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شكر وتقدير
من  للعديد  بالفضل  ندين  ونحن  مجاعي،  جهد  نتاج  هو  حمور  مركز  وإجراءات  سياسات  تقييم  إن 
األشخاص الذين قدموا مسامهاهتم ومالحظاهتم ودعمهم بسخاء وبمهنية عالية طوال عملية التقييم. 
نقدم شكرنا اخلاص لفريق مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف األرض الفلسطينية املحتلة، والذين قدموا 
من  املستمد  اإلهلام  جمرد  أو  والفني،  اللوجستي  الدعم  أو  األفكار  أو  التعليقات  أو  اخلطية  املسامهات 
عملهم امللتزم يف امليدان. نشكر كل من شاركوا يف عملية التقييم ونود أن نخص بالذكر املسامهات التالية:

للمسامهات واملالحظات عىل التقرير
مركز حمور: النساء والفتيات النزيالت يف مركز حمور، عىل شجاعتهن واستعدادهن للتعبري بانفتاح عن 
وسالمتهن؛  حياهتن  نوعية  عىل  حمور  مركز  خدمات  أثر  عن  صادقة  مرجتعة  إفادة  وتقديم  احتياجاهتن 
وعىل  العنف،  ضحايا  النساء  ومحاية  لدعم  االستثنائية  جهودهن  عىل  بأكمله،  حمور  مركز  عمل  وفريق 
مشاركتهم املهنية يف هذا التقييم؛ وبياتريس روشيه، عىل تقديم بيانات خلفية تكميلية ومعلومات مجعتها 

أثناء فرتة مترهنا العميل يف مركز حمور.
وزارة الشؤون االجتامعية: السيدة ماجدة املرصي، معايل وزيرة الشؤون االجتامعية، لدعمها لعمليات 
حول  املهمة  مالحظاهتا  عىل  والطفل،  األرسة  محاية  عام  مدير  املغريب،  كوثر  ود.  للمؤسسات؛  التقييم 
اإلنجازات والفجوات بخصوص عمليات مركز حمور، وخاصة عىل الدعم الذي قدمته يف تيسري وصول 
الشؤون  وزارة  يف  املساعد  الوكيل  الديك،  داوود  والسيد  أرحيا؛  الطوارئ" يف  "مركز  إىل  التقييم  فريق 
"بيت  االجتامعية، عىل جتميع تعليقات الوزارة اإلمجالية عىل التقييم؛ والسيدة أمل عايش، مديرة مركز 

الفتيات"، عىل تقديم رؤيتها املهمة يف خدمات اإليواء للقارصات اللوايت يقعن ضحايا للعنف.
مؤسسة دفرنسا دونا: السيدة سابرينا فراسكا، املنسقة الفنية املحلية؛ ود. أيرين أجنيللو، املعاجلة النفسية 
تأسيس مركز  بعملية  الصلة  املعلومات ذات  النفس والنوع االجتامعي، عىل  املسؤولة يف علم  واخلبرية 
الفنية من أجل تنفيذ السياسات  حمور، وعىل املشاطرة بتقييمهام املختص الحتياجات طاقم مركز حمور 

واإلجراءات السليمة بفاعلية.
وزارة الداخلية: الرائد فادي ربايعة، إدارة التخطيط االسرتاتيجي، مدير دائرة التخطيط القانوين؛ واملقدم 
حول  قدماها  التي  املرجتعة  اإلفادة  عىل  الفلسطينية،  الرشطة  يف  األرسة  محاية  وحدة  مدير  معمر،  وفاء 
ومركز  الفلسطينية  املدنية  الرشطة  بني  والتنسيق  وحتويلها  للحاالت  اخلطر  تقييم  وإجراءات  ممارسات 

حمور.
مكتب التعاون اإليطايل: السيدة كارال باجانو، مستشارة النوع االجتامعي.

املؤسسات األهلية: مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي، مركز سوا – كل النساء معًا اليوم وغدًا، 
حضانة العائلة املقدسة لألطفال يف بيت حلم، ومركز بيلسان للفتيات يف النارصة.

للدعم املايل
حكومة إيطاليا، وزارة اخلارجية، اإلدارة العامة للتعاون والتنمية، اجلهة املانحة ملرشوع "مركز حمور" منذ 
سنة 2004، هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ أيلول/سبتمرب 2008 )يف ذلك الوقت من خالل صندوق 

األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة، املعروف باسم اليونيفيم(.
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ملخص تنفيذي
افتتح مركز حمور أبوابه يف شباط/فرباير 2007 سعيًا لتحقيق رسالة التصدي لظاهرة العنف القائم عىل النوع 
العنف من خالل  منع  العمل عىل  بطريقة شمولية. وشمل ذلك  املحتلة  الفلسطينية  االجتامعي يف األرض 
تعزيز ثقافة عالقات أرسية حساسة للنوع االجتامعي وخالية من العنف، إىل جانب العمل من أجل محاية 
ومتكني النساء واألطفال ضحايا العنف. سعى املركز أيضًا إىل منارصة تبني سياسات وقوانني وطنية لضامن 
أمان وكرامة، وإىل وضع حد إلفالت  العيش يف  العنف عىل احلق يف  النساء والفتيات من ضحايا  حصول 
مرتكبي العنف من العقاب. عملت املؤسسات الرشيكة احلكومية واألهلية، الوطنية والدولية بال كلل عىل 
ملا  افتتاحه،  منذ  املأوى،  بنجاح. وقد وفر مركز حمور  األهداف  لتحقيق هذه  املاضية  العرش  السنوات  مدى 

يقارب 150 امرأة و40 طفاًل من ضحايا العنف.
هيدف مرشوع مركز حمور يف هناية املطاف إىل وضع معايري مهنية قائمة عىل حقوق اإلنسان لسياسات احلامية 
واخلدمات املوجهة للنساء واألطفال ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة. للمساعدة يف التوصل إىل 
هذا اهلدف، تم وضع املجموعة األصلية من سياسات وإجراءات مركز حمور بني عامي 2005 و2006 لتمثل 
التطويرات املستقبلية عىل أساس احتياجات العمل الفعيل."  أمام  املركز، مفتوحة  أولية لفريق  "مرجعية مهنية 
وقد أعرب فريق اخلرباء الذين وضعوها يف املرة األوىل عن "األمل يف أن تصبح هذه األنظمة دلياًل وطنيًا جلميع 

املنظامت العاملة يف جمال محاية األرسة الفلسطينية من كافة أشكال العنف."1
يف عام 2010، وبعد ثالث سنوات عىل عمل مركز حمور، اتفقت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
– هيئة األمم املتحدة للمرأة، مكتب األرض الفلسطينية املحتلة، ووزارة الشؤون االجتامعية  ومتكني املرأة 
وامتثاهلا  وكفاءهتا  فعاليتها  لتقييم  حمور  مركز  وإجراءات  لسياسات  شاملة  مراجعة  إجراء  عىل  الفلسطينية 
لدعم  أخرى  مراكز  إلنشاء  نموذجًا  لتصبح  تطويرها  يف  األوسع  اهلدف  نحو  سعيًا  اإلنسان  حقوق  ملعايري 
خربة  ذات  مستقلة  دولية  مستشارة  مع  التعاقد  تم  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  يف  العنف  ضحايا  النساء 
وذلك  التقييم،  عملية  لقيادة   ، كرايتون  جوان  للعنف،  املناهضة  والسياسات  اخلدمات  جمال  يف  متخصصة 

بدعم من أخصائي التقييم الوطني عامر مايض.
أجري التقييم عىل مدى فرتة أربعة أشهر، من حزيران/يونيو إىل أيلول/سبتمرب 2010 ، باتباع إطار شمويل 
وتشاركي متنوع األساليب، تضمن مراجعة لألدبيات، وتدقيقًا للسالمة التنظيمية، وعينة من ملفات مركز 
مع  عمل  وور	  ومقابالت  واجتامعات  للموقع  عديدة  زيارات  من  تكون  تقييميًا  ميدانيًا  وعماًل  حمور، 
جمموعات بؤرية. إن نتائج التقييم الرئيسية هي تسليط الضوء عىل االنجازات والنتائج، إىل جانب الثغرات 
يويص  النتائج،  هذه  إىل  واستنادًا  وإجراءاته.  حمور  مركز  سياسات  تنفيذ  و/أو  صياغة  يف  القصور  وأوجه 

التقييم أيضًا بخطوات للتحسني والتنقيح.
كشف التقييم عددًا من النجاحات التي حققها مركز حمور يف مساعدة النساء ضحايا العنف، بام يف ذلك ردود 
الفعل اإلجيابية من املستفيدات، واستخدام املركز لنهج مرتكز إىل املرأة، ووجود طاقم يتمتع باملهارات العالية 
واملهنية يعمل حتت ضغط كبري ويتعامل مع حتديات متعددة يف وقت واحد. وأظهر التقييم أن مركز حمور قد 
ساعد بالفعل بعض النساء يف احلصول عىل العدالة، وساعد بعض النساء عىل االندماج من جديد مع أرسهن 
بنجاح، وتوصل إىل طرق بديلة لتمكني املرأة من عيش حياة حرة ومستقلة خارج املركز عندما مل تكن إعادة 

االندماج يف األرسة ممكنة.
بالنسبة للثغرات املكتشفة يف سياسات وإجراءات وممارسات مركز حمور، والتي تم حتديدها يف نتائج التقييم، 
مخسة  حتديد  تم  الثغرات،  هذه  بني  ومن  ذلك،  مع  حتسينها.  هبدف  شاملة  وتوصيات  اقرتاحات  تقديم  تم 
القصري، ويشمل  املدى  التعديالت عليها يف  للعمل عليها برتكيز ومراجعتها وإدخال  أولوية  جماالت ذات 
امليداين،  والعمل  احلاالت؛  وتدبري  واالتصاالت،  اإلدارية  واملهام   ، واإلدارة  حمور،  مركز  حاكمية  ذلك 

والطاقم.

1  من مقدمة دليل السياسات واإلجراءات ملركز حمور.
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العنف ضد النساء يف األرض الفلسطينية املحتلة. 1
متكامل  بنظام  تتأثر  خاص،  بشكل  مهددة  فئة  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  والفتيات  النساء  تعد 
النوع  عىل  القائم  األرسي  والعنف  اإلنسانية،  واألزمة  السيايس،  العنف  تشمل  التي  لالنتهاكات 

االجتامعي. 
إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة

إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة  "أي فعل عنيف تدفع 
للمرأة، سواء من الناحية اجلسامنية أو اجلنسية أو النفسية بام يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو 

القرس أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة."
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 104/48، 20 كانون أول/ ديسمرب 1993

ويمكن تصنيف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األرض الفلسطينية املحتلة، عرب الفئات العمرية، 
عىل النحو التايل: 

• االعتداء اجلسدي، مثل الرضب واإلصابة.	
• االعتداء اجلنيس، ويضمن االغتصاب واالعتداء اجلنيس وسفاح ذوي القربى.	
• الفتاة من 	 أو  املرأة  املتعمد لسمعة  اللفظية واإلهانات، والتشويه  النفيس، مثل االعتداءات  اإليذاء 

خالل نرش الشائعات والنميمة، وتعزيز الصور النمطية السلبية القائمة عىل النوع االجتامعي.
• التهديد وحماوالت القتل، بام يف ذلك "اجلرائم املتعلقة بالرشف"، والتي يمكن أن ترتجم إىل أقىص 	

ممارسات القتل ألسباب تتعلق بـ"الرشف" وحاالت االنتحار الناجتة عن ظروف العنف ضد املرأة.
هناك نقص يف توفر أرقام شاملة وحمدثة عن عدد حاالت العنف القائمة عىل النوع االجتامعي يف األرض 

الفلسطينية املحتلة، بسبب النقص يف مجع بيانات دقيقة واالختالفات يف تعريف العنف وماذا يشمل. 
التقييم،  مقابلتهم يف جمرى هذا  الذين متت  العنف  النساء ضحايا  العاملون مع  املهنيون  به  أفاد  ملا  وفقًا 
ترتفع حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكل خاص يف صفوف الفتيات بني 12 و 18 سنة، 
الاليت يقعن ضحية انتهاكات جسدية وجنسية. ويكون الذكور من األقارب املرتكبني الرئيسيني للعنف: 
الضحايا عمومًا،  الزوج. وبسبب صغر سن  الزوج وأقارب  إىل  باإلضافة  العم،  اآلباء واألخوة وأبناء 
وعدم وجود موارد مالية لدهين، باإلضافة إىل البيئة املنزلية التي ترتكب فيها أعامل العنف، جتد الفتيات 

والنساء صعوبة كبرية يف االتصال باملؤسسات للحصول عىل املساعدة. 
وعىل الرغم من أن "مشاهدة العنف" ال تصنف رسميًا عىل أهنا إساءة، فإن أطفال الضحايا يتأثرون من 
أعراض الصدمة نفسها. وذلك بدوره يزيد العبء الواقع عىل العديد من النساء ضحايا العنف بصفتهن 

الطرف الرئييس الذي يتعهد األطفال بالرعاية. 
ثمة عامل آخر يضاعف اإليذاء الذي تتعرض له النساء الضحايا، وهو ضعف الشبكات االجتامعية، مما 
يساهم يف وصمهن وعزهلن بقدر أكرب. عندما يقرتن هذا باحلالة السياسية املتدهورة، كتلك التي تسود يف 
األرض الفلسطينية املحتلة، تصبح هناك حاجة يف الكثري من األحيان إىل التدخل الفوري والفعال إلنقاذ 

حياة النساء.
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مقتطفات من تقرير املقرر اخلاص عن "العنف ضد املرأة، أسبابه ونتائجه
النساء من متييز متعدد الطبقات ""يف تقاطع االحتالل واملجتمع األبوي، تعاين 

وأشكال متعددة من العنف."
"سامهت عقود من االحتالل اإلرسائييل لألرض الفلسطينية املحتلة، واستخدام القوة والتدابري 

األمنية الصارمة، جنبا إىل جنب مع أشكال املقاومة التي يثريها ذلك، يف خلق منا	 من العنف املرشع 
بوصفه وسيلة لتسوية النزاعات."

البالغني يف املجتمع، والتي تؤثر  "وقد سامهت وفاة أو سجن أو بطالة العديد من األعضاء الذكور 
عىل مجيع املناطق يف األرض الفلسطينية املحتلة، يف زيادة حالة الفقر والتوترات االجتامعية التي تسهم 
يف زيادة العنف األرسي... وبالتوازي مع هذا، أسفر استخدام األرايض واملياه والغذاء، وهدم املنازل 

وتدمري االقتصاد العام كسالح ضد السكان اخلاضعني لالحتالل، عن تدهور الظروف املعيشية يف 
األرض الفلسطينية املحتلة. إذ يفاد بأن 60 باملائة من الشعب الفلسطيني يعيشون حتت خط الفقر."

املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة، شباط/ فرباير 2005

النظام  القائمة وهيكلية  القوانني  إنفاذ  والصعوبات يف  الفلسطينية  القانونية  النصوص  الفجوات يف  إن 
القضائي احلايل يف األرض الفلسطينية املحتلة تعرض النساء ألشكال خمتلفة من التمييز واإلساءة والعنف، 
الفلسطينية  األرض  يف  قانوين  اتساق  عدم  هناك  خطري.  بشكل  اإلنسانية  وحقوقهن  كرامتهن  وهتدد 
املحتلة، حيث ترسي قوانني خمتلفة )مثل الرتكية، والربيطانية، واألردنية، واملرصية، واإلرسائيلية( عىل 
املناطق املختلفة يف األرض الفلسطينية املحتلة، إذ ختتلف القوانني السارية ما بني الضفة الغربية وقطاع 
غزة . ثانيًا، تعرض حقوق املرأة لقيود بسبب استمرار الثقافة األبوية التي تتعرض النساء يف ظلها للتمييز، 
عىل الرغم من أن القانون األسايس الفلسطيني ينص عىل الديمقراطية واملساواة واحرتام احلرية الفردية. 
ثالثًا، إن النظام القانوين القائم يوفر للقضاة حرية كبرية يف حكمهم، سواًء من حيث تقييمهم للقضايا أو 

يف قرارهم بشأن التدابري القانونية التي جيب أن تتبع يف شتى الظروف.
كأداة  )سيداو(  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  استخدام  تم  العاملي،  الصعيد  عىل 
واحلكومات  النسائية  اجلامعات  مع  العامل  حول  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  وعملت  اإلنسان.  حلقوق 
هبا.  للنهوض  والسياسات  القوانني  ووضع  الوطني،  الصعيد  عىل  االتفاقية  تنفيذ  يف  النواقص  لتحديد 
ويف بعض الدول العربية، مجعت هيئة األمم املتحدة للمرأة معًا شبكة من اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان 

اخلاصة باملرأة وسيداو، يف حماولة ملنارصة التصديق عىل االتفاقية دون حتفظات. 
أما يف األرض الفلسطينية املحتلة، فمع أن السلطة الفلسطينية ليست يف وضع يسمح هلا بالتصديق عىل 
االتفاقيات الدولية، ألهنا ال متلك صفة دولة، إال أن الرئيس حممود عباس قد وقع عىل اتفاقية سيداو يف 
8 آذار/مارس 2009، معلنًا عن االلتزام الرسمي للسلطة الفلسطينية باحرتام حقوق اإلنسان للمرأة 
النسائية يف حتقيق هذا  واملنظامت  املرأة. وقد سامهت اجلامعات  التمييز ضد  كافة أشكال  والقضاء عىل 
األرسة"  "قانون  إصالح  نحو  املوجه  النشاط  وخاصة  النشاط،  من  طويلة  سنوات  عرب  املهم  اإلنجاز 
الفلسطيني احلايل. وال تزال اجلهود مستمرة لسن التعديالت مع أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني. 
ويدعم مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف األرض الفلسطينية املحتلة اجلهود التي تبذهلا احلركة النسائية 
من خالل دعم إعداد وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية، التي تستند إىل مبادئ سيداو وغريها من املعايري 
املبادرة يف رشاكة بني املنظامت األهلية ووزارة شؤون املرأة،  الدولية حلقوق اإلنسان. جيري تنفيذ هذه 



مركـز حمـور تـقييم السيـاسـات واإلجـراءات 11

حتمي  التي  الترشيعات  وصياغة  القانوين  اإلصالح  أجل  من  القوانني  لواضعي  املشورة  تقديم  هبدف 
حقوق املرأة الفلسطينية. إال أنه وبسبب عدم االستقرار السيايس يف األرض الفلسطينية املحتلة، أوقفت 
هذه العمليات عىل املستويات الشعبية والسياسية مؤقتًا. وبالتايل، ما زالت املؤسسات الفلسطينية، وال 
سيام عىل املستوى احلكومي، تواجه صعوبات عندما يتعلق األمر باختاذ اإلجراءات وتويل املسؤولية يف 

حاالت العنف ضد املرأة. 
للمرأة، يف وقت  املتحدة  الفلسطينية بدعم من هيئة األمم  السلطة  بالرتحيب، تشارك  ويف تطور حيظى 
كتابة هذا التقرير، يف عملية وضع اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة حتت قيادة وزارة شؤون 
املرأة وبالتشاور مع مجيع الوزارات ذات الصلة، واملنظامت النسوية واملدنية، واملجتمع املدين الفلسطيني 

بشكل عام، والنساء ضحايا العنف والناجيات من العنف.2
مرشوع "مركز حمور حلامية ومتكني املرأة واألرسة". 2

قبل البدء بمرشوع مركز حمور، كانت األرض الفلسطينية املحتلة تعاين من نقص شديد يف املرافق الفعالة 
واملتخصصة للتعامل مع النساء واألطفال الذين يقعون ضحية العنف القائم عىل النوع االجتامعي بطريقة 
مؤهلة وشاملة، ووفقًا ملعايري حقوق اإلنسان الدولية. يف غياب هذه اخلدمة، كان لدى الفتيات والنساء 
للضحايا،  اإلرشاد  خدمات  توفري  يتم  كان  األحيان،  من  كثري  ويف  للغاية.  حمدودة  خيارات  وأطفاهلن 
العمرية األصغر  املوجودة تستهدف املجموعة  ولكن دون توفري فرصة لإليواء. وكانت مرافق اإليواء 
سنًا )اقل من 18 سنة(، ولكنها تصنفهم عىل أهنم قرص لدهيم مشاكل األحداث أو أطفال مهملون وليس 
النوع االجتامعي. وكان يتم أحيانًا إيداع الضحايا األكرب سنًا يف مصحات  القائم عىل  كضحايا للعنف 
األمراض النفسية أو مراكز الرشطة أو السجون، باعتبارها اخليارات "اآلمنة" الوحيدة املتاحة. وبسبب 
االفتقار إىل اخلربة الفنية واملرافق املتخصصة، أسفرت اجلهود السابقة إلقامة بيوت آمنة صغرية للنساء 

والفتيات ضحايا العنف األرسي، حتى اآلن، عن نتائج جزئية وحمدودة.
إن فكرة مركز حمور كمركز وطني متخصص ومتعدد الغايات يتصدى لظاهرة العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي بطريقة كلية قد اقرتحتها وزارة الشؤون االجتامعية عىل احلكومة اإليطالية يف سنة 2000. 
ويف سنة 2001، كلفت احلكومة اإليطالية فريقًا من األكاديميات واملهنيات الفلسطينيات املتخصصات 
املجتمعية  والتوقعات  القوي  االحتياج  عىل  الدراسة  نتائج  وأكدت  للمرشوع.  إمكانية  دراسة  بإعداد 

العالية لتأسيس مركز متخصص ملناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

2  االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة تم املصادقة عليها يف جملس الوزراء الفلسطيني يف يناير 2011 
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التوصيات املقدمة من
"دراسة اإلمكانية إلنشاء مركز إرشاد للنساء يف ظروف صعبة"

تأسيس "مركز إرشاد للنساء يف ظروف صعبة" يف حمافظة بيت حلم.. 1
تأسيس إطار سياسات وطنية فلسطينية حلامية النساء واألطفال املعنفني، بام يف ذلك:. 2

• ترشيعات وقوانني ضد أي نوع من العنف واالعتداءات؛	
• إجراءات لنظام حتويل بخصوص حاالت النساء والقرص املعنفني؛	
• أهلية النساء الضحايا للحصول عىل خدمة إيواء؛	

ضامن التنسيق والتعاون بني الوزارات واملؤسسات األهلية واجلامعات لوضع اسرتاتيجية وهنج . 3
مشرتك يف مكافحة العنف ضد املرأة.

تعزيز املبادرات الرئيسية لرفع مستوى جودة اخلدمات املهنية املقدمة للنساء املعنفات، وخاصة . 4
من خالل تدريب املهنيني ضمن القطاعني األهيل والوزاري، والعمل عىل تبني ممارسات مبتكرة 

وبرامج وقائية.
تطوير فهم أفضل للعواقب األعم للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل األرسة ككل واملجتمع.. 5
إيالء اهتامم خاص للوقاية من العنف ضد القرص.. 6
يف . 7 املعنفني  واألطفال  النساء  مع  تعمل  التي  القائمة  واخلدمات  النسوية  املنظامت  عمل  تقييم 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
معلومات . 8 لتوفري  عملية  وجهة  وذات  ومركزة  التخصصات  متداخلة  بحثية  دراسات  إجراء 

وصفية للمشاكل املتعلقة باإلساءة للنساء واألطفال.
الضحايا بحيث يستخدم من . 9 النساء  للملفات والتوثيق بخصوص حاالت  تعزيز نظام خاص 

قبل خمتلف املنظامت واملؤسسات التي تتعامل مع هذه احلاالت.
ف. مخيس، ن. شلهوب-كفوركيان، هـ. سلامن، إ. مرصي، إ. فييض

حزيران/يونيو 2001

الشؤون االجتامعية والرشطة  يف سنة 2001، أجريت عملية تشاور طويلة بمشاركة ممثلني عن وزارة 
املدنية الفلسطينية ووزارة العدل ووزارة التخطيط ووزارة الرتبية والتعليم العايل، باإلضافة إىل جمموعة 
اخلبريات اللوايت أجرين دراسة اإلمكانية، واملجموعة الفلسطينية التي تشكل مظلة للمنظامت النسوية، 
دونا.  ديفرنسا  املتخصصة  اإليطالية  األهلية  املؤسسة  من  خبريات  من  ووفد  املرأة"،  شؤون  "طاقم 
كان اهلدف من هذه العملية التشاورية االتفاق عىل اسرتاتيجية مشرتكة لتأسيس أول مركز متخصص 
بمناهضة العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة. وتم إجراء تقييم متعمق خلصوصية السياق الفلسطيني 
وفقًا لإلفادة املرجتعة من مجيع املنظامت واملؤسسات املشاركة. ولضامن تقبل املجتمع، تقرر أن يتم إنشاء 
مركز مكون من قسمني: قسم داخيل يعمل كمركز إيواء للنساء واألطفال ضحايا العنف، وقسم خارجي 

يقدم شتى اخلدمات املجتمعية.
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يف أعقاب مرحلة التقييم والتشاور، وبعد احلصول عىل مصادقة احلكومة اإليطالية، تم التربع بمنحة تبلغ 
قيمتها قرابة ثالثة ماليني دوالر أمريكي من خالل صندوق ائتامن لدى البنك الدويل لبناء وتنفيذ "مركز 
إرشاد للنساء يف ظروف صعبة" يف حمافظة بيت حلم، عىل قطعة أرض تربعت هبا بلدية بيت حلم. حسب 
املجتمعي واحلساسية  القبول  ناحية حتقيق  األنسب من  بيت حلم هي  منطقة  أن  تبني  اإلمكانية،  دراسة 
املؤسسية ملشكلة العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتوفر املوارد املهنية. تم تنفيذ املرشوع بني 2004 
و2007 بواسطة املؤسسة األهلية النسوية "مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي" واملؤسسة النسوية 
اإليطالية "ديفرنسا دونا"، واملتخصصة يف جمال إدارة املراكز املناهضة للعنف. عملت املؤسستان األهليتان 

مع وزارة الشؤون االجتامعية يف تعاون وتنسيق وثيقني.
ومتكني  محاية  خدمات  جيمع  الغربية  الضفة  يف  العنف  ملناهضة  جتريبي  مركز  تأسيس  إىل  املرشوع  أدى 
جانب  إىل  املجتمع،  ورفاه  املجتمعية  للتوعية  موجهة  خدمات  مع  العنف  ضحايا  واألطفال  النساء 
الوظائف عىل مساحة  بناء مرفق متخصص ومتعدد  العنيف. تم  السلوك  اإلرشاد األرسي للوقاية من 
تم تدشني  املركز.  أهداف  أساس  إعداده عىل  تم  لتصميم معامري حمدد  وفقًا  مربع  تقارب 1800 مرت 
حمور  كلمة  اختيار  تم  واألرسة."  املرأة  لتمكني  حمور  "مركز  اسم  حتت   2007 شباط/فرباير  يف  املركز 
النوع االجتامعي يف عملية  القائم عىل  العنف  املحورية حلل مشكلة  األمهية  إىل  للمركز لإلشارة  كاسم 

النامء االجتامعي للمجتمع الفلسطيني.
تم بعناية اختيار جمموعة مكونة من 22 امرأة من املجتمع وتدريبهن ملدة ثالثة أشهر حمليًا ويف إيطاليا، 
مركز حمور  العامل يف  الطاقم  يتكون  األول/أكتوبر 2006. حاليًا،  امليدان يف ترشين  العمل يف  وبدأن 
البيت اآلمن، ومنسقة الربامج امليدانية، ومسؤولة إدارية، وحماسبة، وأربع  من مديرة املركز، ومسؤولة 
لصالة  ومدربة  وحماميتني،  لألطفال،  ومربيتني  اجتامعيات،  مرشدات  ومخس  اجتامعيات،  أخصائيات 

األلعاب الرياضية، وأعضاء آخرين يف الطاقم ألعامل الصيانة والنظافة واألمن.
تتضمن مرافق املركز ما ييل:

• مركز إيواء للنساء )مع أطفاهلن( والفتيات ضحايا العنف )غرف نوم حلوايل 35 شخصًا(؛	
• مركز إرشاد يقدم اإلرشاد االجتامعي والنفيس والقانوين، واإلرشاد املهني حول الوالدية والطفولة 	

لألرس التي تعاين من الضائقة االجتامعية؛ 
• حضانة صغرية ألطفال املستفيدات من حمور؛	
• )القاعة 	 املجتمعية  األنشطة  وشتى  الوقائية  للربامج  مقعد(   100 )حوايل  األغراض  متعددة  قاعة 

مزودة بشاشة عرض وجهاز عرض وأجهزة صوت ومقاعد ومناضد وأجهزة كمبيوتر( ؛
• صالة رياضة صغرية لنساء املجتمع؛	
• مقصف؛	
• مكاتب إدارية.	

يف 2008، خصصت احلكومة اإليطالية متوياًل جديدًا يقارب مليوين يورو لتتم إدارته عىل شكل مرشوع 
من ثالث سنوات من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة لتنفيذ خدمات مركز حمور وأنشطته. هدفت هذه 
املرحلة الالحقة من املرشوع إىل متتني خربة مركز حمور كنظام محاية مهني وفعال ومستدام، مع العمل عىل 
وضع معايري وطنية قائمة عىل حقوق اإلنسان لسياسات وخدمات احلامية التي تتصدى للعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي يف األرض الفلسطينية املحتلة. وعىل أساس هذا اهلدف، وقعت هيئة األمم املتحدة 



14

مع  اتفاقية   2009 شباط/فرباير  يف  للمرأة 
اهليئة  أصبحت  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
بموجبها مسؤولة عن تنفيذ املرشوع وتقديم 
حمور،  ملركز  املتخصصة  الفنية  املساعدة 
وأصبحت  املرشوع،  يف  للرشكاء  وكذلك 
وزارة الشؤون االجتامعية مسؤولة عن تقديم 
إعداد  جانب  إىل  للمركز،  املؤسيس  الدعم 
سياسات مفصلة خلدمات احلامية املتخصصة 

التي تستهدف النساء ضحايا العنف.

سياسات وإجراءات مركز حمور. 3
3.1 التطور األويل )2005-2006( واملراجعة العامة األوىل )2010(

وضعت السياسات واإلجراءات ملركز حمور بني سنتي 2005-2006 بواسطة فريق من خرباء وطنيني 
ودوليني لكي تكون بمثابة "مرجع مهني أويل لفريق العمل يف املركز، مفتوح للتطويرات املستقبلية بناًء 
عىل احتياجات العمل الفعيل." مع الطموح ألن "يصبح دلياًل وطنيًا جلميع املنظامت العاملة يف جمال محاية 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  من  مهنيني  اخلرباء  فريق  العنف." ضم  أشكال  كافة  من  الفلسطينية  األرسة 
الدولية  األهلية  واملؤسسة  واالجتامعي  القانوين  لإلرشاد  املرأة  مركز  الفلسطينية  األهلية  واملؤسسة 
الرشكاء  شكلت  التي  املؤسسات  هذه  للعنف.  املناهضة  املراكز  إدارة  يف  املتخصصة  دونا"،  "دفرنسا 
لتأسيس مركز حمور )2004-2007(، انضمت إىل جلنة رسمية  األساسيني يف مرحلة املرشوع األوىل 
صادق عليها وزير الشؤون االجتامعية السابق د. حسن أبو لبدة. كانت عملية إعداد سياسات وإجراءات 
الوطنية  التجارب  خمتلف  من  مستفادة  ودروس  معلومات  مجع  إىل  وأدت  واسع  بشكل  تشاركية  حمور 

والدولية يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة. وقد تم تنفيذ اخلطوات التالية بالتحديد:
• التشاور مع األجهزة األمنية الفلسطينية؛ 	
• التشاور مع وزارة شؤون املرأة الفلسطينية؛	
• التشاور مع املؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة وتعزيز حقوق 	

اإلنسان؛
• التشاور مع خرباء وأكاديميني وطنيني ودوليني يف جماالت العمل االجتامعي وعلم النفس واحلقوق؛	
• تبادل اخلربات مع مراكز إيواء يف إرسائيل وإيطاليا؛	
• املتعلقة 	 والوثائق  اإلرشادات  ذلك  يف  بام  العالقة،  ذات  والدولية  الوطنية  األدبيات  مراجعة 

بالسياسات لدى مراكز أخرى ملناهضة للعنف.
تم إنجاز السياسات واإلجراءات الرسمية ملركز حمور يف كانون ثاين/يناير 2006 وصادقت عليها وزارة 
العالقات األرسية  "دعم وتعزيز  املركز يف سعيه نحو حتقيق هدفه يف  الشؤون االجتامعية لتوجيه عمل 

" لدى وزارة الشؤون االجتامعية الفلسطينية 
رؤية تقوم عىل االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، 
وتوفري خدمات الرعاية االجتامعية للمجتمع 

الفلسطيني يف سياق التنمية الشاملة االجتامعية 
املستدامة، فضاًل عن اعتامد هنج قائم عىل 

احلقوق. هيف املركز ]حمور[ إىل دعم وتعزيز 
العالقات األرسية واحلد من ظاهرة العنف 
األرسي والدفاع عن حقوق وكرامة املرأة."

د. حممود اهلبا	
وزير الشؤون االجتامعية الفلسطيني السابق
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واحلد من ظاهرة العنف األرسي والدفاع عن حقوق وكرامة املرأة."3 تتم اإلشارة إىل هذه الوثيقة الرسمية 
يف بعض األحيان عىل أهنا "النظام الداخيل" ملركز حمور، ولكن يشار إليها يف هذا اإلصدار عىل أهنا دليل 
سياسات وإجراءات مركز حمور. وقد كان املقصود منها أن متثل إطارًا لكيفية عمل مركز حمور، بحيث 
تتم مراجعتها وتعديلها بناًء عىل املامرسات الفعلية للمركز والفجوات واالحتياجات الناشئة بخصوص 

احلامية.
يف سنة 2010، وبعد ثالث سنوات من عمل مركز حمور، كلفت وزارة الشؤون االجتامعية الفلسطينية، 
الفلسطينية املحتلة  املتحدة للمرأة يف األرض  الوزيرة احلالية ماجدة املرصي، مكتب هيئة األمم  بقيادة 
امليدانية االستطالعية  التجربة  بإجراء مراجعة وتقييم شامل لسياسات وإجراءات مركز حمور يف ضوء 
للمركز، من أجل قياس فعاليتها وكفاءهتا وامتثاهلا ملعايري حقوق اإلنسان الدولية. وبشكل أكثر حتديدًا، 

أجريت عملية التقييم وفقًا للتوجهات التالية:
• مراجعة سياسات وإجراءات مركز حمور يف صياغتها األصلية ويف تطبيقها الفعيل لضامن أهنا تؤدي 	

الغاية منها وتلبي احتياجات املستفيدات اللوايت يقصد منها أن ختدمهن وتدعمهن؛
• تقييم إىل أي مدى تسرتشد عملية اختاذ القرارات الفعلية وتستنري بسياسات املركز؛	
• حتليل إىل أية درجة تفرس إجراءات املركز اخلطوات املحددة التي يتخذها املركز لتنفيذ سياساته؛	
• تقييم وحتديد مكانة سياسات وإجراءات املركز باملقارنة مع إطار حقوق اإلنسان من أجل التأكد من 	

امتثاهلا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
• حتديد إمكانية استخدام سياسات وإجراءات مركز حمور كدليل وطني لتطوير منظامت مشاهبة يف 	

األرض الفلسطينية املحتلة.
هيدف التقييم يف املحصلة األخرية إىل تطوير سياسات وإجراءات مركز حمور إىل دليل وطني للمنظامت 
األخرى يف األرض الفلسطينية املحتلة التي تعمل يف جمال محاية النساء واألطفال واألرس من مجيع أشكال 

العنف.
التعيني املشرتكة بمسامهة من وزارة الشؤون  التقييم وبعد عملية  بعد إعداد بنود املرجعية املفصلة هلذا 
جوان  املستقلة  املستشارة  مع  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  تعاقدت  دونا،  دفرنسا  ومؤسسة  االجتامعية 
تم  كام  املهمة.  هبذه  تقوم  لكي  السياسات،  وتقييم  املرأة  ضد  العنف  يف  دولية  خبرية  وهي  كرايتون، 
استقطاب املستشار املحيل عامر مايض لدعم العملية باعتباره خبريًا معروفًا يف جمال التقييم يف األرض 

الفلسطينية املحتلة.
إطار  باتباع   ، أيلول/سبتمرب 2010  إىل  أربعة أشهر، من حزيران/يونيو  التقييم عىل مدى فرتة  أجري 
ومستندات  اخللفية  باملعلومات  املتعلقة  لألدبيات  مراجعة  تضمن  األساليب،  متنوع  وتشاركي  شمويل 
الربنامج ذات العالقة، ودراسة عينة من امللفات، وحتليل البيانات، ومراقبة املامرسات احلالية، وتدقيقًا 
البؤرية  املجموعات  ونقاشات  املنتظمة  شبه  واملقابالت  االجتامعات  من  عددًا  تضمن  كام  للسالمة. 
للموقع واجتامعات ومقابالت وور	  تقييميًا تكون من زيارات عديدة  التنظيمية، وعماًل ميدانيًا  مع 
عمل مع طاقم حمور واملستفيدات واملؤسسات الرشيكة يف املرشوع وغريهم من األطراف املعنية. وقد 
الصياغة  التي جرت استشارهتا خالل  لغالبية املؤسسات واملنظامت  الرئيسيني  املمثلني  تم االتصال مع 

3  د. حممود اهلبا	، وزير الشؤون االجتامعية الفلسطيني السابق.
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األولية لسياسات وإجراءات مركز حمور هبدف احلصول عىل مالحظاهتم ومسامهاهتم. يمكن االطالع 
عىل اخلطة الشاملة للتقييم يف امللحق 1 )من التقرير باللغة االنجليزية(

تدقيق السالمة يف التقييم  2-3
تضمن التقييم تدقيقًا معياريًا للسالمة التنظيمية. وسعى تدقيق السالمة إىل فهم كيف سامهت استجابات 
مركز حمور لتجربة املرأة املعاشة من العنف أو االعتداء يف حتويل هذه التجربة إىل قضية ومن ثم التصدي 
هلا من خالل استجابات تنظيمية، ثم فحص االستجابات التي استخدمها مركز حمور للتصدي للعنف 
واالعتداء باملقارنة مع غاياهتا املقصودة. وكان اهلدف من ذلك إبراز جوانب القوة والضعف املحددة يف 

هذه االستجابات التنظيمية، وخاصة فيام يتعلق بالسالمة واحلامية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
سعى تدقيق السالمة لإلجابة عن األسئلة األساسية بخصوص ممارسات مركز حمور وسياساته وإجراءاته 

وقواعده، مثل:
• هل هي تعزز سالمة املرأة ضحية العنف؟	
• هل هي متتثل ملعايري حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليًا؟	
• هل هي تزيد مساءلة مرتكبي العنف؟ 	

سيداو،  اتفاقية  مثل  الرئيسية،  اإلنسان  حقوق  أطر  عىل  مبنية  التدقيق  يف  املستخدمة  املعايري  كانت 
وبروتوكوالت سيداو االختيارية، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، واألهداف اإلنامئية لأللفية، وغريها من 

األدوات الدولية األخرى )اتفاقية حقوق الطفل، الخ(.
تدقيق السالمة عبارة عن عملية تنظر فيام إذا كانت الردود التي تم وضعها ملواجهة العنف واإلساءة تقوم 
بام أعدت ألجله، أي زيادة سالمة النساء املعرضات ملخاطر العنف/اإلساءة وزيادة مساءلة أولئك الذين 

يرتكبون مثل هذه االنتهاكات. 
مل هيدف تدقيق السالمة إىل انتقاد أفراد أو كفاءات فردية، بل نظر إىل أثر العمليات املؤسسية عىل حياة 
النساء والفتيات املترضرات من العنف واالعتداء. وبالتايل، فقد تفحص مركز حمور من ناحية النامذج، 
املوارد،  وتوزيع  اإلدارية،  واملامرسات  اهليئات،  بني  والروابط  والتدريب،  واإلجراءات،  والسياسات، 

والنظريات، والرسالة املؤسسية.
حدود التقييم  3-3

سارت عملية التقييم، بالنسبة للجزء األكرب منها، وفقًا للخطة التي أعدت من أجلها. ومع ذلك، هناك 
عدة عوامل جوهرية أدت إىل تأخري وتقييد العملية. من بني هذه العوامل سيادة روح العمل الطارئ يف 
املركز، والتي سببت أحيانًا تأخريًا يف إجراء مكونات العمل امليداين للتقييم داخل املركز، مما تسبب أحيانًا 
يف تأخري استخالص البيانات النوعية والكمية أو عدم اكتامله. كانت هناك أنشطة أخرى مقررة لعملية 
التقييم ولكن أصبح من الرضوري حذفها ألسباب منطقية، مثل ورشة عمل لألطفال املستفيدين من 
مركز حمور، إذ تبني أن غالبية األطفال املستفيدين يف الوقت الراهن دون السادسة من العمر. وواجهت 
عملية مراجعة عينات من ملفات احلاالت تعقيدات بسبب غياب نظام متبع وشمويل ألرشفة ملفات 
املمكن  غري  من  جعل  مما  بطالقة،  العربية  اللغة  جتيد  ال  التقييم  مستشارة  أن  بسبب  وكذلك  احلاالت، 
استخدام مرتجم  املناسب  أنه من غري األخالقي وغري  تقرر  إذ  املتاحة،  امللفات  عينة من مجيع  مراجعة 

خارجي لتفحص ملفات حلاالت حساسة للغاية.
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حقائق وأرقام من سنوات العمل الثالث األوىل ملركز حمور. 4
األرض  أنحاء  مجيع  من  والفتيات  النساء  من   148 حمور  مركز  آوى   ،2010 آذار/مارس   7 حتى 
اللوايت عانني من جمال واسع من العنف واالعتداءات. وقد تراوحت أعامرهن من  الفلسطينية املحتلة 
14 سنة إىل 40 سنة. وكانت الغالبية الكربى حتت 25 سنة من العمر، مع وجود نسبة مثرية للقلق دون 
الثامنة عرشة. تم حتويل هؤالء النساء والفتيات إىل حمور من قبل جمموعة متنوعة من املصادر، بام  سن 
تلقاء  من  الذايت  التحويل  جانب  إىل  أخرى،  ومنظامت  االجتامعية،  الشؤون  ووزارة  الرشطة،  ذلك  يف 
أنفسهن. وجئن إىل املركز من قرى وبلدات من خمتلف أنحاء الضفة الغربية )بام يف ذلك القدس(، حتى 
أنه يفاد بأن إحدى النساء جاءت من غزة. يف الفرتة من 2007 حتى 2009، جاءت أعىل نسبة من النساء 
والفتيات من رام اهلل وحميطها )21%(، وبيت حلم )21%(، واخلليل )15%(، وطولكرم )7%(. واجلدير 
باستمرار.  املركز من خميامت الالجئني ظل منخفضًا  اللوايت قدمن إىل  النساء والفتيات  بالذكر أن عدد 
يف الفرتة من 2007 حتى 2009 أيضًا، أفادت املستفيدات من حمور بأهنن عانني من جتارب العنف، بام 
يف ذلك العنف األرسي، االغتصاب واالعتداء اجلنيس، واملشاكل األرسية العامة، والبيع حتت مسمى 
الزواج، والتهديدات بالقتل، واالستغالل اجلنيس. وما ال متثله اإلحصاءات املتوفرة يف املركز أن نسبة 

عالية من النساء والفتيات يف حمور قد أفدن بأهنن عانني من أشكال متعددة من العنف. 4

4  ملزيد من البيانات الشاملة انظر امللحق 1.
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عن رشكاء مركز حمور
وزارة الشؤون االجتامعية

للسكان  االجتامعية  اخلدمات  تقديم  عن  املسؤولة  احلكومية  اهليئة  هي  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
الفلسطينيني، وهي تقدم املظلة املؤسسية لتنفيذ مرشوع مركز حمور منذ بدايته. والوزارة، وفقًا ملهمتها 
املؤسسية واالتفاقية املوقعة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 2009، مسؤولة عن تطوير السياسات 
املناسبة ملركز حمور، بالتنسيق والتعاون مع األطراف املعنية الفلسطينية ذات العالقة، بام يتامشى مع 
القوانني الوطنية، وكذلك مع معاهدات ومعايري حقوق اإلنسان الدولية التي تلتزم السلطة الفلسطينية 
هبا. تشغل وزارة الشؤون االجتامعية منصب نائب رئيس "اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة" 
التي تأسست يف 2008 بقرار من جملس الوزراء الفلسطيني وتقودها وزارة شؤون املرأة. تعترب هذه 
العنف ضد  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ  املسؤولة عن اإلرشاف عىل  الرشعية  اهليئة  اللجنة 

املرأة، والتي يعد تزويد النساء بخدمات مناهضة للعنف جزءًا أساسيًا منها.

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة – هيئة األمم املتحدة للمرأة
حمور  ملرشوع  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  مكتب  للمرأة،  املتحدة  األمم  هيئة  انضمت   ،2008 يف 
املقدمة من احلكومة اإليطالية، وتقدم املساعدة  الدور تدير األموال  التنفيذية. وهي يف هذا  اهليئة  بصفة 
اخلدمات  اإلنسان ضمن  معايري حقوق  تطبيق  املرشوع، مع ضامن  للرشكاء يف  والتوجيه عمومًا  التقنية 
والسياسات ذات الصلة بمحور. وقد شاركت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف دعم مراكز إيواء للنساء يف 
مناطق عديدة من العامل، بام يف ذلك مناطق الرصاع مثل أفغانستان والعراق. كام أن لدهيا وجودًا إقليميًا 
النسائية  اكتسب مصداقية ودعاًم من احلركات  العربية، والذي  للدول  اإلقليمي  قويًا من خالل مكتبها 
العربية من خالل تركيزه الطويل األجل عىل متكني املرأة يف املنطقة. إن هذه التجربة، جنبًا إىل جنب مع 
هدف هيئة األمم املتحدة للمرأة االسرتاتيجي العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة والتاريخ الطويل من 
التعاون مع احلكومة االيطالية، تضع اهليئة يف موقع فريد لدعم التطوير املستقبيل ملركز حمور يف األرض 
الفلسطينية املحتلة. فقد عمل مكتب هيئة األمم املتحدة يف األرض الفلسطينية املحتلة، عىل مدى 12 سنة 
خلت، عىل مستوى السياسات واملستوى الشعبي، منارصًا لإلصالح القانوين، وعاماًل عىل بناء قدرات 
املؤسسات الوطنية يف االستجابة لقضايا النوع االجتامعي، وداعاًم التدخالت املحلية لتمكني ومحاية املرأة 
الفلسطينية. إن النهج املختلط الذي تتبعه هيئة األمم املتحدة للمرأة يتيح هلا أن تيرس احلوار والرشاكات 
بني املنظامت األهلية واحلكومة والوكاالت الدولية فيام يتعلق بالنهوض بحقوق اإلنسان واألمن اإلنساين 

للمرأة وحتقيق اهلدف الثالث اإلنامئي لأللفية من أجل "تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة."

)Differenza Donna( دفرنسا دونا
الفنية.  باملساعدة  وطاقمه  حمور  مركز  تزود  التي  الرئيسية  الدولية  اجلهة  دونا  دفرنسا  مؤسسة  تعترب 
دفرنسا دونا مؤسسة ايطالية أهلية ذات معرفة واسعة وخربة يف إدارة مراكز مناهضة العنف لصالح 
التجريبي  املعنفات واألطفال. وقد شاركت دفرنسا دونا يف ختطيط وتطوير وتنفيذ املرشوع  النساء 
مفتوح.  باستخدام هنج رشاكة  لدعم مركز حمور  وثبات  باستمرار  إنشائه، وعملت  منذ  ملركز حمور 
وهي تسعى للتشارك يف خربهتا مع طاقم عمل مركز حمور، وكذلك للتعلم من جتربة املركز يف السياق 
الفلسطيني من أجل حتسني املساعدة التي تقدمها للمركز يف املستقبل. توجد يف مركز حمور أخصائية 
فيه  املرغوب  النحو  عىل  الفني  الدعم  وتقديم  املشاريع  تنفيذ  يف  للمساعدة  دونا  دفرنسا  طاقم  من 
واملطلوب من مديرة حمور وطاقم العمل. إن املسامهات االجيابية التي قدمتها دفرنسا دونا ملركز حمور 

عديدة ومتنوعة، وتشمل تنظيم دورات تدريبية متعددة لبعثات دعم حمددة األهداف.
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دراسات حالة ألثر مركز حمور. 5
فيام ييل بعض األمثلة النوعية عن الطرق التي متكن مركز حمور من خالهلا من تقديم الدعم االجيايب للنساء 
والفتيات املعنفات يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ افتتاحه. هذه األمثلة مستمدة من املقابالت التي 
أجريت مع نساء سبق أن تم توفري املأوى هلن يف حمور، وكذلك من تقارير املراقبة املكتوبة. تعرض هذه 
األمثلة جمموعة من احتياجات وجتارب النساء الاليت حيرضن إىل حمور وأمهية مساعدهتن ومتكينهن من 

ممارسة حقوقهن اإلنسانية كنساء.

تقرير املساعدة الفنية من دفرنسا دونا، مقدم يف 28 حزيران/يونيو 2010
كانت س. ت. فتاة صغرية السن من قرية يف حمافظة اخلليل. يف أحد األيام، كانت تسري يف الطريق مع 
إىل  الرابع  وأخذها  املكان  منهم  ثالثة  غادر  باغتصاهبا.  وقاموا  رجال  أربعة  اختطفها  حيث  شقيقتها 
الطريق وبالتايل استطاعت أن ترجع إىل البيت. انترش اخلرب يف القرية ألن الرجال أنفسهم رووا احلادثة 
لآلخرين. وعىل الفور، فرض أقرباء الفتاة وأهل القرية حصارًا عىل منزهلا. وحاولت أرسهتا محايتها 
من خالل إخفائها يف غرفة وإغالق الباب عليها، ثم توجهوا فيام بعد إىل اخلدمات االجتامعية. متكنت 
الواقع، أخذهتا اخلدمات  للعذرية. ولكن يف  الذهاب إلجراء فحص  الفتاة من مغادرة منزهلا بحجة 

االجتامعية إىل مأوى للفتيات ومن ثم إىل مركز حمور.
كان املسار طوياًل ولكنها للمرة األوىل يف حياهتا جتد التضامن واملهنية يف رعاية مركز حمور. وتم تفصيل 
أن  وبعد  جيد.  عمل  فرصة  عىل  حتصل  حتى  املختص  بالتدريب  تزويدها  هبدف  هبا  خاص  مرشوع 
األوقات  إن  ممرضة.  تصبح  لكي  تدريبية  دورة  حترض  أن  اختارت  النفسية،  ت.  س.  حالة  استقرت 
الصعبة مل تنته بعد ألن هذا النوع من العمل ينطوي عىل الكثري من العمل التطوعي، ولذلك فام زالت 
الفتاة تواجه مشكالت مالية. قبل حوايل ستة أشهر، اعتربت املرشدات يف حمور أن مرشوع الفتاة يف 
وتبدي  حاليًا  تدرس  ت.  س.  تزال  ال  الفتيات.  دار  يف  إقامة  مكان  هلا  ووجدن  هنايته  بلغ  قد  املركز 
عىل  تؤثر  حياهتا  قصة  وأن  شديدة  بوحدة  تشعر  بأهنا  تقر  أهنا  إال  أهدافها.  حتقيق  عىل  قويًا  تصمياًم 

عالقاهتا االجتامعية واألرسية عىل حد سواء، مع أهنا تعلمت كيف تتدبر مع ماضيها.

ألربعة  أم  هي  اجلنسية.  حماوالته  رفضت  أن  بعد  زوجها  شقيق  من  أرسي  لعنف  ضحية  ب.  كانت 
أطفال، وقد اكتشفت أن شقيق زوجها اغتصب ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا. ويف وقت الحق، 
بسبب الغرية واحلقد، حاولت أرسة زوجها صب الزيت الساخن عليها وعىل ابنتها. وقد هربت إىل 
حمور حيث بقيت ملدة عامني ونصف العام. مرت ب. بعملية طويلة ومرهقة من أجل احلصول عىل 
األربعة  األطفال  وترعى  وتعيل  وتعمل  باستقاللية،  اآلن  ب.  تعيش  ألبنائها.  القانونية  الرعاية  حق 
بمفردها. وهي اآلن عضو حمرتم يف جمتمعها املحيل. وأبلغتنا أهنا بعد مرور ثالث سنوات من تعرضها 

لالعتداء بدأت تقيم صداقات.

حمور،  مركز  إىل  حرضت  وعندما  السنني.  من  لفرتة  أرسهتا  قبل  من  واإلساءة  للعزلة  ي.  تعرضت 
كانت منطوية للغاية، ال تشارك وال تتحدث عن اإلساءة التي تعرضت هلا. ولكن مع الرعاية والدعم 
من حمور وجمموعة من التدخالت الشمولية خالل عامني ونصف العام، أصبحت قادرة عىل مغادرة 
البيت اآلمن. وهي، خالل إقامتها يف حمور، درست وتعلمت مهارات عديدة. إذ حرضت دروسًا يف 
اللغة االنجليزية، ودروسًا يف اليوغا، وأعامل الزجاج اليدوية، الخ. وهي اآلن تعمل بنشاط يف وظيفة 

سكرترية طبية مؤهلة ولدهيا آمال وأحالم ملستقبلها.
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تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة الثاين حلكومة إيطاليا عن سري العمل، متوز 2010
يف نيسان/إبريل 2009، تعرضت فتاة نزيلة يف مركز حمور لالعتداء واخلطف وهي يف طريق عودهتا 
من جلسة حمكمة حيث قدمت شهادة بدعم من طاقم حمور باعتبارها ضحية لعنف أرسي. سعت أرسة 
الفتاة، من خالل اختطافها، إىل إجبارها عىل سحب القضية التي رفعتها يف املحكمة ضد عمها الذي 

اغتصبها ملرات عديدة منذ أن كانت طفلة.
أنقذت الرشطة الفتاة واصطحبتها بأمان إىل مركز حمور من جديد. واستجابة هلذه احلادثة، نرشت هيئة 
األمم املتحدة للمرأة رسالة للوزارات املعنية تشكرهم عىل املسامهة يف نجاح عملية اإلنقاذ وتدعوهم 
للتشارك يف مسؤولية ضامن العدالة للفتاة وجلميع النساء الناجيات من العنف. ونجحت هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، من خالل مبادرة املنارصة هذه، يف دمج جهود مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ومنتدى املنظامت األهلية ملناهضة العنف ضد املرأة لرصد املحاكامت 
الفلسطينية  النوع االجتامعي. وعالوة عىل ذلك، جددت الرشطة  القائم عىل  العنف  املتعلقة بجرائم 

التزامها بتقديم احلامية الفعالة لضامن وصول النساء إىل العدالة.
استمرار  وضمن  االغتصاب  بجريمة  الفتاة  لعم  هتمة  توجيه  العام  املدعي  أقر  احلادثة،  أعقاب  يف 

املحاكمة.
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تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة األول حلكومة إيطاليا عن سري العمل، أيلول/سبتمرب 2008 
– نيسان/إبريل 2009

كتب عىل املناديل الورقية التي تم توزيعها مع احللويات يف حفل التخرج: "األمر كله يف الرحلة." كانت 
غ مجيلة يف ذلك اليوم، بشعرها الطويل عىل سرتة التخرج السوداء، وعىل وجهها ابتسامة مرشقة. كانت 
جتلس هناك يف الصف األمامي مع زميالهتا وزمالئها اخلرجيني الذين حرضوا، مثلها، دورة ملدة عامني 

لتصبح ممرضة يف مستشفى كاريتاس لألطفال يف بيت حلم.
غ كانت ثاين امرأة حتصل عىل املأوى يف مركز حمور بعد افتتاحه يف 2007. هي يف أوائل العرشينيات 
من عمرها، جاءت من قرية عىل مقربة من اخلليل، بعد أن تعرضت للتهديد بالقتل من والدها وكانت 

بحاجة للحامية.
ألكثر من عام مل تشارك غ طاقم حمور بقصتها الصعبة. كانت تتحداهم من خالل صمتها العنيد أو من 
الصعب  من  وجتعل  االجتامعيات  للمرشدات  ارتباكًا  لتحدث  متعارضة  أحداث  عن  اإلبالغ  خالل 
عليهن الوصول إىل مشاعرها وأفكارها احلقيقية. لكن طاقم عمل حمور مل يسحب دعمه لغ، مدركًا 
الناس، طريق طويل جدًا. وأخريًا،  للخيانة والعنف من أحب  تعرضها  بعد  الثقة،  املسار إلعادة  أن 
ساعدها إرصار الطاقم عىل تقديم الدعم هلا عىل االنفتاح ورسد قصتها املهولة عن اإلساءة والعنف 

الذي ارتكب أواًل من قبل أخيها، ثم من قبل املجتمع.
تعاين النساء الاليت يتعرضن لالعتداء اجلنيس داخل األرسة يف سن مبكرة جدًا من أرضار نفسية عميقة 
يتيح هلن  الذي  بالذات،  الشعور  بناء  بالنسبة هلن إعادة  العالقات. وأحد أصعب األمور  وأرضار يف 
محاية احلدود يف العالقات االجتامعية والعاطفية. فمن الصعب عليهن االعتقاد بأن احلب والتقدير ال 

يمران من خالل اإلساءة والعنف. 
يف البداية مل تكن غ ترغب بالدراسة. كانت لدهيا مشاكل يف الرتكيز وضبط النفس. كان توازهنا النفيس 
والعاطفي هشًا للغاية. بعد ذلك اقتنعت بأن حتاول، وحرضت دورة ملدة عام للسكرتارية الطبية، وبعد 

ذلك بدأت تعمل يف متجر لكسب بعض املال. 
وقد متكن طاقم حمور، بعد مفاوضات طويلة وحساسة، ومن خالل سعي حريص الستعادة العالقات، 
من إقناع والد غ بأن أفضل يشء بالنسبة البنته وملصداقية العائلة أن تنال غ فرصة للتعليم واحلصول 
منزل  تعيش يف  بيت حلم وأن  أن تشارك غ يف دورة متريض يف  فوافق أخريًا عىل  عىل وظيفة مؤهلة. 
للطالبات، حتت إرشاف حمور. وخالل عامي الدراسة، واصل فريق حمور تزويد غ ليس فقط بالدعم 
النفيس ومكان آمن تذهب إليه يف أي وقت حتتاج، بل أيضًا متت مساعدهتا ماديًا من خالل دفع رسوم 

الدراسة ومسامهة بسيطة ملنزل الطالبات. 
وأخريًا، يف يوم اخلميس 29 متوز/يوليو 2010، خترجت غ كممرضة. وحرض والد غ وشقيقاهتا حفل 

التخرج، وقد ارتدت وجوههم جوًا من التشكك ومزجيًا غريبًا من الفخر واحلزن. 
بعد انتهاء احلفل، جلست غ مع والدها يف زاوية منفصلة، حتدثا كثريًا وبكيا. ثم توجها لتحية فريق حمور 
الذي حرض احلفل. وقد شكرهم والد غ عدة مرات، وقال أنه يشعر باالمتنان هلم لرعايتهم غ واإليامن 
هبا يف وقت هو مل يفعل ذلك. وقال أيضًا أنه حزين ألن زوجته مل تستطع أن تشهد هذا اليوم، حيث أهنا 
رحلت عن الدنيا قبل أشهر قليلة، وكانت ترغب كثريًا يف أن ترى غ ناجحة. ابتسمت غ وبعض الدموع 

يف عينيها وقالت بفخر شديد: " لقد حان الوقت يل للذهاب إىل اجلامعة." بمناسبة خترج غ.
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نتائج التقييم
الرئيسية والتوصيات

2
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استندت النتائج التالية عىل أنشطة التقييم املوضحة يف املقدمة أعاله ومفصلة يف امللحق 2 )من التقرير 
باللغة االنجليزية(. تم إدخال املشاهدات والتحليل باستخدام عملية تدقيق السالمة ودجمها يف النتائج، 
وحيث كان ممكنًا، اختذت مستشارة التقييم خطوات لضامن إمكانية التحقق من كل واحدة من النتائج من 
أكثر من مصدر وباستخدام أكثر من وسيلة. ثم تم حتليل النتائج وتقديم توصيات حتت كل جزء لتحسني 
سياسات وإجراءات مركز حمور. كام تم من خالل النتائج تصميم مؤرشات للمراقبة والتقييم وهيكلية 

جديدة ملراجعة سياسات وإجراءات حمور.
دليل مركز حمور للسياسات واإلجراءات. 1

مراجعة موجزة لدليل السياسات واإلجراءات احلايل ملركز حمور   1-1
1-1-1 النتائج الرئيسية 

أجل  من  حمور،  ملركز  احلايل  واإلجراءات  السياسات  دليل  لوثيقة  مستفيضة  ومراجعة  دراسة  أجريت 
حتديد إىل أي مدى توجد سياسات وإجراءات مكتوبة وإىل أي مدى متتثل ملعايري حقوق اإلنسان. ثم متت 
مقارنة السياسات واإلجراءات القائمة واملبينة يف وثيقة دليل السياسات واإلجراءات مع مدى تنفيذها 
التقييم عىل مدى عملية  اليومية يف مركز حمور، وفقًا ملالحظة مستشارة  العمليات  الواقع يف  عىل أرض 
الرئيسية  األربعة  للفصول  وفقًا  النتائج  هذه  يلخص  التالية  الصفحة  عىل  اجلدول  إن  بأكملها.  التقييم 

لدليل سياسات وإجراءات مركز حمور املكتوبة.
1-1-2 التوصيات

بناء هيكلية سياسات وإجراءات حمور احلالية وشكلها وحمتواها  إعادة  العمل بشكل مفصل عىل  جيب 
هبدف زيادة الكفاءة والفاعلية والتوافق مع معايري حقوق اإلنسان. فضاًل عن ذلك، ينبغي إلدارة وطاقم 
السياسات واإلجراءات عىل أساس سنوي، وجيب أن جتري  مركز حمور إجراء مراجعة أساسية لدليل 
عمليات  هتدف  أن  وجيب  سنوات.  ثالث  كل  واإلجراءات  للسياسات  وتعديل  شمولية  أكثر  مراجعة 
املراجعة األساسية والشاملة إىل ضامن أن سياسات وإجراءات املركز ال تزال تتناسب مع الغاية منها، بام 
يعني أهنا ال تزال تتسم بالكفاءة والفعالية، وال تزال تقدم احلامية والتمكني للنساء والفتيات يف األرض 
الفلسطينية املحتلة اللوايت يقعن ضحايا للعنف أو املهددات بالتعرض له، ومتكنهم من ممارسة حقوقهم 

اإلنسانية. ينبغي التامس الدعم واملشورة الفنية اخلارجية لتنفيذ هذه املراجعات عند الرضورة.
جدول موجز للنتائج فيام يتصل بدليل السياسات واإلجراءات املكتوبة احلالية يف مركز حمور

√ = تم إعداد السياسة أو اإلجراء أو االمتثال حلقوق اإلنسان وتثبيتها يف دليل السياسات واإلجراءات 
املكتوبة ملركز حمور

~ = تم إعداد وتثبيت السياسة أو اإلجراء جزئيًا، ولكن يمكن حتسني ذلك؛ هناك امتثال حلقوق اإلنسان 
يف املحتوى/القصد ولكن ال توجد إشارة كافية إىل أطر حقوق اإلنسان. بحاجة إىل تعديل مقترص.

X = السياسات أو اإلجراءات غري معدة أو مثبتة، وليست مبنية عىل إطار حلقوق اإلنسان. بحاجة إىل 
تعديل رئييس.



24

االمتثال حلقوق اإلجراءاتالسياساتصفحة 1
اإلنسان

توافق السياسات واإلجراءات املكتوبة مع ممارسات املركز 
الفعلية الراهنة

اجلزء األول: تعريف املركز
األرسي. رؤية املركز وأهدافه العنف  من  أوسع  اخلدمات  من  املستهدفة  الفئة 

حقوق  عىل  الرتكيز  من  يستفيد  قد  مراجعة.  إىل  حيتاج 
اإلنسان بشكل أوضح. 7√X√

يستفيد مبادئ املركز قد  اهتامم.  إىل  بحاجة  الفصل  هذا  وهيكلية  لغة 
أدوات حقوق  إىل  مبارشة  وأكثر  أوضح  إشارة  وجود  من 

اإلنسان. حيتاج إىل مراجعة. 11-7√X√

هذا اجلزء ببساطة هو تفسري/نظرة عامة ملا يتم تقديمه. هذا اخلدمات التي يقدمها املركز
اجلزء ال يغطي املجموعة الكاملة لنشاطات مركز حمور.  11XX√

اجلزء الثاين – دائرة احلامية واإلرشاد

17-12X~~

يف املامرسة ال أحد يشري إىل هذه الدائرة هبذا االسم، إذ من 
ينبغي  اخلارجي.  اآلمن/القسم  بالبيت  تسميتها  الشائع 
النظر يف إعادة بناء هذا اجلزء، إذ أنه يبدو أكثر قربًا من بيان 
بالنية أو نظرة عامة ويفتقر إىل التفاصيل الكاملة لإلجراءات 

)مثاًل، حتديد املخاطر، تفاصيل عن خطة التنفيذ، الخ(.

39-18~~X

سياسات  ليصبح:  اجلزء  هذا  اسم  تبسيط  ينبغي  ربام 
مفصلة  توضيحات  إىل  يفتقر  اآلمن.  البيت  وإجراءات 
املخاطر(.  حتديد  إجراءات  )مثل  فجوات  فيه  وتوجد 
املحتوى  ويتطلب  العمل،  إعادة  بعضًا من  اهليكلة  تتطلب 
ويلزم  حاليًا.  توفر  التي  الفعلية  اخلدمات  ليعكس  حتديثًا 
دقة.  أكثر  بشكل  تتبع  أن  جيب  التي  اإلجراءات  تفصيل 
السياسات واإلجراءات يف هذا اجلزء ليست مبنية عىل محاية 

واحرتام حقوق اإلنسان بالقدر الكايف.
اجلزء الثالث – دائرة اخلدمات االجتامعية

42-40√X√

من الشائع أكثر يف الواقع أن يشري الطاقم وبعض الرشكاء إليها 
"امليداين". هناك إغفال للتفاصيل عن األنشطة  باسم العمل 
التي تنظمها الدائرة لصالح النساء النزيالت، ويوجد نقص 
يف توضيح كيف يتم تقديم اخلدمات "امليدانية". يتوافق اجلزء 
حقوق  أطر  إىل  إحالة  توجد  ال  ولكن  اإلنسان،  حقوق  مع 

اإلنسان ذات العالقة هبدف تأكيد ذلك.
اجلزء الرابع – السياسات العامة للمركز

55-43~X~

هذا القسم خليط. وليس من الواضح ملاذا أطلق عليه هذا 
العنوان، وملاذا مل يتم دجمه داخل الفروع املتصلة باخلدمات 
هناك  للوثيقة.  كملحق  وضعه  يتم  مل  أو  أعاله  املذكورة 
املغفلة )مثاًل، بخصوص االتصاالت/ العديد من األمور 

وصيانة  واألمن،  البرشية،  واملوارد  واإلدارة،  اإلعالم، 
معظمه  يف  املضمون  أن  فيام  الخ(.  والرشاكات،  املباين، 
السياسات  يؤسس  ال  إنه  إال  اإلنسان،  حقوق  مع  يتوافق 
اإلنسان.  حلقوق  إطار  ضمن  الكايف  بالقدر  واإلجراءات 

يتطلب حتديثًا وتعدياًل.
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حاكمية املركز. 2
املبادئ املرشدة والرؤية والرسالة والفئة املستهدفة  1-2

2-1-1 النتائج الرئيسية
الدليل احلايل  املركز" من  "تعريف  الفصل األول  املرشدة ضمن  املركز وأهدافه ومبادئه  إبراز رؤية  يتم 

لسياسات وإجراءات مركز حمور.
من الواضح أن املبادئ املرشدة ملركز حمور ترتكز إىل مفاهيم حقوق اإلنسان وتوفر إطارًا قويًا موجهًا للحقوق 
لنهج املركز جتاه النساء ضحايا العنف، إىل جانب األرس التي تواجه ضائقة. يظهر هذا اإلطار متامشيًا مع 
املامرسات الدولية األكثر تقدمًا يف مراكز مكافحة العنف، ومثمنًا كذلك هنج "من امرأة إىل امرأة" بوصفه 
جانبًا رئيسيًا من جوانب منهجية املركز. أظهرت عملية التقييم أن فريق حمور ال يتبع هذه املبادئ والرؤية 
بسبب  األحيان، وخاصة  بعض  إشكالية يف  يسبب  تنفيذها  أن  مع  أداء عملهم،  أثناء  بوضوح  املرتبطة هبا 
املواقف املتعارضة التي تتخذها أطراف أخرى مشاركة يف تدبري احلالة. هلذا السبب، فإن الردود التي قدمت 
خالل ورشة عمل لتحليل رؤية حمور ورسالته من خالل جتربة الطاقم امليدانية خلطت أحيانًا بني رؤية املركز 
ورسالته وأنشطته يف بعض النواحي. وفيام أنه من الرضوري بال شك اإلبقاء عىل املبادئ األصلية ملركز حمور 
ضمن جمموعة السياسات واإلجراءات، إال أنه يمكن تقديم املزيد من الدعم لفريق حمور من خالل تطوير 

إجراءات أكثر دقة لتدبري احلاالت لرتمجة هذه املبادئ إىل خطط وأدوات تدخل ملموسة.
دليل سياسات وإجراءات مركز حمور )2006(، الفصل األول "تعريف املركز"

1 . – اإلنسان  حلقوق  العاملي  )اإلعالن  شخصه  عىل  األمان  وىف  واحلرية  احلياة  يف  حق  فرد  لكل 
املادتان 3 و5، واتفاقية سيداو – املادة 3(

للنساء واألطفال احلق يف احلصول عىل احلامية )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان – املواد 3 و5 و7 . 2
و8، واتفاقية سيداو – املادة 3(

ألفراد األرسة احلق يف العيش يف بيئة أرسية آمنة وصحية بناًء عىل االحرتام املتبادل ورفض مجيع . 3
أشكال العنف )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان – املادة 16، واتفاقية سيداو – املادة 16(

لكل امرأة، بصفتها إنسانًا، احلق يف تقرير املصري )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان – املواد 1 و2 . 4
و3 و19(

لدى النساء القدرة عىل عيش حياة كريمة خالية من العنف )مفهوم التمكني(. 5
لدى النساء القدرة عىل تقديم الدعم الواحدة لألخرى من خالل شبكات التضامن. 6

إن رؤية املركز العامة ترتبط بقوة باملبادئ املرشدة وتعرب عن نظرة تقدمية قائمة عىل اإليامن بأن "لكل إنسان 
احلق بالعيش بأمان ومن غري عنف." كام أن رؤية املركز تواصل تطوير االفرتاض بأن العنف ضد املرأة 
"مجيع أشكال  تتناول بوضوح  التغيري. وهي  عبارة عن مشكلة اجتامعية تتطلب مسؤولية اجتامعية عن 
العنف واإلساءة ضد املرأة"، مع أهنا حتدد أن خدمات احلامية والتمكني تستهدف بشكل خاص النساء 
ضحايا العنف األرسي. إن هذه الرتكيبة املحددة التي تستخدم كاًل من هنج "مكافحة مجيع أشكال العنف 
للمستفيدات  بالنسبة  الغموض  ببعض  تسببت  األرسي" قد  العنف  ضحايا  النساء  املرأة" و"دعم  ضد 
اللوايت يستهدفهن مركز حمور. وقد أثريت هذه املسألة من قبل خمتلف املشاركني طوال عملية التقييم. 
وبشكل أكثر حتديدًا، هل الفئة املستهدفة األساسية ملركز حمور تقترص عىل ضحايا العنف األرسي أم هل 

تضم أيضًا مجيع النساء والفتيات اللوايت يقعن ضحايا أي شكل من أشكال العنف واإلساءة؟
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دليل سياسات وإجراءات مركز حمور )2006(، الفصل األول "تعريف املركز"
"مركز محاية ومتكني املرأة واألرسة "حمور" هو مؤسسة جمتمعية هتدف إىل دعم وتقوية العالقات األرسية 
واإلساءة  العنف  أشكال  كل  من  والتخفيف  واحلد  اآلخر،  وقبول  احلوار  مبدأ  عىل  املبنية  واملجتمعية 
الواقعة عىل املرأة، ومتكني املرأة الفلسطينية، وخصوصًا ضحايا العنف األرسي، من أجل املسامهة يف 
إحداث  إىل  املركز  هيدف  اإلنسانية.  الكرامة  واحرتام  واملساواة  العدالة  أساس  عىل  واألرسة  املجتمع 
تغيري اجتامعي من خالل تقديم خدمات إيوائية، وإرشادية، واجتامعية، وقانونية، وتأهيلية، باإلضافة 
إىل تقديم برامج وقائية واجتامعية خمتلفة وعديدة تستفيد منها النساء واألطفال واألرسة واملجتمع عام."

من اجلدير ذكره أنه يف وقت التقييم،5 كان العنف األرسي يف املقام األول سبب استقبال وإيواء اثنتني فقط 
التحقن  اللوايت  النساء  املقابالت أن  املركز، أي 12.5%.6 وكان واضحًا من  نزيلة يف  امرأة  من أصل 16 
بالبيت اآلمن يف حمور عانني أو يعانني بشكل عام من مستويات متعددة من العنف واإلساءة التي قد تكون أو 
ال تكون مشمولة يف تعريف العنف األرسي. ويبدو أن البيانات الكمية7 املوجودة عن نوع العنف واإلساءة 
التي واجهتها النساء النزيالت يف مركز حمور تدعم هذا االستنتاج بأن النساء اللوايت يصلن إىل البيت اآلمن 
فهذه  ذلك،  ومع  األرسي.  العنف  ضمن  بالرضورة  يصنف  ال  العنف  من  جمااًل  يواجهن  حمور  وخدمات 

البيانات ال تعكس املعاناة املتعددة من العنف، ألن مركز حمور ال يقوم حاليًا بجمع مثل هذه البيانات.
إن الدالئل الروائية تؤكد أيضًا االجتاه السائد يف حمور، وهو أن العديد من النساء اللوايت يصلن إىل البيت 
اآلمن وخدمات املركز يعانني من أشكال متعددة من العنف واإلساءة. لذا فإن رؤية حمور عىل نحو ما 
هي مكتوبة اآلن ال متثل بالكامل واقع الفئة املستهدفة التي خيدمها. وعىل الرغم من النقص الراهن يف 
البيانات املتاحة حول العنف ضد املرأة يف األرض الفلسطينية املحتلة، إال أنه يمثل مشكلة متوطنة كام 
يتضح من خطط السلطة الفلسطينية لصياغة اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة )ال تزال مسودة 
حتى وقت الكتابة(. إن نموذج التغيري االجتامعي ملركز حمور، الذي يركز عىل احتياجات وواقع النساء 
الضحايا والناجيات من العنف هو أمر أسايس لضامن صيانة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ومحايتها يف 

األرض الفلسطينية املحتلة، ولكن ال يتم التعبري عنه بشكل كاٍف يف بيان رسالة املركز.
بالنظر إىل أن مركز حمور يف الوقت الراهن هو املركز واملأوى الوحيد املتخصص وواسع النطاق يف األرض 
الفلسطينية املحتلة الذي يستجيب ملشكالت العنف ضد املرأة هبذا الشكل، فإن عىل رؤيته املكتوبة أن 
متثل برصيح العبارة النساء اللوايت يستفدن منه وحيتجن خلدماته من خالل تعريف الفئة املستهدفة بحيث 
تغطي بوضوح ضحايا مجيع أشكال العنف ضد املرأة عىل النحو املحدد يف إعالن األمم املتحدة بشأن 

5  يف وقت ورشة عمل للطاقم يف متوز/يوليو 2010.
6  كثريًا ما تعاين النساء الضحايا/الناجيات من العنف واإلساءة من أشكال متعددة من العنف واإلساءة. يستعمل مصطلح  

"يف املقام األول" هنا كعالمة أساسية لتوضيح السبب املبدئي لتوفري املأوى هلؤالء النساء يف حمور.  
7  يمكن الرجوع إىل الرسوم البيانية يف امللحق 7 لالطالع عىل مجيع البيانات الكمية املتوفرة عن املستفيدات من مركز حمور.  

)من التقرير يف اللغة االنجليزية( .  
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القضاء عىل العنف ضد املرأة )1993(،8 بام يشمل النساء ضحايا االستغالل اجلنيس.9
إن دليل سياسات وإجراءات مركز حمور األصيل يذكر الرسالة كرتمجة عملية للرؤية التي وضعها.

دليل سياسات وإجراءات مركز حمور )2006(، الفصل األول "تعريف املركز"
لتحقيق هذه الرؤية، يعمل املركز عىل:

قدراهتن . 1 وتطوير  بأنفسهن  ثقتهن  وتعزيز  ضائقة،  يف  واألطفال  النساء  ومتكني  ومحاية  دعم 
ومهاراهتن لكي يعشن حياة كريمة؛

محاية ودعم الفتيات يف ضائقة؛. 1
متكني ودعم الروابط األرسية بناًء عىل احرتام حقوق مجيع األفراد يف األرسة؛. 1
املسامهة يف تعديل القوانني احلقوقية واالجتامعية الراهنة من خالل تدخالت قانونية واجتامعية . 1

مهنية للوقاية من انتهاك حقوق النساء أو اإلساءة هلا؛
العمل عىل تغيري املفاهيم النمطية يف املجتمع حول قضية العنف األرسي، والذي ال يزال يعترب . 1

مسألة خاصة داخل األرسة وليس قضية عامة هتم املجتمع ككل. ويمكن حتقيق ذلك من خالل 
الرتكيز عىل  املجتمع ككل، ومن خالل  العنف وآثاره عىل  للوقاية والتوعية حول  برامج  توفري 
مع  البحوث  لتشجيع  التوثيق  إىل  باإلضافة  الدفاع،  وتقديم  الضغوط  وممارسة  التوعية،  برامج 

ضامن رسية مجيع احلاالت املعنية."

إن رسالة حمور، كام عرب عنها الطاقم من خالل ورشة عمل خاصة أجريت خالل عملية التقييم، شاملة 
جدًا. ومن اجلدير بالثناء أن الطاقم يطمح لتحقيق مثل هذه الرسالة الشاملة والكلية، إال أن ذلك يطرح 
إن  احلالية.  بموارده  األهداف  من  الواسع  املجال  هذا  حتقيق  بالفعل  املركز  بإمكان  كان  إذا  عام  سؤااًل 
من الرضوري تقديم أنشطة شمولية مرتكزة إىل االحتياجات للفئة املستهدفة الرئيسية، ولكن هل يعترب 
هدفا ذكيًا )حمددًا، وقاباًل للقياس، وقاباًل للتحقيق، وواقعيًا، ويف الوقت املناسب( أن يطمح مركز حمور 
إىل اإليفاء هبذا املجال من األنشطة بالنظر إىل موارده احلالية )املالية والبرشية(؟ إن "النهج الشمويل" يف 
تقديم خدمات مكافحة العنف للمرأة واألطفال الضحايا خيتلف عن "توفري خدمات شاملة" للتصدي 
املبتكرة، ربام يكون  النهج الشمويل مناسب جلوهر رؤية ورسالة حمور  املرأة. ففي حني أن  للعنف ضد 
تقديم خدمات شاملة خارج جمال عمل املركز احلايل يف بيئة، عىل سبيل املثال، يعمل فيها أفراد الطاقم 
دون برنامج إرشاف مستمر وتوجد فيها العديد من الوظائف الرئيسية التي ظلت شاغرة لبعض الوقت. 
بداًل من ذلك، إن التبيان الواضح خلصوصية مركز حمور وقيمته املضافة باملقارنة مع املنظامت واملؤسسات 

8  هناك مأوى آخر يديره مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي، هو مركز الطوارئ يف أرحيا، إال أن هذا املأوى، من خالل  
اسمه ووظيفته، يقصد منه فقط أن يقدم مرفق إيواء لفرتة قصرية للنساء الواقعات يف أزمة.

9  إن إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 كانون أول/ديسمرب 1993 
يعرف العنف ضد املرأة عىل أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة 
للمرأة، سواء من الناحية اجلسامنية أو اجلنسية أو النفسية بام يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو احلرمان التعسفي 
ممن احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة." ويوضح اإلعالن أن العنف ضد املرأة ينقسم إىل ثالث فئات: اجلسدي 
والنفيس واجلنيس. كان هناك الكثري من النقا	 بني الطاقم واألطراف املعنية بشأن مسألة النساء الاليت قد يكن ضحية استغالل 

جنيس. هذا التقرير التقييمي يويص بأن تعطى هؤالء النساء دائاًم املساواة يف الوصول إىل التسهيالت والدعم من مركز حمور.
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عمله  يوجه  أن  للمركز  سيسمح  األخرى 
األسايس وخدماته بدقة أكرب نحو املستفيدات 
تقديم  نسيان  ينبغي  وال  وأرسهن.  النزيالت 
أن  يتطلب  ال  ذلك  ولكن  إضافية،  خدمات 

ينال أولوية مكافئة يف املرحلة الراهنة.
 2-1-2 التوصيات

يف  ورسالته  حمور  مركز  رؤية  تعديل  ينبغي 
إطار املبادئ املرشدة القائمة، مع إبقاء وتعزيز 
النهج املرتكز إىل احلقوق والشامل جتاه العنف 
عىل  احلرص  مع  أيضًا  ولكن  املرأة،  ضد 
واخلدمات  حمور  ملركز  املستهدفة  الفئة  حتديد 
األساسية بشكل أفضل مع الرتكيز عىل محاية 
العنف.  أشكال  مجيع  ضحايا  النساء  ومتكني 
مستهدفة  فئات  إدراج  سيتم  الشكل  هبذا 
معينة من النساء املعرضات للخطر يف األرض 
اللوايت  النساء  مثل  املحتلة،  الفلسطينية 
احلامية،  هلدف  السجن  أو  لالحتجاز  تعرضن 
ينبغي  حمور.  ملركز  املستهدفة  الفئة  ضمن 
العنف"  "النساء ضحايا  إىل  اإلشارة برصاحة 
كام تم تعريفهن يف إعالن األمم املتحدة بشأن 
بام   ،)1993( املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء 
ضمن  خلطر  املعرضات  النساء  أيضًا  يشمل 
هذا العنف. وينبغي أيضًا توضيح رؤية مركز 
البساطة  روح  يف  أكرب  بقدر  ورسالته  حمور 
إدارة  فريق  عىل  ذلك،  عىل  عالوة  والفعالية. 
اسرتاتيجي  ختطيط  عملية  إجراء  حمور  مركز 
كامل للمؤسسة عىل أسس دورية بحيث تتم 

استشارة طاقم العمل بشكل امجايل.
هيكلية احلاكمية والوضع القانوين  2-2

2-2-1 النتائج الرئيسية
تتوافق  احلالية ملركز حمور  إن هيكلية احلاكمية 
غري  أمر  وهو  حمدد،  ملرشوع  إطار  مع  مبارشة 
عادي وفريد بالنسبة إىل مأوى من هذا النوع. 
تبني للتقييم أن مركز حمور يقع اآلن حتت املظلة 
املؤسسية لوزارة الشؤون االجتامعية التي توفر 
لرؤيته  العام  واإلطار  الوطني  الدعم  للمركز 

طاقم حمور حول رؤية املركز ورسالته ومبادئه 
املرشدة )متوز/يوليو 2010(

القانونية  "رؤية حمور هي حتقيق املساواة 
واالجتامعية للنساء، وختفيض العنف ضد 
املرأة، ومساءلة الشخص املخطئ ]امليسء/

املعتدي[ ومعاقبته بواسطة القانون."
"رؤية حمور أن يصل إىل جمتمع حيث تكون 
املرأة حرة الختيار حياهتا وأن حترتم رغباهتا 
واحتياجاهتا، جمتمع حيظى فيه أي شخص 

بقيمته لتنوعه وال يستطيع أحد أن يفرض عىل 
غريه القيام بأي عمل بالعنف."

"أرى حمور يف السنوات اخلمس املقبلة كمركز 
كبري حلامية النساء من مجيع أنواع العنف 

وأن يكون بإمكاننا كفريق عمل ومرشدات 
اجتامعيات أن نقدم ونتشارك بخربتنا مع 

أشخاص ومهنيني آخرين يف الرشق األوسط."
"يدعم حمور النساء اجتامعيا وقانونيا ونفسيا، 

وقادر عىل متكني النساء، خاصة املعنفات. يقود 
البيت اآلمن مشاريع داخلية وخارجية لتحسني 
إعادة إدماج النساء املعنفات وتعزيز استقالهلن 

املايل."
"هيدف حمور إلهناء العنف ضد املرأة من خالل 

محاية النساء الضحايا من اخلطر عىل حياهتن، 
ودعم متكني النساء، ورفع مستوى الوعي يف 

املجتمع حول العنف ضد املرأة، و التشبيك مع 
مؤسسات حكومية وغري حكومية لدعم النساء 

ضحايا العنف."
آلية احلامية يف حمور إىل توفري احلامية  "هتدف 
من خالل استضافة ضحايا العنف، وتوفري 

االحتياجات األساسية مثل الطعام واملالبس، 
وإمكانية الوصول إىل الرعاية الطبية، والدعم 

النفيس، واإلرشاد االجتامعي فيام يتعلق 
باكتساب املهارات احلياتية من أجل إعدادهن 

حلامية أنفسهن يف املستقبل."



مركـز حمـور تـقييم السيـاسـات واإلجـراءات 29

وتعمل  للمركز،  الدويل  الفني  الدعم  تقدم  التي  الرئيسية  اجلهة  دونا  دفرنسا  مؤسسة  وتعترب  وعمله. 
كمصدر للمنظور واخلربات اخلارجية. وتدير هيئة األمم املتحدة للمرأة مرشوع مركز حمور وترشف عليه، 
مما يساعده يف وضع خدماته واستجابته للعنف ضد املرأة يف إطار وفهم عاملي. كام تستخدم هيئة األمم 

املتحدة للمرأة دورها وموقعها يف العمل مع مؤسسات أخرى للتواصل مع مركز حمور ودعم عمله. 
من الواضح أن هذه اهليكلية املتعددة الطبقات واإلطار املرتبط بمرشوع له مزايا وعيوب بالنسبة للعمل 
الذي يسعى حمور ألن حيققه مع املستفيدات. وهناك دالئل عىل الطرق التي سامهت من خالهلا عالقات 
الرشاكة املذكورة أعاله يف دعم مرشوع حمور ويف نجاحه وتطويره. فوزارة الشؤون االجتامعية ومؤسسة 
دفرنسا دونا وهيئة األمم املتحدة للمرأة تفيد مركز حمور يف حتقيق رسالته من خالل طاقاهتم والتزامهم 
ومواردهم. ومع ذلك، إن هيكلية احلاكمية هذه قد جاءت إىل الوجود يف وقت وسياق كان فيه مركز 
حمور بمثابة مرشوع وليد جديد يواجه عدم اليقني وعدم االستقرار. وينبغي االعرتاف واإلقرار بأن هناك 
حاجة ألن يعمل حمور ورشكاؤه عىل حتويل إطار إدارة املرشوع احلالية إىل هيكلية حاكمية ملركز ثابت، بام 

يف ذلك صياغة الوضع القانوين ملركز حمور.
والتوجيهات  السياسات  يف  متاسك  ووجود  وثابتة،  منصفة  إدارة  وجود  تعني  الفعالة  احلاكمية  إن 
والعمليات وصنع القرارات واختاذها. وبعد استيضاح اخلصوصيات املتعلقة بمحور وتأسيس هيكلية 

واضحة للحاكمية يف مركز حمور رشطًا مسبقًا للنجاح يف تطبيق سياسات وإجراءات فعالة.
أن  بام يف ذلك  احلاكمية يف مركز حمور،  تعديل هيكلية  اتباعها يف  يمكن  التي  اخليارات  يوجد عدد من 

يصبح مؤسسة حكومية رسمية أو شبه حكومة أو غري حكومية.
2-2-2 التوصيات

تويص مستشارة التقييم بتطوير هيكلية بسيطة وفعالة وكفئ ومستقلة حلاكمية مركز حمور كأولوية مطلقة 
وقاعدة أساسية لدعم رسالة املركز ووظيفته أثناء دخوله يف املرحلة التالية. كام جيب إجراء دراسة مدى 

لتقييم خيارات احلاكمية ملركز حمور.
لتنفيذ ذلك، عىل وزارة الشؤون االجتامعية وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومؤسسة دفرنسا دونا والتعاون 
اإليطايل تشكيل "جمموعة عمل للحاكمية" للدخول عىل الفور يف حوار وعملية صنع قرار حول نقاط 
القوة والضعف الراهنة يف هيكلية اإلدارة احلالية للمرشوع. وجيب أن يقود هذا احلوار بني الرشكاء إىل 
اتفاق واستنتاجات بخصوص هيكلية حاكمية دائمة ملركز حمور تكفل استقرار املركز واستدامته إىل ما 
بعد هناية مرحلة املرشوع التي يتوقع أن تنتهي يف آب/أغسطس 2011. جيب أن يتم التوصل إىل نتيجة 
تضمن ملحور أن حيافظ عىل دوره املهني املستقل يف تلبية احتياجات ومصالح النساء املعنفات وأطفاهلن 

وأرسهن، سواًء اللوايت عانني من العنف أو املعرضات خلطر العنف.
خدمات البيت اآلمن وتدبري احلاالت. 3

التحويل والقبول  1-3
3-1-1 النتائج الرئيسية

 )%81( هؤالء  من   13 استطاعت  وقد  حمور.10  يف  نزيلة  وفتاة  امرأة   16 تواجدت  التقييم،  وقت  يف 
البياين  الرسم  يوضح  كام  حمور.11  مركز  إىل  حتويلهن  مسارات  ملناقشة  مجاعية  عمل  ورشة  يف  املشاركة 

10  صحيح لتاريخ 26 متوز/يوليو 2010.
11  النساء األخريات مل يكن موجودات الرتباطهن بالتزامات وظيفية أو ارتباطات أخرى.
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أدناه، كان مسار التحويل إىل مركز حمور األكثر شيوعًا بني هؤالء النساء هو من خالل الرشطة )8 نساء 
أو 62%(، ييل ذلك التحويل من قبل األخصائيني االجتامعيني يف وزارة الشؤون االجتامعية )4 نساء أو 
31%(، فيام جاءت امرأة واحدة )8%( إىل حمور بمبادرة منها دون حتويل. ورغم أن هذه العينة صغرية، 
إال أهنا مؤرش عىل مصادر التحويل العامة إىل البيت اآلمن يف مركز حمور )ال يشمل ذلك املستفيدين من 

اخلدمات اخلارجية(

تبني من جمرى عملية التقييم أن حمور ال يسجل البيانات بشكل رتيب )روتيني( عن التحويالت أو جيمع 
النزيالت يف حمور يف وقت  النساء  العمل مع  نتائج ورشة  املراقبة. واتضح من  البيانات ألغراض  هذه 
التقييم أن لدى الرشطة ووزارة الشؤون االجتامعية وضوحًا يف فهم الغرض من حمور ووظيفته، وتشهد 
عىل ذلك حتويالهتم إىل املركز. ولكن ال توجد تقييامت أو حتليل حول "مالءمة" هذه التحويالت. فهناك 
غياب للبيانات والعمليات الالزمة لتحديد ما إذا كانت النساء املحوالت إىل مركز حمور يتوافقن مع الفئة 
املستهدفة من قبل حمور، وباملثل ال توجد معلومات تبني ما إذا كان حمور هو املكان "األفضل" هلذه املرأة 

بعد أن يقوم طاقم حمور بإجراء التقييم املهني عند استقبال احلالة.
املرجتعة  باإلفادة  التحويل  جهات  تزويد  يف  املركز  إجراءات  يف  إضافية  فجوات  أيضًا  التقييم  وجد 
املكان  ليس  حمور  أن  تبني  حال  يف  للنساء  واملناسبة  البديلة  الدعم  خدمات  بخصوص  واالقرتاحات 
املناسب. واألهم أن هناك غيابًا عىل ما يبدو ألسلوب موحد أو ثابت لتحديد الرشكاء وجهات التحويل 
مراكز  ومسؤويل  الدينيني،  والزعامء  واملمرضات،  األطباء،  مثل  معهم،  والتشبيك  األخرى  املحتملة 
التأهيل، وقادة املجتمع، واملعلمني، واملؤسسات األهلية، والذين قد يكونون عىل اتصال بنساء ضحايا 
للعنف ضمن عملهم ولكنهم ال يقومون حتى اآلن بالتحويل إىل حمور. ومن املهم حتسني حفظ السجالت 
ومجع البيانات ليس لضامن الكفاءة والفاعلية يف معاجلة النساء الساعيات إىل مركز حمور فحسب، ولكن 
أيضًا ألن مسارات التحويل األكثر فاعلية قد يكون هلا تبعات مالية ملموسة بالنسبة ملقدمي اخلدمات يف 

حالة زيادة التحويالت، بام يف ذلك مركز حمور ذاته.
3-1-2 التوصيات

جيب أن جيري مركز حمور يف األشهر املقبلة حتلياًل حمددًا لبيانات التحويل، بام يف ذلك املصدر واملالءمة 
املركز.  التي تصل إىل  التحويالت  تقييم احلالة عند االستقبال بخصوص مجيع  املتخذة بعد  واخلطوات 
كيفية  والنص عىل  بوضوح،  التحويل  معايري  لتعريف  املركز وإجراءاته  تعديل سياسات  يتم  أن  وجيب 
تسجيل هذه البيانات بشكل روتيني يف ملف احلالة ومجع البيانات وحتليلها بشكل منتظم ألغراض املراقبة 
واإلرشاف. ثم عىل حمور أن يعمل عىل تطوير نظام موحد ملسارات التحويل واسرتاتيجية للتواصل مع 
هيئات أخرى حيتمل أن تكون مصدر حتويل من أجل أن يضمن أن تكون مجيع النساء والفتيات ضحايا 
العنف واإلساءة، وليس أولئك اللوايت حتوهلن هيئات الدولة فقط، مثل وزارة الشؤون االجتامعية والرشطة، 

قادرات عىل الوصول إىل األمان واملأوى اآلمن انسجامًا مع سياسة الوصول املفتوح إىل البيت اآلمن.
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التحويالت الطارئة حلاالت العنف ضد املرأة  2-3
3-2-1 النتائج الرئيسية

طوال عملية التقييم، استخدمت خمتلف اهليئات واملؤسسات مصطلح "مأوى الطوارئ" أو أشارت إىل 
التقييم أيضًا زيارة إىل مأوى يف أرحيا تديره املؤسسة األهلية الفلسطينية  وقد تضمن  الطوارئ".  "بيوت 
مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ويطلق عليه اسم "بيت الطوارئ". بالنظر إىل تكرار استخدام 
هذا املصطلح، يغدو من املهم أن نميز ما تعنيه كلمة طارئ، وما إذا كانت أو مل تكن يف احلقيقة مصطلحًا 
دقيقًا أو مفيدًا يف وصف مراكز اإليواء التي ختدم النساء ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة. 
تعني الطوارئ بشكل عام أن هناك خطرًا وشيكًا عىل احلياة أو حالة أزمة. وبالنظر إىل أن الغرض األسايس 
للمأوى جيب أن يكون محاية النساء الاليت تعرضن للعنف واإلساءة من خطر األذى اآلين واملستقبيل، فإن 
استخدام مصطلح الطوارئ لإلشارة إىل هذه املراكز قد يكون استخدامًا خاطئًا. غالبًا ما يكون التعايف 
من العنف واإلساءة عملية طويلة لنساء حيتجن إىل املساحة والوقت والدعم للشفاء جسديًا وعاطفيًا. 
وقد وجد التقييم أن العديد من النساء ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة يتم حتويلهن أواًل إىل 
"مأوى طارئ" بداًل من حتويلهن إىل مركز حمور مبارشة. ومع ذلك، فإن كل امرأة أو فتاة تعرضت للعنف 
أو اإلساءة متثل حالة فريدة ذات احتياجات خاصة. وإذا تم حتديد األولوية هلذه االحتياجات اخلاصة 
أكثر قدرة عىل ضامن  املبارش إىل مركز حمور  التحويل  السليم، فقد توجد حاالت حيث يكون  بالشكل 
"مأوى طارئ". ومع أن مركز حمور ال يصنف  التحويل إىل  احلامية للمرأة وتعافيها مما يمكن أن حيققه 
نفسه بصفة "مأوى طارئ"، إال أن التقييم وجد أن أفراد طاقم املركز قد تدربن يف الواقع عىل العمل عىل 

التعامل مع حاالت العنف الطارئة ضد املرأة.
3-2-2 التوصيات

جيب أن ينظر إىل املامرسة السائدة يف حتويل النساء ضحايا العنف إىل "مأوى طارئ" بمزيد من التفاصيل. 
وعىل مركز حمور أن يراجع قدرته عىل التعامل مع حاالت العنف الطارئة ضد املرأة ، وأن ينظر يف تعديل 
السياسات  تبني  أن  جيب  كام  الطارئة.  التحويالت  إلدراج  مناسبًا،  ذلك  اعترب  إن  وإجراءاته،  سياساته 
ورغبته  املركز  قدرات  عن  وإعالمها  املحولة  والسلطات  اجلهات  مع  للتعاون  اخلطوات  واإلجراءات 

باستالم حتويالت مبارشة حلاالت العنف الطارئة ضد املرأة.
حتديد املخاطر وتقييمها   3-3

3-3-1 النتائج الرئيسية
العنف،  النساء ضحايا  تواجه  التي  املخاطر  لتحديد  املهارة  يملكن  العامالت يف حمور  أن  التقييم  وجد 
املختلفة األخرى طوال مرحلة  املخاطر يف مرحلة االستقبال ويف االجتامعات واملراحل  بتقييم  ويقمن 
اتصال املرأة بمركز حمور. ومع ذلك، كشف التقييم أنه ال يوجد حاليًا أي معيار أو أداة أو آلية رسمية 
وتقييمها.  املخاطر  حتديد  بخصوص  واملراجعة  للتسجيل  حمور  مركز  وإجراءات  سياسات  يف  مدرجة 
إن االعتامد عىل معرفة الطاقم احلايل ال يعترب بدياًل موثوقًا لنظام موحد لتحديد املخاطر وتقييمها. ويف 
وقت التقييم، مل يكن بإمكان طاقم حمور تتبع مستويات املخاطر للمرأة عىل مر الزمن من خالل البحث 
مل  الدالئل،  عىل  معتمدة  املخاطر  لتقييم  أداة  غياب  وبسبب  احلالة.  بمراجعة  القيام  عند  السجالت  يف 
يكن بإمكان طاقم حمور أن ينسقوا اجلهود بكفاءة مع رشكاء ومهنيني آخرين ذوي عالقة، مثل تزويدهم 
بالقدرة عىل إبالغ ضابط رشطة حيقق يف شكوى بأن املرأة املعنية معرضة للعنف بدرجة خطورة "عالية". 
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3-3-2 التوصيات
عىل حمور أن يطور أداة رسمية وموحدة لتحديد املخاطر وتقييمها استنادًا إىل عوامل املخاطرة املعتمدة عىل 
البحوث، وأن يضمنها يف سياساته وإجراءاته. وقد صاغت مستشارة التقييم أداة مقرتحة لتحديد املخاطر 
يمكن ملحور استخدامها وقدمت هذه األداة إىل مديرة حمور للحصول عىل إفادة مرجتعة وتعديل بحيث 

تتوافق مع خصوصية جتارب النساء الفلسطينيات واملستفيدات من خدمات حمور مع العنف واإلساءة.
3-4  نظام توثيق تدبري احلاالت

3-4-1 النتائج الرئيسية
كشفت  ذلك،  ومع  منه.  املستفيدين  حاالت  مللفات  الورق  عىل  معتمد  نظام  بتشغيل  حمور  مركز  يقوم 
مراجعة عينية من نظام ملفات احلاالت أثناء التقييم أنه يمكن أن يكون هذا العمل مرجتاًل وغري متسق 
دائاًم. وتم اكتشاف أمثلة حيث فقدت معلومات من بعض امللفات، أو كانت ملفات احلاالت مفقودة 
بأكملها، أو أن معلومة تتعلق بحالة ما حفظت يف موقع خمتلف غري ملف احلالة املناسب. لقد سبق أن 
حددت إدارة حمور، باالشرتاك مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، احلاجة لوضع نظام حمسن إلدارة ملفات 
قبل  التنسيق لورشة عمل من  تم  أنه  التقييم  املستفيدات. وتبني من  العمل مع  احلاالت من شأنه دعم 
مديرة البيت اآلمن السابقة لتقديم صيغة مقرتحة معدلة مللفات احلاالت، ولكن طاقم العمل شعر أن 

النظام املقرتح غري عميل وليس سهل االستخدام.
التقييم مع كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة ومديرة حمور  يف ضوء هذه اجلهود السابقة، ناقشت مستشارة 
خيار وضع نظام امن يعتمد عىل االنرتنت إلدارة ملفات احلاالت يف مركز حمور. سيكون ملثل هذا النظام، إذا 
صمم بالتشاور مع اإلدارة واألخصائيات االجتامعيات واملرشدات االجتامعيات وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
وأخصائيني يف جمال العنف ضد املرأة، إمكانية توفري اهليكلية الالزمة لسجالت احلاالت بحيث ال يتم إغفال 
أية معلومات مهمة. كام من شأنه أن حيسن االتصاالت وتسليم احلاالت ما بني أعضاء الطاقم، وحيرر وقت 
الطاقم )إذا تم تقليص وقت طباعة إدخال البيانات إىل احلد األدنى( ملزيد من العمل املبارش مع املستفيدات. 
كام أنه ستكون لدى املركز القدرة عىل احلد من خماطر فقدان املعلومات املؤسسية عن حاالت النساء بسبب 
احلفظ غري اآلمن للسجالت )مثاًل، يف حاالت احلرائق، أو الرسقة، الخ( واحلد من خطر تداول معلومات 
رسية بشكل غري مناسب، مع أنه ال يوجد نظام إلدارة ملفات احلاالت يكون آمنًاُ بنسبة 100%. سيكون هناك 
بعض التبعات عىل املوارد املالية لتطوير مثل هذا النظام، وسيتطلب ذلك تدريبًا إلزاميًا عىل استخدام النظام 
االجتامعيات.  واألخصائيات  االجتامعيات  واملرشدات  احلاالت  مع  العامل  الطاقم  أفراد  جلميع  وتنفيذه 

وسيكون من الرضوري أيضًا فتح حسابات خاصة لطاقم العمل للدخول إىل النظام كإجراء أمني.
ومع ذلك، إذا قررت إدارة املركز أنه ينبغي أن يستمر استخدام النظام احلايل املعتمد عىل الورق، فإن نتائج 
التقييم تشري إىل رضورة االهتامم بالنظام بقدر أكرب مما يتم يف الوقت الراهن. فيجب أن يكون استيفاء 
إذا كان مقدار عبء  أما  آمنة.  البيانات  تبقى  أن  العاملني مع احلاالت وجيب  إلزاميًا جلميع  السجالت 
دعم  لتوفري  الالزمة  املوارد  وحتديد  تعريف  والرشكاء  لإلدارة  الرضوري  من  فسيكون  كبريًا،  احلاالت 
إداري وسكرتاري يف إدخال مالحظات وبيانات احلاالت عىل نظام مركزي. أما إذا كان سيستمر العمل 
بنظام معتمد عىل الورق فقط، فمن املهم أن حتفظ امللفات يف حالة جيدة وأن يتم وضع صفحة ملخصة 

للمعلومات الرئيسية يف مقدمة امللف لتسهيل عملية الوصول يف حالة الطوارئ.
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3-4-2 التوصيات
جيب أن يتم تعديل نظام تدبري احلاالت يف مركز حمور من ناحية الكفاءة والفاعلية واألمن لكي حيقق أفضل 
والوظيفة  الغاية  املركز  وإجراءات  توضح سياسات  أن  املركز وطاقمه. جيب  من  املستفيدات  قدرة خلدمة 
واهليكلية لنظام تدبري احلاالت، بام يف ذلك مالئمته للمستفيدات من مركز حمور واستخدامه من قبل طاقم 
املركز. وينبغي العمل عىل مجع بيانات خط األساس للمراقبة املقرتحة التي ترد أدناه، كحد أدنى، ومراجعتها 
وتقييمها داخليًا عرب نظام تدبري احلاالت بانتظام، ويفضل عىل أساس فصيل، ملساندة السياسات واإلجراءات 
واملامرسات يف املركز. وجيب يف الوقت املناسب إضافة معلومات إضافية، مثل سجالت األنشطة الرتفيهية، 
واإلعاقة، الخ. وينبغي أيضًا استخدام البيانات واإلحصاءات بدون ذكر األسامء من بيانات املراقبة والتقييم 

لغرض تزويد الرشكاء باملعلومات بانتظام واملساعدة يف جتميع التقارير الفصلية للامنحني.

 بيانات املراقبة التي يقرتح مجعها ومراجعتها بشكل منهجي
من خالل نظام تدبري احلاالت يف مركز حمور

• عمر النساء/الفتيات املحميات يف حمور	
• مكان اإلقامة الذي تفيد به النساء النزيالت	
• مصادر حتويل املستفيدات إىل املركز )وزارة الشؤون االجتامعية، بأنفسهن، الرشطة، الخ( 	
• مجيع أنواع العنف واإلساءة التي تعرضت هلا كل مستفيدة يف حمور	
• مدة إقامة املستفيدة يف البيت اآلمن	
• املعتدي/امليسء الرئييس للمستفيدة من حمور )مثاًل، األب، األ	، الخ(	
• معتدون/مسيئون ثانويون آخرون للمستفيدة من حمور	
• القضايا القانونية يف حمور )الرقم، النوع، نوع املحكمة، النتيجة(	
• مستوى التحصيل الدرايس للمستفيدات من حمور )مثاًل، أسايس، ثانوي، جامعي، الخ( 	
• احتياجات الدعم التعليمي/إعادة التدريب املطلوب للمستفيدات من حمور	
• احتياجات الدعم التعليمي/إعادة التدريب للمستفيدات من حمور والتي مل تلبى )كام وصفتها/	

عربت عنها املرأة بنفسها(
• وضع التوظيف احلايل للنساء املحميات يف حمور	
• حصلن 	 التي  اخلدمات  عن  الرضا  الرضا/عدم  حمور)مثاًل،  يف  للمعاملة/التجربة  النساء  تقييم 

عليها يف حمور( والذي يتم احلصول عليه خالل جلسات مبارشة وجهًا لوجه
• نساء 	 مع  العيش  العمل،  مكان  يف  السكن  )مثاًل  حمور  من  للمستفيدات  التسكني  إعادة  موقع 

أخريات، العودة إىل الزوج، العودة إىل العائلة(
• ثالثة 	 كل  أو  شهر  كل  فرتات  عىل  )جترى  حمور  من  املستفيدات  مع  املتابعة  اتصاالت  سجالت 

أشهر أو كل ستة أشهر أو كل 12 شهرًا إثر مغادرة البيت اآلمن يف حمور، أو أكثر أو أقل تكرارًا 
وفقًا رغبة كل امرأة( وتسجيل أي تعرض آخر لإليذاء ) خيضع لتوفر الطاقم(
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3-5  الوصول إىل العدالة: الدعم القانوين والعمل القانوين مع احلاالت
3-5-1 النتائج الرئيسية

يتعلق  وفيام  السجالت.  حلفظ  وإجراءات  أطر  حمور  يف  القانوين  العمل  لفريق  تتوفر  أنه  التقييم  كشف 
بفعالية الفريق القانوين، يتضح من الدالئل النوعية التي تم مجعها عىل مدى التقييم، بام يف ذلك التقارير 
لبعض  إجيابية  قانونية  بتدخالت  القيام  يرس  قد  حمور  أن  متنوعة،  مصادر  مع  واملقابالت  واالجتامعات 
النساء، مما مكنهن من الوصول إىل العدالة. وكان ملحور نجاحات كبرية يف هذا اخلصوص، بام يف ذلك 
حتقيق سوابق قانونية يف األرض الفلسطينية املحتلة من خالل جهوده للدفاع واحلفا	 عىل حقوق النساء. 
وفيام أن نجاحات حمور جديرة بالثناء وينبغي االحتفاء هبا، ال تزال تعرتض املستفيدات من حمور وفريقه 
القانونية  األطر  التحديات  هذه  وتتضمن  العدالة.  إىل  الوصول  يف  وعقبات  عديدة  حتديات  القانوين 
ونظم القضاء االعتيادية يف األرض الفلسطينية املحتلة. فهذه النظم جيب أن تدعم حقوق النساء وتكفل 
التي تم مجعها عىل مدة عملية  النوعية  محايتهن، وأن تعاقب مرتكبي العنف ضد املرأة، ولكن الدالئل 
التدريب  إىل  يفتقرون  العامني  واملدعني  القضاة  وأن  الفعالية،  إىل  تفتقر  النظم  أن هذه  إىل  تشري  التقييم 
واملعرفة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالحتياجات املحددة للحامية والعدالة للنساء الاليت 
تعرضن أو يتعرضن هلذا العنف. ويتضح من الدالئل النوعية التي مجعت أثناء التقييم أن النساء يف بعض 
احلاالت ال زلن حيرمن من العدالة ال بل وما هو أسوأ أنه يتم جتريمهن بسبب بوحهن باألمر وتوجههن 
التقييم  للمؤسسات بخصوص معاناهتن من العنف واإلساءة. كام كشفت املعلومات التي مجعت أثناء 
أن النساء يتعرضن أيضًا ألفعال تنتهك حقهن يف اخلصوصية والكرامة الشخصية، مثل إجبارهن عىل 

فحص العذرية، ويتم يف بعض األحيان احتجازهن "يف سبيل محايتهن" دون أية دالئل أو حماكمة.
3-5-2 التوصيات

جيب أن يتم توثيق عمليات مركز حمور وإجراءاته احلالية يف جمال دعم احلاالت والعمل معها يف املجال 
إىل  النساء  وصول  ضامن  أجل  من  للمركز  املعدلة  واإلجراءات  السياسات  يف  دجمها  وجيب  القانوين 
العدالة. باإلضافة إىل ذلك، جيب أن حتدد سياسات حمور وإجراءاته الدور التعاوين للمركز مع املؤسسات 
املحددة  والتوعية  التدريب  وتقديم  القانوين  اإلصالح  أجل  من  الضغط  جهود  يف  األخرى  الرشيكة 
للقضاة واملسؤولني األمنيني حول كيفية دعم ومحاية النساء ضحايا العنف واإلساءة وفقًا ملعايري حقوق 
كاالجبارعىل  الرئيسية،  القضايا  بعض  حول  دويل  مؤمتر  تنظيم  يف  املساعدة  خالل  من  )مثاًل،  اإلنسان 

فحص العذرية(.
3-6  الصحة النفسية، والدعم واخلربات يف جمال اإلرشاد النفيس 

3-6-1 النتائج الرئيسية
يؤثر العنف واإلساءة عىل كل امرأة بشكل خمتلف، وهذا ينطبق أيضًا عىل الصحة النفسية. لذا عىل طاقم 
حمور أن يأخذ يف االعتبار احتامل حاجة املرأة للخدمات الصحية للمركز واستخدامها هلا. هناك جمموعة 
من الدالئل التي تشري إىل وجود روابط بني مشاكل حمددة للصحة النفسية، مثل االكتئاب، واضطراب ما 
بعد الصدمة، واضطرابات األكل، وإيذاء النفس، الخ. وتقرتح الدالئل الدولية أن النساء الاليت يتعرضن 
لإلساءة يملن للدخول إىل املستشفى أكثر من النساء الاليت مل يتعرضن لإلساءة، ويتم إصدار وصفات 
عالج هلن بقدر أكرب. إن النساء الاليت لدهين مشاكل مع الصحة النفسية ويعانني من العنف واإلساءة 
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عرب  التقييم،  جمرى  ويف  آخر.  شخص  أي  حيتاجه  ما  بقدر  اخلدمات  من  الدعم  إىل  وحيتجن  يستحققن 
العديد من طاقم مركز حمور، وخاصة طاقم اإلرشاد االجتامعي والعمل االجتامعي، عن أهنن يواجهن 
صعوبة يف التعامل مع احتياجات الصحة النفسية للمستفيدات، إذ أن غالبية طاقم مركز حمور مل حيصلن 
عىل تدريب يف علم النفس العالجي )اإلكلينيكي( وال يملكن خربات أو معرفة للتعامل مع مشكالت 
الصحة النفسية لبعض احلاالت التي يعملن معها. هذا أمر مفهوم ألهنن مل يوظفن كأخصائيات يف علم 
النفس العالجي أو كأطباء االمراض العقلية. ومع ذلك، تبني من التقييم أن أعضاء طاقم حمور، بخربهتن 
املختصة يف دعم النساء واألطفال ضحايا العنف والناجيات منه، حيققن بالفعل تأثريًا إجيابيًا بدون أدنى 
شك عىل الصحة النفسية والعاطفية للنساء اللوايت يستفدن من خدمات حمور. وقد تم تأكيد ذلك يف جمرى 
عملية التقييم، وخاصة يف ورشة عمل عقدت مع املستفيدات من مركز حمور. فعندما طلب منهن حتديد 
"إعادة  أثناء تواجدهن يف مركز حمور، أجبن بأن حمور ساعدهن عىل  أشياء أو مهارات جديدة تعلمنها 
بناء وتطوير شخصيتي"، و"زيادة ثقتي بنفيس". وقالت إحدى النساء أن حمور ساعدها يف "التخلص من 

الغضب والشفاء من احلاجة إىل الثأر. لقد قلبت صفحة جديدة." 
ومع ذلك، فإن أعضاء طاقم حمور حمقات 
يف أن معرفتهن ومهاراهتن ال تشكل بدياًل 
النفس  علم  يف  فعلية  خدمات  وجود  عن 
توجد  عندما  العقلية  والصحة  العالجي 
يف  خبرية  تقوم  لذلك،  هلا.  حقيقية  حاجة 
علم النفس العالجي من مؤسسة دفرنسا 
دونا بزيارة مركز حمور عدة مرات يف السنة 
العمل  لفريق  واملساعدة  الدعم  لتقديم 
مع احلاالت. حيث حرض خمتصان حمليان 
الدعم للمركز.  النفس كانا قد قدما  بعلم 
العام من طاقم  التقييم  يزال  ومع ذلك ال 
جيب  مما  املزيد  هناك  أن  إىل  يشري  العمل 
عمله للمساعدة يف قضايا الصحة النفسية 

للنساء.
إدارة  بدأت  االعتبارات،  هلذه  استجابة 
وطاقم حمور بخطوات لزيادة القدرة عىل 
دعم النساء الاليت لدهين مشاكل يف الصحة النفسية. فقد ضم حمور مؤخرًا خدمات اثنني من مقدمي 
اخلدمات االستشارية اخلارجية: مركز اإلرشاد والتدريب واملركز الفلسطيني لإلرشاد. سيقوم هذان 
املركزان بتوفري الدعم النفيس العالجي لبعض احلاالت يف حمور، باإلضافة إىل توفري بعض اإلرشاف 
العالجي للمرشدات االجتامعيات وفريق العمل االجتامعي. ويف وقت التقييم، كان مركز اإلرشاد 
العمل مع املركز  اتفاقية  بالفعل بتقديم اخلدمات، فيام بدأت عملية حتديد رشوط  والتدريب قد بدأ 
النتائج املرجوة من  بالثناء، ومن املؤمل أن تكون هلا  الفلسطيني لإلرشاد. إن هذه اخلطوات جديرة 
العنف  ضحايا  النساء  مع  عمله  يف  حمور  مركز  لطاقم  النفسية  الصحة  يف  الالزمة  املساعدة  تقديم 

واإلساءة. 

املستفيدات من البيت اآلمن يف حمور
"يف املايض كنت أكافح من أجل أن أقول "ال " 
عندما أحتاج إىل ذلك. أما اآلن فإنني أستطيع أن 

أقول "ال" عندما أحتاج وأعني ذلك."
"أحب متكني املرأة وتوفري احلامية هنا. ]هن[ 

يستمعن إيل وأستطيع أن أقول رأيي بحرية وهذا 
يمنحني الدعم والثقة. أشعر أهنن رحيامت. أشعر 

باألمان جتاههن ألنني فقدت ما تعنيه السالمة، 
وأحب الدعم النفيس ]الذي تم منحه يل[، وكيفية 
التعامل مع احلياة وكيفية مواجهة اآلخرين. أشعر 

بتحسن وتغيري داخيل من مجيع اجلوانب. أشعر 
بأنني مرتاحة وآمنة ولكنني بحاجة إىل حياة أفضل 

وحرية وأن أعيش باستقالل وأن أحصل عىل 
حرية التعبري وأن أكون مسؤولة عن نفيس)...(."
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3-6-2 التوصيات
عىل حمور أن يعدل التفاصيل املتعلقة بالصحة النفسية واإلرشاد النفيس ودعم الصحة العقلية يف سياساته 
وإجراءاته. وهذا اجلزء أيضًا بحاجة إىل أن يتم تأطريه ضمن حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، بام يف ذلك 
احلق يف احلامية والكرامة. وجيب توفري املزيد من الوضوح والتوجيه بخصوص أوضاع الصحة النفسية 
يف إطار عالقتها بالعنف ضد املرأة والعمل مع خدمات الصحة النفسية. فضاًل عن ذلك، ينبغي أن يوجد 
تعريف واضح لكل من األدوار املنفصلة واملتكاملة للخربات واخلدمات التي يقدمها مركز حمور، كمركز 

خمتص بمكافحة العنف، واملؤسسات األخرى العاملة يف جمال الصحة النفسية.
3-7 أنشطة للمستفيدات داخل البيت اآلمن

3-7-1 النتائج الرئيسية
كجزء من التقييم، عقدت ورشة عمل مع النساء املستفيدات يف مركز حمور حول أفكارهن بخصوص 
وجودهن يف حمور. وجاءت العديد من اإلجابات االجيابية متعلقة باملشاركة يف أنشطة املركز. فقد أفادت 
نساء عديدات بأهنن تعلمن عددًا متنوعًا من املهارات اجلديدة التي تضمنت اخلياطة، واللغة الفرنسية، 
ومهارات الدراسة. وأفدن بأهنن متتعن بأنشطة حمور، مثل النشاطات املوسيقية، ودروس اللغة، ودروس 

الدراما، ودروس الكمبيوتر، والرحالت مع املركز.
ومع ذلك، كان واضحًا من النقا	 مع النساء أن األيام تبدو طويلة هلن يف مركز حمور، وخاصة بالنظر 
وقالت  حياهتن.  عىل  التهديدات  أو  للمخاطر  نظرًا  رضورية  أحيانًا  تعترب  والتي  حركتهن،  عىل  للقيود 
املركز  يقدمها  التي  يقدرن األنشطة  النساء  أن  الفراغ"، وكان واضحًا  "كرهت وقت  إهنا  النساء  إحدى 
وكيفية  الرقص،  ويف  املوسيقى،  يف  دروسًا  املقرتحة  اإلضافية  األنشطة  وتضمنت  املزيد.  إىل  ويطمحن 

التعامل مع املحاسبة، وفن الطبخ، والفنون. 
اتضح من التقييم أيضًا أن مركز حمور يبذل جهدًا لالستجابة إىل احتياجات النساء واألنشطة التي يطلبنها. 
فعندما حددت النساء بأهنن يرغبن بأن تتاح هلن دروس باللغة االنجليزية، مثاًل، رتب مركز حمور صفًا 
لتلبية هذا الطلب. ومن اخلطوات األخرى الساعية لتحسني أنشطة املركز حصول املكتبة يف مركز حمور 

مؤخرًا عىل جمموعة تربعات من الكتب.
يف  مكاهنا  أن  إال  فيه،  التشكيك  يمكن  ال  املستفيدات  لدى  نجاح  عىل  حتوز  حمور  مركز  أنشطة  أن  فيام 
هيكلية املؤسسة غري واضح. يف وقت التقييم، كان فريق العمل امليداين مسؤواًل عن تنظيم اجلزء األعظم 
من األنشطة اخلاصة بالنساء النزيالت يف البيت اآلمن. ولكن هذا التنسيب للمهام ال يتوافق من ناحية 
املنطق مع مسؤوليات فريق العمل امليداين، ألن املهام املتعلقة بالنساء يف البيت اآلمن يف حمور )املستفيدات 
الداخليات( تقع عىل عاتق طاقم البيت اآلمن من ناحية املنطق، ألهنن يف الواقع أكثر تفاعاًل مع هؤالء 

النساء وأكثر معرفة باحتياجاهتن.
3-7-2 التوصيات

يف  ومرشوحة  متجذرة  تكون  أن  وينبغي  النجاح  حتقق  املستفيدات  مع  حمور  أنشطة  أن  الواضح  من 
سياسات وإجراءات املركز بقدر أكرب مما هي حاليًا. عىل تعديالت السياسات واإلجراءات بخصوص 
تعد  الداخليات(  )املستفيدات  حمور  يف  النزيالت  بالنساء  املتعلقة  األنشطة  أن  حتدد  أن  املركز  أنشطة 
باألساس من مسؤولية فريق البيت اآلمن وليس فريق العمل امليداين. وإذا كانت هناك حاجة - ألسباب 
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تتعلق باستقطاب الطاقم واخلربة - ألن يكون فريق العمل امليداين مسؤواًل عن تنظيم وترتيب كل من 
األنشطة الداخلية واخلارجية، فيجب أن يتم تعديل مسمى فريق العمل امليداين وتوصيفه الوظيفي احلايل 
يف سياسات وإجراءات املركز بحيث يعكس، بدقة أكرب، العمل الفعيل املطلوب من هذا الفريق والذي 
الوظيفي  املسمى  أكرب يف  بدقة  ينعكس ذلك  أن  "ميدانيًا"، وجيب  "داخيل" وليس  أنه عمل  يؤديه عىل 
امليداين لتعمل بوظيفة كاملة  العمل  الطاقم املسؤولة عن  يتم نقل عضو  الوظيفي، بحيث  والتوصيف 
أو جزئية داخل البيت اآلمن هلذه الغاية حتديدًا. وعىل سياسات املركز وإجراءاته أن تأخذ يف االعتبار 
كذلك احلاجة للمرونة واإلبداع يف الرتتيب لألنشطة مع املنظامت الرشيكة يف املجتمع وأن تتبنى وضع 
سجالت باألنشطة لكل امرأة مستفيدة كإجراء معياري ثابت هبدف متكني النساء من االستمرار يف تتبع 

إنجازاهتن.
3-8  الدعم املايل احلكومي للمستفيدات النزيالت

3-8-1 النتائج الرئيسية
خالل فرتة التقييم كان عدد قليل جدًا من املستفيدات من حمور يتلقني دعاًم ماليًا منتظاًم من وزارة الشؤون 
االجتامعية. ففي بداية متوز/يوليو 2010، كانت اثنتان فقط من أصل 32 امرأة يف حمور تتلقيان الدعم 
املايل احلكومي بسبب الضائقة املالية. مقابل ذلك، يتم يف العادة تغطية احتياجات املستفيدات يف حمور 
للغاية. ففي معظم احلاالت، تعترب  أمر غري مألوف  بالكامل. هذا  املركزية ملحور  امليزانية  ونفقاهتن من 
املرأة النزيلة يف مأوى مثل حمور أهنا "يف حاجة" ملجرد تواجدها يف مثل هذا املرفق، مما سيؤهلها لتلقي 
مساعدات حكومية عىل شكل خمصصات أو معا	 يعطى هلا بشكل مبارش أو من خالل املركز ليترصف 
مالية  أن هناك ضغوطًا  املفهوم  الفلسطيني، من  السياق  السائدة يف  الظروف  إىل  وبالنظر  نيابة عنها.  به 
عىل احلكومة جتعل من الصعب متويل مشاريع وخدمات مثل حمور بأكملها. ومع ذلك، سيكون بمثابة 
اعرتاف مرحب به من السلطة الفلسطينية بمركز حمور وأمهية عمله إذا كان بإمكاهنا أن توفر خمصصات 
بعض  وإجياد  نوعية حياهتن  النساء يف حتسني  يساعد  أن  يمكن  مما  اآلمن،  البيت  امرأة يف  لكل  أساسية 
احلرية إلنفاق املال وفقًا الحتياجاهتن الفردية. لقد تبني من التقييم أن لدى بعض املستفيدات يف حمور 
احتياجات غري ملباة ويمكن املساعدة عىل تلبيتها من خالل إدخال مثل هذا املخطط. إن عدد املستفيدات 
هذه  فستكون  وبالتايل  املنطق،  عن  بعيدًا  املبادرة  هبذه  القيام  جيعل  بقدر  ضخاًم  ليس  حمور  يف  النزيالت 

مبادرة طيبة جدًا. 
3-8-2 التوصيات

جيب أن حتدد سياسات حمور وإجراءاته تطوير اسرتاتيجيات لتوفري الدعم املايل هبدف تزويد املستفيدات 
بمخصصات تساعدهن يف تغطية احتياجاهتن ونفقاهتن وتتيح هلن بعض احلرية الشخصية يف طريقة إنفاق 
هذا املال. وجيب الضغط من أجل أن تصبح املستفيدات من حمور مؤهالت بشكل تلقائي لتلقي املعونات 

من اخلدمات االجتامعية الفلسطينية كإحدى االسرتاتيجيات التي يمكن اتباعها يف هذا اخلصوص.
3-9  فرص العمل للمستفيدات النزيالت

3-9-1 النتائج الرئيسية
التقييم هي حاجة النساء  إحدى املسائل التي أثريت دائاًم من قبل مجيع املجموعات املشاركة يف عملية 
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النزيالت يف مركز حمور إىل احلصول عىل فرص العمل. 
يف مسح أجري عىل 11 امرأة نزيلة يف مركز حمور يف آب/أغسطس 12،2010 أفادت 64% بأهنن عملن 
يف وقت ما قبل القدوم إىل املركز. إال أن 3 نساء فقط )27%( أفدن بأهنن يعملن أو عملن منذ وصوهلن، 

فيام أن الغالبية العظمى من النساء، أو 73%، مل يعملن بتاتًا منذ وصوهلن إىل مركز حمور. 
وعندما سئلن عن نوع العمل الذي يرغبن يف القيام به إذا استطعن العمل خالل فرتة تواجدهن يف مركز 
حمور، عربت أكثر من ثلث النساء الاليت جرى استطالعهن )42%( عن رغبتهن يف العمل يف السكرتارية، 
عىل الرغم من حقيقة أنه 7% فقط منهن لدهين خربة يف هذا املجال. وفيام أفادت 27% من النساء بأنه 
لدهين خربة سابقة يف الزراعة، فقد عربت 17% فقط منهن عن الرغبة يف العمل يف الزراعة. وكانت %8 
من النساء يرغبن يف العمل يف الصناعة ومثلهن 8% يف اخلدمات اإلنسانية. ومع أن هذين املجالني ناال 
أقل قدر من الرغبة كمجال عمل حمتمل، فقد كانا املجالني اللذين متلك النساء أكرب قدر من اخلربة فيهام، 
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حيث أن 27% من النساء سبق وأن عملن يف خدمات الرعاية و18% يف الصناعة.
النساء  لبعض  السامح  يمكن  املستفيدات،  النساء  عمل  بخصوص  حمور  مركز  بسياسات  يتعلق  فيام 
املركز يف ظل ظروف حمددة. وقد كانت هناك عدة قصص نجاح يف  بالعمل خارج  النزيالت يف حمور 
حمور، حيث أتيحت هذه الفرصة لعدد من النساء. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا حاالت تعرضت فيها 
أو  عمل  أرباب  مع  االتصال  نتيجة  للخطر  التعرض  أو  األجر  انخفاض  ناحية  من  لالستغالل  النساء 
التعامل مع أفراد من العامة عديمي الضمري. كام ال يعترب العمل اخلارجي خيارًا متاحًا لبعض النساء يف 
حمور بسبب مستوى التهديد/املخاطر التي يمكن أن يتعرضن هلا. وبالنسبة للنساء الاليت يرغبن يف العمل 
ولكنهن ال يستطعن احلصول عىل العمل اخلارجي، تعترب مشاريع النقد مقابل العمل داخل املركز بدياًل 
مناسبًا. يمكن أن تتضمن مثل هذه املشاريع زراعة وبيع املحاصيل من حديقة خرضاوات يف حمور، أو بيع 

املثلجات أو األطباق الفلسطينية التقليدية للمجتمع املحيل، أو صنع احلرف اليدوية وبيعها. 
مع ذلك، من املهم التذكر أنه سواًء كانت فرص العمل متاحة للنساء يف حمور أم ال، فإن السبب الرئييس 
لوجودهن يف مركز حمور هو توفري مساحة آمنة هلن من أجل البدء يف عملية التعايف والشفاء من اإلساءة. 
وهذه العملية خمتلفة بالنسبة لكل امرأة. قد ترغب بعض النساء يف العمل، أما البعض اآلخر فقد ال يكن 
قادرات جسديًا ونفسيًا عىل القيام بذلك نتيجة ملعاناهتن. وتقع عىل مركز حمور مسؤولية االعرتاف بكال 
النوعني من املستفيدات والعمل معهام. وقد اكتشفت خالل عملية التقييم فجوة يف سياسات وإجراءات 
تواجدها يف حمور ال  املرأة طوال فرتة  بأن  الضامنة الرصحية  العمل، وهي غياب  مركز حمور بخصوص 
يمكن إجبارها أو الضغط عليها لكي تعمل من أجل تغطية احتياجاهتا األساسية، حتى إذا كانت قادرة 

عىل ذلك ذهنيًا وجسديًا وبشكل آمن.
3-9-2 التوصيات

لدى  العمل  احتياجات  نطاق  السياسات واإلجراءات يف مركز حمور لكي تعكس  تعديل  يتم  أن  جيب 
الوصول إىل عمل جمز. كام جيب أن تشمل  التي يستحققنها يف  الفرص  املستفيدات وإلعطائهن  النساء 
نصوصًا رصحية حلامية النساء من االستغالل واإلساءة يف مكان العمل. عالوة عىل ذلك، ثمة مبدأ ينبغي 
إدراجه يف أي تعديل للسياسات واإلجراءات، بحيث يعتمد عىل توافق اآلراء، وهو أنه ال جيب الضغط 
لتلبية احتياجاهتن  التي تلزمهن  املواد  الدفع مقابل  النساء يف حمور أو إجبارهن لكي يعملن هبدف  عىل 

األساسية.
3-10  إعادة تسكني ودمج املستفيدات من مركز حمور

3-10-1 النتائج الرئيسية
طوال عملية التقييم، أثري موضوع إعادة التسكني وإعادة الدمج باستمرار باعتباره قضية معقدة وإشكالية 

يف كثري من األحيان بالنسبة لطاقم العمل يف حمور، تتطلب بحثًا حريصًا وجهودًا كبرية. 
بالنظر إىل مستوى التهديد بالنسبة لعدد من النساء النزيالت يف حمور مقرتنًا بالسياق الثقايف الفلسطيني 
املحيل العام، أفاد طاقم حمور بأن هناك صعوبة، يف العديد من احلاالت، يف إعادة تسكني وإدماج النساء 
مجع  يف  حمور  طاقم  أمام  صعوبات  برزت  لقد  بنجاح.  املجتمع  يف  أخرى  مرة  لإلساءة  تعرضن  اللوايت 
التسكني،  إعادة  مواقع  يف  املتوقعة  املعيشة  ظروف  حول  املجتمع  من  بالثقة  وجديرة  كافية  معلومات 
والالزمة لضامن سالمة النساء وحقوقهن اإلنسانية. ويف بعض األحيان أدى التنسيق مع وزارة الشؤون 
االجتامعية والرشطة حول إعادة تسكني املستفيدة وإعادة دجمها إىل ممارسة بعض الضغوط عىل أعضاء 
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طاقم حمور لكي يتخذن موقفًا مناقضًا حلكمهن املهني بخصوص سالمة املستفيدات ومصلحتهن الفضىل. 
وقد تسببت مثل هذه احلاالت بتهديد سالمة املستفيدات وتعريضهن للمزيد من اإلساءة ووضع حياهتن 

يف خطر أحيانًا. ال شك أن هذا األمر غري مقبول.
وبالنظر إىل صعوبة العثور عىل خيارات مناسبة إلعادة التسكني واإلدماج لبعض املستفيدات، فقد واجه 
حمور، يف األشهر األخرية، ضغوطًا عىل الطاقة االستيعابية للمكان والطاقم، حيث تصل نساء جدد إىل 
البيت اآلمن، فيام مل يكن هناك عدد كاٍف من النساء اجلاهزات للمغادرة والقادرات عىل ذلك. لقد تم 
إيواء بعض النساء يف حمور لفرتات طويلة من الزمن. فمن بني 16 امرأة موجودات يف البيت اآلمن أثناء 
التقييم، 4 )25%( منهن مقيامت منذ سنتني أو أكثر واثنتان )12.5%( مقيمتان منذ سنة واحدة أو أكثر. 
اتفاق عىل أهنا  املرأة لبعض الوقت بعد أن يكون الطاقم واملرأة نفسها عىل  ويف بعض احلاالت، متكث 
جاهزة بالفعل للمغادرة. لذا فمن شأن عدم توفر خيارات متاحة إلعادة التسكني والدمج يف املجتمع 

بعد حمور أن يضع ضغوطًا متزايدة عىل مرافق وخدمات حمور يف املستقبل. 
التقييم ورشة عمل مع طاقم حمور الستقصاء آرائهم وخرباهتم يف العمل مع األرس، بام  عقدت ضمن 
يف ذلك يف سياق إعادة التسكني واإلدماج. وأفادت العامالت أنه من املمكن، بعد ميض بعض الوقت، 
إعادة إدماج بعض النساء والفتيات ضحايا العنف مع عائالهتن. ولكن إعادة الدمج مرشوطة دائاًم بمدى 
إمكانية إعادة إسكان املرأة مع أفراد من األرسة معينني وغري مسيئني، مع مراعاة املعايري الدينية والثقافية، 
وما إذا كان بإمكان هؤالء األقرباء أن يعطوا ضامنات كافية لسالمة ومحاية املرأة. ومن األمور األخرى 
التي جيب مراعاهتا ما إذا ستكون املرأة قادرة عىل أن تعيش بعيدًا عن اخلوف من العنف واإلساءة وما إذا 
ستكون قادرة عىل الوصول إىل الرعاية الصحية واخلدمات الرضورية األخرى. وقد نجح حمور يف إعادة 

دمج بعض النساء مع عائالهتن يف احلاالت التي متت فيها تلبية هذه الرشوط. 
قلن  عائالهتن،  مع  املستفيدات  دمج  بإعادة  حمور  مركز  يف  القرار  اختاذ  كيفية  عن  الطاقم  سؤال  عند 
الرشطة من وحدة محاية  أفراد  بام يشمل  املناسبني،  املهنيني  بواسطة  زيارات عائلية  إجراء  أواًل  يتم  بأنه 
حمور.  يف  القانوين  الفريق  وأعضاء  االجتامعية،  الشؤون  وزارة  من  االجتامعيني  واألخصائيني  األرسة، 
يف هذه الزيارات، يعمل املهنيون عىل تقييم وضع األرسة لتحديد مستوى التهديد للمرأة من جهة أفراد 
األرسة أو عىل العكس، قدرهتم عىل دعم املرأة ومحايتها إذا كانت ستعود إىل األرسة من جديد. يف العادة، 
إذا  ما  الرأي حول  توافق مجاعي يف  إىل  للمخاطر يف األرسة  التقييم  الذين جيرون هذا  املهنيون  يتوصل 
كان من اآلمن واملناسب أن تعود املرأة إىل أرسهتا أم ال. ويف حال عدم القدرة عىل التوصل إىل توافق يف 
الرأي حول ما إذا كانت إعادة دمج املستفيدة مع العائلة يمثل مصلحتها الفضىل أم ال، فإن مركز حمور 
املرأة يف حمور يف هذه  الغالب إجراء زيارة أخرى لألرسة يف وقت الحق، وتستمر استضافة  يطلب يف 
األثناء. وأفادت العامالت يف حمور أهنن يبحثن أيضًا يف أشكال بديلة من احلامية لكل مستفيدة ويناقشنها 
معها بحيث يمكنها اختاذ قرار مستنري حول مستقبلها. ويف هناية املطاف، سيكون القرار للمرأة إذا كانت 
ستعود إىل أرسهتا أم ال. يف بعض احلاالت، ال تفصح النساء أنفسهن لطاقم حمور بشكل كامل عن مدى 
اختبارهن للعنف واإلساءة، مما يربز أمهية الثقة يف آراء النساء واحرتام قراراهتن بخصوص خطط إمكانية 

إعادة تسكينهن ودجمهن.
بعض النساء ليس لدهين أفراد من أرسهن يمكن إعادة دجمهن معهم بعد مغادرة حمور. وبالنسبة ألخريات، 
جيب مواجهة واقع يقول أهنن ببساطة لن يكن يف مأمن أبدًا إذا عدن إىل أرسهن. كال الوضعني يشكل 
حتديًا من نوع خمتلف لطاقم حمور عند حماولته تدبري سكن بديل ومناسب هلؤالء املستفيدات عندما يكن 
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عمومًا،  حمور.  مغادرة  ويردن  جاهزات 
للمرأة  ثقافيًا  أو  اجتامعيًا  املقبول  غري  من 
أن تسكن بمفردها يف األرض الفلسطينية 
املرأة  يضع  قد  بذلك  والقيام  املحتلة، 
اإلساءة.  أو  العنف  من  املزيد  خطر  أمام 
حمور  عمل  طاقم  أن  التقييم  وجد  وقد 
تصميم  يف  احليلة  وواسع  للغاية  مبدع 
من  املستفيدات  النساء  لتمكني  الفرص 
مستقل  وبشكل  وسعادة  بأمان  العيش 
الرغم  عىل  ولكن  لإلساءة،  التعرض  بعد 
من ذلك، هناك بعض احلاالت التي تبدو 
هلن غري قابلة للحل، بالنظر إىل اخليارات 

واملوارد احلالية املتاحة ملركز حمور. 

3-10-2 التوصيات
حمور  مركز  وإجراءات  سياسات  إن 
تسكني  إعادة  مع  التعامل  بخصوص 
تبحث  أن  إدارة حمور  بقدر ملموس. وفيام عىل  اهتامم ومراجعة وتعديل  إىل  املستفيدات بحاجة  ودمج 
التعديالت احلالية عىل  فإن عىل  التسكني والدمج،  إعادة  مبادرات طويلة األجل لتحسني هنجها يف  يف 

سياسات وإجراءات حمور أن تركز بقدر أشمل عىل توضيح النظام املتبع حاليًا يف مركز حمور.
لضامن  الرضورية  اخلطوات  بوضوح  حمور  وإجراءات  سياسات  عىل  التعديالت  حتدد  أن  جيب  أواًل، 
إجراء تقييم حريص ومنهجي بخصوص مستوى اخلطر والتهديد الذي تتعرض له املرأة بسبب عملية 
إعادة التسكني والدمج، وكذلك مدى مالءمة موقع إعادة التسكني املحتمل. من األمثل أن تستخدم أداة 

موحدة لتحديد املخاطر وتقييمها.
إن عىل سياسات وإجراءات مركز حمور بخصوص إعادة التسكني والدمج أن ال تساوم عىل قدرة املرأة 
إعادة  عىل  تشجيعها  خالل  من  العالجي  العمل  من  باالستفادة  فرصها  استمرار  عىل  أو  االختيار  عىل 
التسكني والعودة إىل عائلتها قبل أن تشعر بأهنا مستعدة لذلك. قد حيدث هذا ملجموعة من األسباب: 
واالحرتاق  اآلمن،  البيت  بيئة  مع  التكيف  يف  املرأة  وصعوبة  للمركز،  االستيعابية  الطاقة  عىل  الضغط 
الطاقم  يتخذ  ال  أن  حمور  وإجراءات  سياسات  تكفل  أن  املهم  من  أنه  إال  الخ.  الطاقم،  لدى  الوظيفي 
قرارات تتجاوز خيار املرأة لنفسها وملستقبلها، وخاصة ليس بطريقة قد تكرر سلوك املعتدي أو مرتكب 
العنف الذي جلأت املرأة إىل حمور هربًا منه. كام جيب أن تشمل السياسات واإلجراءات أحكامًا للوقاية 
احلاجة  توظيف طاقم إضايف عند  املرونة يف  بام يف ذلك  والتعامل معه،  للطاقم  الوظيفي  من االحرتاق 

للتعويض عن أعباء العمل الثقيلة بشكل استثنائي أو التي تتطلب من الطاقم ما هو فوق طاقتهم.
عىل النحو ذاته، عندما تقرر إحدى املستفيدات أهنا مستعدة ملغادرة املركز، فيجب أن تنص السياسات 
التفاصيل عن مقرتح إعادة تسكينها وأن يتم احرتام رأهيا وقراراهتا  واإلجراءات عىل تزويدها بجميع 
بخصوص سالمتها ومدى مالءمة خيارات إعادة تسكينها. فإذا كانت ترفض خطة إعادة التسكني ألي 
سبب كان، فينبغي احرتام رغبتها، إذ يمكن أن تكون قد عانت من إساءة سابقة من أقرباء معينني ومل تقم 

طاقم حمور
"قد يلزم وقت طويل حتى يصبح الوضع آمنًا 

وتصبح املرأة جاهزة وقادرة عىل العودة إىل أرسهتا."
"يف بعض األوقات، يامرس بعض الضغط عىل طاقم 

حمور ألن تعود املرأة إىل أرسهتا حتى لو كان الرأي 
املهني أن ذلك غري آمن للمرأة وكانت املرأة نفسها 

ال ترغب يف العودة."
"يف بعض األوقات، يقرر طاقم العمل جتميد 

اإلجراءات القانونية ضد األرس وحياول التوسط 
وإجراء حوار حلل النزاع مع املرأة وأرسهتا إذا وافقت 
املرأة وإذا كانت مصلحتها الفضىل يف حماولة ذلك."

"يف بعض األوقات، يكون من غري اآلمن، ببساطة، 
بالنسبة للمرأة أن تعود إىل أرسهتا، ومع أن هذا أمر 

مؤسف إال أنه جيب أن نضع سالمة املرأة أواًل."
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باإلفصاح عن ذلك لطاقم حمور. 
باملثل، جيب أن تنص التعديالت عىل السياسات واإلجراءات أن حتظى قرارات طاقم حمور بخصوص 
استعداد املستفيدات إلعادة التسكني ومدى مالءمة املواقع الذي سيتم فيها ذلك باحرتام مجيع السلطات 
واهليئات األخرى املعنية بعملية إعادة تسكني وإعادة دمج املرأة، فطاقم حمور قد يملك معلومات رسية 
عن وضع املرأة. لذا فإن كان قرار طاقم حمور أنه ليس من اآلمن للمرأة أن يعاد تسكينها يف وضع معني، 
فإن هذا احلكم والقرار املهني جيب أن يكون هنائيًا وال جيب الضغط عليهن من قبل أشخاص ذي نفوذ 
لكي يتخذن موقفًا مناقضًا حلكمهن املهني. ينبغي احرتام استقاللية وخربة املهنيات يف حمور. وجيب أن 
تكفل التعديالت أن ال يتاح استغالل االتصاالت الشخصية والنفوذ للضغط عىل طاقم حمور أو املستفيدة 

لكي تتصل بأرسهتا أو ترجع إليها عندما ال يكون ذلك آمنًا. 
فضاًل عن ذلك، عىل سياسات وإجراءات حمور املعدلة أن تراعي وترشح بشكل واٍف االسرتاتيجيات 
لتلبية احتياجات إعادة التسكني للنساء اللوايت ليس لدهين أقرباء أو غري القادرات عىل العودة إىل أرسهن. 
وجيب البحث يف خيارات بديلة إلعادة تسكني املستفيدات والعمل عىل تطويرها، مثل إنشاء دار للتأهيل 

أو مشاريع إقامة بديلة مناسبة.
أخريًا، عىل السياسات واإلجراءات املعدلة أن تكفل التنسيق الفعال واآلمن واآلين بني مجيع األطراف 
الشؤون  ووزارة  حمور  بني  تفاهم  مذكرة  إعداد  جيب  حمور.  من  املستفيدات  حاالت  مع  بالعمل  املعنية 
االجتامعية بخصوص إعطاء األولوية لسالمة النساء، إىل جانب توضيح األدوار واملسؤوليات فيام يتعلق 

بمغادرة املستفيدات وإعادة دجمهن ومتابعتهن.
3-11  املتابعة مع املستفيدات بعد مغادرهتن ملركز حمور

3-11-1 النتائج الرئيسية
حدد طاقم حمور متابعة املستفيدات عىل أهنا متثل فجوة. وأفاد الطاقم أنه يف بعض املناسبات، تقوم بعض 
املرأة بعد مغادرهتا مركز حمور ألهنن كن  العامالت يف الطاقم باالستفسار بشكل شخيص حول وضع 
بأن قلقهن عىل سالمة  العامالت أهنن يشعرن يف بعض األوقات  بالقلق عىل رفاهها. وذكرت  يشعرن 
النساء بعد مغادرة حمور ال يؤخذ عىل حممل اجلد وال يتم التحقيق فيه بالقدر الكايف. وعربن عن أملهن 

بأن يتحسن الوضع يف املستقبل.
أما األسباب التي ذكرت هلذه الفجوة يف املتابعة مع النساء بعد مغادرة حمور فتتضمن شعور طاقم العمل 
بأهنن اآلن يفتقرن إىل املوارد الكافية إلجراء املتابعة املناسبة مع املستفيدات. وذكرت العامالت أيضًا ثقل 
أعباء العمل واالحرتاق الوظيفي ضمن العوامل املسامهة يف ذلك. وقد الحظ التقييم أن عدد طاقم حمور 

قد بقي عىل حاله عىل الرغم من تزايد املتطلبات عىل الطاقم.
ذكر الطاقم أيضًا أن األهداف املختلفة للمهنيني املشاركني يف حالة املرأة تؤثر عىل عملية املتابعة مع املرأة. 
عىل سبيل املثال، وصفت بعض العامالت يف الطاقم أن دور املهنيني من وزارة الشؤون االجتامعية كان أكثر 
تركيزًا عىل األرسة فيام أن طاقم حمور يشعر بأن األولوية األوىل جيب أن تعطى لسالمة املرأة واحتياجاهتا. 
ويف حال التصادم بني هاتني الرؤيتني، أفادت العامالت يف حمور أن ميزان القوة يف اختاذ القرار النهائي 
يميل إىل األخصائيني االجتامعيني يف وزارة الشؤون االجتامعية يف هناية األمر، بوصفهم يمثلون مؤسسة 
حكومية. لذلك، تشعر العامالت يف حمور بأن رأهين املهني ال حيرتم دائاًم من قبل األخصائيني االجتامعيني 
يف الوزارة. كام اعرتفن يف الوقت ذاته بأن هناك ضغوطًا وقيودًا عىل األخصائيني االجتامعيني يف الوزارة 
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تؤثر عىل قدرهتم عىل إجراء متابعة دقيقة جلميع احلاالت.
وأخريًا، أفادت العامالت يف حمور بأن املسافة اجلغرافية قد تكون عائقًا أمام إجراء املتابعة مع املستفيدات 
عادت  إذا  ولذا  الغربية،  الضفة  أنحاء  مجيع  من  نساء  يستضيف  فمحور  عائالهتن.  إىل  يرجعن  اللوايت 
املرأة إىل أرسهتا التي تقيم عىل مسافة بعيدة عن مركز حمور، فسيكون من الصعب إجراء زيارات متابعة 

منتظمة.
3-11-2 التوصيات

جيب أن تتضمن سياسات وإجراءات حمور أيضًا خطة للمتابعة واملراقبة والتقييم للنساء ووضعهن بعد 
تنص  أن  والتقييم  املنتظمة  املراقبة  وأغراض  التشغيلية  لألغراض  بالنسبة  املهم  ومن  تسكينهن.  إعادة 
سياسات وإجراءات حمور عىل أن يتم تسجيل الوجهة التي تذهب إليها املرأة وأطفاهلا بعد مغادرة حمور 
عىل ملف احلالة. جيب إجراء زيارات متابعة منتظمة ملساكن املستفيدات اللوايت أعيد تسكينهن أو ينبغي 
بانتظام، عند احلاجة، لتفحص ما إذا كانت ال تزال يف أمان. وإذا ثبت  أن تقوم املستفيدة بزيارة املركز 
أهنا تتعرض ملزيد من اإلساءة أو العنف، فينبغي اختاذ خطوات، بموافقتها، ألخذها إىل مكان تنعم فيه 
باألمان وإعادة تقييم وضعها. كام عىل السياسات واإلجراءات أن تضمن أن تبقى أبواب حمور مفتوحة 
أمام املستفيدات بعد إعادة تسكينهن، بام يكفل قدرهتن عىل الوصول إىل مرافق حمور اخلارجية وخدماته 
حسب احتياجهن. كام عىل التعديالت أن تأخذ باالعتبار أية احتياجات للدعم اإلضايف لدى املستفيدات 
بعد مغادرة حمور، مثل األنشطة املشرتكة مع هيئات أخرى عىل غرار جمموعات الدعم الذايت املتبادل، أو 

التدريب عىل مهارات التعامل مع امليزانيات، أو ور	 العمل حول السالمة الشخصية.

خدمات العمل امليداين واملجتمعي. 4
العمل اخلارجي مع العائالت  1-4

4-1-1 النتائج الرئيسية
إن سياسات وإجراءات حمور الراهنة تفتقر إىل التفاصيل عن كيفية عمل مركز حمور احلايل مع العائالت. 
ويتضح من عملية التقييم، بام يف ذلك مراجعة األدبيات واملقابالت مع طاقم حمور ورشكائه، أن العمل 
مع العائالت حيظى باالعرتاف كجزء مهم من عمل حمور. إال أنه لوحظ االختالف بني الطاقم واألطراف 
املعنية حول جمال تركيز عمل حمور. فقد عرب البعض بإحلاح عن رغبة راسخة لدهيم يف أن يعطي حمور 
األولوية للعمل مع العائالت، بينام اعترب آخرون بأن العمل مع العائالت يأيت يف املرتبة الثانية وال يتوافق 
دائاًم مع عمل املركز األويل مع النساء ضحايا العنف. ومع أن دليل السياسات واإلجراءات ملركز حمور مل 
يتطرق هلذا األمر، فإن التقرير السنوي لسنة 2008 ملحور يفيد بام ييل: "مركز حمور ملتزم بالعمل من أجل 
حتقيق وحدة األرسة واحلفا	 عليها، طاملا يظهر أفراد األرسة ويثبتون رفضهم الواضح للعنف واإلساءة 
ويعربون عن االلتزام والرغبة يف عيش حياة بعيدة عن اإلساءة وبناء عالقات خالية من اإلساءة مع املرأة. 
يطلب حمور من أفراد األرسة اعتبار ورعاية احتياجات وحقوق كل فرد من أفراد األرسة، خاصة النساء 

واألطفال."
يف ورشة عمل عقدت ضمن عملية التقييم، طلب من أعضاء طاقم حمور أن يوضحن عمل املركز الراهن 
مع عائالت املستفيدات. وأفادت العامالت بأنه باإلمجال ال يوجد بروتوكول موحد للعمل مع العائالت 
يف الوقت الراهن، ألن كل حالة ختتلف عن األخرى وجيب أن تسرتشد برغبات املرأة املعنية واحتياجاهتا. 
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ومع ذلك، فقد عددن قائمة من األنشطة التي كن يقمن هبا عمومًا مع عائالت املستفيدات.
تضمنت إجاباهتن:

• إبالغ وزارة الشؤون االجتامعية عن وجود املرأة يف البيت اآلمن؛	
• مجع معلومات عن أوضاع أرسة املرأة وعالقاهتا األرسية عند وصوهلا إىل مركز حمور والبيت اآلمن 	

)تقييم أويل( ؛ 
• إجراء جلسات إرشاد أرسي مع وزارة الشؤون االجتامعية إذا كان ذلك آمنًا ومناسبًا؛	
• استقبال وتيسري املكاملات اهلاتفية للنساء يف حمور مع أفراد األرسة غري املسيئني، إذا كان ذلك آمنًا 	

ومناسبًا؛ 
• معهم، 	 العالقة  عىل  واحلفا	  ورغباهتا،  املرأة  الحتياجات  الداعمني  من  األرسة  من  أفراد  حتديد 

وحماولة تسهيل االتصال هبم وإقامة عالقات جيدة معهم؛ 
• األرسة، 	 محاية  وحدة  من  الرشطة  )أفراد  اآلخرين  املناسبني  املهنيني  مع  عائلية  زيارات  تنظيم 

واألخصائيني االجتامعيني من وزارة الشؤون االجتامعية، وأعضاء الفريق القانوين يف حمور( لتقييم 
اخلطر املحتمل يف حال إعادة دمج املستفيدة مع عائلتها، بام يف ذلك حتديد مستوى التهديد للمرأة 
من أفراد األرسة أو عىل العكس، قدرهتم عىل دعم املرأة ومحايتها إذا كانت ستعود إىل األرسة من 

جديد.13
وتتضمن الفجوات وجماالت االهتامم للعمل مع العائالت يف املستقبل ما ييل:

• أنشطة التوعية والوقاية مع العائالت يف املجتمع؛	
• تنسيق أفضل للعمل مع املهنيني اآلخرين، مثل األخصائيني االجتامعيني يف وزارة الشؤون االجتامعية 	

والرشطة؛
• تقديم الدعم لألخصائيني االجتامعيني يف وزارة الشؤون االجتامعية، ربام عىل شكل تبادل للفعاليات 	

متخصص  كمجال  املرأة  ضد  العنف  جمال  يف  للعمل  املهنية  تطوير  اجل  من  وذلك  والتدريب، 
وللوسائل التي يمكنهم من خالهلا االستفادة من املهارات املختصة لدى األخصائيات االجتامعيات 

يف حمور لدعم النساء والعائالت الفلسطينية.
4-1-2 التوصيات

ينبغي عىل التعديل يف سياسات وإجراءات حمور أن يوضح سياسة املركز يف العمل مع العائالت بطريقة 
تعكس نطاق العمل احلايل الذي يقوم به القسم اخلارجي للمركز وحتسينه. إن العالقات األرسية غري ثابتة 
وتتغري مع الوقت كلام تغرينا وتطورنا نحن كبرش. وعىل عالقات عمل مركز حمور مع أفراد األرس )هنج 
العمل مع احلاالت والتدخالت ونموذج العمل( أن تعكس ذلك من خالل تضمني مراجعة العالقات 

األرسية وإعادة تقييمها يف سياسات مركز حمور وإجراءاته.

4-2 احلضانة وروضة األطفال
4-2-1 النتائج الرئيسية

13  يرد املزيد من التفصيل عن عمل حمور مع العائالت يف سياق إعادة تسكني املستفيدات وإعادة دجمهن بعد مغادرهتن ملركز  
حمور يف اجلزء 10-3.  
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تبني من التقييم أن قسم احلضانة يقدم دلياًل واضحًا عىل نجاح حمور يف جهوده للعمل مع املجتمع املحيل 
واحلصول عىل القبول منه. تقدم احلضانة أماكن بتكلفة مدعومة لألطفال املحليني يف بيت ساحور وبيت 
حلم. وهلذا املرفق شعبيته، كام يدل عىل ذلك كون احلضانة تعمل عادة بكامل طاقتها. كام توفر احلضانة 
اللوايت  إذ أهنا توفر للموظفات  العامالت يف حمور. وهذه وظيفة مهمة،  العناية والدعم ألطفال بعض 
يقمن بأدوار مضنية راحة البال من خالل معرفتهن بأن أطفاهلن يتلقون العناية من قبل زميالت يعرفنهن 
ويثقن هبن، وأن هؤالء الزميالت يستطعن التعامل بمرونة مع الوضع واالعتناء باألطفال لفرتات أطول 
إذا لزم أن يبقني لوقت متأخر الستكامل العمل. هذا األمر يشجع املوظفات عىل العودة إىل مكان العمل 
بعد الوالدة، ويساعد عىل االحتفا	 بطاقم العمل، ويمكن النساء من مواصلة املسامهة يف خدمة املجتمع 

من خالل عملهن.
يف وقت التقييم، كان لدى احلضانة اثنتان من املربيات. ويبدو من خالل املالحظة واملقابالت أن خلدمات 
احلضانة إجراءات عمل منطقية. كام أفادت موظفات احلضانة بوجود نظام حلفظ السجالت. ومع ذلك، 

فإن ذلك ال ينعكس حاليًا يف دليل السياسات واإلجراءات ملركز حمور. 
مسألة أخرى جيب أن تالحظ أن دار احلضانة، يف وقت التقييم، مل تكن تستضيف أي أطفال لنساء نزيالت 
يف مركز حمور. إن هذا الواقع يشكل انحرافًا عن املفهوم الذي وضع يف األصل للحضانة، كام ورد يف 
األطفال  وروضة  احلضانة  يف  "األولوية  أن  وهو  حمور،  وإجراءات  سياسات  دليل  يف  احلضانة  أهداف 
تقدم هذه  أن احلضانة  التقييم  الداخيل." لقد وجد  احلامية  إىل قسم  املحوالت  األمهات  تعطى ألطفال 

اخلدمة يف بعض املناسبات، ولكن ليس كثريًا. 
وجدت اختالفات أخرى بني أهداف احلضانة وروضة األطفال األصلية كام وردت يف دليل سياسات 
املثال، إن معدل أعامر األطفال  التقييم. عىل سبيل  العميل عىل األرض وقت  وإجراءات حمور والواقع 
الذين يتم االعتناء هبم حمصور يف جمال حمدود أكثر مما كان متوقعًا يف األصل. فاألطفال املوجودون يف 
احلضانة يف وقت التقييم كانوا من الرضع وحتى سن الثالثة. وليس هناك من هم أكرب سنًا. لذلك فقد 
نظر األطفال حول مركز حمور.  التقييم الستكشاف وجهات  املخططة كجزء من  العمل  ألغيت ورشة 
باإلمجال، إن برنامج عمل املركز مع صغار السن غري واضح، بام يف ذلك عمله وأنشطته مع األطفال فوق 
سن الثالثة واملراهقني واملراهقات. وفيام أن برامج الوالدية وخدمات دعم الوالدية مدرجة يف خطة عمل 
حمور الراهنة، إال أنه يف وقت التقييم مل يكن أي من العمل املخطط له قد أويت ثامره، وخاصة بالنظر إىل 

العديد من املطالب املتنافسة عىل وقت وقدرة طاقم العمل.
4-2-2 التوصيات

ينبغي أن تدمج التفاصيل بخصوص اإلجراءات واملامرسات املنطقية التي تطورت عرب الوقت وجيري 
استخدامها بشكل يومي يف خدمات احلضانة وأن توضح يف السياسات واإلجراءات املعدلة ملحور. كام 
جيب أن تتضمن السياسات واإلجراءات هنج منظم لتقييم االحتياجات احلالية والقدرات لدى األطفال 
التعليم  وسائل  ومالءمة  توفر  مدى  ومراقبة  اللعب،  أو  التعليم  ناحية  من  سواًء  تطورهم،  ومستوى 
يبحث  أن  لتلبية هذه االحتياجات. وعىل حمور  الكتب واأللعاب( يف احلضانة  املساعدة )مثل  واللعب 
فيام إذا كان من املمكن تبني برنامج مشاركة وأنشطة مع األطفال فوق سن الثالثة واملراهقني واملراهقات 
الكايف يف سياساته  بالقدر  أن يعمل عىل تفصيل هذه اخلطة  احلالية، وإن كان ذلك ممكنًا  ضمن قدراته 
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وإجراءاته.
4-3  صالة األلعاب الرياضية

4-3-1 النتائج الرئيسية
النشاط  إن  الرياضية.  األلعاب  صالة  إىل  حمور  ملركز  احلالية  واإلجراءات  السياسات  يف  إشارة  توجد 
البدين مهم جدًا ملساعدة النساء عىل رعاية أنفسهن بدنيًا ومساعدهتن إلطالق بعض مشاعرهن املكبوتة 
)مثل  العمل  لطاقم  ترفيه  كمساحة  أيضًا  الرياضية  األلعاب  صالة  تستخدم  أن  ويمكن  والتوترات. 
أن  أيضًا  التقييم  ووجد  الوظيفي.  االحرتاق  من  والتخفيف  الوقاية  يف  للمساعدة  واالسرتخاء(  اليوغا 
صالة األلعاب الرياضية يف مركز حمور تعد وسيلة أخرى يمكن للمركز من خالهلا أن يعمل مع املجتمع 
ويكتسب قبوله، من خالل توفري مساحة مفتوحة لتحسني صحة ورفاه املجتمع املحيل. ولألسف، فإن 
وظيفة مدرب اللياقة البدنية يف مركز حمور كانت شاغرة يف وقت التقييم، مما يعني أن أنشطة اللياقة البدنية 

والرتفيه مل تكن تنفذ يف الصالة.
4-3-2 التوصيات

اقرتحت مستشارة التقييم هيكلية ملراجعة السياسات واإلجراءات احلالية اخلاصة بصالة اللياقة البدنية 
لسد مجيع الفجوات احلالية. ومع ذلك، فيجب أن تقوم مدربة لياقة بدنية مؤهلة باستكامل مجيع التعديالت 

لضامن إمكانية تطبيقها ومدى مالءمتها ملركز حمور.

اإلدارة واملسائل اإلدارية واالتصاالت. 5
املسائل اإلدارية واإلدارة  1-5

5-1-1 النتائج الرئيسية
هناك صعوبات وحتديات عديدة ومتنوعة تواجهها اإلدارة واألقسام اإلدارية يف مركز حمور. يف وقت 
التقييم، كانت مديرة مركز حمور جديدة نسبيًا يف منصبها، ولكنها كانت نشطة ومتفانية يف حماولة ترسيخ 
من  العديد  أيضًا  هناك  كان  املنصب.  هلذا  املوروثة  التحديات  بعض  ومعاجلة  اجلديد  اإلداري  النظام 
العاملني ذوي اخلربة يف اإلدارة واألقسام اإلدارية ملحور الذين يعملون باستمرار لفهم جمموعة النظم 
واهلياكل املتبعة يف وزارة الشؤون االجتامعية التي عليهم العمل يف توافق معها. ومع ذلك، وبالرغم من 
هذا اجلهد والتعاون اجليد عمومًا بني الوزارة وحمور، تبقى هناك بعض العقبات الرئيسية التي حتتاج إىل 

توضيح وتغيري كجزء من هذه املراجعة لسياسات وإجراءات حمور. 
سعيًا للتصدي لتحديات املسائل اإلدارية واإلدارة، تم تقديم عدد من االقرتاحات للتحسني والتغيري من 

خالل تقرير التقييم السنوي للطاقم الذي أنجز يف نيسان/إبريل 2010.
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توصيات اإلدارة واملسائل اإلدارية من تقرير التقييم السنوي لطاقم حمور نيسان/إبريل 2010

ازدواجية يف . 1 الطاقم، أدى عدم االستقرار عىل املستوى اإلداري إىل  الكايف من  العدد  يف غياب 
التشغييل  املستوى  عىل  واملسؤوليات  الواجبات  والتباس  األدوار،  يف  وعجز  التخصصات، 
الوظيفية  املسميات  تعديل  أسايس،  وكمتطلب  اآلن،  جيري  أن  للغاية  املهم  فمن  لذا  حمور.  يف 
والعقود والتوصيف الوظيفي لطاقم املركز بدءًا من املستوى اإلداري. إن إعادة تعريف املسميات 
الوظيفية واألدوار بدقة أكرب ستؤدي إىل قدر أكرب من التخصص بام سيساهم يف وضوح األدوار 

واملسؤوليات ويقي من االزدواجية.*
من الرضوري تفعيل املرافق واملوارد املتاحة يف البيت اآلمن، مثل السيارة. فبداًل من التعاقد مع . 2

مكتب للسفريات العامة ودفع رسوم إضافية، عىل البيت اآلمن أن يستفيد من السيارة بأفضل 
شكل طاملا أن السائق قد تم توظيفه هلذا السبب. سيساهم ذلك يف ختفيض الرسوم املالية التي 

ختصص للمواصالت.
من الرضوري االستمرار يف تقديم اإلرشاف الفردي واجلامعي لكل أفراد الطاقم يف املركز.. 3
تدريبهم يف . 4 بالعمل عىل  التدريب، نحن نويص  يتلقوا  مل  الذين  اجلدد  الطاقم  أعضاء  فيام خيص 

أقرب وقت ممكن.**
هناك حاجة لتنظيم برنامج تدريبي حمدد ملجموعة من املحامني واملحاميات من أماكن خمتلفة من . 5

األرض الفلسطينية املحتلة، هبدف احلصول عىل جمموعة حمورية من املحامني املدربني واجلاهزين 
ملساندة احلاالت املحولة إىل حمور، باستعامل منهجية مشرتكة يف الدفاع عن النساء. وبعد أن يتم 

تدريب هذه املجموعة، ينبغي أن جتتمع بانتظام لتقييم عملها.
حتديد مذكرة تفاهم واضحة وثابتة بني حمور واملؤسسات األخرى، مثل املحاكم والرشطة والنيابة . 6

استعراض  تكرار  عبء  من  احلد  هبدف  األخرى،  والوزارات  واملدارس  واملستشفيات  العامة 
أهداف حمور وغاياته يف كل مرة.

نحن نقرتح فحص ما إذا كان أهايل األطفال الذين يرتددون عىل روضة حمور مهتمني بأن يقوم . 7
املركز بتحضري الطعام ألطفاهلم. الفكرة من وراء ذلك أن يطلب من النساء النزيالت يف املركز 

أن حيرضن الطعام بشكل منتظم كمرشوع مدر للدخل.
نحن نويص بإجراء تنقيح وتعديل عىل إجراءات املناوبة الليلية وتنفيذها. بناًء عىل طبيعة العمل . 8

يف مركز حمور، نحن نويص بأن يضاف إىل سياسة املناوبات الليلية اسرتاتيجية لتوفري أخصائيني 
مناوبني حتت الطلب، لتقديم املساندة لطاقم املناوبات الليلية يف األوضاع الطارئة.

ينبغي تعديل طريقة تقييم الطاقم باستخدام معايري وأدوات خمتلفة تتوافق بقدر أكرب مع طبيعة . 9
املركز وخمتلف األدوار التي ينفذها الطاقم أثناء تأديتهم لوظائفهم.

* يف أعقاب التقييم السنوي للطاقم، تم تعديل املسميات الوظيفية والتوصيفات الوظيفية وفقًا لتوصيات التقييم.
** يف أعقاب هذه التوصية، تم تنفيذ برامج تدريبية حمليًا ويف مراكز اإليواء التابعة ملؤسسة دفرنسا دونا يف إيطاليا بني 

نيسان/إبريل وحزيران/يونيو 2010.
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5-1-2 التوصيات
إن مستشارة التقييم تدعم وتصادق عىل التوصيات التي تم تقديمها يف التقييم األخري لطاقم حمور الذي 
التوصيات بأرسع وقت  تنفيذ  الصلة عىل  أنجز يف سنة 2010، وتشجع كل األطراف والرشكاء ذوي 
ممكن. وبالتايل، فينبغي أن يتم أيضًا تعديل سياسات وإجراءات حمور بام يعكس ويدمج التغيريات التي 

أوىص هبا التقييم السنوي لطاقم حمور يف 2010.
5-2 الطاقم

5-2-1 النتائج الرئيسية
التقييم أن التحديات املتعلقة بالتوظيف واحلفا	 عىل الطاقم هلا تأثري عكيس عىل قدرة مركز  يبدو من 

حمور عىل الوفاء برؤيته ورسالته والعمل بطاقته الكاملة.
يف وقت التقييم يف آب/أغسطس 2010، وظف حمور 24 شخصًا يف طاقم العمل. وكانت هناك شواغر 
يمكن  أو موظفة صيانة.  الرياضية، وموظف  األلعاب  اآلمن، ومدربة  البيت  لثالثة موظفني: مسؤولة 
املالحظة من تفحص التسلسل الزمني لرتتيبات توظيف الطاقم املسؤول يف مركز حمور منذ أن بدأ العمل 
يف 2007 )انظر اللوحة يف الصفحة التالية(، أن حمور عىل العموم قد واجه صعوبات يف توظيف الطاقم 
واستبقاؤه.  ملؤه  الصعب  من  كان  حمور  يف  اآلمن  للبيت  دائمة  ملسؤولة  الرئييس  فاملنصب  واستبقائه. 
مرة  شاغرًا  املنصب  أصبح  وبالتايل  اآلمن،  البيت  مديرة  استقالت  هذه،  التقييم  عملية  أثناء  وبالفعل، 
أخرى وتتم تغطيته من خالل أفراد آخرين من طاقم العمل وفق مبدأ التناوب. إن هذه الفجوة يف القيادة 
واإلدارة يمكن أن يكون هلا أثر سلبي عىل قدرة املركز عىل وضع سياسات وإجراءات واضحة يف القسم 
الداخيل وااللتزام هبا. وقد بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة، بإجراء عملية هتدف إىل توحيد سياسات 

وإجراءات حمور يف جمال التوظيف بشكل حمدد.
وباملثل، كانت هناك فجوة كبرية يف التوظيف بني منسقة العمل اخلارجي األوىل ومنسقة العمل اخلارجي 
الثانية للمركز. وخالل هذه الفجوة، كان من املفهوم أن يطرأ انخفاض يف جمال األنشطة اخلارجية التي 
عام  توافق  هناك  كان  التقييم،  وقت  يف  املنصب  هذا  يف  نسبيًا  جديدة  مسؤولة  وجود  ويف  تنفيذها.  تم 
يتطلب  امليداين  فالعمل  الصفر".  "يبدأن من  بأهنن  الشعور  بأن لدهين  الرأي بني أعضاء طاقم حمور  يف 
اتصاالت وجهودًا متصلة للمحافظة عىل العالقة مع املجتمع واملؤسسات األخرى، وهو ما مل يكن من 
املمكن حتقيقه خالل الفرتة الطويلة التي مل توجد فيها منسقة للعمل امليداين. وما زاد الوضع سوءًا أنه 

مل يتم التمكن، يف وقت التقييم، من حتديد مكان السجالت التي كانت حتت إرشاف املسؤولة السابقة.
فيام يتعلق هبيكلية الطاقم، وجد أثناء التقييم أن هناك رساًم بيانيًا للهيكلية التنظيمية ولكنه قديم وبحاجة 
إىل مراجعة وحتديث، مما سيجعله أداة مفيدة لتوضيح اهليكلية التنظيمية للمركز وضامن فهم الطاقم هلا. 
وتطويره،  الطاقم  تدريب  للتفاصيل عن  تفتقر  ملركز حمور  الراهنة  واإلجراءات  السياسات  أن  تبني  كام 

والذي يعترب أساسيًا بالنسبة للتطوير املهني املستمر لطاقم حمور وحتسني عمل املركز.
تم أثناء التقييم أيضًا اكتشاف فجوات يف سياسات مركز حمور وإجراءاته بام خيتص بدوام طاقم العمل 
واملناوبات. ومع أنه تم تطوير دوام الطاقم واملناوبات عىل شكل ممارسة جتمعت عرب الوقت عىل مدى 
السنوات الثالث من عمل مركز حمور، إال أهنا مل توضح وتوثق بشكل رسمي. فضاًل عن ذلك، كشف 
التقييم أن هناك اجتاهًا لدى طاقم حمور لتفضيل العمل النهاري عىل املناوبات الليلية، مما خيلق حتديًا يف 

ضامن تغطية كافية للمناوبات الليلية يف املركز. 
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منسقة العمل اخلارجيمسؤولة البيت اآلمناملديرة املسؤولةاحلدثالسنة

قبل افتتاح مركز حمور2006

املديرة األوىل: حزيران/يونيو 
2006- أيلول/سبتمرب 2006

مسؤولة البيت اآلمن األوىل
آب/أغسطس 2006 – كانون 

األول/ديسمرب 2007
منسقة العمل اخلارجي األوىل 

آب/أغسطس 2006 – 
أيلول/سبتمرب 2008

شاغر

املديرة الثانية2007
منسقة العمل اخلارجي األوىل 

السابقة
شباط/فرباير 2007 – آب/

أغسطس 2008

بعد افتتاح مركز حمور 
شباط/فرباير 2007

2008

مسؤولة مشاركة للبيت اآلمن
بالتناوب

شاغر

املديرة الثالثة )مديرة البيت 
اآلمن السابقة األوىل(

آب/أغسطس 2008 – متوز/
يوليو 2009

القائمة بأعامل املديرة
آب/أغسطس 2009 – 

نيسان/إبريل 2010

2009

2010

مسؤولة البيت اآلمن الثانية
نيسان/إبريل – متوز/يوليو 

2010
منسقة العمل اخلارجي 

الثانية: نيسان/إبريل 2010 
– الوقت الراهن

املديرة الرابعة
نيسان/إبريل 2010 – الوقت 

الراهن

5-2-2 التوصيات
إن التوصيات من التقييم السابق للطاقم واملتعلقة باإلرشاف عىل الطاقم واحلاجة إىل الدعم الفني جيب 
أن يتم تضمينها وتوضيحها بالتفصيل يف سياسات وإجراءات حمور املعدلة. وعىل نحو مماثل، جيب أن 
يتم دمج إرشادات توظيف الطاقم يف حمور ضمن التعديالت األعم املتعلقة بالطاقم. وجيب أن تكفل 
السياسات واإلجراءات أن يتم حتديث اهليكلية التنظيمية ملركز حمور وصيانتها من جانب القسم اإلداري، 

وأن يتم وضع جمموعة من اآلليات لدعم التدريب الوايف للطاقم وتطويره.
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بالتناوب  الطاقم  أفراد  مجيع  إلزام  عىل  رسمي  طابع  إضفاء  املعدلة  واإلجراءات  للسياسات  ينبغي 
العامالت مسؤولياهتن يف  تلبي مجيع  أن  اهتامم خاص لضامن  إيالء  املناوبات، مع  والعمل يف خمتلف 
العمل يف املناوبات الليلية املطلوبة منهن. كام ال بد من أن يوجد نص عىل أن يداوم يف النوبات الليلية 
واإلجراءات  السياسات  تتضمن  أن  وينبغي  الداخيل.  القسم  يف  الطاقم  من  األقل  عىل  عضوان  دائاًم 
املعدلة استقطاب جمموعة من العامالت والعاملني املؤقتني أو العارضني الذين يدفع هلم عىل أساس 
يومي أو لييل ليكونوا جاهزين عند الطلب لسد الفجوات يف دوام الطاقم، وخاصة يف وقت إجازات 
الطاقم أو املرض. وإذا مل يكن ممكنًا إجياد موارد مالية الستقطاب عاملني مؤقتني قادرين عىل العمل 
ضمن برنامج زمني مرن، فينبغي التعويض عن ذلك من خالل بناء جمموعة من املتطوعات واملتطوعني 

املتدربني.
5-3  مدونة السلوك واألخالقيات جلميع أفراد الطاقم

5-3-1 النتائج الرئيسية
املهنية  "األخالقيات  أن وثيقة دليل سياسات وإجراءات مركز حمور احلالية حتتوي عىل جزء حول  فيام 
لفريق عمل املركز"، فإنه ال توجد مدونة قواعد حمددة للسلوك واألخالقيات يمكن بموجبها مساءلة 
تفرق بشكل  أيضًا ال  القائمة  السياسات واإلجراءات  أن  الطاقم رسميًا عن سلوكهم وترصفاهتم. كام 
كاف بني سلوك الطاقم املناسب بخصوص نطاق وظائف حمور بوصفه مأوى خاصًا للنساء والفتيات، 
الخ.  الرياضية،  بدار احلضانة واملقصف والصالة  يتعلق  فيام  العامة  أمام  إىل جانب كونه مرفقًا مفتوحًا 
أو يصبحون  يكونون  ربام  الذين  بالنسبة ألعضاء طاقم حمور  توجد أحكام حمددة  عالوة عىل ذلك، ال 
أنفسهم ضحايا للعنف، أو عىل العكس من ذلك، بالنسبة ألعضاء طاقم حمور الذين ربام يكتشف أهنم 

يرتكبون أو ارتكبوا العنف.
5-3-2 التوصيات

جيب أن تتضمن سياسات وإجراءات حمور مدونة أساسية لسلوك الطاقم يف مقر العمل تأخذ يف االعتبار 
الطاقم  مجيع  يطالب  أن  جيب  الوقت.  ذات  يف  للعامة  مفتوحًا  ومرفقًا  خاصًا  مرفقًا  بصفته  حمور  وضع 
بااللتزام بمدونة السلوك واألخالقيات واالمتثال هلا للتأكد من أن تبقى احلدود املهنية مصانة وأن تظل 
سمعة حمور حممية. كام جيب أن حتدد سياسات املركز وإجراءاته العواقب املرتتبة عىل خرق الطاقم ملدونة 

السلوك هبدف ضامن املساءلة.
إىل جانب ذلك، عىل حمور أن يضع سياسات وإجراءات داخلية ترشح أحكام تقديم الدعم للطاقم الذين 
يمكن أن يكونوا أو أن يصبحوا ضحايا للعنف. وجيب أن تتضمن هذه السياسة مراعاة أن جوانب من 
التأثريات واالستجابات لدعم عضو  أفراد الطاقم عىل قضية العنف واإلساءة قد تفاقم أو تعقد  عمل 
اجلد  حممل  عىل  العنف  من  والناجني  الضحايا  مجيع  جتاه  مسئولياته  بتحمل  حمور  يقوم  وحتى  الطاقم. 
ويثبت التزامه بحامية سالمة املستفيدات من املركز، عىل سياساته وإجراءاته بخصوص الطاقم أن تعطي 
رسالة واضحة بأن العنف واإلساءة غري مقبولني ولن جيدا التسامح، وذلك من خالل توضيح اخلطوات 
التي ستؤخذ إذا تم اكتشاف أن أحد أعضاء الطاقم يرتكب العنف، بام يشمل تبني عملية واضحة إلجراء 

مراجعة لظروف تعيني هذا املوظف يف مركز حمور. 
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5-4 العمل مع الرشكاء
5-4-1 النتائج الرئيسية

وجد التقييم أن سياسات وإجراءات حمور الراهنة تتطلب مزيدًا من التوضيح واملحتوى يف الرشاكات 
واملشاركة املجتمعية لكي تعكس أنشطة حمور وخطة عمله احلالية يف هذا اخلصوص بشكل أفضل. جيب 
االستفادة من بناء الرشاكات والتشارك مع املجتمع املحيل للمساعدة عىل حتقيق رؤية حمور ورسالته. وقد 
املحتلة هيئات حملية  الفلسطينية  أن لدى األرض  التقييم  الزيارات واملقابالت خالل عملية  اتضح من 
وإقليمية ودولية يمكن أن تعمل بشكل أكثر قربًا وحتديدًا مع حمور ملساعدته يف حتقيق رؤيته ورسالته. عىل 
سبيل املثال، وجد التقييم أن لدى مراكز "تواصل" يف عملها مع مرشوع "متكني املرأة والتنمية املحلية" 
التعليم  فرص  توفري  ويف  املستفيدات  بتحويل  يتعلق  فيام  حمور  بمركز  ارتباطًا  أكثر  تكون  ألن  إمكانية 
والتطوير للنساء. وهناك إمكانية كبرية لتوفري الدعم املتبادل يف إدارة املركز وفرص التشارك يف املوارد 

واالتصاالت بني حمور ودار الفتيات املحلية يف بيت جاال. 
من خالل حضور اجللسة االفتتاحية للجنة الداعمة ملحور، ثبت أن هناك إمكانية ألن تصبح هذه اللجنة 
منتدى مفيدًا للرشاكة والتبادل إذا استمرت يف االجتامع وتم توجيهها بحيث تركز وتتامشى مع رؤية حمور 
وأهدافه وأولويات عمله احلالية. ويعترب جتنب االزدواجية مع عمل أية من املؤسسات الفردية واإلعالن 

عن أي تضارب ممكن يف املصالح من األمور املهمة لنجاح اللجنة الداعمة.
وباإلضافة إىل اللجنة الداعمة، يقدم حمور حاليًا مسامهة يف اللجنة املحلية ملكتب بيت حلم. ومع ذلك، 
فباإلمكان حتسني مشاركة حمور يف املجموعات واهليئات عىل الصعيد الوطني. اذ يستطيع مركز حمور، 
كهيئة رئيسية يف األرض الفلسطينية املحتلة متتلك املعرفة بالتدخالت يف العمل مع النساء ضحايا العنف 
واإلساءة، أن يقدم إضافة مهمة إىل املجموعات واهليئات ذات الصلة التي تعمل عىل املستوى الوطني 
أمام  توجد  املرأة. كام  العنف ضد  ملكافحة  الوطنية  االستشارية  اللجنة  مثل  املرأة،  العنف ضد  ملكافحة 
حمور اإلمكانية ألن يكون عضوًا يف جمموعات العمل الفنية لتنفيذ اسرتاتيجية السلطة الفلسطينية اجلاري 
أن  يمكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  يف  املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  عليها  العمل 
تساعد فرص التبادل الدويل املالئمة يف تعظيم قدرة حمور عىل حتقيق رؤيته ورسالته. ولكن فرص التعاون 

املمكنة من هذا القبيل ليست مفصلة يف سياسات وإجراءات حمور احلالية.
5-4-2 التوصيات

جيب أن تتضمن سياسات وإجراءات مركز حمور توضيح معايري وآليات العمل مع الرشكاء نحو حتقيق 
رؤيته ورسالته.

5-5  املتطوعون واملتمرنون
5-5-1 النتائج الرئيسية

يستضف  مل  ولكنه   ،2010 عام  يف  واحدة  أجنبية  متمرنة  يستضيف  حمور  مركز  كان  التقييم،  وقت  يف 
السياسات  دليل  املتطوعني يف  يتم ذكر  أنه  اآلن يف عام 2010. ومع  أو متطوع حميل حتى  متدرب  أي 
واإلجراءات احلايل ملركز حمور، إال أنه ال يوجد الكثري من التفصيل حول استقطاب املتطوعني واملتدربني 

ودورهم يف مركز حمور، كام ال توجد قواعد تنظم عالقتهم مع املركز.
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5-5-2 التوصيات
يقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  حول  التفصيل  من  مزيد  حمور  وإجراءات  سياسات  يف  يتوفر  أن  ينبغي 
مراجعة  تتم  أن  جيب  كام  حمور.  مركز  عمل  إسناد  يف  واملتمرنات  واملتمرنون  واملتطوعات  املتطوعون  به 
اإلجراءات احلالية الستقطاب املتطوعني وتدريبهم وأن جيري تعديلها حسب الرضورة. تستطيع مستشارة 

التقييم أن تزود مركز حمور بمعلومات إضافية بخصوص التطوع والتمرن العميل ألخذها يف االعتبار.
5-6  نظم االتصاالت
5-6-1 النتائج الرئيسية

داخليًا  املعلومات  نقل  كيفية  تغطي  ال  حمور  ملركز  الراهنة  واإلجراءات  السياسات  أن  التقييم  من  تبني 
وخارجيًا أو اآلليات التي جيب أن تستخدم ملختلف أنواع االتصاالت. وقد تم يف جمرى التقييم حتديد 

عدة فجوات أساسية بخصوص االتصاالت ضمن عمل حمور.
يبدو من املشاهدات التي متت عىل مدى التقييم أن هناك حاجة إىل إتاحة القدرة عىل االتصال يف اجتاهني 
بني القسمني الداخيل واخلارجي للمركز، مثاًل من خالل نظام فيديو – اتصال داخيل أو نظام شبيه بذلك، 

حتى ال تشعر النساء وطاقم العمل بأهنن حمارصات وما من أحد يرد عليهن داخل البيت اآلمن.
مل تكن اهلواتف داخل البيت اآلمن شغالة يف وقت التقييم، وينبغي أن ال يكون الوضع كذلك. وبام أن 
تغطية إشارة اهلاتف املحمول داخل مركز حمور تكون ضعيفة، فيجب البحث عن وسائل بديلة للتمكن 
من االتصال بالطاقم يف حالة الطوارئ، مثل البحث بإمكانية استخدام أجهزة االستدعاء أو االتصال 

اإللكرتوين الداخيل.
حدث يف بعض األوقات أن كان خط اهلاتف املركزي يف حمور يرن ويبقى يرن دون أن يرد عليه أحد. 
إن هذا األمر مقلق، خاصة إذا كانت نساء ضحايا للعنف حياولن االتصال بمحور للحصول عىل املأوى 
واألمان. ليس هناك يف الوقت الراهن شخص حمدد للرد عىل خط اهلاتف الرئييس. ومن ناحية أخرى، مل 
تكن الوصلة باإلنرتنت ونظم االتصاالت املرتبطة باإلنرتنت موصولة وعاملة يف كل األوقات. كام تبني 
بداًل من حسابات حمور  الربيد االلكرتوين الشخيص  العمل يستخدمن حساب  أن بعض أعضاء طاقم 

املهنية املعيارية لعدم توفرها. 
5-6-2 التوصيات

بام يف ذلك  املركز،  الفجوات يف االتصاالت يف  أيضًا  تتناول  أن  تعديالت سياسات حمور وإجراءاته  عىل 
رضورة وجود اتصال يف اجتاهني بني القسمني الداخيل واخلارجي يف املركز وآليات ثابتة وشغالة لالتصال 
من مكان إىل آخر داخل مقر حمور. جيب أن تنص السياسات واإلجراءات كذلك عىل املراقبة واإلرشاف 
من أجل التأكد من أن تكون نظم االتصال احلالية واملستقبلية يف حمور، مثل خطوط اهلاتف واالتصاالت 
باإلنرتنت، شغالة عىل الدوام وتستخدم كام ينبغي من قبل طاقم حمور، كأن يقترص استخدام الطاقم للربيد 
عىل  كام  بالعمل.  املتعلقة  املراسالت  مجيع  يف  املهنية  ملحور  االلكرتونية  للحسابات  الشامل  اإللكرتوين 
السياسات واإلجراءات أن تنص عىل تفويض واضح ملهمة ضامن الرد عىل مجيع االتصاالت اهلاتفية الواردة 
إىل أحد أعضاء الطاقم احلايل أو من خالل حتديد وظيفة جديدة لذلك. وينبغي لفرتة جتريبية، ملدة ثالثة شهور 
مثاًل، وإىل حني إجياد حل بديل، أن تتوىل املوظفة اإلدارية الرئيسية مسؤولية االتصاالت اهلاتفية يف حمور 
حيث أهنا عىل دراية بتحركات طاقم العمل وهلا خربة كافية بالبيت اآلمن بام يمكنها من حتويل املكاملات إىل 
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بقية الطاقم بالشكل السليم اعتامدًا عىل طبيعة االستفسار. كام أن عىل السياسات واإلجراءات املعدلة أن 
توضح األمهية واحلاجة إىل االحتفا	 بنسخة احتياطية من البيانات عىل اخلادم االلكرتوين املركزي ملحور.

5-7  التشارك باملعلومات والرسية
5-7-1 النتائج الرئيسية

تم يف جمرى التقييم حتديد فجوات يف سياسات وإجراءات مركز حمور بخصوص التشارك باملعلومات 
حمددة  بروتوكوالت  إىل  حمور  مركز  يفتقر  ممارسته،  جتري  وما  اآلن  مكتوب  هو  ما  عىل  فبناًء  والرسية. 
بوضوح للتشارك باملعلومات عن احلاالت. ومع أنه يتم ذكر الرسية يف دليل سياسات وإجراءات حمور، 
فإهنا غري معرفة بوضوح من ناحية محاية سالمة املستفيدات وكرامتهن بتوافق مع معايري حقوق اإلنسان.

5-7-2 التوصيات
حتتاج سياسات وإجراءات حمور إىل مزيد من التفصيل والتوضيح للظروف التي يمكن يف ظلها التشارك 
مع آخرين بمعلومات عن املستفيدات، بام يف ذلك أية معلومات يمكن التشارك هبا، ومتى يمكن ذلك، 
وكيف ومع من. كام أن عىل السياسات واإلجراءات أن تعيد التأكيد عىل أمهية الرسية وأن حتدد معايري 
الرسية بوضوح من أجل محاية سالمة املرأة ومعاملتها بكرامة واحرتام متاشيًا مع معايري حقوق اإلنسان.

5-8  اإلعالم
5-8-1 النتائج الرئيسية

مل توجد يف حمور يف وقت التقييم سياسة للتعامل مع استفسارات وسائل اإلعالم أو بروتوكول لالستجابة 
إىل التغطية السلبية أو االدعاءات التي ال أساس هلا التي تبثها وسائل اإلعالم بخصوص حمور. من املهم 
التصدي هلذه القضية وتوضيح كيف يمكن أن يستجيب حمور للطلبات من وسائل اإلعالم للحصول 
الوعي  لرفع  اإلعالم  مع  حمور  عمل  توضح  إعالمية  إسرتاتيجية  هناك  تكن  مل  أنه  كام  املعلومات.  عىل 
حول أنشطته مع املستفيدات أو حول العنف ضد املرأة بشكل عام واجلهود الرامية إىل مكافحته. وقد 
أطلعت مستشارة التقييم مركز حمور عىل نموذج لسياسة إعالمية يمكن مراعاهتا عند إعداد اسرتاتيجيته 

اإلعالمية اخلاصة به.
5-8-2 التوصيات

إن عىل حمور أن يعد سياسة إعالمية ويدجمها يف سياساته وإجراءاته لتوجيه أنشطته يف املنارصة وعمله مع 
وسائل اإلعالم من أجل رفع الوعي حول القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة وأنشطة املركز وخدماته 
وإنجازاته. كام جيب أن تكفل هذه السياسة اإلعالمية محاية النساء والفتيات اللوايت يلجأن إىل خدمات 

حمور.
5-9  النظم املالية

5-9-1 النتائج الرئيسية
عىل الرغم من جهود حمور املميزة لفهم سياسات وإجراءات وزارة الشؤون االجتامعية املالية والتوافق 

معها، فإن النظام القائم يف وقت التقييم كان غري عميل وبحاجة إىل إجراءات عالجية عاجلة.
آللة  احلرب  مثل  حمور،  ملركز  واخلدمات  السلع  رشاء  يف  طويلة  تأخري  حلاالت  عديدة  أمثلة  اكتشاف  تم 
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التي  تصوير املستندات، وأذونات رشاء سلع للنساء املستفيدات من املركز. كثريًا ما كانت للتأخريات 
البنية التحتية للمباين بسبب التأخري لعدة أشهر  تم حتديدها عواقب جدية، إذ تساهم، مثاًل، يف تداعي 
يف توفري املواد الالزمة إلصالح ترسب املياه ومقابض األبواب املكسورة. كام أن عدم دفع فواتري اهلاتف 
بسبب اإلجراءات املالية البطيئة والبريوقراطية قد أدى إىل انقطاع خدمة اهلاتف عن املركز لفرتات من 
الوقت. هناك رضورة مطلقة لتوفر أنظمة اتصاالت فعالة وشغالة يف مركز طوارئ يعمل 24 ساعة يوميًا 
ويتعامل مع نساء يف أوضاع أزمة. ظهر أيضًا أن هذه التأخريات املالية تؤثر مبارشة عىل نوعية حياة النساء 
والفتيات النزيالت، وهذا يعني أهنن ينشغلن بالقضايا احلياتية بداًل من الرتكيز عىل التعايف وتقدير الذات 

خالل االجتامعات واجللسات مع طاقم حمور.
إن العمليات املالية ملركز حمور، والتي ترتبط بتلك املتبعة يف السلطة الفلسطينية من خالل عالقته بوزارة 
الشؤون االجتامعية، تبدو طويلة وبريوقراطية وغالبًا ما تعني أن مركز حمور ال يمكن أن يدعم املوردين 
إدارة  عىل  قادرًا  حمور  مركز  يكون  أن  جيب  احلكومية.  املشرتيات  إلجراءات  نظرًا  األرخص،  املحليني 

موارده املالية يف وقت مناسب وطريقة فعالة من أجل تلبية احتياجات املستفيدات منه. 
جتنب  يف  يساعد  أن  منه  واملقصود  حمور،  مركز  يف  النثرية  املرصوفات  نظام  أن  أيضًا  التقييم  من  ظهر 
البريوقراطية، كان خيفق يف القيام بذلك نظرًا ألن املبلغ املسموح بإنفاقه منخفض جدًا ويظل عىل حمور أن 

يقدم إيصاالت عديدة، وبالتايل فيبدو هذا النظام مرهقًا.
إن دليل السياسات واإلجراءات احلالية ملحور كام هو مكتوب راهنًا ال يتضمن أية تفاصيل عن السياسات 
واإلجراءات املالية. وليس هذا باألمر املفاجئ نظرًا ألن حماسبة حمور وضعت من البداية مجيع النظم املالية 
ملحور من الصفر يف وقت مبكر من عمر املركز. وما أن تغري وضع املرشوع وأدرج مركز حمور حتت مظلة 
وزارة الشؤون االجتامعية يف السلطة الفلسطينية، مل يتم دمج التعديالت اخلطية يف السياسات واإلجراءات.
أثناء التقييم، أثريت احلاجة لتصحيح هذه القضية يف النقا	 مع وزيرة الشؤون االجتامعية ومدير عام 
يتيح االستفادة  بام  املالية يف مركز حمور  العمل عىل مسألة اإلجراءات  الوزارة لضامن  شؤون األرسة يف 
من أموال املانحني بكفاءة وفاعلية وشفافية وبشكل خاضع للمساءلة. وقد عربت املدير العام لشؤون 

األرسة يف وزارة الشؤون االجتامعية عن موافقة شفوية عىل متابعة هذا األمر.
5-9-2 التوصيات

من أجل البحث يف كيفية استجابة سياسات وإجراءات العمليات املالية املعيارية يف السلطة الفلسطينية 
لالحتياجات التشغيلية ملركز حمور، جيب أن جيتمع معًا كل األطراف الالزمني، وخاصة وزارة الشؤون 
اإليطايل،  والتعاون  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة  املالية  ووزارة  حمور  وحماسبة  حمور  ومديرة  االجتامعية 
السياسات  تنفيذ  آليات  وحتديد  سلسة  مالية  عمليات  تطبيق  أمام  الرئيسية  التحديات  الستيضاح 

واإلجراءات املالية للعمل بفاعلية وكفاءة وشفافية عىل تلبية االحتياجات التشغيلية ملركز حمور. 
5-10  حشد التمويل واالستدامة املالية

5-10-1 النتائج الرئيسية
وجد التقييم أنه ليس هناك ذكر يف الوقت الراهن للحاجة إىل حشد التمويل وإدرار الدخل ملركز حمور يف 
سياساته وإجراءاته الراهنة. كان مركز حمور حمظوظًا للغاية ألنه مل يضطر بعد للنظر يف احلاجة إىل اسرتاتيجية 
للتمويل يف الوقت السابق، نظرًا للسخاء املتواصل من اجلهة املانحة احلالية، أي التعاون االيطايل. إال أن هذه 
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حالة نادرة للغاية تتطلب وضع اسرتاتيجية بديلة للتغريات املستقبلة يف وضع حمور املايل. إال أنه مل يكن هناك 
آب/أغسطس  يف  حمور  ملرشوع  احلالية  التمويل  دورة  ستنتهي  التقييم.  وقت  يف  بديلة  السرتاتيجية  وجود 
2011. ومن املهم أن يضع مجيع الرشكاء يف اعتبارهم احلاجة إىل استدامة عمل حمور وصيانة جودة عمله 

العالية حتى يمكن أن يستمر يف تلبية حاجات النساء ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة.
يف موازاة لذلك، قد حيتاج مركز حمور إىل األخذ يف االعتبار استيفاء رسوم عىل بعض أنشطته يف املستقبل، 
وخاصة من أجل تأمني استمرارية بعض اخلدمات واألنشطة املفتوحة للمجتمع. إنه يفعل ذلك بالضبط 
فيام خيص دار احلضانة، مع أنه يتقاىض رسومًا مدعومة. ومع ذلك، ال ينبغي اختاذ هذا القرار إال بعد أن 
يتم استكشاف اخليارات األخرى وأن ال يؤخذ باستخفاف. فاملهمة األوىل ملحور هي توفري حق الوصول 
النساء يف الوصول  املساومة عىل حق  املعرضات للخطر واملعنفات. وبالتايل ال جيب  للنساء  إىل األمان 
إىل السالمة يف أية مبادرات إلدرار الدخل. وإذا كان من الرضوري استيفاء رسوم عىل بعض اخلدمات 
أو الفعاليات، فيجب أن تكون الرسوم املستوفاة مقابل اخلدمات معقولة وأن تتبع نظامًا متدرجًا وفق 
القدرة عىل الدفع. وجيب التأكد من أن النساء األكثر عرضة للتهديد ال يزلن قادرات عىل احلصول عىل 

اخلدمات دون مقابل يف نقطة تقديمها.
فضاًل عن ذلك، وجد التقييم أن حمور، ضمن اسرتاتيجيته لبناء عالقات مع املجتمع املحيل وزيادة الوعي 
عىل  عينية  مسامهات  عىل  للحصول  ومناسبة  حمددة  مؤسسات  إىل  يتوجه  ال  النساء،  ضد  العنف  حول 

شكل دعم أو خربات أو سلع أساسية للمستفيدات يف مركز حمور، مع أنه يمكنه القيام بذلك. 
أيضًا  ترتبط  املايل  واالستقرار  التمويل  حشد  بخصوص  وإجراءاته  حمور  سياسات  يف  الفجوات  إن 
بتوصيات إدارة املرشوع واحلاكمية التنظيمية التي طرحت يف مكان آخر يف هذا التقييم. كام أن مستشارة 

التقييم قد مدت حمور ببعض املواد التي قد تساعدهم يف وضع خطة لالستدامة املالية.
5-10-2 التوصيات

لدعم  والتربعات  الدخل  وإدرار  التمويل  حلشد  والقواعد  واالسرتاتيجيات  املبادئ  تكون  أن  جيب 
استدامة عمل حمور مدموجة أيضًا يف سياسات وإجراءات مركز حمور املعدلة.

5-11  التأمني واملسؤولية القانونية
5-11-1 النتائج الرئيسية

تبني من التقييم أن مركز حمور يف الوقت الراهن من دون تأمني وتغطية للمسؤولية القانونية عن املباين. 
وقد طلب من وزارة الشؤون االجتامعية، بصفتها اجلهة املسؤولة، حل هذه املشكلة والتي بقيت دون حل 
حتى وقت التقييم. هذه قضية خطرية حتتاج إىل معاجلة عاجلة حتى يتم توفري التغطية. مركز حمور مفتوح 
للجمهور، وهو مقر سكني لضحايا العنف من النساء. ويف حالة حدوث حريق أو رسقة أو أرضار أخرى، 
ينبغي أن يوجد تأمني ومحاية للمستفيدات من اخلدمات والطاقم الذي يعمل يف املركز. هناك واجب رعاية 

عىل وزارة الشؤون االجتامعية أن تضمن محاية طاقم العمل واملستفيدات من خدمات البيت اآلمن. 
5-11-2 التوصيات

جيب تعديل سياسات وإجراءات حمور بحيث تنص بوضوح عىل أن تشمل النظم اإلدارية آليات التدقيق 
الداخيل، للتأكد من إن كل أنواع التغطية بالتأمينات ملركز حمور )مثل التأمني عىل املبنى، والتأمني ضد 

احلوادث، الخ( متوفرة وجيري حتديثها.
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5-12  األمن
5-12-1 النتائج الرئيسية

استنادًا إىل مقابلة مع موظفي األمن يف حمور كجزء من التقييم، يبدو أن فريق األمن يتبع يف عمله نموذجًا 
منطقيًا للعمل لكنه غري مكتوب يف الوقت الراهن. ومع ذلك، هناك اعتامد كبري يف النموذج عىل التسليم 
التالية، وليست هناك سجالت مكتوبة عن احلوادث يتم االحتفا	 هبا بواسطة  الشفهي من مناوبة إىل 
احلراس أنفسهم كإجراء روتيني. كام أفاد حراس األمن يف حمور بأهنم ال يتلقون تدريبًا عىل نظام الدائرة 

التلفزيونية املغلقة )كامريات املراقبة( املستخدمة يف الرصد األمني للمركز.
وجد أيضًا أن ثمة نقص يف آليات االتصال الفعال بني احلراس والقسم الداخيل يف املركز. إن هذه فجوة 
كبرية، إذ أن القدرة عىل االتصال برسعة وبوضوح بني احلراس والبيت اآلمن الداخيل يف حالة وقوع حادث 
أمني أمر مهم وقد تعتمد عليه حياة بعض الناس. وبالنظر إىل أن العامالت يف القسم الداخيل قد يكن يف 
اجتامعات أو جلسات إرشاد، وأن إشارة تغطية اهلاتف املحمول يف موقع وجود مركز حمور ضعيفة جدًا، 
فهناك حاجة ألن يتبنى مركز حمور وسائل اتصال بديلة وفعالة، مثل نظام االستدعاء أو االتصال الداخيل.

كانت هناك قضايا أخرى متصلة باألمن واخلدمات الرشطية مل تكن قد تم تطويرها بالقدر الكايف يف وقت 
التقييم، وخاصة فيام يتعلق بالتنسيق مع الرشكاء. ومع ذلك، كان قد بدأ احلوار بني الرشكاء حول قضايا 
االجتامعية  والشؤون  الداخلية  لوزاريت  املؤسسية  واهليئات  بني حمور  حمددة  بحاالت  تتعلق  التي  األمن 
عىل شكل مؤمترات عن احلاالت تيرسها هيئة األمم املتحدة للمرأة. لقد تم تسليط الضوء عىل عدد من 
التقييم السنوي لطاقم حمور يف نيسان/إبريل 2010 وال تزال هذه  القضايا فيام يتعلق باألمن يف تقرير 

القضايا بحاجة إىل اهتامم ومتابعة.
عىل الرغم من الفجوات التي تم حتديدها، أفاد الفريق األمني بأنه مل حيدث حتى اآلن أي خرق أمني بارز 

أو حوادث أمنية كبرية من جانب املجتمع.
5-12-2 التوصيات

جيب أن يتم تضمني وحتديد نموذج عمل واضح لفريق األمن يف مركز حمور يف سياسات املركز وإجراءاته 
يضاف  األمنية  واحلوادث  القضايا  بشأن  واإلبالغ  املالحظات  لتسجيل  خطيًا  نظامًا  يشمل  بام  املعدلة، 
إىل اإلبالغ الشفوي الذي يستخدمه احلراس اآلن. كام يتوجب وضع سياسات وإجراءات بخصوص 
املراقبة،  كامريات  بواسطة  تسجل  التي  الصور  مع  والتعامل  املغلقة  التلفزيونية  الدائرة  نظام  استخدام 
جيب  كام  حمور.  يف  األمن  فريق  أفراد  جلميع  املغلقة  التلفزيونية  الدائرة  نظم  عىل  إلزامي  تدريب  وتنفيذ 
اآلمن  البيت  وفريق  األمني  الفريق  بني  لالتصال  ثابتة  آلية  املعدلة  واإلجراءات  السياسات  تتضمن  أن 
الداخيل، مثل نظام االستدعاء أو االتصال الداخيل. وعىل تعديالت السياسات واإلجراءات أن تشمل 
التي  التوصيات  وكذلك  ورشكائه،  حمور  بني  األمني  التنسيق  حول  اجلاري  احلوار  من  نتائج  أية  أيضًا 

طرحت يف تقرير التقييم السنوي لطاقم حمور يف نيسان/إبريل 2010.
5-13  التنظيف

5-13-1 النتائج الرئيسية
وجد التقييم أنه يتم احلفا	 عىل مركز حمور عىل العموم نظيفًا ومرتبًا من قبل عامالت النظافة. ومع ذلك، 

فال توجد سياسات وإجراءات رسمية لتوضيح هذه الوظيفة األساسية.
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5-13-2 التوصيات
جيب تطوير السياسات واإلجراءات وتوثيقها بشكل رسمي بخصوص أعامل تنظيف مركز حمور.

5-14  صيانة املباين
5-14-1 النتائج الرئيسية

كام سبق ذكره يف مكان آخر يف هذه الوثيقة، مبنى مركز حمور بحاجة إىل صيانة عاجلة وجتديد. ومل يتم 
العثور خالل التقييم عىل سياسات وإجراءات رسمية لضامن أن يبقى مبنى حمور يف حالة عاملة وآمنة.

5-14-2 التوصيات
جيب تطوير سياسات وإجراءات لضامن إجراء تقييم وصيانة منتظمة ملبنى حمور وبنيته التحتية األخرى، 

بام يف ذلك وجود آليات موحدة للجرد، ومواعيد منتظمة وسجالت ألعامل الصيانة.
5-15  اإلسعاف األوىل والطوارئ

5-15-1 النتائج الرئيسية
وإجراءات  األولية  اإلسعافات  بخصوص  حمور  وإجراءات  سياسات  يف  فجوة  ثمة  أن  التقييم  وجد 
القضايا غري مدرجة يف دليل سياسات املركز وإجراءاته احلايل، وليست موجودة  إذ أن هذه  الطوارئ، 

يف املامرسة العملية.
5-15-2 التوصيات

أو  الطبية،  الطوارئ  مثل  الطوارئ،  حالة  يف  عمله  جيب  ما  تفصل  أن  حمور  وإجراءات  سياسات  عىل 
احلريق، الخ. 
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هيكلية مقرتحة لدليل سياسات 
وإجراءات حمور املعدل

3
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نسخة  املعدلة يف  مركز حمور  لتنظيم سياسات وإجراءات  التالية  اهليكلية  تقرتح  التقييم،  نتائج  بناًء عىل 
حديثة من دليل سياسات وإجراءات املركز. عىل كل فصل من دليل السياسات واإلجراءات املعدل أن 
يرشح السياسة واإلجراءات التي جيب اتباعها والتي ترتبط بالسياسة ويعطي توضيحًا يبني كيف يمتثل 

ذلك مع معايري حقوق اإلنسان.
والوثائق  القوالب  تطوير  )ينبغي  حمور  ملركز  املعدل  واإلجراءات  السياسات  لدليل  املقرتحة  الفصول 

املرجعية ذات العالقة وإدراجها كمالحق(
مقدمة "تعريف املركز". 1

الرؤيةأ. 
الرسالةب. 
الفئات املستهدفةت. 
املبادئ املرشدة: "هنج حمور"ث. 
اخلدمات املقدمة )مع حتديد الفئة املستهدفة لكل خدمة(ج. 
املرافق املتوفرةح. 

احلاكمية. 2
مبادئ وسياسات حلاكمية "مرتكزة إىل النساء"أ. 
الوضع القانوينب. 
اهليئة احلاكمة، العضويةت. 
آليات اختاذ القرارث. 
الشفافيةج. 
التقييم اخلارجيح. 
املنارصة لصالح رؤية املركز ورسالته	. 
سياسات لدعم مركز حمور من قبل املؤسسات الرشيكةد. 

اإلدارة. 3
نمط اإلدارةأ. 
دور ومسؤوليات املديرةب. 
نظام الدعم للمديرةت. 
أعضاء فريق اإلدارة العليا وأدوارهم ومسؤولياهتمث. 
التنسيق والتعاون لفريق اإلدارة العلياج. 
اجتامع الطاقمح. 
آليات املساءلة )أيضًا بخصوص املديرة وفريق اإلدارة العليا( / )التدابري االنضباطية يف حاالت 	. 

عدم تنفيذ الطاقم للمهام واملسؤوليات املوكلة هلم(
الشفافيةد. 
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التخطيط االسرتاتيجي واالعتياديذ. 
املراقبة )بام يف ذلك مراقبة وتقييم الوظائف والنظم اإلدارية(ر. 
التقاريرز. 
نظام استقبال املستفيدات )وجهًا لوجه، عىل اهلاتف(س. 
اإلعالم والعالقات العامة	. 
ترتيبات وإدارة االتصال الداخيل / اخلارجيص. 

املسائل اإلدارية واملالية. 4
أدوار ومسؤوليات الطاقم اإلداريأ. 
املحاسبةب. 
املراقبة والتدقيق والتقارير املاليةت. 
حشد التمويلث. 
حفظ السجالتج. 
إدارة أرشيف البياناتح. 
سجالت الدوام	. 
اإلداري د.  الطاقم  ومسؤوليات  أدوار  ذلك  يف  )بام  االستثنائية  أو  االعتيادية  سواًء  املرافق،14  صيانة 

واإلدارة، واجلرد، وقوائم التحقق من الصيانة، ومراجعة الصيانة ومواعيدها(
األمن، ذ.  بطاقم  اخلاص  والتدريب  األمن،  لطاقم  اخلاصة  واملسؤوليات  األدوار  ذلك  )بام يف  األمن 

ونظام تسجيل احلوادث واحلوادث الوشيكة ومراجعاهتا، وسياسة استخدام بيانات صور الدائرة 
التلفزيونية املغلقة واالحتفا	 هبا، وصيانة نظم األمن ومراجعتها(

املواصالت )بام يف ذلك األدوار واملسؤوليات اخلاصة للسائق)ين(، وترتيبات املواصالت اخلارجية، ر. 
واملرافقة األمنية، وسياسات صيانة املركبات وتأمني املركبات واحلوادث(

التنظيف والتدبري املنزيلز. 

الطاقم. 5
اهليكلية التنظيميةأ. 
توظيف الطاقم15 )بام يف ذلك التوصيفات الوظيفية املفصلة، وفرتة اختبار املوظفني اجلدد(ب. 
توظيف الطاقم/ إهناء التوظيف )بام يف ذلك االستبقاء يف الوظيفة، واالستقالة، وإهناء العمل، ت. 

ومقابلة املوظفني املغادرين، وإجراءات االستئناف(
حفظ سجالت الطاقم وختزين سجالت املوارد البرشيةث. 
نظام املناوبات وتناوب العملج. 
اإلرشاف الفني )املبادئ، واإلرشادات، والشكل، ومعايري اختيار املرشفني عىل الطاقم(ح. 
جتنب االحرتاق الوظيفي لدى الطاقم	. 

14  يشري مصطلح "مرفق" إىل املباين واملعدات واألثاث والنظم.
15  هتدف كل األقسام املتعلقة بالطاقم إىل أن تكون متوافقة مع نتائج تقييم هيئة األمم املتحدة للمرأة اجلاري لتوظيف طاقم حمور.
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التقييم السنوي للطاقم ومراجعة األداء املنتظمة )بام يف ذلك التقييم الذايت(د. 
اإلجازة السنوية/اإلجازة املرضية/إجازة األمومةذ. 
التأمني الصحي/التأمني ضد األخطارر. 
مدونة السلوك واألخالقيات )بام يف ذلك إجراءات التوقيع واإلجراءات والتدابري االنضباطية ز. 

يف حاالت اخلرق(
ترتيبات الرسية )بام يف ذلك اإلجراءات والتدابري االنضباطية يف حاالت "خرقها"(س. 
تظلامت وشكاوى الطاقم	. 
ومسؤوليات ص.  وواجبات  املرشدة،  املبادئ  ذلك  يف  )بام  والفوائد  للطاقم  التمهيدي  التدريب 

املدراء املبارشين / املتدربني(
التعلم والتدريب والتطور املستمرض. 
اإلرشاف، ط.  وترتيبات  واالتفاقية،  والتدريب،  واالختيار،  )االستقطاب  واملتمرنون  املتطوعون 

وسياسة الرسية، والتدريب التمهيدي للمتطوعني واملتمرنني، وإهناء اتفاقية التطوع والتمرن، 
ومراجعة تنسيب املتطوعني واملتمرنني(

خدمات اإلرشاد واإليواء للنساء واألطفال. 6
املبادئ املرشدة والنهج العام: احلامية والتمكني، اإلرشاد، الدعم الكيل، اإلدارة األفقية / العمل أ. 

كفريق، إعادة التسكني وإعادة الدمج
قدرات وترتيبات إدارة الطاقمب. 
املطبخ، ت.  وإدارة  املنزيل،  التدبري  ومناوبات  )اللوازم،  اآلمن  للبيت  اللوجستي  الدعم  ترتيبات 

والصيانة املنتظمة، الخ(
نظام امللفات اإلداريةث. 
نظام التحويل )السياسة، واإلجراءات، واملعايري(ج. 
استقبال احلاالت )ألغراض اإليواء، ألغراض اإلرشاد اخلارجي(ح. 
تقييم احلاالت )بام يف ذلك تقييم املخاطر(	. 
حقوق وواجبات النساء النزيالت / االتفاقية مع النساء النزيالتد. 
الرتحيب باملرأة يف البيت اآلمنذ. 
الرسية / التشارك باملعلوماتر. 
تعيني األخصائية االجتامعية واملرشدة االجتامعيةز. 
اإلرشاد االجتامعي )اجلمعي والفردي( مع النساء النزيالت )املنهجية والنظام واجلدول(س. 
اإلرشاد االجتامعي )اجلمعي والفردي( مع النساء غري النزيالت )املنهجية والنظام واجلدول(	. 
اإلرشاد االجتامعي مع أعضاء أرس النساء النزيالت )املنهجية والنهج(ص. 
)بام ض.  والعالجية  والرتفيهية  والتعليمية  اإلرشادية  التدخالت  األطفال:  وأنشطة دعم  تدخالت 

يف ذلك تقييم احتياجات األطفال، وإعادة بناء الرابطة بني األم والطفل بعد اإلساءة، وتقييم 
اتصال الطفل مع األب/القريب امليسء(



62

حتديد املخاطر وتقييمهاط. 
سياسة خطة التدخل ومراجعتها	. 
اختاذ ع.  وآلية  السجالت،  وحفظ  واإلجراءات،  )السياسة،  اآلمن  البيت  لفريق  احلاالت  مؤمتر 

القرار، وتنفيذ اخلطوات ومتابعتها(
وحفظ غ.  واإلجراءات،  )السياسة،  متعددة  هيئات  بمشاركة  املخاطر  احلاالت/تقييم  مؤمتر 

السجالت، وآلية اختاذ القرار، وتنفيذ اخلطوات ومتابعتها(
خدمات دعم الصحة البدنية )بام يف ذلك دور طاقم البيت اآلمن يف حتويل احلاالت، واالستشارة ف. 

والتنسيق مع مهنيني خارجيني، ومتابعة خطة التدخل(
خدمات دعم الصحة النفسية )بام يف ذلك دور طاقم البيت اآلمن يف حتويل احلاالت، واالستشارة ق. 

والتنسيق مع مهنيني خارجيني، ومتابعة خطة التدخل(
زيارات العائلة واألصدقاءك. 
التقييم والدعم القانوين )انظر اجلزء القانوين للمزيد من التفاصيل(ل. 
األنشطة التعليمية والرتفيهيةم. 
التدريب املهنين. 
توفري املهارات احلياتيةه. 
التعريف بسوق العمل وفرص التوظيفو. 
متابعة احلاالت )أثناء فرتة اإليواء وبعدها(ي. 
خروج احلالة من البيت اآلمنأ أ. 

الرجوع إىل حمور ملزيد من اإليواء والدعمب ب. 
تقييم احلالةت ت. 
نظام ملفات احلاالت )بام يف ذلك مجع وإدارة بيانات احلاالت، وسياسة االحتفا	 ث ث. 

بملفات احلاالت وإتالفها(
اإلخالء الطارئ من البيت اآلمنج ج. 

اخلدمات القانونية. 7
 املبادئ املرشدة والنهج العامأ. 
ترتيبات الطاقمب. 
التوعية واملشورة والتمثيل القانوين للمستفيدات النزيالت / احلاالت اخلارجيةت. 
معايري استقبال احلاالت القانونية اخلارجيةث. 
إدارة القضايا القانونية وتوثيقهاج. 
مجع الشهاداتح. 
التعاون مع األخصائيات / املرشدات االجتامعيات واملهنيني اآلخرين ذوي العالقة )األطباء، 	. 

األخصائيني النفسيني، الخ(
القضاء )بام يف ذلك أساليب االتصال، واملعايري د.  األمنية ومسؤويل قطاع  التعاون مع األجهزة 
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للتشارك باملعلومات، وترتيبات الرسية(
بناء قضية قانونيةذ. 
التحضري لتقديم الدالئل يف املحكمة /اختبارات الدالئلر. 
نتائج القضايا القانونية ومتابعتهاز. 
اجتامعات مراجعة القضايا القانونية هبدف التعلم املؤسيس الداخيلس. 

خدمات اإلرشاد والدعم األرسي. 8
املبادئ املرشدة والنهج: مركزية محاية الضحية، اإلرشاد، الدعم الكيل، االلتزام بمامرسات غري أ. 

مسيئة وغري قمعية، تعزيز الروابط األرسية الصحية، مساءلة مرتكبي العنف
دور حمور ومسؤولياته يف العمل مع األرسب. 
ترتيبات الطاقمت. 
نظام التحويلث. 
املعايري والتقييم لتقديم اخلدمات األرسية )بام يف ذلك تقييم املخاطر(ج. 
أدوات تقييم التغيريات السلوكيةح. 
اتفاقية خدمات الدعم األرسي	. 
الرسية / التشارك باملعلوماتد. 
تعيني األخصائية االجتامعية واملرشدة االجتامعيةذ. 
اإلرشاد االجتامعي )اجلمعي والفردي( مع األرسة يف ضائقة )املنهجية، والنظام، واجلدول(ر. 
حتديد املخاطر وتقييمهاز. 
خطة التدخل وسياسة مراجعتها ومتابعة احلاالتس. 
اختاذ 	.  وآلية  السجالت،  وحفظ  واإلجراءات،  )السياسة،  اآلمن  البيت  لفريق  احلاالت  مؤمتر 

القرار، وتنفيذ اخلطوات ومتابعتها(
وحفظ ص.  واإلجراءات،  )السياسة،  متعددة  هيئات  بمشاركة  املخاطر  احلاالت/تقييم  مؤمتر 

السجالت، وآلية اختاذ القرار، وتنفيذ اخلطوات ومتابعتها(
التعاون والتنسيق مع مديريات الشؤون االجتامعية واألجهزة األمنية ومسؤويل قطاع القضاءض. 

األنشطة واخلدمات امليدانية املجتمعية. 9
/ أ.  الضحايا  دعم  يف  وتعاونه  املجتمع  قبول  زيادة  العنف،  من  الوقاية  والنهج:  املرشدة  املبادئ 

الناجيات من العنف
دور حمور ومسؤولياته يف العمل مع املجتمعب. 
العمل خارج املوقعت. 
مراقبة وتقييم أثر األنشطة امليدانية املجتمعيةث. 
التخطيط للفعاليات وإدارهتا )يف املركز وخارجه، وإدارة برامج القاعة املتعددة األغراض وجدوهلا(ج. 
التشبيكح. 
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دار احلضانة	. 
مبادئ وهنج محاية الطفل. 1
ترتيبات الطاقم. 2
اإلرشاف واإلدارة. 3
إجراءات االستقبال والتقييم )بام يف ذلك تقييم املخاطر(. 4
تقييم االحتياجات التعليمية والرتفيهية. 5
برنامج األنشطة واإلعالن عنها. 6
جرد املعدات وصيانتها وسجل التنظيف والتقارير. 7
اإلسعافات األولية والدعم الطبي. 8
إحضار األهل لألطفال وأخذهم. 9

إذن األهل بخصوص األنشطة التي جتري خارج املوقع. 10
التعاون مع البيت اآلمن. 11

صالة األلعاب الرياضيةد. 
مبادئ وهنج سالمة النساء. 1
ترتيبات الطاقم. 2
اإلرشاف واإلدارة. 3
معايري ورشوط اإلدخال. 4
سياسة الصحة والسالمة يف استخدام معدات قاعة األلعاب الرياضية. 5
إخالء املسؤولية بخصوص استخدام قاعة األلعاب الرياضية. 6
برنامج األنشطة واإلعالن عنها. 7
التعاون مع البيت اآلمن. 8

املقصفذ. 
هدف اخلدمة واسرتاتيجيتها. 1
ترتيبات الطاقم. 2
اإلرشاف واإلدارة. 3
اإلعالن. 4
نظافة الطعام ومعايري التحضري. 5
استخدام املطبخ والصحة والسالمة. 6
نظام سجالت الدخل/املحاسبة. 7
مراجعة رضا الزبائن. 8
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وجد التقييم أن هناك نجاحات ونواقص يف صياغة سياسات وإجراءات مركز حمور و/أو يف تنفيذها. 
النساء  من  اإلجيابية  الفعل  ردود  عىل  العنف  ضحايا  النساء  مساعدة  يف  املركز  نجاحات  واشتملت 
املستفيدات، واستخدام املركز لنهج يركز عىل املرأة، وتوفر طاقم عمل ماهر ومهني يعمل حتت ضغوط 
يف  النساء  بعض  ساعد  قد  حمور  أن  التقييم  وأظهر  واحد.  وقت  يف  متعددة  لتحديات  تصديه  يف  كبرية 
الوصول إىل العدالة بالفعل، وساعد بعض النساء يف االندماج جمددًا مع عائالهتن بنجاح، ووجد سباًل 
بديلة لتمكني النساء من عيش حياة حرة ومستقلة خارج حمور عندما مل تكن إعادة االندماج مع العائلة 

خيارًا ممكنًا.
التطوير  من  مزيد  إىل  حتتاج  حمور  مركز  وإجراءات  سياسات  أن  التقييم  وجد  وباإلمجال،  ذلك،  مع 
والتعديل من أجل سد الفجوات التي تم حتديدها يف هذه الوثيقة. وفيام أن دليل السياسات واإلجراءات 
املكتوبة ملركز حمور قد وفر أساسًا مفيدًا للمركز يف بدايات عمله، فإنه مل يعد يعكس العديد من السياسات 
واإلجراءات الفعلية التي تطورت ونشأت من خالل العمل اليومي للمركز خالل سنواته الثالث األوىل، 
والتي بحاجة إىل أن يتم تدوينها بشكل رسمي. إن السياسات واإلجراءات األصلية تقدم أساسًا قويًا 
ومبدئيًا لدعم النساء ضحايا العنف األرسي، إال أن اجلوانب الرئيسية التي تغيب عنها متنع املركز من 
تعظيم طاقاته للعمل بفعالية وكفاءة نحو حتقيق هدفه. فسياسات وإجراءات مركز حمور، عىل نحو ما هي 
مكتوبة اآلن، ال تعكس أو تتناول مجيع جوانب الدعم الكيل الذي يقدمه املركز إىل مجيع النساء والفتيات 
يف األرض الفلسطينية املحتلة ضحايا أي شكل من أشكال العنف أو املعرضات خلطر الوقوع ضحية له. 
وأخريًا، ينبغي العمل عىل ضامن أن تكون سياسات وإجراءات مركز حمور متوافقة كليًا مع معايري حقوق 

اإلنسان.
بام أن املهمة التي تنتظر مركز حمور يف تعديل سياساته وإجراءاته من املرجح أن تتطلب الكثري من الوقت 
واجلهد من أعضاء طاقم املركز، املثقلني باألصل بسبب طبيعة العمل مع النساء ضحايا العنف واإلساءة 
التي تأخذ شكل استجابات وتعتمد عىل االحتياجات، فقد حتتاج عملية التعديل ألن تتم عىل مراحل 
وبدعم فني وتعاون مع الرشكاء الرئيسيني ملحور. من هذا املنطلق، يتم تعداد مخسة جماالت ذات أولوية 
للعمل عليها يف املدى القصري إىل املتوسط. ومع أنه من الرضوري تنفيذ كل توصيات هذا التقييم عىل 

املدى الطويل، فإن هذه املجاالت اخلمس ذات األولوية بحاجة إىل أن يتم تناوهلا عىل الفور.
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اخلالصة والتوصيات
ذات األولوية

4
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حاكمية املركز. 1
بام أن عدم حتديد مكانة مركز حمور وغياب سلسلة مساءلة واضحة يعيقان قدرة الطاقم عىل تنفيذ العديد 
وفعالة  وواضحة  منصفة  حاكمية  هيكلية  وضع  فإن  السليم،  بالشكل  املركز  وإجراءات  سياسات  من 
املركز.  أولويات  قمة  يكون يف  أن  العنف جيب  أهداف حمور كمركز متخصص يف مكافحة  مع  تتوافق 

ولتحقيق ذلك، عىل مركز حمور ورشكائه يف املرشوع القيام بام ييل:
• تشكيل جمموعة عمل للحاكمية تتكون من إدارة حمور والطاقم والرشكاء يف املرشوع؛	
• الالزمة لكي يصبح 	 املحدد ملركز حمور واآلليات  للحاكمية مصممة حسب االحتياج  بناء هيكلية 

املركز مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان؛
• حتديد اللوائح الرسمية ملركز حمور التي تتضمن نظاًم مصممة بالشكل املناسب للحاكمية واإلدارة 	

واملراقبة؛
• توسيع رسالة املركز ورؤيته وفئته املستهدفة وتوضيحها بقدر أكرب؛	
• السعي لنيل مصادقة السلطات املختصة عىل لوائح املركز اجلديدة من أجل حتديد الوضع القانوين 	

للمركز بشكل رسمي؛
• تطوير وتنشيط نظام مراقبة خارجي )مستقل( ومبني عىل حقوق اإلنسان ملركز حمور.	

اإلدارة واملهام اإلدارية واالتصاالت. 2
من أجل حتسني فعالية مركز حمور وضامن املساءلة، عليه أيضًا أن يبادر عىل الفور إىل مراجعة وتطوير نظم 
إدارته بام يتامشى مع أهدافه وهيكلية حاكميته كام هي موضحة يف لوائح املركز. لتحقيق ذلك عىل مركز 

حمور أن يقوم بام ييل:
• تطوير نظم املراقبة والتقارير بام يتامشى مع املعايري املهنية ومعايري حقوق اإلنسان؛	
• بناء نظم وسياسات ثابتة وفاعلة لالتصاالت الداخلية واخلارجية قائمة عىل مبادئ معرفة بوضوح 	

بخصوص الرسية؛
• تطوير معايري دنيا ملركز حمور قائمة عىل حقوق اإلنسان وتبنيها وتنفيذها ومراقبتها؛	
• تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات ثابتة لإلرشاف الفني واإلداري عىل طاقم مركز حمور؛	
• حتديد اخلطوط العامة لسلسلة مساءلة واضحة إلدارة حمور وطاقمه؛	
• وسلسلة 	 املحددة  ومسؤولياته  الطاقم  ألدوار  وفقًا  حمور  مركز  لطاقم  التنظيمية  اهليكلية  حتديث 

املساءلة، بناًء عىل الكفاءة واملهنية؛
• حتديد وتنفيذ سياسات وإجراءات توضح عالقة مركز حمور باإلعالم واستفادته من وسائل اإلعالم 	

والعالقات العامة بام يتامشى مع رسالة املركز ورؤيته. 
تدبري احلاالت. 3

جيب أيضًا إعطاء األولوية لتعديل ومواصلة تطوير مجيع جوانب سياسات وإجراءات مركز حمور املتعلقة 
بتدبري حاالت املستفيدات النزيالت. لتحقيق ذلك، عىل مركز حمور أن يقوم بام ييل:
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• املوحدة 	 اإلجراءات  عىل  التدريب  هذا  بحضور  حمور  طاقم  مجيع  ومطالبة  خمتص  تدريب  تقديم 
لالستقبال وحتديد وتقييم املخاطر واحلاالت العامة وفقًا للمعرفة واملهارات احلديثة بام يتامشى مع 

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
• تستخدم مع مجيع 	 لكي  احلاالت  لتقييم  وأدوات موحدة  استقبال موحدة  إجراءات  وتنفيذ  إعداد 

النساء النزيالت يف مركز حمور؛
• ضامن التطبيق املنتظم واملنصف إلجراءات االستقبال املوحدة من قبل طاقم حمور؛	
• ضامن أن تراقب مسؤولة البيت اآلمن تطبيق هذه األداة املوحدة لتقييم احلاالت من خالل اجتامعات 	

اإلرشاف املنتظمة مع األخصائيات االجتامعيات يف املركز؛
• تعديل نظام توثيق تدبري احلاالت يف املركز لتحقيق الكفاءة والفعالية واألمن؛	
• ملفات 	 من  عينات  أخذ  مع  ثابت،  بشكل  واستخدامها  بأمان  وحفظها  احلاالت  ملفات  حتديث 

احلاالت بانتظام بواسطة مسؤولة البيت اآلمن ومديرة مركز حمور هبدف اإلرشاف؛
• أفراد 	 من  وغريهن  حمور  يف  االجتامعيات  األخصائيات  مع  الفني  لإلرشاف  منتظمة  حلقات  عقد 

الطاقم العاملني مبارشة مع النساء النزيالت، حسب احلاجة؛
• طاقم 	 اجتامعات  يف  هبا  والتشارك  واحلاالت  احلوادث  من  املستفادة  والدروس  التجارب  مراجعة 

مركز حمور من أجل التعلم اجلامعي لفريق العمل والتواصل حول املخاطر مع أعضاء طاقم حمور 
ذوي الصلة؛

• ضامن أن يتم تعريف كل مستفيدة من مركز حمور وإرشاكها يف مجيع التفاصيل املتعلقة بإمكانيات 	
إعادة تسكينها وإعادة دجمها، وأن يتم يف املحصلة النهائية احرتام آرائها وقراراهتا بخصوص سالمتها 

ومدى مالءمة خيارات إعادة تسكينها؛
• تطوير وتنفيذ آليات ملراقبة احلاالت، بام يشمل تدابري حمددة ملتابعة ومراقبة وتقييم النساء ووضعهن 	

بعد إعادة تسكينهن.
العمل امليداين. 4

من األولويات األخرى إجراء مراجعة داخلية ومزيد من التطوير لوظائف مركز حمور امليدانية وسياساته 
وإجراءاته هبذا اخلصوص. وحتى حيسن مركز حمور برناجمه وأنشطته امليدانية، عليه القيام بام ييل:

• استيضاح تعريف ونطاق العمل امليداين ملركز حمور وإرشاك املجتمع؛	
• ضامن تقسيم واضح السرتاتيجيات عمل الطاقم بني البيت اآلمن يف مركز حمور )الداخيل( وأقسام 	

العمل امليداين )اخلارجية( ؛
• اللزوم لضامن 	 امليداين حسب  العمل  برامج  الطاقم يف  أفراد  املنتظمة جلميع  املناوبات  إعادة توزيع 

توفر كفاءات متامثلة لدى الطاقم والوقاية من االحرتاق الوظيفي، مع التمييز بني أدوار الطاقم أثناء 
مناوبات البيت اآلمن والعمل امليداين؛

• تعريف الرسالة واملهمة واملهارات ونقاط القوة املحددة يف قدرات العمل امليداين يف حمور والتي ال 	
تغطيها مؤسسات أخرى يف العمل امليداين املجتمعي؛



مركـز حمـور تـقييم السيـاسـات واإلجـراءات 69

• تنسيق وإعداد مذكرات تفاهم مع املنظامت الرشيكة لتعريف األدوار التكاملية والتنسيق يف العمل 	
امليداين واالتفاق عليها من أجل حتسني الكفاءة والفاعلية؛

• إعداد مذكرات تفاهم واضحة وثابتة للتعاون بني حمور واملؤسسات األخرى مثل املحاكم والرشطة 	
واملدعي العام واملستشفيات واملدارس والوزارات األخرى؛

• تطوير اسرتاتيجية للعمل امليداين ملركز حمور ومراقبتها بانتظام.	

ترتيبات الطاقم. 5
أخريًا، جيب إعطاء األولوية لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات بخصوص ترتيبات طاقم حمور. لتحقيق 

ذلك، عىل مركز حمور أن يقوم بام ييل:
• دمج سبل الوقاية من االحرتاق الوظيفي للطاقم وختفيفه يف سياسات وإجراءات املركز؛	
• من 	 جمموعة  وتدريب  استقطاب  ذلك  يف  بام  الطاقم،  ملناوبات  احتياطي  دعم  لتوفري  املوارد  حتديد 

مناوبات  يف  االحتياطي  الدعم  تقديم  أو  الفراغ  لتعبئة  واملتطوعني  املؤقتني  والعاملني  العامالت 
الطاقم حسب احلاجة؛

• الدعم 	 الليلية لتشمل اسرتاتيجية لالستدعاء عند الطلب من أجل تقديم  املناوبات  تعديل سياسة 
االحتياطي للمناوبات الليلية يف حال حدوث طارئ؛

• ضامن اإلرشاف الفني واإلداري املناسب عىل الطاقم؛	
• توفري الفرص ألكامل تدريب الطاقم وتطويره املهني لالفضل؛	
• تطوير مدونة للمبادئ السلوكية واألخالقية بحيث يلتزم ويتقيد هبا مجيع أعضاء طاقم حمور، بام يف 	

ذلك عواقب خرق الطاقم هلذه املدونة؛
• توضيح السياسات واإلجراءات لتقديم الدعم يف احلاالت التي يقع فيها أفراد من الطاقم ضحية 	

للعنف؛
• يف 	 الداخليني  واملتمرنني  واملتطوعني  املتطوعات  دور  بخصوص  واإلجراءات  السياسات  تفصيل 

دعم عمل مركز حمور، بام يشمل استقطاهبم وتدريبهم.
بعد إنجاز عملية التقييم وإبراز مخسة املجاالت كأولويات للعمل، ستتضمن اخلطوات التالية ملركز حمور 
تعميم التقييم عىل أعضاء طاقم حمور ورشكائه واجلهات املانحة واألطراف املعنية. ثم عىل حمور ورشكائه 
يف املرشوع أن يضموا جهودهم إلعداد سياسات وإجراءات معدلة وفقًا للهيكلية التي اقرتحها التقرير 
ملراكز  الدنيا  املعايري  تطوير  جانب  إىل  احلاالت،  مللفات  املقرتحة  والتقييم  املراقبة  مؤرشات  يف  والنظر 
اإليواء التي ختدم النساء ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة. كام ونامل أن تكون النتيجة النهائية 
هي الوصول إىل سياسات وإجراءات حمسنة ليس ملركز حمور فقط، بل وكذلك التوصل إىل نموذج يتم 

اتباعه يف بناء مراكز مماثلة أخرى يف خمتلف أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة.
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وفعالة حاكمية املركز وواضحة  منصفة  هيكلية 
توافق  يف  حمور  مركز  يف  للحاكمية 
مركزًا  بصفته  املركز  أهداف  مع 
للمحافظة  العنف  بمناهضة  خمتصًا 
عىل سالمة النساء واألطفال ضحايا 

العنف.

املستهدفة  وفئاته  ورؤيته  املركز  رسالة  ذلك  يف  )بام  مكتوبة  لوائح 
االلتزام  وتفصل  تبني  حاكميته(  وآليات  وهيكلية  املرشدة  ومبادئه 

الواضح لدعم مجيع النساء واألطفال ضحايا العنف.
توفر قيادة مؤسسية فعالة وقوية وأطر وآليات دعم تنظيمي.

حمور  مركز  لعمل  الناظمة  اهليئة  بني  منتظمة  مرجعية  وآليات  شفافية 
وطاقم املركز.

سياسات وإجراءات وآليات للتقارير املالية فعالة وشفافة.
النسوية  املنظامت  مع  برشاكة  املنتظم  للعمل  جلية  وآليات  التزام 

والرشكاء اآلخرين.

أو  احلاكمية  هليكلية  واضح  تعريف  يوجد  ال 
أهنا غري موجودة.

قدرة  يعيق  حمور  مركز  مكانة  حتديد  عدم 
سياسات  من  العديد  تنفيذ  عىل  الطاقم 
وإجراءات املركز القائمة، إذ ال توجد سلسلة 

مساءلة معرفة بشكل واضح.

يف  والرشكاء  والطاقم  حمور  إدارة  من  تتكون  للحاكمية  عمل  جمموعة  تشكيل 
املرشوع لتنفيذ املهام املوضحة أدناه:

واآلليات  حمور  ملركز  املحدد  االحتياج  حسب  مصممة  للحاكمية  هيكلية  بناء 
الالزمة لكي يعمل املركز وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان.

املناسب  بالشكل  مصممة  نظاًم  تتضمن  التي  حمور  ملركز  الرسمية  اللوائح  حتديد 
للحاكمية واإلدارة واملراقبة.

توسيع رسالة املركز ورؤيته وفئته املستهدفة وتوضيحها بقدر أكرب.
السعي لنيل مصادقة السلطات املختصة عىل لوائح املركز اجلديدة من أجل حتديد 

الوضع القانوين للمركز بشكل رسمي.
ملركز  اإلنسان  حقوق  عىل  ومبني  )مستقل(  خارجي  مراقبة  نظام  وتنشيط  تطوير 

حمور.
اإلدارة واملهام 

اإلدارية 
واالتصاالت

إدارة واضحة وفعالة ومنصفة ملركز 
حمور.

قيادة واضحة وفعالة ومنصفة لطاقم 
التمثيل  املركز  إدارة  تقدم  )أن  حمور 

املنصف والتوجيه لطاقم حمور(.
حمور  ملركز  دنيا  معايري  وجود 

وااللتزام هبا.
وخارجي  داخيل  اتصال  وجود 
فريق  أعضاء  بني  وفعال  واضح 
اإلدارة يف حمور ومجيع طواقم العمل 

يف املركز بناًء عىل مبادئ الرسية.
املحيل  اإلعالم  يف  إجيابية  صورة 
النساء  سالمة  هتدد  ال  والوطني 

واألطفال يف حمور.

مستويات مناسبة من الطاقم ونظام تناوب للطاقم مدار بشكل فعال.
توفر عاملني مؤقتني أو متطوعني مدربني لتعبئة الفراغ أو تقديم الدعم 

يف مناوبات طاقم حمور حسب احلاجة.
املديرات  قبل  من  الطاقم  أفراد  جلميع  ومنتظم  متكرر  إرشاف 

املسؤوالت.
تنفيذ اإلدارة لسياسات وإجراءات حمور بشكل واضح وعادل وثابت.

تقديم املساعدة للطاقم عىل شكل توجيه ونصح، حسب اللزوم.
يف  )مرة  بانتظام  واستخدامها  لإلرشاف/الدعم  فعالة  آليات  وجود 

الشهر عىل األقل( من قبل أعضاء إدارة حمور ومديرته.
عقد اجتامعات منتظمة للطاقم )مرة واحدة عىل األقل يف الشهر(.

عىل  قائمة  واخلارجية  الداخلية  لالتصاالت  وسياسات  نظم  وجود 
مبادئ معرفة بوضوح بخصوص الرسية.

تطوير وتنفيذ ومراقبة سياسة إعالمية تعمل عىل تعزيز وبناء عالقات 
حمور  مركز  من  الغاية  فهم  عىل  تساعدهم  اإلعالم  وسائط  مع  إجيابية 
ومتكنهم من املساعدة يف حتدي العنف ضد املرأة يف األرض الفلسطينية 

املحتلة.
حقوق  واحرتام  الشفافية  تكفل  والتقارير  للمراقبة  داخلية  آليات 
وجود  جانب  إىل  ورؤيته،  حمور  برسالة  الطاقم  أداء  والتزام  اإلنسان 

توثيق شامل ومنصف لعمل حمور. 

إىل  وتستجيب  موجودة  اإلدارة  نظم 
االحتياجات جزئيًا، ولكنها مجيعها حتتاج إىل 

مراجعة.
يلزم دعم  للطاقم، ولكن  تناوب  نظام  يوجد 
متطوعني  أو  مؤقتني  عاملني  من  احتياطي 

مدربني يف بعض األحيان.
ال توجد حاليًا معايري دنيا ملركز حمور.

هناك غياب لإلرشاف املنتظم جلميع الطاقم، 
أطر  تزال  وال  املركز،  إدارة  فريق  ذلك  يف  بام 
الدعم بحاجة إىل حتديد وتنفيذ من قبل مديرة 

حمور.
نظم املراقبة والتقارير غائبة يف الغالب.

حتدث اجتامعات للطاقم حاليًا.
يوجد لدى حمور عالقات مع اإلعالم، ولكن 

ال توجد سياسات وإجراءات إعالمية.

مراجعة وتطوير نظم إدارة مركز حمور بام يتامشى مع أهدافه وهيكلية حاكميته كام 
هي موضحة يف لوائح مركز حمور.

تطوير نظم املراقبة والتقارير بام يتامشى مع املعايري املهنية ومعايري حقوق اإلنسان.
بناء نظم وسياسات ثابتة وفاعلة لالتصاالت الداخلية واخلارجية قائمة عىل مبادئ 

معرفة بوضوح بخصوص الرسية.
تطوير معايري دنيا ملركز حمور قائمة عىل حقوق اإلنسان وتبنيها وتنفيذها ومراقبتها.

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات ثابتة لإلرشاف الفني واإلداري عىل طاقم مركز 
حمور.

حتديد اخلطوط العامة لسلسلة مساءلة واضحة إلدارة حمور وطاقمه.
ومسؤولياته  الطاقم  ألدوار  وفقًا  حمور  مركز  لطاقم  التنظيمية  اهليكلية  حتديث 

املحددة وسلسلة املساءلة، بناًء عىل الكفاءة واملهنية.
باإلعالم واستفادته  وتنفيذ سياسات وإجراءات توضح عالقة مركز حمور  حتديد 

من وسائل اإلعالم والعالقات العامة بام يتامشى مع رسالة مركز حمور ورؤيته. 

امللحق 1
موجز نتائج التقييم الرئيسية والتوصيات
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وفعالة حاكمية املركز وواضحة  منصفة  هيكلية 
توافق  يف  حمور  مركز  يف  للحاكمية 
مركزًا  بصفته  املركز  أهداف  مع 
للمحافظة  العنف  بمناهضة  خمتصًا 
عىل سالمة النساء واألطفال ضحايا 

العنف.

املستهدفة  وفئاته  ورؤيته  املركز  رسالة  ذلك  يف  )بام  مكتوبة  لوائح 
االلتزام  وتفصل  تبني  حاكميته(  وآليات  وهيكلية  املرشدة  ومبادئه 

الواضح لدعم مجيع النساء واألطفال ضحايا العنف.
توفر قيادة مؤسسية فعالة وقوية وأطر وآليات دعم تنظيمي.

حمور  مركز  لعمل  الناظمة  اهليئة  بني  منتظمة  مرجعية  وآليات  شفافية 
وطاقم املركز.

سياسات وإجراءات وآليات للتقارير املالية فعالة وشفافة.
النسوية  املنظامت  مع  برشاكة  املنتظم  للعمل  جلية  وآليات  التزام 

والرشكاء اآلخرين.

أو  احلاكمية  هليكلية  واضح  تعريف  يوجد  ال 
أهنا غري موجودة.

قدرة  يعيق  حمور  مركز  مكانة  حتديد  عدم 
سياسات  من  العديد  تنفيذ  عىل  الطاقم 
وإجراءات املركز القائمة، إذ ال توجد سلسلة 

مساءلة معرفة بشكل واضح.

يف  والرشكاء  والطاقم  حمور  إدارة  من  تتكون  للحاكمية  عمل  جمموعة  تشكيل 
املرشوع لتنفيذ املهام املوضحة أدناه:

واآلليات  حمور  ملركز  املحدد  االحتياج  حسب  مصممة  للحاكمية  هيكلية  بناء 
الالزمة لكي يعمل املركز وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان.

املناسب  بالشكل  مصممة  نظاًم  تتضمن  التي  حمور  ملركز  الرسمية  اللوائح  حتديد 
للحاكمية واإلدارة واملراقبة.

توسيع رسالة املركز ورؤيته وفئته املستهدفة وتوضيحها بقدر أكرب.
السعي لنيل مصادقة السلطات املختصة عىل لوائح املركز اجلديدة من أجل حتديد 

الوضع القانوين للمركز بشكل رسمي.
ملركز  اإلنسان  حقوق  عىل  ومبني  )مستقل(  خارجي  مراقبة  نظام  وتنشيط  تطوير 

حمور.
اإلدارة واملهام 

اإلدارية 
واالتصاالت

إدارة واضحة وفعالة ومنصفة ملركز 
حمور.

قيادة واضحة وفعالة ومنصفة لطاقم 
التمثيل  املركز  إدارة  تقدم  )أن  حمور 

املنصف والتوجيه لطاقم حمور(.
حمور  ملركز  دنيا  معايري  وجود 

وااللتزام هبا.
وخارجي  داخيل  اتصال  وجود 
فريق  أعضاء  بني  وفعال  واضح 
اإلدارة يف حمور ومجيع طواقم العمل 

يف املركز بناًء عىل مبادئ الرسية.
املحيل  اإلعالم  يف  إجيابية  صورة 
النساء  سالمة  هتدد  ال  والوطني 

واألطفال يف حمور.

مستويات مناسبة من الطاقم ونظام تناوب للطاقم مدار بشكل فعال.
توفر عاملني مؤقتني أو متطوعني مدربني لتعبئة الفراغ أو تقديم الدعم 

يف مناوبات طاقم حمور حسب احلاجة.
املديرات  قبل  من  الطاقم  أفراد  جلميع  ومنتظم  متكرر  إرشاف 

املسؤوالت.
تنفيذ اإلدارة لسياسات وإجراءات حمور بشكل واضح وعادل وثابت.

تقديم املساعدة للطاقم عىل شكل توجيه ونصح، حسب اللزوم.
يف  )مرة  بانتظام  واستخدامها  لإلرشاف/الدعم  فعالة  آليات  وجود 

الشهر عىل األقل( من قبل أعضاء إدارة حمور ومديرته.
عقد اجتامعات منتظمة للطاقم )مرة واحدة عىل األقل يف الشهر(.

عىل  قائمة  واخلارجية  الداخلية  لالتصاالت  وسياسات  نظم  وجود 
مبادئ معرفة بوضوح بخصوص الرسية.

تطوير وتنفيذ ومراقبة سياسة إعالمية تعمل عىل تعزيز وبناء عالقات 
حمور  مركز  من  الغاية  فهم  عىل  تساعدهم  اإلعالم  وسائط  مع  إجيابية 
ومتكنهم من املساعدة يف حتدي العنف ضد املرأة يف األرض الفلسطينية 

املحتلة.
حقوق  واحرتام  الشفافية  تكفل  والتقارير  للمراقبة  داخلية  آليات 
وجود  جانب  إىل  ورؤيته،  حمور  برسالة  الطاقم  أداء  والتزام  اإلنسان 

توثيق شامل ومنصف لعمل حمور. 

إىل  وتستجيب  موجودة  اإلدارة  نظم 
االحتياجات جزئيًا، ولكنها مجيعها حتتاج إىل 

مراجعة.
يلزم دعم  للطاقم، ولكن  تناوب  نظام  يوجد 
متطوعني  أو  مؤقتني  عاملني  من  احتياطي 

مدربني يف بعض األحيان.
ال توجد حاليًا معايري دنيا ملركز حمور.

هناك غياب لإلرشاف املنتظم جلميع الطاقم، 
أطر  تزال  وال  املركز،  إدارة  فريق  ذلك  يف  بام 
الدعم بحاجة إىل حتديد وتنفيذ من قبل مديرة 

حمور.
نظم املراقبة والتقارير غائبة يف الغالب.

حتدث اجتامعات للطاقم حاليًا.
يوجد لدى حمور عالقات مع اإلعالم، ولكن 

ال توجد سياسات وإجراءات إعالمية.

مراجعة وتطوير نظم إدارة مركز حمور بام يتامشى مع أهدافه وهيكلية حاكميته كام 
هي موضحة يف لوائح مركز حمور.

تطوير نظم املراقبة والتقارير بام يتامشى مع املعايري املهنية ومعايري حقوق اإلنسان.
بناء نظم وسياسات ثابتة وفاعلة لالتصاالت الداخلية واخلارجية قائمة عىل مبادئ 

معرفة بوضوح بخصوص الرسية.
تطوير معايري دنيا ملركز حمور قائمة عىل حقوق اإلنسان وتبنيها وتنفيذها ومراقبتها.

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات ثابتة لإلرشاف الفني واإلداري عىل طاقم مركز 
حمور.

حتديد اخلطوط العامة لسلسلة مساءلة واضحة إلدارة حمور وطاقمه.
ومسؤولياته  الطاقم  ألدوار  وفقًا  حمور  مركز  لطاقم  التنظيمية  اهليكلية  حتديث 

املحددة وسلسلة املساءلة، بناًء عىل الكفاءة واملهنية.
باإلعالم واستفادته  وتنفيذ سياسات وإجراءات توضح عالقة مركز حمور  حتديد 

من وسائل اإلعالم والعالقات العامة بام يتامشى مع رسالة مركز حمور ورؤيته. 
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وفعال، تدبري احلاالت آمن  بشكل  احلاالت  تدبري 
حيمي النساء من تكرار جتربة األذى 
النسوية،  القيادة  ويكفل  واإلساءة، 
الفردية  االحتياجات  عىل  ويركز 

للنساء.
خدمات  إىل  الوصول  ضامن 
العنف  ضحايا  للنساء  حمور  مركز 
واالعتداءات وأولئك اللوايت يطلبن 

احلامية والدعم أو يف حاجة هلام.
لتكرار  النساء  تعرض  خطر  تقييم 
جتربة األذى، وإدارته وختفيه )حيثام 

أمكن( بشكل متواصل.
بشكل  احلاالت  سجالت  حفظ 
النساء  جلميع  وآمن  ودقيق  واضح 

واألطفال يف حمور.
تعرض  حاالت  حدوث  انخفاض 
أثناء  األذى  جتربة  لتكرار  النساء 
وبعد  حمور  مركز  يف  تواجدهن 

مغادرهتن له.
القتل  حاالت  حدوث  انخفاض 
أثناء  للنساء  الشديد  واألذى 
وبعد  حمور  مركز  يف  تواجدهن 

مغادرهتن له.

طاقم يتمتع باخلربة واملؤهالت ويفهم كيف جيب أن يستجيب بفاعلية 
ويقدم الدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف واالعتداءات.

مع  االجتامعيات  األخصائيات  عمل  عىل  وشامل  منتظم  إرشاف 
احلاالت من قبل مسؤولة البيت اآلمن يف حمور.

لألخصائيات  االجتامعي  النوع  عىل  وقائم  منتظم  فني  إرشاف 
الذين  اللزوم(  االجتامعيات وغريهن من أعضاء طاقم حمور )حسب 

يعملون مع النساء واألطفال ضحايا العنف واالعتداءات.
إىل  الفوري  الضحايا  النساء  تيرس وصول  استقبال واضحة  إجراءات 
مركز  طاقم  تطبيق  اإلنسان.  حقوق  ملعايري  وفقًا  حمور  مركز  خدمات 

حمور إلجراءات االستقبال عىل مجيع احلاالت.
االستقبال  تطبيق  لضامن  إدارية  مسؤولية  تتوىل  اآلمن  البيت  مسؤولة 

السليم يف املامرسة وأن جتري مراقبة التقيد بنظام االستقبال.
استخدام إجراءات وأداة موحدة لتقييم اخلطر عرب مركز حمور جلميع 
النساء. تقييم اخلطر وتسجيله والتواصل بشأنه داخليًا )وخارجيًا حيثام 
يكون مناسبًا(. مراقبة اخلطر بانتظام وإعادة تقييمه واختاذ اإلجراءات 

لتقليل املخاطر عىل النساء واألطفال.
الجتامعات  الطويل  املدى  عىل  وإجراءات  بروتوكوالت  تطوير 
التي  احلاالت  بخصوص  اخلطر  لتقييم  اهليئات  خمتلف  بني  مشرتكة 

تتعرض ملخاطرة عالية.

يظهر طاقم حمور الوعي باخلطر، ولكن ذلك 
ال يطبق رسميًا عىل مجيع احلاالت وفقًا ملعايري 
يتم تسجيله يف  تقييم موحدة وال  وإجراءات 

ملفات احلاالت.
لتقييم  موحدة  أداة  استخدام  حاليًا  جيري  ال 

اخلطر وتطبيقها عىل مجيع احلاالت.
عىل  املنتظم  لإلرشاف  نظام  حاليًا  يوجد  ال 
احلاالت، مع أنه جيري عقد اجتامعات ملناقشة 

احلاالت وتنتج عنها نتائج متباينة.
إىل  االستقبال  إجراءات  وضوح  عدم  يؤدي 
احلامية  خدمات  إىل  الوصول  من  احلرمان 

والتمكني يف مركز حمور يف بعض احلاالت.

عىل  التدريب  هذا  بحضور  حمور  طاقم  مجيع  ومطالبة  خمتص  تدريب  تقديم 
وفقًا  العامة  واحلاالت  املخاطر  وتقييم  وحتديد  لالستقبال  املوحدة  اإلجراءات 

للمعرفة واملهارات احلديثة بام يتامشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
لكي  احلاالت  لتقييم  موحدة  وأدوات  موحدة  استقبال  إجراءات  وتنفيذ  إعداد 

تستخدم مع مجيع النساء النزيالت يف مركز حمور.
ضامن التطبيق املنتظم واملنصف إلجراءات االستقبال املوحدة من قبل طاقم حمور.

لتقييم احلاالت  املوحدة  البيت اآلمن تطبيق هذه األداة  تراقب مسؤولة  أن  ضامن 
من خالل اجتامعات اإلرشاف املنتظمة مع األخصائيات االجتامعيات يف املركز.

تعديل نظام توثيق تدبري احلاالت يف املركز لتحقيق الكفاءة والفعالية واألمن.
حتديث ملفات احلاالت وحفظها بأمان واستخدامها بشكل ثابت، مع أخذ عينات 
من ملفات احلاالت بانتظام بواسطة مسؤولة البيت اآلمن ومديرة مركز حمور هبدف 

اإلرشاف.
حمور  يف  االجتامعيات  األخصائيات  مع  الفني  لإلرشاف  منتظمة  حلقات  عقد 

وغريهن من أفراد الطاقم العاملني مبارشة مع النساء النزيالت، حسب احلاجة.
يف  هبا  والتشارك  واحلاالت  احلوادث  من  املستفادة  والدروس  التجارب  مراجعة 
حول  والتواصل  العمل  لفريق  اجلامعي  التعلم  أجل  من  حمور  طاقم  اجتامعات 

املخاطر مع أعضاء طاقم حمور ذوي الصلة.
التفاصيل  مجيع  يف  وإرشاكها  حمور  مركز  من  مستفيدة  كل  تعريف  يتم  أن  ضامن 
املتعلقة بإمكانيات إعادة تسكينها وإعادة دجمها، وأن يتم يف املحصلة النهائية احرتام 

آرائها وقراراهتا بخصوص سالمتها ومدى مالءمة خيارات إعادة تسكينها.
تطوير وتنفيذ آليات ملراقبة احلاالت، بام يشمل تدابري حمددة ملتابعة ومراقبة وتقييم 

النساء ووضعهن بعد إعادة تسكينهن.
أن العمل امليداين حمور  طاقم  لدى  واضح  فهم 

يف  جيري  عمل  هو  امليداين  العمل 
داخل  وليس  "اخلارجي"  املجتمع 

مركز حمور.
واضحة  عمل  وخطة  اسرتاتيجية 
ومشاركة  امليداين  العمل  ألنشطة 

املجتمع والرشاكة يف العمل.
دور واضح ومصمم خصيصًا ملركز 
امليداين  بالعمل  يتعلق  فيام  حمور 
باملقارنة مع عمل املنظامت األخرى 

لوضع حد للعنف ضد املرأة.
املجتمعي  والدعم  القبول  تزايد 
ذلك  يف  بام  العنف،  ضحايا  للنساء 
)بعد  االندماج  إعادة  مرحلة  أثناء 

فرتات اإليواء(.

مشاركة منتظمة وإجيابية ملركز حمور يف رفع الوعي يف املجتمع املحيل، 
مع حتدي النظر إىل العنف ضد املرأة كأمر مقبول.

وإدراك  األخرى  واملؤسسات  حمور  بني  التكاملية  األدوار  تأسيس 
املجتمع هلا )جتنب ازدواجية املوارد(.

األخرى  النسوية  املؤسسات  مع  إجيابية  رشاكة  يف  العمل  زيادة 
واملنظامت املجتمعية.

حتديد املامرسات واملوارد املبتكرة لدعم إعادة اندماج النساء الضحايا 
يف املجتمع واستخدامها ومشاطرهتا مع املؤسسات الرشيكة.

السياسات  يف  فجوة  يشكل  امليداين  العمل 
واإلجراءات احلالية.

حمور  طاقم  أعضاء  لدى  متباين  فهم  يوجد 
لدور املركز يف جمال العمل امليداين.

إجراء مراجعة داخلية ومواصلة تطوير وظائف وسياسات وإجراءات مركز حمور 
بخصوص العمل امليداين.

استيضاح تعريف ونطاق العمل امليداين ملركز حمور وإرشاك املجتمع.
البيت اآلمن يف مركز حمور  الطاقم بني  ضامن تقسيم واضح السرتاتيجيات عمل 

)الداخيل( وأقسام العمل امليداين )اخلارجية(.
إعادة توزيع املناوبات جلميع أفراد الطاقم يف برامج العمل امليداين حسب اللزوم 
مع  الوظيفي،  االحرتاق  من  والوقاية  الطاقم  لدى  متامثلة  كفاءات  توفر  لضامن 

التمييز بني أدوار الطاقم أثناء مناوبات البيت اآلمن والعمل امليداين.
تعريف الرسالة واملهمة واملهارات ونقاط القوة املحددة يف قدرات العمل امليداين يف 

حمور والتي ال تغطيها مؤسسات أخرى يف العمل امليداين املجتمعي.
تنسيق وإعداد مذكرات تفاهم مع املنظامت الرشيكة لتعريف األدوار التكاملية يف 

العمل امليداين واالتفاق عليها من أجل حتسني الكفاءة والفاعلية.
إعداد مذكرات تفاهم واضحة وثابتة للتعاون بني حمور واملؤسسات األخرى مثل 

املحاكم والرشطة واملدعي العام واملستشفيات واملدارس والوزارات األخرى.
تطوير اسرتاتيجية للعمل امليداين ملركز حمور ومراقبتها بانتظام.
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وفعال، تدبري احلاالت آمن  بشكل  احلاالت  تدبري 
حيمي النساء من تكرار جتربة األذى 
النسوية،  القيادة  ويكفل  واإلساءة، 
الفردية  االحتياجات  عىل  ويركز 

للنساء.
خدمات  إىل  الوصول  ضامن 
العنف  ضحايا  للنساء  حمور  مركز 
واالعتداءات وأولئك اللوايت يطلبن 

احلامية والدعم أو يف حاجة هلام.
لتكرار  النساء  تعرض  خطر  تقييم 
جتربة األذى، وإدارته وختفيه )حيثام 

أمكن( بشكل متواصل.
بشكل  احلاالت  سجالت  حفظ 
النساء  جلميع  وآمن  ودقيق  واضح 

واألطفال يف حمور.
تعرض  حاالت  حدوث  انخفاض 
أثناء  األذى  جتربة  لتكرار  النساء 
وبعد  حمور  مركز  يف  تواجدهن 

مغادرهتن له.
القتل  حاالت  حدوث  انخفاض 
أثناء  للنساء  الشديد  واألذى 
وبعد  حمور  مركز  يف  تواجدهن 

مغادرهتن له.

طاقم يتمتع باخلربة واملؤهالت ويفهم كيف جيب أن يستجيب بفاعلية 
ويقدم الدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف واالعتداءات.

مع  االجتامعيات  األخصائيات  عمل  عىل  وشامل  منتظم  إرشاف 
احلاالت من قبل مسؤولة البيت اآلمن يف حمور.

لألخصائيات  االجتامعي  النوع  عىل  وقائم  منتظم  فني  إرشاف 
الذين  اللزوم(  االجتامعيات وغريهن من أعضاء طاقم حمور )حسب 

يعملون مع النساء واألطفال ضحايا العنف واالعتداءات.
إىل  الفوري  الضحايا  النساء  تيرس وصول  استقبال واضحة  إجراءات 
مركز  طاقم  تطبيق  اإلنسان.  حقوق  ملعايري  وفقًا  حمور  مركز  خدمات 

حمور إلجراءات االستقبال عىل مجيع احلاالت.
االستقبال  تطبيق  لضامن  إدارية  مسؤولية  تتوىل  اآلمن  البيت  مسؤولة 

السليم يف املامرسة وأن جتري مراقبة التقيد بنظام االستقبال.
استخدام إجراءات وأداة موحدة لتقييم اخلطر عرب مركز حمور جلميع 
النساء. تقييم اخلطر وتسجيله والتواصل بشأنه داخليًا )وخارجيًا حيثام 
يكون مناسبًا(. مراقبة اخلطر بانتظام وإعادة تقييمه واختاذ اإلجراءات 

لتقليل املخاطر عىل النساء واألطفال.
الجتامعات  الطويل  املدى  عىل  وإجراءات  بروتوكوالت  تطوير 
التي  احلاالت  بخصوص  اخلطر  لتقييم  اهليئات  خمتلف  بني  مشرتكة 

تتعرض ملخاطرة عالية.

يظهر طاقم حمور الوعي باخلطر، ولكن ذلك 
ال يطبق رسميًا عىل مجيع احلاالت وفقًا ملعايري 
يتم تسجيله يف  تقييم موحدة وال  وإجراءات 

ملفات احلاالت.
لتقييم  موحدة  أداة  استخدام  حاليًا  جيري  ال 

اخلطر وتطبيقها عىل مجيع احلاالت.
عىل  املنتظم  لإلرشاف  نظام  حاليًا  يوجد  ال 
احلاالت، مع أنه جيري عقد اجتامعات ملناقشة 

احلاالت وتنتج عنها نتائج متباينة.
إىل  االستقبال  إجراءات  وضوح  عدم  يؤدي 
احلامية  خدمات  إىل  الوصول  من  احلرمان 

والتمكني يف مركز حمور يف بعض احلاالت.

عىل  التدريب  هذا  بحضور  حمور  طاقم  مجيع  ومطالبة  خمتص  تدريب  تقديم 
وفقًا  العامة  واحلاالت  املخاطر  وتقييم  وحتديد  لالستقبال  املوحدة  اإلجراءات 

للمعرفة واملهارات احلديثة بام يتامشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
لكي  احلاالت  لتقييم  موحدة  وأدوات  موحدة  استقبال  إجراءات  وتنفيذ  إعداد 

تستخدم مع مجيع النساء النزيالت يف مركز حمور.
ضامن التطبيق املنتظم واملنصف إلجراءات االستقبال املوحدة من قبل طاقم حمور.

لتقييم احلاالت  املوحدة  البيت اآلمن تطبيق هذه األداة  تراقب مسؤولة  أن  ضامن 
من خالل اجتامعات اإلرشاف املنتظمة مع األخصائيات االجتامعيات يف املركز.

تعديل نظام توثيق تدبري احلاالت يف املركز لتحقيق الكفاءة والفعالية واألمن.
حتديث ملفات احلاالت وحفظها بأمان واستخدامها بشكل ثابت، مع أخذ عينات 
من ملفات احلاالت بانتظام بواسطة مسؤولة البيت اآلمن ومديرة مركز حمور هبدف 

اإلرشاف.
حمور  يف  االجتامعيات  األخصائيات  مع  الفني  لإلرشاف  منتظمة  حلقات  عقد 

وغريهن من أفراد الطاقم العاملني مبارشة مع النساء النزيالت، حسب احلاجة.
يف  هبا  والتشارك  واحلاالت  احلوادث  من  املستفادة  والدروس  التجارب  مراجعة 
حول  والتواصل  العمل  لفريق  اجلامعي  التعلم  أجل  من  حمور  طاقم  اجتامعات 

املخاطر مع أعضاء طاقم حمور ذوي الصلة.
التفاصيل  مجيع  يف  وإرشاكها  حمور  مركز  من  مستفيدة  كل  تعريف  يتم  أن  ضامن 
املتعلقة بإمكانيات إعادة تسكينها وإعادة دجمها، وأن يتم يف املحصلة النهائية احرتام 

آرائها وقراراهتا بخصوص سالمتها ومدى مالءمة خيارات إعادة تسكينها.
تطوير وتنفيذ آليات ملراقبة احلاالت، بام يشمل تدابري حمددة ملتابعة ومراقبة وتقييم 

النساء ووضعهن بعد إعادة تسكينهن.
أن العمل امليداين حمور  طاقم  لدى  واضح  فهم 

يف  جيري  عمل  هو  امليداين  العمل 
داخل  وليس  "اخلارجي"  املجتمع 

مركز حمور.
واضحة  عمل  وخطة  اسرتاتيجية 
ومشاركة  امليداين  العمل  ألنشطة 

املجتمع والرشاكة يف العمل.
دور واضح ومصمم خصيصًا ملركز 
امليداين  بالعمل  يتعلق  فيام  حمور 
باملقارنة مع عمل املنظامت األخرى 

لوضع حد للعنف ضد املرأة.
املجتمعي  والدعم  القبول  تزايد 
ذلك  يف  بام  العنف،  ضحايا  للنساء 
)بعد  االندماج  إعادة  مرحلة  أثناء 

فرتات اإليواء(.

مشاركة منتظمة وإجيابية ملركز حمور يف رفع الوعي يف املجتمع املحيل، 
مع حتدي النظر إىل العنف ضد املرأة كأمر مقبول.

وإدراك  األخرى  واملؤسسات  حمور  بني  التكاملية  األدوار  تأسيس 
املجتمع هلا )جتنب ازدواجية املوارد(.

األخرى  النسوية  املؤسسات  مع  إجيابية  رشاكة  يف  العمل  زيادة 
واملنظامت املجتمعية.

حتديد املامرسات واملوارد املبتكرة لدعم إعادة اندماج النساء الضحايا 
يف املجتمع واستخدامها ومشاطرهتا مع املؤسسات الرشيكة.

السياسات  يف  فجوة  يشكل  امليداين  العمل 
واإلجراءات احلالية.

حمور  طاقم  أعضاء  لدى  متباين  فهم  يوجد 
لدور املركز يف جمال العمل امليداين.

إجراء مراجعة داخلية ومواصلة تطوير وظائف وسياسات وإجراءات مركز حمور 
بخصوص العمل امليداين.

استيضاح تعريف ونطاق العمل امليداين ملركز حمور وإرشاك املجتمع.
البيت اآلمن يف مركز حمور  الطاقم بني  ضامن تقسيم واضح السرتاتيجيات عمل 

)الداخيل( وأقسام العمل امليداين )اخلارجية(.
إعادة توزيع املناوبات جلميع أفراد الطاقم يف برامج العمل امليداين حسب اللزوم 
مع  الوظيفي،  االحرتاق  من  والوقاية  الطاقم  لدى  متامثلة  كفاءات  توفر  لضامن 

التمييز بني أدوار الطاقم أثناء مناوبات البيت اآلمن والعمل امليداين.
تعريف الرسالة واملهمة واملهارات ونقاط القوة املحددة يف قدرات العمل امليداين يف 

حمور والتي ال تغطيها مؤسسات أخرى يف العمل امليداين املجتمعي.
تنسيق وإعداد مذكرات تفاهم مع املنظامت الرشيكة لتعريف األدوار التكاملية يف 

العمل امليداين واالتفاق عليها من أجل حتسني الكفاءة والفاعلية.
إعداد مذكرات تفاهم واضحة وثابتة للتعاون بني حمور واملؤسسات األخرى مثل 

املحاكم والرشطة واملدعي العام واملستشفيات واملدارس والوزارات األخرى.
تطوير اسرتاتيجية للعمل امليداين ملركز حمور ومراقبتها بانتظام.
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املنتجني ترتيبات الطاقم العاملني  من  فريق 
ومنارصة  دعم  عىل  قادر  واملؤهلني 
ضحايا  واألطفال  النساء  حقوق 

العنف واالعتداءات يف حمور.
مركز  رسالة  متثيل  عىل  قادر  طاقم 
واخلضوع  بالكامل  ورؤيته  حمور 

للمساءلة بشأهنام.

عدم تعرض الطاقم لالحرتاق الوظيفي )انخفاض مستوى االعتالل 
والتوتر بني أعضاء الطاقم(.

معدل استبقاء الطاقم جيد ويتناسب مع نوع العمل الذي يقومون به 
)مثاًل، يمكن أن يكون الدليل هو بقاء األخصائيات االجتامعيات يف 

املنصب لفرتة من سنة إىل 18 شهرًا(.
ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي لدى الطاقم.

التدريب  الطاقم عىل فرص منتظمة للتدريب وإعادة  حصول أعضاء 
وفقًا ملا تتطلبه أدوارهم.

ورؤيته  حمور  مركز  رسالة  عن  التعبري  الطاقم  أعضاء  مجيع  يستطيع 
بشكل متكافئ وسليم.

واضحة  مدونة  مع  يتامشى  بام  عملهم  عن  للمساءلة  الطاقم  خيضع 
للمبادئ األخالقية وسياسة بخصوص الرسية.

مؤهل  عمل  فريق  من  يستفيد  حمور  مركز 
ويمتلك دافعية عالية.

من  للوقاية  شمولية  لسياسات  غياب  يوجد 
االحرتاق الوظيفي عند الطاقم ، مع أنه جيري 

تنفيذ بعض اآلليات، مثل تناوب الطاقم.
لسياسات وممارسات اإلرشاف  يوجد غياب 
مع  فنيًا(،  أو  إداريًا  )سواًء  الطاقم  عىل 
النوعني  لكال  احلاجة  حدد  قد  الطاقم  أن 

بوضوح.
برنامج  من  واستفاد  حمور  طاقم  خضع 
لسياسات  غيابًا  هناك  ولكن  خمتص،  تدريبي 
وتطوير  الطاقم  بتدريب  متعلقة  وإجراءات 

مستواه.

دمج سبل الوقاية من االحرتاق الوظيفي للطاقم وختفيفه يف سياسات وإجراءات 
املركز.

حتديد املوارد لتوفري دعم احتياطي ملناوبات الطاقم، بام يف ذلك استقطاب وتدريب 
جمموعة من العامالت والعاملني املؤقتني واملتطوعني لتعبئة الفراغ أو تقديم الدعم 

االحتياطي يف مناوبات الطاقم حسب احلاجة.
تعديل سياسة املناوبات الليلية لتشمل اسرتاتيجية لالستدعاء عند الطلب من أجل 

تقديم الدعم االحتياطي للمناوبات الليلية يف حال حدوث طارئ.
ضامن اإلرشاف الفني واإلداري املناسب عىل الطاقم.

توفري الفرص لتدريب الطاقم وتطويره املهني ورفع مستواه.
يلتزم ويتقيد هبا مجيع أعضاء  السلوكية واألخالقية بحيث  للمبادئ  تطوير مدونة 

طاقم حمور، بام يف ذلك عواقب خرق الطاقم هلذه املدونة.
توضيح السياسات واإلجراءات لتقديم الدعم يف احلاالت التي يقع فيها أفراد من 

الطاقم ضحية للعنف.
تفصيل السياسات واإلجراءات بخصوص دور املتطوعات واملتطوعني واملتمرنني 

الداخليني يف دعم عمل مركز حمور، بام يشمل استقطاهبم وتدريبهم.
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معدل استبقاء الطاقم جيد ويتناسب مع نوع العمل الذي يقومون به 
)مثاًل، يمكن أن يكون الدليل هو بقاء األخصائيات االجتامعيات يف 

املنصب لفرتة من سنة إىل 18 شهرًا(.
ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي لدى الطاقم.

التدريب  الطاقم عىل فرص منتظمة للتدريب وإعادة  حصول أعضاء 
وفقًا ملا تتطلبه أدوارهم.

ورؤيته  حمور  مركز  رسالة  عن  التعبري  الطاقم  أعضاء  مجيع  يستطيع 
بشكل متكافئ وسليم.

واضحة  مدونة  مع  يتامشى  بام  عملهم  عن  للمساءلة  الطاقم  خيضع 
للمبادئ األخالقية وسياسة بخصوص الرسية.

مؤهل  عمل  فريق  من  يستفيد  حمور  مركز 
ويمتلك دافعية عالية.

من  للوقاية  شمولية  لسياسات  غياب  يوجد 
االحرتاق الوظيفي عند الطاقم ، مع أنه جيري 

تنفيذ بعض اآلليات، مثل تناوب الطاقم.
لسياسات وممارسات اإلرشاف  يوجد غياب 
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النوعني  لكال  احلاجة  حدد  قد  الطاقم  أن 
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وتطوير  الطاقم  بتدريب  متعلقة  وإجراءات 

مستواه.

دمج سبل الوقاية من االحرتاق الوظيفي للطاقم وختفيفه يف سياسات وإجراءات 
املركز.

حتديد املوارد لتوفري دعم احتياطي ملناوبات الطاقم، بام يف ذلك استقطاب وتدريب 
جمموعة من العامالت والعاملني املؤقتني واملتطوعني لتعبئة الفراغ أو تقديم الدعم 

االحتياطي يف مناوبات الطاقم حسب احلاجة.
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الداخليني يف دعم عمل مركز حمور، بام يشمل استقطاهبم وتدريبهم.




