعالــة للمــرأة ضحيــة العنــف التــي تقــوم بتقديــم 
شــكواها، فعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن اآلليــات الوطنيــة المنــاط بهــا تقديــم الخدمــات 
الصحيــة واالجتماعيــة والقانونيــة للنســاء ضحايــا العنــف، إال أن غيــاب إطــار قانونــي موحــد ينظم 
طبيعــة العالقــة المفترضــة فيمــا بين تلــك اآلليــات، وتحديــد اإلختصاصــات واألدوار الواجبة تجاه 
كل منهــا قــد إنعكــس ســلبًا علــى طبيعــة الخدمــات المقدمــة وجودتهــا وحــال دون تأميــن الحمايــة 

الفاعلــة، والتمكيــن الــالزم للمــرأة ضحيــة العنــف. 

نظــام التحويــل كآليــة متبنــاة وطينــًا هدفــه األساســي تحقيــق الحمايــة، والتأهيــل للمــرأة ضحيــة 
العنــف ودعــم القطاعــات الصحيــة واالجتماعيــة والقانونيــة بتدخــالت هامــة قائمــة علــى التكامــل 
وتوزيــع األدوار، وهــو مــا يكفــل توفيــر الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة والقانونيــة العادلــة للنــوع 
االجتماعــي، إلــى جانــب تنفيذهــا بشــراكة ومهنيــة تكامليــة فعالــة ســعيًا لتقديم حلــول ومعالجات 
ناجعــة مالئمــة تحمــي وتؤهــل المــرأة ضحيــة العنــف، بما يعــزز من عنصري الثقــة والطمأنينة في 
عالقة الضحية مع مقدمي الخدمات، وبما يصون كرامتها وصواًل لشــعورها باألمن اإلنســاني.
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ــا فــي اســتقبال شــكاوى  ــي تقدمه ــات الت المؤسســات الرســمية والخدم  3.2
المعنفــات: اإلعاقــة  ذوات  والطفــالت  النســاء 

الجهــات الرئيســية التــي يتــم تحويــل الشــكاوى لهــا و/أو تســتقبل الشــكاوى مــن النســاء ذوات 
اإلعاقــة المعنفــات بموجــب القوانيــن الســارية هــي:

الشــرطة: هــي جهــة رســمية تتولــى القيــام بأعمــال األمــن والنظــام العــام وأيضــًا تقــوم 
بتنفيــذ أحــكام القانــون وأيضــًا بتنفيــذ تعليمــات وقــرارات النيابــة العامــة فيمــا يخــص القضايــا 

المســجلة لــدى الشــرطة والنيابــة العامــة.

أمــا مهــام الشــرطة كمهــام )مأمــوري ضبــط قضائــي( فالخدمــات التــي يقدمونهــا فــي 
اســتقبال الشــكاوى بموجــب القانــون هــي:

ــى  ــر عل ــا دون تأخي ــم وعرضه ــرد إليهــم بشــأن الجرائ ــي ت ــات والشــكاوى الت ــول البالغ قب  .1
النيابــة العامــة.

التحقيــق  لتســهيل  الالزمــة  اإليضاحــات  علــى  والحصــول  والمعاينــة  الكشــف  إجــراء   .2
يميــن. حلــف  دون  والشــهود  المختصيــن  بالخبــراء  واالســتعانة 

3.  اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

4.  إثبــات جميــع اإلجــراءات التــي يقومــون بهــا فــي محاضــر رســمية بعــد توقيعهــا منهــم 
ــا. ــن به ومــن المعنيي

النيابــة العامــة: هــي عبــارة عــن شــعبة مــن شــعب الســلطة القضائيــة وهــي تتولــى ســلطة 
ــم للمحكمــة المختصــة إذا مــا تبيــن تورطــه فــي الجريمــة،  ــام وإحالــة المته التحقيــق واالته
ــى اإلشــراف  ــة، وتتول ــم الجزائي ــة العامــة علــى ســير القضيــة فــي المحاك ــا تباشــر النياب كم

ــكام. ــدا عــن تنفيذهــا لألح ــى الشــرطة، ع ــا الموجــوده عل ــى القضاي ــة عل والمراقب

إجراءات الملف لدى النيابة

ــات وإحضــار أطــراف  ــة والبين ــث جمــع األدل ــة مــن حي ــد اســتكمالها ألي قضي إن الشــرطة بع
القضيــة فأنهــا تقــوم بإحالــة الملــف للنيابــة العامــة التــي تقــوم بتدقيــق األوراق المحالــة 
والتأكــد منهــا ومــن ســالمة اإلجــراءات وبعدهــا فــإن النيابــة العامــة تقــوم إمــا بالتوســع فــي 
التحقيقــات إذا رأت ضــرورة لذلــك وإمــا بإحالــة الملــف لمحكمــة الصلــح إذا رأت أن أوراق 
ــة.  ــة لنجــاح القضي ــة كافي ــة اإلجــراءات وأيضــا وجــود أدل ــة وســليمة مــن ناحي ــة مكتمل القضي
تقــوم النيابــة العامــة بإجــراء التحقيــق بعــد تمكيــن المتهــم مــن الحصــول علــى كافــة ضماناتــه 
المنصــوص عليهــا بقانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001، باإلضافــة إلعــداد بينتهــا 
بواســطة المجنــي عليــه وشــهود الواقعــة والتقاريــر التــي تــرد مــن مأمــوري الضبــط القضائــي 
والجزائــي فــي بعــض القضايــا التــي تتطلــب ذلــك اإلجــراء، يتــم إحالــة المتهــم إلــى المحكمــة 

بعــد إعــداد الئحــة االتهــام وتجــري محاكمتــه لــدى المحكمــة المختصــة.
النيابــة العامــة تمــارس كافــة صالحياتهــا وفــق مبــررات التحقيــق مــن حيــث اإلفــراج عــن المتهــم 
بعــد التحقيــق بالكفالــة المناســبة أو االبقــاء علــى المتهــم موقوفــًا مــع عرضــه علــى المحكمــة 

المختصــة لتحديــد توقيفــه وفــق األصــول.
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الضفــة  فــي  الشــكاوى  بأنظمــة  العالقــة  ذات  والتشــريعات  القوانيــن   3.3
الغربيــة.

يقتصــر القانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق المعوقيــن، علــى تصويــر اإلعاقــة علــى 
أنهــا إعاقــة جســدية أو عقليــة أو حســية تؤثــر علــى قــدرة الشــخص ذو اإلعاقــة علــى القيــام 
بوظائــف معينــة أســوة باآلخريــن، متجاهــاًل الجانــب االجتماعــي لإلعاقــة. وهــذا يتطلــب 
مالءمــة نصــوص القانــون مــع تعريــف الــدورة الثانيــة عشــرة لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي 
ــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي نيويــورك، 13/2019-11، لإلعاقــة  ــة الدولي االتفاقي
بأنهــا “ناتجــة عــن التفاعــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والحواجــز الســلوكية والبيئيــة التــي 

تعيــق مشــاركتهم الكاملــة والفعليــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة”.
وّجهــت جهــات حقوقيــة انتقــادات لجوانــب القصــور فــي نصــوص القانــون رقــم )4(، خاصــة مــا 
يتعلــق بإلــزام المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية بتنفيــذ بنــوده، وأن هــذا القصــور اســتمر 
ــم )40( لســنة 2004.  ــة رق ــة التنفيذي ــوزراء الفلســطيني لالئح ــس ال ــد إصــدار مجل ــى بع حت
وهــذا انعكــس أيضــًا علــى أنظمــة الشــكاوى، والتــي نظــم أحكامهــا قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
لعــام 2001 الســاري، ولــم يتــم تضميــن قواعــد أو معاييــر تضمــن اســتجابة تقديــم الشــكاوى 

أو تلقيهــا للنســاء ذوات اإلعاقــة علــى اختــالف أنواعهــا. 

وبالرغــم مــن وجــود نظــام لتحويــل النســاء المعنفــات يوضــح آليــات تقديــم الشــكاوى والتبليــغ 
عــن حــاالت العنــف، إال أن هــذا النظــام أيضــًا ال يراعــي حــاالت اإلعاقــة، ولــم يتــم مراجعتــه 

مــن منظــور مســتجيب لحــاالت اإلعاقــة وأنواعهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بقانــون اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2001 تقــوم النيابــة 
العامــة بتمثيــل المجنــي عليــه الضحيــة بموجــب نــص المــادة )6( منــه والتــي تنــص علــى أنــه:

إذا كان المجنــي عليــه لــم يبلــغ خمــس عشــرة ســنة كاملــة أو كان مصابــًا بعاهــة فــي عقلــه   .1
تقــدم الشــكوى مــن وليــه أو وصيــه أو القيــم عليــه.

2.  إذا تعارضــت مصلحــة المجنــي عليــه مــع مصلحــة مــن يمثلــه أو لــم يكــن لــه مــن يمثلــه 
ــه. ــة بتمثيل تقــوم النياب

ومــن الجديــر توضيحــه هنــا وفيمــا يتعلــق بالمــادة )6( نــرى أنــه مــن الواجــب تعديــل النــص بمــا 
يتوائــم مــع المصطلحــات الحديثــة والتــي تأتــي فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص 
ذوي االعاقــة مــن حيــث تســمية االعاقــات وشــطب مصطلــح )كان مصابــًا بعاهــة فــي عقلــه( 

إلــى شــخص لديــه صعوبــة أو إعاقــة ذهنيــة. 
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الضفــة  فــي  الشــكاوى  أنظمــة  وتحديــات  فجــوات     .4
الغربيــة ومــدى اســتجاباتها الحتياجــات النســاء والطفــالت 

المعنفــات    اإلعاقــة  ذوات 

بنــاًء علــى التحليــل ألبــرز الفجــوات التــي تعتــري أنظمــة الشــكاوى ومــدى اســتجابتها للنســاء 
والطفــالت ذوات االعاقــة بشــكل عملــي وموحــد لكافــة الشــركاء والقطاعــات ، تــم تقســيم 
ــة وســيتم تناولهــا  ــة وإجرائي ــة وسياســاتية ، وفجــوات تنفيذي ــى فجــوات قانوني الفجــوات إل

بنــوع مــن التفصيــل بموجــب التالــي :

الفجوات القانونية والسياساتية.:  4.1

إن البيئــة القانونيــة والسياســاتية غيــر مواتيــة للحــد مــن العنــف بشــكل عــام. فعــدا عــن عــدم 
كفايــة القوانيــن والسياســات المفترضــة لحمايــة النســاء وتحديــدًا ذوات اإلعاقــة، فــإن هنــاك 
جوانــب متعلقــة أيضــًا بأنظمــة الشــكاوى نفســها التــي ال تنســجم مــع احتياجــات النســاء ذوات 
اإلعاقــة.  فمــا زال هنــاك عــدد مــن المســائل علــى المســتوى القانونــي والسياســاتي التــي 

تحتــاج للتعامــل معهــا فــي إطــار هــذه األنظمــة يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:

فجوات قانونية  4.2

التشــريعات الجزائيــة الحاليــة وتحديــدًا قانــون العقوبــات الســاري ال توفــر الحمايــة الكافيــة   o
للنســاء ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات فهنالــك بعــض الحــاالت تحديــدًا فــي موضــوع اإلجهــاض 
الناتــج عــن اغتصــاب وتلــك المتعلقــة بقواعــد اإلثبــات بحاجــة إلــى تعديــل بمــا ينســجم مــع 
خصوصيــة حــاالت اإلعاقــة، فبموجــب حالــة واقعيــة تعرضــت العتــداء جنســي أفــادت والــدة 
الطفــل الضحيــة “ابنــي لديــه إعاقــة عقليــة تعــرض العتداء جنســي مــن أبناء الجيــران، عندما 
بــدأت بالتعــرف علــى مؤشــرات االعتــداء الجنســي كان فــي اليــوم الثانــي مــن االعتــداء، 
ذهبــت وقدمــت شــكوى عنــد الشــرطة وكــون ابنــي لديــه إعاقــة ذهنيه لــم يتم جمــع البيانات 

واألدلــة وتــم اغــالق الملــف”3   

ــة للنســاء الُمعنفــات  ــر الحماي ــذي مــن شــأنه أن يوف ــة األســرة ال ــون حماي ــرار قان ــدم إق ع  o
بشــكل عــام والنســاء الُمعنفــات ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص.

عــدم إقــرار قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لغايــة اآلن والــذي يتــم العمــل عليــه مــن   o
قبــل المؤسســات العاملــة فــي قطــاع اإلعاقــة والحكومــة، حيــث لغايــة اآلن هــو مشــروع 

قــرار بقانــون ولكــن توجــد مماطــالت فــي إقــراره علــى أهميتــه.

ــة  ــر الحماي ــى االســتجابة لمعايي ــي للنســاء الُمعنفــات يفتقــر ال ــل وطن وجــود نظــام تحوي  o
الالزمــة المتعلقــة بحــاالت اإلعاقــة، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر مــن الصعــب علــى 
المؤسســات ذات العالقــة تنفيــذ بنــود النظــام بــدون تعديــل جوهــري و/أو إقــرار لقانــون 
العقوبــات الفلســطيني، وتعديــل وإقــرار قانــون حمايــة األســرة بمــا يتــواءم مــع النظــام.

3: مجموعة بؤرية ألمهات األطفال والطفالت ذوات اإلعاقة المعنفات، أجريت ألغراض الدراسة ، مركز جبل النجمة ، 
9/2/2021



18

دراسة تقييمية ألنظمة الشكاوى ومدى استجابتها وموائمتها الحتياجات النساء والطفالت ذوات اإلعاقة المعنفات في الضفة الغربية 

وجــود نظــام لمراكــز الحمايــة للمــرأة المعنفــة للعــام 2011، طــارد للنســاء ذوات اإلعاقــة7،   o
ــح فــي المــادة  ــه أمــام اســتقبال النســاء ذوات اإلعاقــة الُمعنفــات بنــص صري ــق أبواب أغل
29 منــه . “ اضطررنــا أن نــودع نســاء ذوات إعاقــة فــي دار لرعايــة المســنين دون وجــود أي 
معاييــر للحمايــة وعلــى بنــد شــراء الخدمــات وضمــن إجــراءات معقــدة وطويلــة كــون نظــام 

مراكــز الحمايــة يحظــر وجودهــن فــي تلــك المراكــز”4. 

فجوات سياساتية  4.3

أنظمــة الشــكاوى الحاليــة كنظــام التحويــل الوطنــي المقــر مــن قبــل رئاســة الــوزراء  ال يرقى   o
ــاب  ــرك الب ــذي ت ــق، وال ــه نظــام للتطبي ــي ال يتبع ــة وبالتال ــن الملزم ــى مصــاف القواني إل
مفتوحــًا الجتهــاد المؤسســات نفســها مجتمعــة أو كٌل علــى حــدى، وجديــر مــن التوضيح هنا 
أيضــًا أن دليــل اإلجــراءات الموحــد الجــاري العمــل علــى اعتمــاده ســيكون لــه ذات الوضعيــة 
غيــر الملزمــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر هــذه األنظمــة تفتقــر لمعاييــر االســتجابة 

الحتياجــات النســاء ذوات اإلعاقــة وال تراعــي خصوصيتهــن5. 

ال تقــدم األنظمــة الحاليــة تفصيــاًل كافيــًا آلليــات التحويــل فــي إطــار الشــرطة والقطــاع   o
االجتماعــي، بينمــا يفــرد بنــودًا عديــدة للنظــام الصحــي، والــذي يفتقــر أيضــًا لمعاييــر 
الخصوصيــة واالحتياجــات الصحيــة المســتجيبة للنســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات، لعــدم 
وجــود أنظمــة صحيــة مــن حيــث األصــل مســتجيبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. علــى ســبيل 
ــا، أخــذت  ــل أخيه ــة تعرضــت لالغتصــاب مــن قب ــال ال الحصــر، امــرأه ذات إعاقــة مركب المث
النيابــة العامــة قــرارًا  بإجهاضهــا ولــم تســتطع النيابــة العامــة تنفيــذه، وال تقديــم الخدمــات 

ــر مســتجيبة”6. ــة غي ــون األنظمــة الصحي ــة الالزمــة لهــا ك الطبي

ــة نفــس المســتوى مــن التفصيــل لكافــة الجرائــم الموجهــة ضــد  ال تضــع األنظمــة الحالي  o
النســاء، فهــي تفصــل بعضــًا منهــا وتتعامــل مــع بعضهــا بشــكل عمومــي، ففــي الوقــت 
الــذي يقــوم فيــه مثــاًل نظــام التحويــل بتقديــم بعــض التفصيــل حــول طبيعــة المؤسســات 
ذات العالقــة بالتعامــل مــع بعــض أشــكال العنــف، مثل حاالت النســاء الحوامــل واالغتصاب 
والميــل لالنتحــار والخطــر علــى حيــاة المــرأة، فإنــه يضــع كافــة أشــكال العنــف األخــرى ضمــن 
إطــار عــام للتعــرض للعنــف أو االعتــداء وال يقــدم تفصيــاًل كافيــًا ال لحــاالت العنــف وال 
للنســاء ذوات اإلعاقــة )حســب الحالــة ونوعيــة االعتــداء(، بــل قــدم إطــارًا عامــًا  آلليــات 
التحويــل والمؤسســات ذات العالقــة فــي باقــي الحــاالت. وليــس مــن الواضــح أن هنــاك 
منطقــًا واحــدًا أو خطــًا ناظمــًا متناســقًا فــي كل الحــاالت، وبرغــم أن هنــاك بداية مؤسســية، 
فليــس هنــاك دائمــًا جهــة مركــزة للحالــة أو جهــة مــن الواضــح أنهــا تتحمــل مســؤولية الحالــة 
حتــى انتهــاء القضيــة أو متابعتهــا بعــد ذلــك تحديــدًا للنســاء ذوات اإلعاقــة.7 فكمــا أفــادت 
والــدة لشــابة ذات إعاقــة ســمعية تعرضــت ابنتهــا للتحــرش واالبتــزاز ، بأننــي قدمت شــكوى 
ــي  ــم تحويل ــا، وت ــي فيه ــم ابنت ــي تتعل ــل المؤسســة الت ــي مــن قب ــد تحويل للشــرطة بع
ــة العامــة ال افهــم حتــى اآلن دور كل جهــة وال النتيجــه  للتنميــة االجتماعيــة وبعدهــا للنياب
التــي ســيتم تحقيقهــا وال يوجــد مــن يوجهنــي فــي الخطــوات الــالزم اتباعها وماذا ســأعمل 

”.

تتعامــل األنظمــة الحاليــة مــع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وكأنــه العنف األســري   o
الموجــه ضــد النســاء فقــط، بينمــا يعتبــر العنــف المبنــي على النوع مفهومًا أوســع يشــمل 

4: مقابلة معمقة مع نيابة حماية االسرة ، أجريت ألغراض التقييم.
5: مقابلة معمقة مع وزارة شؤون المرأة.

6: مقابلة معمقة مع نيابة حماية االسرة أجريت ألغراض التقييم.
7 : مقابلة معمقة مع مركز المراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
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طبيعــة العالقــة الجندريــة داخــل األســرة وفــي نطــاق مجــاالت الحيــز العــام مثل مــكان العمل 
والدراســة، كمــا يشــمل المفهــوم العالقــات العمريــة حيــث العنــف الموجــه مــن الكبــار ضــد 
الصغــار )والعكــس أحيانــًا( وحــاالت اإلعاقــة وخصوصيتهــا8، فمثــاًل وليــس حصــرًا فيمــا لــو 
واجهتنــا حــاالت عنــف إلعاقــة ذهنيــة، ال يتضمــن النظــام آليــات موحــدة وواضحــة فــي 

التعامــل مــع تلــك الحــاالت .

األنظمــة الحاليــة خلــت مــن تفصيــل أدوار المؤسســات المختلفــة فــي التعامــل مــع حــاالت   o
ــرة  اإلعاقــة، وخلــت مــن ذكــر وتفصيــل أدوار مؤسســات أخــرى بحاجــه إليهــا الســتكمال دائ
ــة فــي المجــال  ــم والعمــل، ومؤسســات عامل ــة والتعلي ــة كالقضــاء ووزارتــي التربي الحماي
كالمحافظــات والمؤسســات المختصــة بتقديــم الخدمــات للنســاء ذوات اإلعاقــة، واكتفــت 

فقــط باإلشــارة العابــرة  للنيابــة العامــة علــى مســتوى التنســيق9.  

ــة  ــاالت قليل ــة فــي ح ــر المؤسســات الشــريكة واألهلي ــى ذك ــة عل تقتصــر األنظمــة الحالي  o
وال يوجــد فيهــا تفصيــل للمؤسســات مقدمــة الخدمــات للحــاالت ذات اإلعاقــة، وال تلــزم 
األنظمــة الحاليــة هــذه المؤسســات باالنضــواء تحتهــا أو القيــام بتطبيقــه بشــكل واضــح أو 
ثابــت فــي القطاعــات المختلفــة، لــم تقــدم هــذه األنظمــة توجهــات واضحــه للتعامــل مــع 
الحــاالت المعنفــة ذات اإلعاقــة وال يوجــد فيهــا تفصيــل للمؤسســات التــي تقــدم الخدمــات 
الالزمــة كلغــة اإلشــارة واإلرشــاد المختــص لحــاالت اإلعاقــة الذهنيــة وغيــره، وتركــت األمــر 

الجتهــاد كل جهــة 10.  

4.4  الفجوات اإلجرائية والتنفيذية.

أدوات اســتقبال الشــكاوى ومــدى موائمتهــا لحــاالت العنــف واإلعاقــة   4.4.1
الُمعنفــات. والطفــالت  للنســاء 

األدوات الحاليــة الســتقبال الشــكاوى لــدى الشــرطة تحديــدًا شــرطة حمايــة األســرة هــي 
إمــا بالزيــارة المباشــرة لمراكــز شــرطة حمايــة األســرة، أو االتصــال علــى خــط مجانــي برقــم 
خــاص )106( تــم إطالقــه فــي الفتــرة األخيــرة خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد - 19 الرتفــاع حــاالت 
العنــف خــالل تلــك الفتــرة، أو مــن خــالل التواصــل علــى الموقــع اإللكترونــي لشــرطة حمايــة 
ــًا بوســائل التواصــل االجتماعــي للصفحــة، وهــذه  ــة أو مســجلة صوتي األســرة بشــكوى كتابي
األدوات بحاجــه إلــى موائمــات فيزيائيــة وتيســيرية باإلمــكان تجهيزهــا وموائمتهــا بالتعــاون مــع 
المؤسســات العاملــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتنســجم مــع كافــة حــاالت اإلعاقــة، علمــًا بأن 
معظــم مبانــي مقــرات الشــرطة بحاجــة إلــى مشــروع موحــد للموائمــات الفيزيائيــة المســتجيبة 
لكافــة حــاالت اإلعاقــة11، فهنالــك بعــض المقــرات غيــر موائمــة كغيرهــا مــن المقــرات األخــرى.

تقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي تحديــدًا العاملــة فــي حمايــة النســاء بتقديــم خدمــات 
المســاعدة القانونية واإلرشــاد النفســي واالجتماعي للحاالت الُمعنفة بما فيها للنســاء ذوات 
اإلعاقــة الُمعنفــات وتقــوم باســتقبال أي تبليــغ عــن حــاالت العنــف، ســواء باالتصــال الهاتفــي، 
ــة ، أو مــن خــالل الشــكاوى  ــارة لمقــرات المؤسســات، أو مــن خــالل اللقــاءات التوعوي أو الزي
المرســلة عبر التطبيقات اإللكترونية على المواقع اإللكترونية لبعض المؤسســات، أو وســائل 
التواصــل اإللكترونــي لصفحــات تلــك المؤسســات، وهــذه األدوات بحاجــة إلــى موائمــات 
مســتجيبة لكافــة أنــواع اإلعاقــة هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر  فــإن خدمــات المؤسســات  

8:  مقابلة معمقة مع مركز االرشاد النفسي واالجتماعي للمراة.
9:   مقابلة معمقة مع جمعية حماية وتنظيم األسرة الفلسطينية .

10: مقابلة معمقة مع شرطة حماية األسرة.

11: مقابلة معمقة مع شرطة حماية األسرة.
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بمعظمهــا قــد ترتقــي الســتقبال التبليــغ عــن حــاالت العنــف ومســاندتها فــي معظــم الحــاالت 
لتقــوم بتقديــم الشــكوى فيمــا لــو قــررت تلــك الحــاالت إلــى الشــرطة المختصــة، لتتولــى 
النيابــة العامــة بعدهــا بتمثيلهــا والحــق العــام أمــام القضــاء12 . فكمــا إفــادات الحــاالت المعنفــة 
ذوات اإلعاقــة التــي تــم مقابلتهــا ألغــراض التقييــم:  “توجهــت لمؤسســة تســاعدني عشــان أبــوي 
بضربنــي وبمنعنــي أطلــع، مــا بعــرف هــاي المؤسســة حولتنــي إلهــا المؤسســة يلــي بتابــع عالجــي فيهــا، بــس مــا 
حــد ســاعدني ، ورجعــت مشــكلتي أكبــر مــن األول مــع أهلــي”، وحالــة أخــرى لديهــا إعاقــة ســمعية ونطقيــة 
أفــادت : “ فــي فتــرة اإلغــالق والحجــر زاد الضغــط علــي مــن الــكل فــي البيــت وممنــوع أطلــع وأنــا مــا حــد بفهــم علي 
فــي البيــت، لمــا طلبــت أطلــع عنــد صاحبتــي أهلــي ضربونــي، ومــن كتــر الضغــط علــي طلعــت مــن البيــت وهربــت، 
ضليــت أمشــي بالشــوارع ومــا كنــت بــدي ارجــع علــى البيــت، نمــت فــي الشــارع، أجــت الشــرطة رجعتنــي، مــا حــد مــن 
الشــرطة حــكا معــاي وال ســألني شــو مشــكلتي، كانــوا يحكــوا مــع أهلــي، وأنــا ألنــي مــا بعــرف أحكــي منيــح مــا حــد 
ســألني وال حــكا معــاي، وبــس رجعــت علــى البيــت زاد ضــرب أهلــي وإهانتهــم إلــي”، وحالــة أخــرى أفــادت : “أنــا رحــت 
عنــد الشــرطة بصعوبــة كتيــر ألنــو عنــدي إعاقــة حركيــة وكمــان أهلــي مــا بعرفــوا إنــي رحــت،  وشــكيت علــى أهلــي 
ألنهــم بحبســوني وبهينونــي وبضربونــي ومــا بخلونــي أطلــع وال أشــكي وال أحكــي لحــد، بس الشــرطة جابت أهلي 
وحكــت معهــم ورجعتنــي علــى البيــت ومــا انحلــت المشــكلة بالعكــس أهلــي  صــاروا يضربوني أكتر وحبســوني”، 
وحالــة أخــرى أفــادت: “أنــا عنــدي إعاقــة فــي الســمع والنطــق، ومــا ودونــي أهلــي علــى المدرســة أتعلــم، عنــدي 
عنــف فــي البيــت ، مــا بعــرف إنــو فــي شــرطة حمايــة األســرة مــن العنــف تســاعدني وهينــي عرفــت اليــوم بــس كيــف 
بــدي أشــكي وكيــف بدهــم يفهمــوا علــي بــدون مــا يفهمــوا بــس مــن أهلــي ويــردوا يرجعونــو  عنــد أهلــي متــل مــا 

عملــوا مــع غيــري  واتضــل معاناتــي مســتمرة..”

مــدى وصــول خدمــات المؤسســات متلقيــة الشــكاوى للنســاء والطفــالت   4.4.2
ذوات اإلعاقــة

مــن خــالل المقابــالت المعمقــة والمجموعــات البؤريــة التــي تــم عقدهــا ألغــراض هــذا التقييــم 
مــع النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات وذويهــن، تبيــن أن معظــم الحــاالت ال تعــرف 
عــن خدمــات المؤسســات متلقيــة الشــكاوى ســواء جهــاز الشــرطة/ شــرطة حمايــة األســرة، أو 
ــة العامــة، أو خدمــات مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حمايــة النســاء  النياب
الُمعنفــات. فكمــا أفــادت الحــاالت التــي تــم مقابلتهــا مــن النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة: 
ــا  ــف فيه ــة االســرة مــن العن ــو فــي شــرطة لحماي ــرف إن ــا بع ــن أروح، وم ــرف لمي ــا بع ــا م “أن
تســاعدنا، وعندهــا خــط خــاص، ومــا بعــرف شــو يعنــي نيابــة عامــة وكيف تســاعدني، ومــا بعرف 
المؤسســات يلــي فيهــا تســاعدني وال كيــف أشــكي أو أحكــي إلهــا وبشــو بتقــدر تســاعدني “

 ويعــزى ذلــك لعــدم تعميــم خدمــات تلــك الجهــات ســواء ألهالــي الحــاالت المعنفــة، أو 
المؤسســات العاملــة فــي مجــال األشــخاص ذوي  اإلعاقــة والتــي تصــل إليهــا تلــك الحــاالت، 
باإلضافــة إلــى أن أدوات تعميــم تلــك الخدمــات تفتقــر إلــى الموائمــات الالزمــة لكافــة أنــواع 
اإلعاقــة تحديــدًا اإلعاقــات الســمعية، فنــادرًا مــا صاحبــت ترجمــة لغــة اإلشــارة اإلعالنــات عــن 
خدمــات تلــك المؤسســات، هــذا وإن كانــت هنــاك بعــض اإلعالنــات مترجمــة بلغــة اإلشــارة 
فــإن هــذه اإلعالنــات ال تصــل الفضــاءات والمســاحات التــي ُتعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ســواء المؤسســات العاملــة معهــم أو ذويهــم  وال ترتقــي  لتكســر حاجــز  االتصــال والتواصــل 
معهــم، فكمــا أفــادت الحــاالت التــي تــم مقابلتهــا13: “لمــا صــارت معــاي مشــكلة التحــرش واالبتــراز إمــي 
أصــرت إنهــا تــروح للشــرطة  وســاعدها بهالشــي المؤسســة يلــي بتعلــم فيهــا لغــة اإلشــارة ، بــس كان عنــدي 
مشــكلة كيــف أشــرح يلــي صــار معــاي أوًلا كنــت خايفــه ومــش حاســة براحــه وأنــا أحكــي مشــكلتي وتانيــً مــا كانــوا 
يفهمــو علــي، أمــي كانــت ترجــم إلــي وإلهــم ومــا حســيتهم فاهميــن وهــادا مــا ريحنــي ومــا خالنــي أحكــي كلشــي 
صــار معــاي، ولمــا حولونــي علــى النيابــة برضــه مــا كنــت بعــرف ليــش أروح هنــاك وليــش نفــس األســئلة بتنســأل، 
أنــا كتيــر بتعــب مــن شــرح قصتــي ومــا حســيت بالراحــه إنــي أضــل أحكيهــا ومــا بعــرف شــو رح يســاعدوني كمــان”.

12: المقابالت التي أجريت مع األخصائيات االجتماعيات العامالت في مؤسسات المجتمع المدني، مثل مركز المرأة 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، جمعية المرأة العاملة، مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة، مؤسسة تام، مركز سوا. 
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4.4.3 النمــاذج ومــدى موائمتهــا لحــاالت العنــف واإلعاقــة للنســاء والطفــالت 
المعنفــات 

 يتوفــر فــي أنظمــة الشــكاوى الحاليــة مجموعــة مــن النمــاذج، وهــي فــي معظمهــا مرتبطــة 
بنظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات وتعتبر”جــزءًا منــه”، ويتــم التقيــد والعمــل بها كل 
فيمــا يخصــه، ولــم نجــد بنــودًا تخــص النســاء ذوات اإلعاقــة،  هــذا ولــم نجــد أي تطبيــق موحــد 
لــدى “جهــات االختصــاص” العتمادهــا وتعميمهــا للجهــات العاملــة مــع المنتفعــات الســتخدام 
هــذه النمــاذج مــن قبــل المؤسســات ذات العالقــة، بــل تــم تطويــر بعــض النمــاذج الخاصــة 
ببعــض الجهــات كالشــرطة بنــًاء علــى الظــروف واالحتياجــات الخاصــة بهــا ولكــن ذلــك تــم قبــل 
إقــرار النظــام، وبعــض المؤسســات تضــع حــاالت النســاء ذوات اإلعاقــة فــي بنــد المالحظــات 
اإلضافيــة وال يتــم تصميــم نمــاذج الشــكاوى بشــكل مســتجيب لتفاصيــل الحــاالت ذوات 
اإلعاقــة المعنفــة /المشــتكية حســب نــوع إعاقتهــا والتفاصيــل المتعلقــة بهــا، ولــذا ينعكــس 
هــذا بالضــرورة علــى خلــو التقاريــر الخاصــة بتلــك المؤسســات لتوثيــق حــاالت اإلعاقــة التــي 
قدمــت الشــكاوى وتعرضــت للعنــف، هــذا وبمراجعــة تقاريــر المؤسســات والمنشــورة علــى 
المواقــع اإللكترونيــة لديهــا نــرى أنهــا أيضــًا  تخلــو لــكل مــا يتعلــق ببيانــات وإحصائيــات حــول 

النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة. 

فــة ونمــاذج خاصــة  هــذا ويوجــد لــدى الشــرطة دليــل إلجــراءات الحمايــة الخاصــة بالحــاالت الُمعنَّ
بهــا تــم إعــداده قبــل اعتمــاد نظــام التحويــل الوطنــي وفــي معظــم األحيــان يتــم اســتخدام 
النمــاذج الخاصــة بــه مــن قبــل جهــاز الشــرطة، وجــاري العمــل حاليــًا علــى تضميــن حــاالت 
اإلعاقــة ضمــن النمــاذج المعدلــة فــي هــذا الدليــل، والتــي جــاءت متوائمــة مــع نمــاذج المرصــد 

الوطنــي للعنــف.

وبالرجــوع إلــى نظــام التحويــل ونماذجــه، والدليــل الموحــد فإنه مــا زال في المرحلــة التمهيدية 
للتطبيــق وبحاجــة إلــى اســتكمال تطويــر وتطبيــق النمــاذج بمــا يالئــم معاييــر الحمايــة للحــاالت 
ذات اإلعاقــة أواًل ودور المؤسســات ومســؤولياتها فــي عمليــة الحمايــة وبمــا يحقــق تقديــم 
ــم  ــي يت ــل المؤسســات الت ــك المؤسســات واســتكمالها مــن قب ــل تل هــذه الخدمــة مــن قب

التحويــل إليهــا كنهــج تشــاركي وتكميلــي.

4.4.4 جهوزيــة الفــرق الداخليــة للمؤسســات ومــدى اســتجابتها الحتياجــات النســاء 
والطفــالت ذوات اإلعاقــة.

)الشــرطي، واالجتماعــي،  مــن خــالل المقابــالت المعمقــة اتضــح أن معظــم القطاعــات 
والمجتمعــي(،  تلقــت بعــض التدريبــات وبمســتويات متباينــة فــي مواضيــع آليــات التعامــل 
مــع حــاالت اإلعاقــة تحديــدًا مــن قبــل المؤسســات العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة كمؤسســة 
قــادر والهــالل األحمــر الفلســطيني وغيرهــا،  وحاولــت بعــض الطواقــم المتدربــة بتطويــر 
دورهــا فــي تلقــي الشــكاوى وتقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء ذوات اإلعاقــة كمــا تــراه 
مناســبًا مــن وجهــة نظرهــا  وحســب قدرتهــا فــي التعامــل مــع قضايــا النســاء ذوات اإلعاقــة 
ضحايــا العنــف، وعلــى الصعيــد الداخلــي فــي القطــاع الُشــرطي واالجتماعــي والمجتمعــي، 
مــا زال هنالــك حــراكًا لمأسســة الفــرق الداخليــة الســتقبال الشــكاوى المتعلقــة بالنســاء ذوات 
اإلعاقــة الُمعنفــات والتعامــل معهــا وتحديــد الجهــات الداخليــة وتطويــر أدواؤهــا ودورهــا فــي 
عمليــة  تقديــم الخدمــات والتحويــل الداخلــي ضمــن الجــودة والســرعة المطلوبــة. فعلــى 
ســبيل المثــال القطــاع الشــرطي مــا زال بحاجــة إلــى تطويــر إجراءاتــه الداخليــة الســاعية بــأن 

13: فتاة عمرها 24 عام، من منطقة رام الله، لديها إعاقة في النطق، تم مقابلتها من ضمن المجموعات التي تم عقدها 
ألغراض الدراسة ، بالتعاون مع االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة – رام الله.
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فــة  مــن  تكــون وحــدة حمايــة األســرة فقــط فــي الشــرطة هــي مــن تتابــع الحــاالت الُمعنَّ
النســاء ذوات اإلعاقــة دونــًا عــن اإلدارات األخــرى كالمباحــث والمكافحــة وغيرهــا، وبحاجــة إلــى 
وجــود منهجيــة ومعاييــر عمــل موحــدة لذلــك بالرغــم مــن عــدم وجــود الكــوادر اإلداريــة والفنيــة 
ــات  ــا تعمــل أيضــًا فــي ملف ــا كونه ــئ العمــل لديه ــة األســرة وعب ــدة حماي ــة فــي وح الكافي
ــة. أمــا بالنســبة للقطــاع االجتماعــي فالجهــود تتركــز علــى مرشــدة المــرأة ،  وقضايــا الطفول
ومرشــدي حمايــة الطفولــة فــي المحافظــات وعبــئ التنســيق والتحويــل لمراكــز تابعــة لــوزارة 
التنميــة االجتماعيــة عنــد تحويــل حــاالت معنفــة مــن ذوات اإلعاقــة وقــد تكــون هــذه المراكــز 
لــدور المســنين كــون مراكــز حمايــة النســاء المعنفــات ومراكــز حمايــة الطفــالت تمنــع اســتقبال 
حــاالت اإلعاقــة ، وذلــك بســبب أن نظــام مراكــز الحمايــة المعمــول بــه  يســتبعد الحــاالت ذوات 
اإلعاقــة مــن الفئــات المســتهدفة مــن خدمــات اإليــداع فــي تلــك المراكــز كمــا تــم التوضيــح 
ســابقًا، أمــا مرشــدي اإلعاقــة والتمكيــن فهــم لــم يتلقــوا التدريبــات الكافيــة ســواء فــي آليــات 
التعامــل مــع حــاالت اإلعاقــة إذا وقــع عليهــا عنــف، وال يوجــد لديهــم خبــرة كافيــة فــي تحويــل 
الحــاالت المعنفــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات التأهيــل 
والحمايــة، وال يوجــد لديهــم أي دور فــي الحمايــة والتدخــل مــع الحــالت التــي يقــع عليهــا أي 

عنــف ، فــي حيــن أنــه مــن المفتــرض أن يكــون دورهــم أساســي فــي ذلــك. 

أمــا بالنســبة لجهــود التطويــر وبنــاء قــدرات الفــرق الداخليــة فــي مجــال تلقــي الشــكاوى 
للنســاء ذوات اإلعاقــة ، معظمهــا بــادرت بعرضهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة 
فــي قطــاع اإلعاقــة، علــى جهــاز الشــرطة والنيابــة العامــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا 
مــن المؤسســات التــي تتلقــى الشــكاوى مــن النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات، 
ولــم تكــن بطلــب مــن تلــك المؤسســات وال بنــاًء علــى خططهــا  واحتياجاتهــا التدريبيــة ، هــذا 
باإلضافــة الــى ا ن نقــل وتغييــر الموظفيــن/ات والعامليــن/ات فــي فــرق اســتقبال الشــكاوى 
والتحويــل الذيــن تــم تدريبهــم، ممــا يضعــف  تراكــم الخبــرة والبنــاء علــى الخبــرات والمهــارات 
التــي تــم اكتســابها، ومــا زالــت برامــج التدريــب  تقتصــر بشــكل رئيســي علــى أطــراف حكوميــة 
)الشــرطة والتنميــة االجتماعيــة( وفرقهــا الداخليــة، بالتنســيق مــع عــدد قليــل من المؤسســات 
األهليــة الفاعلــة فــي هــذا المجــال، وحتــى اآلن لــم يتــم مأسســة ملــف التدريــب للتعامــل مــع 
النســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات للفــرق وللمؤسســات ضمــن خطــط وسياســات التدريــب 
لديهــا وإدماجهــا ضمــن اإلدارات والدوائــر ذات العالقــة فــي تطويــر المــوارد البشــرية، وغيــر 

معمــم لكافــة المؤسســات فــي قطــاع العدالــة . 

هــذا ولــم نشــهد وجــود نظــام و/أو برنامــج مســتدام لإلشــراف الداخلــي والخارجــي علــى فــرق 
العمــل متلقيــة الشــكاوى ومــزودي الخدمــات فــي القطاعــات المختلفــة متخصــص فــي تقييــم 
آليــات التعامــل مــع النســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات، وال يوجــد فــي الهيــاكل التنظيميــة 
للمؤسســات متلقيــة الشــكاوى وحــدات لإلشــراف الداخلــي المهنــي، أمــا برامــج اإلشــراف 
الخارجــي فغالبــًا مــا يتــم مــن قبــل الجهــات المانحــة و/أو بالتنســيق مــع المؤسســات الشــريكة 
فــي نهايــة كل عــام او ضمــن مشــاريع معينــة لبعــض المؤسســات تحديــدًا القطــاع االجتماعي 
ولكــن ليســت بشــكل مســتمر ومســتدام وموحــد لكافــة المؤسســات، وذلــك يعــزى الــى عــدم 
وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لتبنــي االســتجابة فــي الحمايــة الفعليــة والحقيقيــة للنســاء 

والطفــالت ذوات اإلعاقــة المعنفــات . 

ذوات  والطفــالت  للنســاء  الشــكاوى  الســتقبال  المؤسســات  جهوزيــة   4.4.5
لهــا. األوليــة  الخدمــات  وتقديــم  المعنفــات  اإلعاقــة 

التــي أجريــت ألغــراض التقييــم  يتضــح أن  مــن خــالل المقابــالت والمجموعــات البؤريــة 
ــي  ــة االســرة، ومؤسســات المجتمــع المدن ــز ومقــرات الشــرطة – شــرطة حماي معظــم مراك
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مــزودة الخدمــات فــي كافــة المناطــق غيــر جاهــزة ومهيئــة مــن حيــث البنــى التحتيــة الســتقبال 
فــة فــال يوجــد فــي الشــرطة باســتثناء مركــز الخدمــات  حــاالت النســاء ذوات االعاقــة الُمعنَّ
فــة ومرافــق تراعي  المشــتركة وبعــض المراكــز فيهــا غــرف مخصصــة الســتقبال الحــاالت الُمعنَّ
الخصوصيــة والســرية والموائمــات الفيزيائيــة لحــاالت اإلعاقــة تحديــدا الحركيــة، وليســت كافــة 
حــاالت اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى قلــة عــدد طواقــم العمــل والتــي عــادة مــا يتــم انتظــار منــدوب 
االتصــال فيهــا لغايــة القيــام بإجــراءات االســتقبال، فكمــا أفــادت بعــض الحــاالت التــي تمــت 
ــو  ــا بالكرســي، مــا فــّي أوصــل للمبنــى ألن ــدي اروح علــى الشــرطة وان مقابلتهــا : “كيــف ب
مــش معمــول عشــان افــوت زيــه زي كتيــر أماكــن، وحالــة أخــرى أفــادت :”  إن رحــت  كيــف فيهــم 
يفهمــو علــي وأنــا مــا بعــرف احكــي، ،هــم بســمعو ألهلــي مــا بســمعو منــي وأهلــي هــدول 
همــن يلــي انــا بــدي اشــكي عــن الضــرب واالهانــة والحبــس والحرمــان يلــي بعملــوه فــي، 

باآلخــر رح اضــل عنــد اهلــي ومــا فــي اشــي رح يتغيــر”14 .

أمــا بالنســبة لمراكــز الحمايــة فهــي غيــر مهيــأة الســتقبال النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة، 
وهــي مــن حيــث األصــل ال تســتقبل هــذه الحــاالت لوجــود نــص صريــح فــي نظــام المراكــز 
الســتقبال تلــك الحــاالت كمــا تــم التوضيــح ســابقًا، أمــا المراكــز األخــرى التــي يتــم شــراء 
خدمــات التحويــل اليهــا كمراكــز المســنين والتــي يتــم تحويــل الحــاالت إليهــا فإنهــا غيــر مهيــأة 

بالمطلــق الســتقبالهن وتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــن. 

هــذا وكــون مركــز الخدمــات المشــتركة ضمــن المشــاريع النوعيــة والمخصصــة الســتقبال 
ــم تصميمــة  ــم الخدمــات لهــن وت ــا النســاء ذوات اإلعاقــة وتقدي ــة بمــا فيه ف ــاالت الُمعنَّ الح
ليحقــق هــذا الهــدف، الحظنــا عــدم وجــود مرشــدة المــرأة والطبيــب ونيابــة حمايــة األســرة فــي 
مبنــى المركــز بالرغــم مــن وجــود غــرف مخصصــة لهــم، وال يوجــد أي تعليمــات أو مســاحات 
خاصــة لمترجمــي لغــة اإلشــارة والمرشــدين المتخصصيــن للتعامــل مــع ذوي/ات اإلعاقــة 
األمــر الــذي يؤثــر علــى تقديــم الخدمــات الالزمــة الســتقبال شــكاوى النســاء ذوات اإلعاقــة، 
ــة والمحكمــة الســتكمال اإلجــراءات وهــذا  ــم تحويــل الحــاالت إلــى مبنــى النياب وعــادة مــا يت
ــًا مــا تقــرر عــدم  ــر علــى قرارهــا فــي التحويــل حيــث غالب ينتهــك خصوصيتهــا وســريتها ويؤث
ــة العامــة، وهــذا  ــى  المحكمــة والنياب ــى مبن ــا ســتنتقل إل ــة كونه ــى النياب ــا إل ــل ملفه تحوي
يتعــارض مــع  أهــداف مركــز الخدمــات المشــتركة أوال، وثانيــًا يؤثــر على ســمة االســتعجال في 
الفصــل تحديــدا فــي طبيعــة حــاالت العنــف الواقــع علــى النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة 
والتــي هــي بحاجــة الــى االســتعجال ، وعليــه مــن األجــدر ان يتــم نقــل مرشــدة المــرأة ووكيــل 
نيابــة األســرة والطبيــب ومترجــم لغــة اإلشــارة ومرشــد اإلعاقــة إلــى المركــز وتقديــم الدعــم 
اللوجســتي الــالزم لتقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة الســتقبال الحــاالت فــي هــذا المركــز، 
هــذا ومــن األجــدر  أيضــًا أن يتــم توفيــر قوائــم أســماء مترجمــي لغــة اإلشــارة ومرشــدي 
بالتعــاون  المراكــز  كافــة  فــي  اإلعاقــة  مــع ذوي/ات  التعامــل  فــي  المتخصصيــن  اإلعاقــة 
مــع المؤسســات ذات اإلعاقــة وتوقيــع االتفاقيــات الالزمــة مــع المؤسســات العاملــة مــع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــن المهــم ان يتــم تضمينهــا فــي دليــل اإلجــراءات فــي تلــك 
المراكــز ، وكذلــك فــي النيابــة العامــة- نيابــة حمايــة األســرة، لتســهيل تقديــم الخدمــات الالزمة 
فــي تلقــي شــكاوى اإلنــاث ذوات اإلعاقــة،  ومــا  يخــدم قضايــا المأسســة واالســتدامة  أيضــًا 
أن يتــم تدريــب الطواقــم ومندوبــي/ات االتصــال فــي الشــرطة والنيابــة العامــة للتعامــل مــع 
كافــة حــاالت اإلعاقــة ، وال يغنــي هــذا عــن وجــود مترجمــي اإلشــارة ومرشــدي اإلعاقــة كــون 
تقاريرهــم تعتبــر تقاريــر فنيــة يتــم تعزيزهــا فــي ملفــات الشــكاوى والدعــاوى الجزائيــة أمــام 

القضــاء وال يطعــن بهــا كبينــة فنيــة حســب قانــون اإلجــراءات الجزائيــة. 

14: شابة عمرها 22 عام، لديها إعاقة سمعية ونطقية من منطقة رام الله.
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4.4.6 آلية مرافقة الحاالت وإجراءات الحماية والسالمة.

بالرجــوع إلــى المقابــالت والمجموعــات البؤريــة التــي تــم اجراؤهــا والتحقــق مــن مــدى وجــود 
فــة مقدمــة الشــكوى عنــد التحويــل مــن قطــاع إلــى  آليــة لمرافقــة المــرأة ذات اإلعاقــة الُمعنَّ
آخــر لضمــان الســالمة والحمايــة لهــا، ومــدى وجــود إجــراءات الحمايــة فــي كل قطــاع. يتضــح أنــه 
توجــد بعــض القواعــد لــدى الجهات الحكومية الرئيســية )الشــرطة والتنمية االجتماعية( بالنســبة 
فــات، ولكــن ليــس مــن الواضــح أن هنــاك تطبيقــًا متناســقًا لهــا أو  لنقــل ومرافقــة النســاء الُمعنَّ
توفــر آليــات لضبــط ومراقبــة االلتــزام بهــا، هــذا وعــادة مــا يتــم نقــل الحــاالت بســيارات خاصــة 
للحمايــة )مدنيــة( مــن قبــل طاقــم الشــرطة والتنميــة االجتماعيــة وبلباس مدني حســب شــروط 
نظــام التحويــل، ونظــرًا لوجــود ســيارة واحــدة فقــط فــي كل محافظــة ويتم اســتخدامها ألغراض 
ــراءات نقــل  ــر إج ــم تأخي ــا يت ــادة م ــة ، فع ــواع اإلعاق ــة أن ــة لنقــل كاف ــر مهيئ متعــددة وهــي غي
الحــاالت وهــذا يؤثــر علــى ســمة االســتعجال وإجــراءات الحمايــة، وهــذا ســيتدعى توفيــر ســيارة 

أخــرى فــي كل منطقــة ومهيئــة لنقــل كافــة أنــواع اإلعاقــة بمــا فيهــا اإلعاقــة الحركيــة.

4.4.7 خطــط التدخــل المشــتركة وآليــات اســتجابتها الحتياجــات النســاء والطفــالت 
ذوات اإلعاقــة .

ــة وخطــط التدخــل لإلنــاث ذوات اإلعاقــة التــي تمــت  باالستفســار عــن نتائــج مؤتمــرات الحال
مقابلتهــا، اتضــح أنــه ال يوجــد مؤشــرات و/أو بيانــات و/أو تقاريــر موثقــة فــي معظــم الحــاالت 
حــول نتائــج العمــل وليــس هنــاك بيانــات حــول مــدى نجــاح التدخــل أو عدمــه فــي تلــك الحــاالت 
مــن قبــل المؤسســات، وال يوجــد معاييــر واضحــه وال نمــاذج موحــدة لمتابعــة خطــط التدخــل 
مــن كل قطــاع، وعــادة مــا يتــم المتابعــة مــن خــالل االتصــال الهاتفــي، وال يوجــد انتظــام فــي 
ــات  ــداع  الحــاالت المعرضــة للخطــر 15، للتواصــل فــي مجري ــز اإلي ــارة مرشــدة المــرأة لمرك زي
تتبــع الحــاالت، وال يوجــد تقاريــر موثقــه و/أو نمــاذج واضحــة للمتابعــة تحفــظ فــي ملــف الحالــة، 
ولــم تفصــح الحــاالت فيمــا لــو قامــت مرشــدة المــرأة ومرشــد/ة حمايــة الطفولــة فــي متابعــة 
الحــاالت بعــد خروجهــا مــن المركــز مــن خــالل االتصــال مــع الحالــة أو تنظيــم الزيــارات، وال يوجــد 
آليــة أو نمــاذج أو تقاريــر موثقــة وموحــدة  لذلــك 16، وال يوجــد تغذيــة راجعــة للمؤسســات 
الشــريكة فــي هــذا الشــكل مــن المتابعــات، وال يتــم إشــراك الحالــة فــي خطــة التدخــل ضمــن 
الخيــارات المتاحــة وال توضيــح حيثياتهــا مــن قبــل مرشــدة المــرأة  ومرشــد/ة حمايــة الطفولــة 
ــل الحــاالت، 17ونحــن  ــم لمــا بعــد تحوي وباقــي األطــراف، هــذا ال يوجــد نظــام متابعــة وتقيي
هنــا بحاجــة الــى مأسســة أنظمــة المتابعــة والتقييــم ضمــن أنظمــة الشــكاوى ومتابعــة نتائــج 
المتابعــة والتقييــم ســواء علــى مســتوى الحــاالت أو علــى مســتوى السياســات أو اإلجــراءات 
و التشــريعات التــي  ال بــد مــن تعديلهــا و العمــل علــى إعدادهــا بمــا ينســجم مــع احتياجــات 

الحمايــة لإلنــاث ذوات االعاقــة المعنفــات. 

15 :مراكز اإليداع مراكز الحماية )الذي يتم إيداع الحاالت المعرضة للخطر والذي تم توضيح حاالت اإليداع سابقا سواء في 
مركز الحماية  للحاالت التي لديها إعاقة ذهنية بسيطة، او المراكز األخرى غير المخصصة للحماية  كدار المسنين والتي يتم 

إيداع الحاالت المعرضة للخطر(.

16: حسب ما أفادت به الحاالت التي تم مقابلتها من النساء ذوات اإلعاقة وأهالي الطفالت ذوات اإلعاقة المعنفات انه 
لم يتم زيارة الحاالت بعد انتهاء ملفاتها، بالرغم من توضيحها ان هناك عنف متكرر عليها، وعادة ال تؤخذ إفادات الحاالت على 

مرمى من الجدية والمسؤولية، ويتم )الطبطبة على الملفات( كونها حاالت إعاقة ضمن حجة ان بيتها وعائلتها أولى لها 
تحديدا في ظل عدم وجود مراكز حماية متخصصة وال أنظمة حماية مستجيبة كما أفادت الحاالت التي تم مقابلتها ،  هذا 

بعض الحاالت أفادت بالرغم من اختفائي من المنزل بعد خروجي هاربة من واقع العنف الممارس علي، وإبالغ الشرطة ، لم 
تتحدث الشرطة معي بل مع أهلي، بحجه انه عندي إعاقة، بالرغم من انني استطيع التحدث بالرغم من وجود إعاقة نطقية 

بسيطة عندي، لم تزرني مرشدة المرأه وانا ال اعرفها من األصل ، 

17: رئيسة نيابة حماية االسرة أفادت انها ال تعرف عن حالة إعاقة تعرضت الغتصاب من أخيها، تم إيداعها في دار للمسنين 
حتى والدتها، تفاجأت بعدها انه تم استئصال رحمها، وال تعرف فيما لو هناك تكرار العتداء عليها ام ال، مع تستر العائلة كون 

الحاله لن تستطيع ان تحمل مرة أخرى، ومن حيث األصل تم كشف االعتداء من خالل الحمل، ولكن االن “ بعمل العملة وما 
حد بدرى عليه” فاألخ المعتدي عليها حر طليق ويعيش معها في ذات المنزل.
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ــة النســاء والطفــالت ذوات  ــدى اســتجابتها لخصوصي ــة وم ــر المهني 4.4.8 التقاري
اإلعاقــة.

مــن خــالل التفحــص مــن مــدى توفيــر التقاريــر المهنيــة للمؤسســات متلقيــة الشــكاوى والتــي 
يتــم تحويــل حــاالت النســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات اليهــا فــي كل قطــاع، ومــدى اســتجابة 
هــذه التقاريــر للمعاييــر الخاصــة باالعاقــة وتحقيــق الحمايــة الالزمــة للحــاالت وفــق الحاجة إللغاء 
ازدواجيــة العمــل وتعزيــز التكامــل بيــن المؤسســات والقطاعــات الحظنــا باســتثناء التقاريــر 
االجتماعيــة األوليــة  لــوزارة التنميــة االجتماعيــة وبعــض البيانــات مــن الشــرطة والنيابــة العامــة 
وتقاريــر قليلــة جــدًا لمؤسســات أهليــة، بأنــه ال يوجــد تقاريــر موثقــة مــن قبــل المؤسســات 
فــي ملفــات الحــاالت لعــدم وجــود نظــام واضــح وموحــد لتوثيــق الحــاالت، وهــذا ســيؤثر علــى 
فــة ، هــذا وكان مــن الواضــح أيضــا  وجــود تقريــر موحــد يجمــع كافــة القطاعــات للحــاالت الُمعنَّ
أن التقريــر االجتماعــي األولــي  المشــار اليــه أعــاله للحــاالت يتــم صياغتــه بشــكل فــردي مــن 
قبــل مرشــدات المــرأة وليــس بموجــب نمــوذج ومؤشــرات وبيانــات واضحــه ومحــددة وموحــده 
ويختلــف مــن مرشــدة إلــى أخــرى ومــن حالــة إلــى أخــرى، أمــا التقاريــر الطبيــة للحــاالت والتــي ال 
بــد مــن وجودهــا ابتــداًء منــذ اســتقبالها وقبــل تحويلهــا فهــي أيضــا تخلــو مــن نمــوذج واضــح 

ومحــدد البيانــات والمؤشــرات المســتجيبة لمعاييــر اإلعاقــة 18.

ومــن جانــب آخــر تخلــو معظــم التقاريــر الدوريــة للمؤسســات متلقيــة الشــكاوى ومــزوده 
الخدمــات مــن تضميــن وتوثيــق حــول اإلنــاث اإلعاقــة أو أي تفاصيــل حولهــا.

4.4.9 أدوار ومســؤوليات المؤسســات فــي تقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء 
اإلعاقــة. ذوات  والطفــالت 

لقــد صــّرح نظــام التحويــل باعتبــاره نظــام شــكاوى وتبليــغ فــي نفــس الوقــت عــن حــاالت 
العنــف ضــد النســاء بمــا فيهــن ذوات اإلعاقــة بالقطاعــات ذات العالقــة فــي الحمايــة تحديــدًا 
)القطــاع االجتماعــي، الصحــي، الشــرطي( وّلمــح لطبيعــة الشــركاء، وابقــى درجــة عاليــة مــن 
المرونــة حــول ذلــك، داعيــًا إلــى تعــاون كافــة القطاعــات مقدمــة الخدمــات مــن خــالل تشــكيل 
فــات، ودون أن  فريــق مهنــي يتحمــل مســؤولية تطويــر وتقييــم ومتابعــة التعامــل مــع الُمعنَّ
يفصــل معاييــر وآليــات تقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء ذوات اإلعاقــة بمــا يراعــي خصوصيــة 
ــة الالزمــة،  كمــا دعــا هــذا النظــام إلــى  تلــك الحــاالت واحتياجاتهــا المختلفــة لخدمــات الحماي
ــن القطاعــات، توضــح مســؤوليات وأدوار وطريقــة  ــرات تفاهــم بي ــر مذك مأسســة العمــل عب
التواصــل وتحديــد األشــخاص الذيــن يتــم التواصــل معهــم فــي كل قطــاع كمــا ورد تحديــدًا 
فــي الفصــل الســابع مــادة )26( منــه ، وخلــت هــذه المــادة مــن األدوار  والمهــام المتعلقــة 
بحمايــة النســاء ذوات االعاقــة، وكمــا دعــا النظــام أيضــا إلــى االتفــاق علــى جهــة مســؤولة عــن 
ــة التأســيس  ــرأة بمتابع ــدأت وزارة شــؤون الم ــن المؤسســات، وقــد ب الرصــد والتنســيق بي
للقيــام بهــذا الــدور مؤخــرًا. وفــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه النظــام بتقديــم بعــض التفصيــل 
ــل حــاالت  حــول طبيعــة المؤسســات ذات العالقــة بالتعامــل مــع بعــض أشــكال العنــف، مث
النســاء الحوامــل واالغتصــاب والميــل لالنتحــار والخطــر علــى حيــاة المــرأة، فإنــه يضــع كافــة 
أشــكال العنــف األخــرى ضمــن إطــار عــام -التعــرض للعنــف أو االعتــداء(، وال يقــدم تفصيــاًل 
كافيــًا بــل عاّمــًا )حســب الحالــة ونوعيــة االعتــداء وآليــات التحويــل والمؤسســات ذات العالقــة 
فــي باقــي الحــاالت وخلــت مــن أي تفصيــل عــام أو خــاص حــول اإلنــاث ذوات اإلعاقــة، وعليــه 
يتضــح أنــه ال يتوفــر منطقــًا واحــدًا أو خطــًا ناظمــًا متناســقًا فــي كل الحــاالت وال يوجــد 
ــاك  ــث األصــل، وبرغــم أن هن ــاث ذوات اإلعاقــة مــن حي نســق خــاص فــي التعامــل مــع اإلن
بدايــة مؤسســية، ولكــن ال يوجــد دائمــًا جهــة مركــزة للحالــة أو جهــة مــن الواضــح أنهــا تتحمــل 

18: كما أفادت مرشدات حماية المرأة، في اللقاء الذي عقد مع مرشدي وزارة التنمية االجتماعية، ألغراض الدراسة.
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مســؤولية الحالــة حتــى انتهــاء القضيــة أو متابعتهــا بعــد ذلــك.
وبشــكل عــام، يصــل عــدد المؤسســات التــي تقــدم خدمــات صحيــة أو اجتماعيــة أو قانونيــة أو 
فــات فــي محافظــات الضفــة الغربيــة، والتــي مــن المحتمــل انضمامهــا  شــرطية للنســاء الُمعنَّ
للنظــام  201 مؤسســة فــي الضفــة الغربيــة حســب دليــل مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي 
واالجتماعــي لعــام 2011 ، وإلــى 306 مؤسســة عاملــة فــي مجــال تقديــم خدمــات طارئــة 
فــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حســب دليــل مؤسســة مفتــاح لعــام 2015،  للنســاء الُمعنَّ
ولــم يتــم تخصيــص المؤسســات العاملــة مــع النســاء ذوات اإلعاقــة فــي تلــك األدلــة،  كمــا 
تــم مؤخــرًا بــدء عمليــة انضمــام النيابــة العامــة وبعدهــا النيابــة الشــرعية للنظــام كإجــراء عملــي 
وليــس رســمي، كأحــد األطــراف ذات األهميــة القصــوى فــي خضــم عالقــة المؤسســات 
بعضهــا مــع بعــض فــي ظــل حــاالت يتــم التعامــل معهــا مــن خــالل النظــام الرســمي. وتقــوم 
النيابــة العامــة حاليــًا بعقــد ورش عمــل مــع المؤسســات ذات العالقــة لتوضيــح وتطويــر دورهــا، 
ومــا زال انضمــام بعــض األطــراف ذات العالقــة المفتاحيــة للنظــام، مثــل التربيــة والتعليــم 
والقضــاء، قيــد البحــث، ويخلــو هــذا البحــث مــن وضــع معاييــر االســتجابة لإلنــاث ذوات اإلعاقــة.
هــذا ومــن الجديــر التوضيــح هنــا أنــه قامــت كافــة القطاعــات الــواردة فــي النظــام )الصحــي، 
واالجتماعــي والقانونــي(، ولــو بمســتويات متباينــة، بتطويــر دورهــا فيمــا يتعلــق بنظــام 
تحويــل كمــا تــراه مناســبًا مــن وجهــة نظرهــا فــي التعامــل مــع قضايــا وضحايــا العنــف وذلــك 
قبــل صــدور النظــام، وخلــى هــذا الــدور مــن أي خصوصيــة أو اســتجابة للحــاالت ذات اإلعاقــة، 
ومــع غيــاب آليــة موحــدة لقيــام المؤسســات بتحويــل النظــام إلجــراءات محــددة، فقــد تــم 
العمــل علــى تفســير واســتبطان النظــام مــن حيــث أدوار المؤسســات والعالقــات بينهــا بطــرق 
متباينــة ومتعارضــة أحيانــًا، وخلــت تلــك اإلجــراءات واالجتهــادات مــن وجــود أيــة آليــات للتعامــل 

مــع اإلنــاث ذوات اإلعاقــة.

هــذا وجديــر إضافتــه هنــا انــه ليــس هنــاك مذكــرة وطنيــة شــاملة وجامعــة توقــع عليهــا بشــكل 
مشــترك المؤسســات ممثلــة القطاعــات الثالثــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي قطاع 
ــن الشــرطة ووزارة  ــع عليهــا بي ــم التوقي ــة كتلــك التــي ت ــرات ثنائي ــاك مذك اإلعاقــة، ولكــن هن
ــل إقــرار النظــام، وال  ــة بشــكل منفــرد قب ــة وبينهــا وبيــن مؤسســات أهلي ــة االجتماعي التنمي
يوجــد فيهــا أي معاييــر ملزمــة للتعامــل مــع اإلنــاث ذوات اإلعاقــة،  وتنــوي وزارة شــؤون المــرأة 
مــع الشــركاء اســتكمال عمليــة تطويــر واعتمــاد دليــل إجــراءات مشــترك حتــى يخــدم كأســاس 
لمذكــرة تفاهــم موحــدة بيــن كافــة القطاعــات، يضمــن مأسســة العمــل بيــن تلــك القطاعــات 
ويوضــح مســؤوليات وأدوار وطريقــة التواصــل، ويحــدد األشــخاص الذيــن يتــم التواصــل 
معهــم فــي كل قطــاع، وبالرغــم مــن أهميــة هــذا الدليــل،  إال أنــه افتقــر ألي تضمين/ اســتجابة 

لإلنــاث ذوات اإلعاقــة .

4.4.10 التنســيق بيــن المؤسســات فــي تقديــم الخدمــات الالزمــة لالســتجابة 
اإلعاقــة. والطفــالت ذوات  النســاء  لشــكاوى 

مــن خــالل المقابــالت والمجموعــات البؤريــة اتضــح أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لديهــا 
الزيــارات،  الهاتفــي،  )االتصــال  مختلفــة  أدوات  خــالل  مــن  الشــكاوى  اســتقبال  خدمــات 
التحويــل، اللقــاءات الميدانيــة( وهــي تقــدم خدمــات اإلرشــاد القانونــي والنفســي واســتقبال 
الشــكاوى لإلنــاث ذوات اإلعاقــة المعنفــات، بعــض المؤسســات تقــدم خدمــات اإلرشــاد 
ــم  ــة يت ــة قانوني ــات إرشــاد ومتابع ــاالت خدم ــت الح ــال احتاج ــي وفــي ح النفســي واالجتماع
تحويلهــا للمؤسســات األخــرى التــي تتوفــر لديهــا هــذه الخدمــة، معظــم المؤسســات تلتــزم 
وتســتفيد مــن نظــام التحويــل الوطنــي فــي عمليــة التحويــل، هــذا والخدمــات القانونيــة التــي 
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ــة  ــى شــرطة حماي ــم تحويلهــا ال ــو قــررت الحــاالت تقديــم شــكوى ، يت ــم تقديمهــا فيهــا ل يت
ــة العامــة والقضــاء وينتهــي  ــا للنياب ــة لتحوليه ــراءات القانوني االســرة لتســتكمل باقــي اإلج
دور الخدمــات القانونيــة بمجــرد اســتالم النيابــة العامــة للملــف حيــث تقــوم بدورهــا بتمثيــل 

المــرأة الُمعنفــة .

ــات  ــاث معنف ــد وصــول إن ــة اإلشــارة عن هــذا ومعظــم المؤسســات تســتعين بمترجمــي لغ
لديهــن إعاقــة ســمعية حيــث يتــم التواصــل مــع مؤسســة الهــالل األحمــر لغايــة المســاعدة 
فــي تقديــم اإلفــادات مــن الضحايــا، إن لــم يســتطيعوا أخــذ اإلفــادات مــن األهــل، وعــادة مــا 
تكــون الحــاالت معنفــة مــن قبــل األهــل، وإذا مــا كانــت هنالــك مؤشــرات لذلــك، يتــم طلــب 
مترجــم/ة إشــارة مــن مؤسســات أخــرى مثــل الهــالل األحمــر أو غيرهــا مــن المؤسســات التــي 
يتوفــر لديهــا هــذه الخدمــة، حســب تعــاون مراكــز حمايــة االســرة- الشــرطة فــي المحافظــات 

والمؤسســات التــي تقــدم هــذه الخدمــات .

ــة فعــادة مــا يتــم االســتعانة بمرشــد/ة مــن المؤسســات  أمــا فــي حــال كانــت اإلعاقــة ذهني
التــي تقــدم هــذه الخدمــات مثــل مرشــدي/ات مركــز جبــل النجمــة، ومعظــم األحيــان يحتاجــون 
لوقــت للمجيــئ لمراكــز الشــرطة للمســاعدة حســب أوقــات الــدوام، وهــذا عــادة يؤثــر علــى 
الســرعة واالســتعجال، وجمــع األدلــة والبيانــات تحديــدًا فــي حــاالت االعتــداء الجنســي،حيث  
بعــض الحــاالت أفــادت أنــه تــم فقــدان األدلــة فــي اعتــداء جنســي علــى أحــد الضحايــا بســبب 
ــك  ــة، وعــدم قــدرة متلقــي الشــكاوى مــن التعامــل مــع تل ــات واألدل ــر فــي جمــع البيان التأخ

الحــاالت.

ال يوجــد مذكــرات تفاهــم بيــن المؤسســات متلقيــة الشــكاوى ســواء مؤسســات المجتمــع 
المدنــي أو الشــرطة ْاو النيابــة العامــة وبيــن المؤسســات التــي تقــدم خدمــة مترجمــي لغــة 
اإلشــارة والمرشــدين/ات المتخصصــات فــي التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة تحديــدًا 
الذهنيــة منهــا، وعــادة يرجــع ذلــك إلــى مســتوى عالقــة مــدراء مراكــز شــرطة حمايــة االســرة فــي 
المناطــق والمؤسســات التــي تقــدم الخدمــات أعــاله، معظم ملتقي الشــكاوى ال يســتطيعون 
التعامــل مــع تلــك الحــاالت وبحاجــة الــى الخدمــات المذكــورة كمــا وضتــح ذلــك الجهــات التــي 

تمــت مقابلتهــا فــي الشــرطة والنيابــة العامــة والمؤسســات متلقيــة الشــكاوى19.

4.4.11 األرشفة والبيانات وحفظ الوثائق

مــن خــالل المقابــالت والمجموعــات البؤريــة التــي أجريــت لغايــة التقريــر مــن الجديــر توضيحــه 
ابتــداًء، أنــه بالرغــم مــن توثيــق بعــض المؤسســات  وخصوصــًا الحكوميــة منهــا للحــاالت التــي 
تصلهــا إال أنــه ال يوجــد ســجالت واضحــة ومركــزة فــي مــكان واحــد كقاعــدة للبيانــات حتــى فــي 
ــات مشــتركة  ــاك قاعــدة بيان داخــل بعــض المؤسســات التــي تقــوم بالتوثيــق، وال يوجــد هن
ــة يمكــن الرجــوع إليهــا  ــل ذوي المســؤولية عــن متابعــة الحال ويمكــن الوصــول إليهــا مــن قب
لمعرفــة وضــع الحالــة وتطــور التدخــالت معهــا. هــذا وجــاري العمــل علــى تشــكيل مرصــد 
لمتابعــة الحــاالت والعنــف ضــد النســاء يتــم توثيــق الحــاالت مــن خاللــه، ومــن المهــم ان يتــم 
معالجــة االســتمارات الجــاري العمــل مــن خــالل تطويرهــا واعتمادهــا فــي المرصــد ليتــم إدمــاج 

تصنيفــات اإلعاقــة ضمــن هــذه االســتمارات 20. 

19: مقابلة مع السيد عماد الناطور من شرطة حماية االسرة، دراين صالحية – رئيسة نيابة حماية االسرة، 
20: مقابلة مع السيدة نجمه سمحان، نوال حمد، هناء ياسين في  وحدة الشكاوى  وزارة شؤون المرأة.
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4.4.12 بروتوكــوالت وإجــراءات المؤسســات وانســجامها مــع احتياجــات النســاء 
والطفــالت ذوات اإلعاقــة.

ــة فــي القطــاع  ــي المؤسســات الحكومي ــع ممثل ــم عقدهــا م ــي ت ــالت الت ــى المقاب ــاًء عل بن
ــره  ــم تطوي ــة ت ــز الحماي ــه يوجــد نظــام خــاص لمراك ــة يتضــح أن ــة االجتماعي الشــرطي والحماي
قبــل أنظمــة الشــكاوى والتحويــل ويوجــد إجــراءات خاصــه بهــا اســتبعدت اإلنــاث ذوات اإلعاقــة 
بموجــب نصــوص هــذا النظــام ، كمــا يوجــد إجــراءات داخليــة لقطــاع الشــرطة تــم تطويــره قبــل 
النظــام أيضــا، وهــي بحاجــة إلــى مراجعــة وتطويــر لإلجــراءات الداخليــة فيهــا بمــا ينســجم 
مــع مفاهيــم وتصنيفــات اإلعاقــة ، كمــا ويتضــح أن هــذه البروتوكــوالت لــم يتــم بناؤهــا بمــا 
ينســجم مــع معاييــر االســتجابة والخصوصيــة لإلنــاث ذات اإلعاقــة، وهــي غيــر معممــة بيــن 

المؤسســات بشــكل ممنهــج وموثــق ويضمــن المعرفــة الواضحــة لهــا. 

4.4.13  المعاييــر المهنيــة للمؤسســات ومــدى اســتجابتها الحتياجــات النســاء 
اإلعاقــة. ذوات  والطفــالت 

بالرغــم مــن أن أنظمــة الشــكاوى والتحويــل نصــت على القيم األخالقية التي على المؤسســات 
أنــه ال ينــص علــى المؤهــالت والقــدرات المفترضــة مــن هــذه  ذات العالقــة اتباعهــا، إال 
المؤسســات لتصبح مؤهلة على القيام بواجبها كمؤسســات حكومية ذات مســؤولية قانونية، 
كمــا ال يضــع معاييــر للمؤسســات األهليــة التي تقــدم خدمــات لإلنــاث ذوات اإلعاقة المعنفات.

وليــس هنــاك معاييــر وطنيــة مبنيــة علــى آليــات التعامــل مــع النســاء ذوات اإلعاقــة متضمنــه 
فــي أنظمــة الشــكاوى والتحويــل، هــذا ويقتصــر توفــر أي معاييــر على عمل المؤسســة نفســها 
وال يوجــد معاييــر متفــق عليهــا وطنيــًا لــكل المؤسســات أو لــكل فئــة مــن المؤسســات. هــذا 
ــر  ــة فــي كل قطــاع تتحمــل مســؤولية تطوي ــات وفــرق مهني ــزل مســألة تشــكيل مرجعي ــم ت ول
فــات ذوات اإلعاقــة، حســب القانــون غيــر مكتملــة فــي كافــة  وتقييــم ومتابعــة التعامــل مــع الُمعنَّ
القطاعــات، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة وضــع معايير للمؤسســات العاملة في مجــال القطاعات 
التــي يتــم الرجــوع إليهــا وإشــراكها، بحيــث تتمتــع بالمصداقيــة المهنيــة وتنســجم مــع المعاييــر 

الدوليــة للتعامــل مــع اإلنــاث ذوات اإلعاقــة .

ــات  ــق االســتجابة الحتياج ــة للمؤسســات لتحقي ــدرات والمــوارد المتاح 4.4.14 الق
ــة. النســاء والطفــالت ذوات اإلعاق

بنــاًء علــى مــا تــم توضيحــه ســابقًا والمقابــالت التــي أجريــت إن هنالــك نقــص فــي المــوارد الالزمــة 
إلعــداد وتنفيــذ أنظمــة شــكاوى متخصصــة داخــل القطاعــات الرئيســية كالشــرطة والتنميــة االجتماعيــة  
والقطاعــات األخــرى التــي جــاري انضمامهــا للنظام كنيابة األســرة والنيابة الشــرعية ســواء فــي الموارد 
البشــرية أو حتى الموارد اللوجســتية الالزمة من ســيارات وتجهيزات أماكن مالئمة الســتقبال الحاالت 
وتحويلها وأنظمة التوثيق والرصد واألرشفة والتحويل بما ينسجم مع اإلناث ذوات اإلعاقة ومعايير 
وآليــات التعامــل معهــن واآلليــات الموحــدة للعمــل، وال يوجــد فــرق داخلية كافيــة ومؤهلة للتعامل مع 
حاالت النســاء ذوات اإلعاقة بالرغم من وجود بعض التدريبات التي تم تلقيها كما تم اإلشــارة ســابقًا 
مــن قبــل بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي وبعــض الجهــات المانحــة للتعامــل مــع تلــك الحــاالت 
ولكنهــا غيــر ممأسســة وتفتقــد الشــمولية واالســتدامة فــي كل قطــاع والربــط بينهــا وبيــن الخبــرات 

وبرامــج بنــاء القــدرات فــي القطاعــات األخــرى.

كمــا أن التزامــات كل قطــاع مــن بنــاء اســتراتيجيات لحماية اإلنــاث ذوات اإلعاقة غير واردة بشــكل عملي 
فــي خطــط وبرامــج وموازنــات المؤسســات، وغالبــًا مــا يتــم االعتمــاد على الجهــات المانحة فــي ذلك.  
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5.    التوصيات والتدخالت المطلوبة. 

بنــاًء علــى مــا ســبق وعلــى نتائــج الدراســات التــي تــم إعدادهــا فيمــا يتعلــق بالعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي فــي قضايــا اإلعاقــة  ونتائــج المقابــالت والمجموعــات البؤريــة التــي 
تــم إجراؤهــا ألغــراض التقييــم، يتضــح أنــه ال يمكــن بنــاء وتطبيــق نظــام شــكاوى مســتجيب 
الحتياجــات النســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة ووضــع برنامــج عمــل يفــي هــذا الغــرض بــدون 
ــة والقانــون والمؤسســات ذات العالقــة بشــكل  ــام بإصالحــات عامــة فــي قطــاع العدال القي
عــام، ولذلــك ســيتم تقديــم توصيــات عمليــة ضروريــة لتوفيــر البيئــة الالزمــة لتطويــر أنظمــة 
الشــكاوى والتحويــل ورفــع الجاهزيــة للتطبيــق، وتوصيــات مخصصــة لــكل قطــاع لضمــان 

أفضــل الســبل لتطبيقــه.

توصيات وتدخالت تشريعية وسياساتية إجرائية وتنفيذية مشتركة   5.1

باإلضافــة إلــى التوصيــات الخاصــة بــكل قطــاع والتــي ســيتم تناولهــا أدنــاه، تأتــي التوصيــات 
المشــتركة فــي إطــار التعامــل مــع مســألة العنــف الواقــع علــى اإلنــاث ذوات اإلعاقــة وخلــق 
بيئــة مواتيــة للعمــل فــي إطــار نظــام شــكاوى وطنــي يســتجيب لهــن ويمكــن بلورتها كمــا يلي:

توصيــات تشــريعية : اســتمرار العمــل وبشــكل جــاد ومســؤول علــى تعديــل كافــة   o
القوانيــن التــي تميــز ضــد النســاء ذوات اإلعاقــة بجهــود مشــتركة بيــن المؤسســات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وتوســيع قاعــدة المنضويــن تحــت إطــار الدفــاع عــن حقــوق 

المجتمــع. فــي  العنــف  وإنهــاء  بالمســاواة  والمطالبــة  اإلعاقــة  ذوات  اإلنــاث 

العمــل علــى تشــكيل لجنــة فنيــة وطنيــة تضــم  توصيــات سياســاتية وإجرائيــة:    o
مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــرطة حمايــة 
ــي:  ــا يل ــة ووزارة شــؤون المــرأة لتقــوم بم ــة االجتماعي ــة العامــة ووزارة التنمي األســرة والنياب

ــاث  ــر واحتياجــات اإلن ــة بهــدف تضميــن معايي مراجعــة أنظمــة الشــكاوى والتحويــل الحالي  o
ذوات اإلعاقــة المعنفــات، و العمــل فــي ذات الســياق علــى إعــداد مدونــة ســلوك واحــدة 
لتطبيقهــا مــن قبــل جميــع مقدمــي الخدمــات لإلنــاث ذوات اإلعاقــة فــي كل قطــاع،  
وقــد يتطلــب ذلــك قيــام  رئيــس مجلــس الــوزراء بمخاطبــة صنــاع القــرار فــي القطاعــات 
الصحيــة والشــرطية واالجتماعيــة  والمجتمعيــة وقطــاع العدالــة لتضميــن كل مــا يلــزم 
ــاوب  ــه فــي سياســات وخطــط كل قطــاع،  وبالتن ــق هــذا النظــام وتضمين ــداد وتطبي إلع
تعديــل دليــل اإلجــراءات الموحــد ليكــون أكثــر اســتجابة للنســاء ذوات اإلعاقــة والعمــل 
علــى إقــرار وتطبيقــه، ورفــده بنظــام متابعــة ورقابــة ومســائلة، وهــذا يتطلــب اتفاقــًا بيــن 
ــز  ــود  أنظمــة الشــكاوى بعــد إقرارهــا، وتعزي األطــراف علــى فهــم وتفســير مشــترك لبن

ــذه . ــة والمحاســبة والمســائلة فــي تنفي الرقاب

مراجعــة وتطويــر السياســات والقوانيــن فــي كل قطــاع مــن خــالل تطويــر برتوكــوالت   o
الشــكاوى  اإلعاقــة مقدمــات  ذوات  اإلنــاث  مــع  للتعامــل  ومحــددة  واضحــة  وإجــراءات 
وطالبــات الخدمــة، وأيضــا فيمــا يتعلــق بحمايــة مقدمــي الخدمــات لإلنــاث ذوات اإلعاقــة 
المعنفــات،  وكذلــك تطويــر أيــة مذكــرات تفاهــم قائمــة وتطويــر غيــر المتوفــر بشــكل 
يتــواءم مــع أنظمــة الشــكاوى والتــي ســيتم إقرارهــا بعــد العمــل علــى إعداهــا وطنيــا بمــا 

يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة باالعاقــة .
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المســاعدة فــي بنــاء خطــة عمــل تعنــى بتوطيــن أحــكام أنظمــة الشــكاوى والتحويــل   o
ــة رســمية  ــة ومأسســتها فــي خطــط كل جه ــاث ذوات اإلعاق ــات اإلن المســتجيبة الحتياج
وأهليــة ذات عالقــة، والمســاعدة فــي تطبيــق وتضميــن تلــك األنظمــة فــي الخطــط 
ــذ األنشــطة والتدخــالت  ــث تخصــص المــوارد الالزمــة لتنفي ــة للمؤسســات بحي التنفيذي

مــن ناحيــة ومتابعــة ورصــد تنفيذهــا وأثارهــا مــن ناحيــة أخــرى.

تطويــر برامــج إعــداد مدربيــن للتعامــل مــع النســاء المعنفــات ذوات اإلعاقــة وإشــراك جميــع   o
مقدمــي الخدمــات فــي كل قطــاع فــي فعاليــات بنــاء القــدرات ورفــع الوعــي بأحــكام أنظمــة 
الشــكاوى المســتجيبة لإلنــاث ذوات اإلعاقــة وتطويــر أنظمــة قيــاس أثــر برامــج رفــع القدرات 

علــى األداء الفعلــي لمــزودي الخدمــات فــي كل قطــاع وتعزيــز الرقابــة والمســاءلة.

المســاعدة في رصد الموازنات والموارد البشــرية والمادية الالزمة لتطبيق أنظمة الشــكاوى   o
المســتجيبة لإلنــاث ذوات االعاقــة، ممــا يتطلــب التزامــًا علــى أعلى المســتويات السياســية.

المســاعدة فــي تطويــر معاييــر وإعــداد أوراق لمراجعــة البنــى التحتيــة للمؤسســات متلقية   o
الشــكاوى ســواء األهليــة أو الحكوميــة مــن منظــور مســتجيب لإلنــاث ذوات االعاقــة، 
والعمــل بعدهــا علــى وضــع خطــط تنفيذيــة إلعــادة موائمــة البنــى التحتيــة واللوجســتيات 
ــم الخدمــات الالزمــة لهــن بمــا يضمــن  ــاث ذوات اإلعاقــة  وتقدي الالزمــة الســتقبال اإلن

ــة والســرية. الخصوصي

ذوات  لإلنــاث  المســتجيبة  الشــكاوى  أنظمــة  نمــاذج  وأتمتــة  تطويــر  علــى  المســاعدة   o
اإلعاقــة وقواعــد البيانــات فــي كافــة القطاعــات وتوحيدهــا وإعتمــاد النظــام اإللكترونــي 

كوســيلة رســيمة للتواصــل ووضــع برامــج متابعــة وتقييــم للحــاالت.

تطوير برامج تعميم لخدمات مؤسسات القطاع االجتماعي والمجتمعي في تلقي شكاوى   o
اإلنــاث ذوات اإلعاقــة المعنفــات بمــا يســتجيب لكافــة أنــواع اإلعاقــة ولكافــة المناطــق، ووضع 
خطــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي لغايــة إدمــاج تعميــم خدمــات المؤسســات وآليــات 
تقديــم الشــكاوى ضمــن األنشــطة التوعويــة واللقــاءات مــع األهالــي واإلنــاث ذوات اإلعاقــة.

توصيات وتدخالت لمؤسسات القطاع االجتماعي والمجتمعي  5.2

وضــع برنامــج متخصــص لتطويــر القــدرات ورفــع الخدمــات المقدمــة للتعامــل مــع اإلنــاث   o
ومتلقيــة  واالجتماعيــة  القانونيــة  الخدمــات  مقدمــة  العمــل  لطواقــم  اإلعاقــة  ذوات 
الشــكاوى فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ومرشــدي الحمايــة )الطفولــة، المــرأة، 
الدمــج واإلعاقــة( فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، وجنبــًا إلــى جنــب توفيــر نظــام قيــاس أثــر 

التدريــب علــى األداء اليومــي للمتدربيــن/ات .

لمؤسســات  الناظمــة  واللوائــح  الداخليــة  واإلجــراءات  البروتوكــوالت  مراجعــة وتطويــر   o
المجتمــع المدنــي ولمراكــز الحمايــة والئحــة اإلجــراءات المتعلقــة بحماية األســرة بالتنســيق 
مــع القطــاع الشــرطي والقطاعــات األخــرى  بمــا يتوافــق مــع احتياجــات اإلنــاث ذوات 

ــف. ــة األســرة مــن العن ــون حماي ــق مشــروع قان ــا ينســجم مــع تطبي ــة وبم اإلعاق

مراجعــة أنظمــة  اســتقبال الشــكاوى لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي  التي تقــدم خدمات   o
الدعــم والمســاعدة القانونيــة والنفســية االجتماعيــة للنســاء والطفــالت ذوات اإلعاقــة 
المعنفــات، وتقديــم النصــح بخصــوص موائمتهــا الحتياجــات النســاء والطفــالت ذوات 
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اإلعاقــة. 
تخصيــص المــوارد الماليــة والبشــرية المخصصــة لتطويــر نشــاطات إعــادة الدمــج والتمكين   o
فــات ذوات اإلعاقــة ،  الخاصــة باإلســناد والحمايــة والخدمــات االجتماعيــة للنســاء الُمعنَّ

ــد مــن تضمينهــا فــي الخطــط االســتراتيجية للمؤسســات. والتأكي

التعزيــز الكمــي والنوعــي لكــوادر مــن المرشــدات/ين المتخصصات/يــن بتقديــم الخدمــات   o
للنســاء ذوات اإلعاقــة  فــي مؤسســات القطــاع االجتماعــي والمجتمعــي، واعتمــاد نظــام 
الــدوام المــوزع علــى مــدار الســاعة، وتقديــم الحوافــز للمرشــدات /يــن العامــالت /يــن فــي 
هــذه المجــاالت التــي تنطــوي عليهــا مخاطــر عاليــة والعمــل علــى اعتمــاد عــالوة المخاطــرة 
فة في  لهــن/م، وتطويــر وصوفهــن/م الوظيفيــة لتشــمل مســؤولية متابعــة الحــاالت الُمعنَّ

كافــة مراحــل اســتقبال الشــكوى وتحويلهــا، وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة الالزمــة لذلــك. 

العمــل علــى إعــادة تطويــر وتفعيــل قاعــدة البيانــات المتوفــرة لــدى مؤسســات المجتمــع   o
المدنــي ووزارة التنميــة االجتماعيــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر اإلعاقــة لإلنــاث المعنفــات، 
ــات اســتخدامها  ــن المؤسســات والقطاعــات الشــريكة حــول آلي ــاد صيغــة تفاهــم بي وإيج

وربطهــا بالمرصــد الوطنــي للعنــف .

العمــل علــى اســتحداث و دعــم مراكــز حمايــة  متخصصــة للنســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات   o
و/أو تخصيــص أقســام متخصصــة فــي مراكــز الحمايــة الحاليــة  لإلنــاث ذوات االعاقــة، 
وزيــادة القــدرة االســتيعابية لهــا ودعــم برامــج اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي وبرامــج 
التمكيــن االقتصــادي والتأهيــل للنزيــالت وبرامــج المتابعــة والتقييــم للنســاء تحديــدًا بعــد 

ــز بالتنســيق مــع باقــي القطاعــات والجهــات ذات العالقــة.  خروجهــا مــن المراك

دعــم تطويــر برامــج اإلشــراف الداخلــي والخارجــي وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة لتنفيــذ   o
ذلــك بشــكل ذاتــي ومســتدام. 

5.3  توصيات وتدخالت القطاع الُشرطي/القانوني

وضــع خطــة لتوطيــد وتوضيــح العالقــة واألدوار المســتجيبة لحاجــات النســاء ذوات اإلعاقــة   o
فــي مؤسســات قطــاع العدالــة بيــن الشــرطة ووزارة العــدل- الطــب العدلــي، والنيابــة 

ــة الشــرعية والمحاكــم. العامــة والنياب

وضــع آليــة مشــتركة للعمــل بيــن مؤسســات قطــاع العدالــة تتضمــن بروتوكوالت مشــتركة   o
ــاث ذوات اإلعاقــة علــى مختلــف  ــكادر فيهــا للتعامــل مــع اإلن ــاء قــدرات ال ونشــاطات لبن

أنــواع اإلعاقــة.

العمــل علــى تطويــر دليــل حمايــة األســرة بمــا يســتجيب الحتياجــات اإلنــاث ذوات اإلعاقــة   o
والتأكــد مــن موائمتــه وتطبيقــه لمشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف.

العمــل علــى تطويــر قاعــدة البيانــات بالتنســيق مــع باقــي القطاعــات والعمــل علــى   o
أتمتــة نمــاذج الشــكاوى المســتجيبة لإلنــاث ذوات اإلعاقــة واعتمــاد التواصــل اإللكترونــي 
كتواصــل رســمي بيــن جهــاز الشــرطة ومؤسســات قطــاع العدالــة والقطاعــات األخــرى 

لضمــان الســرعة واالســتجابة.

وضع استثناءات لسياسة التنقالت للجهاز الشرطي حيث أن رفع القدرات للعامالت والعاملين   o
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فــي المجــال مســألة مكلفــة وتأخــذ وقتــا طويــاًل ومــن األفضل اســتثمارها بأقصــى الدرجات. 
العامــة  التنميــة والنيابــة  بيــن الشــرطة ووزارة  تطويــر مذكــرات تفاهــم وآليــات عمــل   o
ووزارة الصحــة والمؤسســات التــي تقــدم الخدمــات لإلنــاث ذوات االعاقــة بحيــث تضمــن 
ــذوي/ات اإلعاقــة ، ومترجــم/ة لغــة  ضــرورة وجــود مرشــدة المــرأة ومرشــدة متخصصــة ل
إشــارة ووكيــل نيابــة حمايــة األســرة وطبيــب داخــل مركــز الخدمــات المشــتركة بشــكل دوري 

ــك. ــر كافــة االحتياجــات اللوجســتية الالزمــة لذل ومنتظــم والعمــل علــى توفي

تقييــم التجربــة فــي مركــز الخدمــات المشــتركة والوقــوف علــى الــدروس المســتفادة   o
والعمــل علــى وجــود مركــز شــبيه فــي كل محافظــة.

تهيئــة وموائمــة أماكــن مخصصــة الســتقبال اإلنــاث ذوات االعاقــة فــي كافــة مراكــز   o
والخصوصيــة. الســرية  يراعــي  بمــا  الشــرطة 

دعــم برامــج اإلشــراف والمتابعــة للحــاالت داخــل الشــرطة والعمــل علــى تطويــر الهيــاكل   o
التنظيميــة واإلجــراءات لتنفيــذ ذلــك.

وضــع خطــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال اإلعاقة لتعميــم خدمات   o
حمايــة األســرة فــي الشــرطة، باإلضافــة الــى موائمــة أدوات تقديــم الشــكاوى لتنســجم 

مــع كافــة أنــواع اإلعاقــة .

5.4  توصيات وتدخالت وزارة شؤون المرأة.

االســتمرار فــي التنســيق بيــن المؤسســات فــي القطاعــات الثالثــة )بمــا فــي ذلــك   o
المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة( مــن أجــل الوصــول إلــى وضــوح وفهــم مشــترك 
ــة  ــاث ذوات اإلعاق ــي بمــا يســتجيب لإلن ــل الوطن ــل نظــام التحوي ــات تعدي لكافــة متطلب
ورفــع جاهزيتــه، واإلتفــاق علــى األدوار والمســؤوليات وعلــى تفعيل دور الوزارة الرســمي 

لتعديــل النظــام وبعدهــا  متابعــة وتنفيــذ النظــام.

قيــادة الجهــود الحكوميــة واألهليــة المشــتركة لحــث صنــاع القــرار علــى تبنــي أكبــر ودمــج   o
أنظمــة الشــكاوى والتحويــل المســتجيبة لإلنــاث ذوات اإلعاقــة فــي كافة الخطــط القطاعية 

والوطنيــة وتخصيــص الموازنــات الالزمــة.

العمــل مــع اللجنــة الوطنيــة العليــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة وكافــة المؤسســات   o
ذات العالقــة علــى الدفــع مــن أجــل تغييــر القوانيــن التــي مــا زالــت تعــزز البيئــة المواتيــة 

الســتمرار العنــف ضــد اإلنــاث  ذوات اإلعاقــة كقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف.

االســتمرار فــي الســعي الســتكمال العمــل علــى دليــل لنظــام إجــراءات موحــد ومتفــق   o
عليــه مســتجيب الحتياجــات اإلنــاث ذوات اإلعاقــة بيــن كافــة األطــراف ذات العالقــة، 

والعمــل علــى اعتمــاده.

ــاث  ــة بمــا يســتجيب لحاجــات اإلن االســتمرار فــي الســعي إلنشــاء نظــام الرصــد والرقاب  o
اإلعاقــة. ذوات 

تعميــم دور اللجنــة الفنيــة التــي أنشــأتها الــوزارة ووضــع خطــة لعملهــا لرصــد وإدمــاح   o
احتياجــات اإلنــاث ذوات اإلعاقــة فــي عملهــا ودعــم جهودهــا ونتائــج عملهــا.
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