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 تعمل اهليئة عىل قاعدة.هيئة األمم املتحدة للمرأة هي النصري العاملي للنساء والفتيات
أساسية هي أن النساء والفتيات يف مجيع أنحاء العامل لدهين احلق يف أن يعشن حياة خالية من
 بنيت اهليئة. وأن املساواة بني اجلنسني أمر حموري يف حتقيق التنمية،العنف والتمييز والفقر
عىل أساس قوي من خالل دمج أربع هيئات لألمم املتحدة تتمتع بخربة متينة يف األبحاث
.والربجمة واملنارصة املعيارية يف مجيع البلدان تقريب ًا
 (عملت سابق ًا1997 تنشط هيئة األمم املتحدة للمرأة يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام
 وتدعم تنفيذ االلتزامات الدولية لتعزيز املساواة بني اجلنسني عىل املستوى،)بصفة اليونيفيم
.الوطني ومتشي ًا مع األولويات الوطنية
تنويه

هذه اهليئات تشمل شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة ـ ومعهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من
 وصندوق األمم، ومكتب املستشارة اخلاصة لقضايا النوع االجتامعي والنهوض باملرأة،أجل النهوض باملرأة
.املتحدة اإلنامئي للمرأة املعروف باسم اليونيفيم
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Forward
Despite global efforts, from both governmental and non-governmental actors to
promote gender equality and women’s empowerment, violence against women
remains a widespread human rights violation, and regrettably the least prosecuted
crime all over the world.
As stated in UN Resolution 65/187 on the “Intensification of efforts to eliminate all
forms of violence against women”, the General Assembly has urged States Members
to adopt a “systematic, comprehensive, multi-sectoral and sustained approach”, also
through establishing “integrated centers” where sheltering, psycho-social and legal
support services, in addition to health care and economic empowerment of women
victims, are provided.
The Mehwar Centre project, as highlighted in this remarkable report, through a
visionary developed since early 2000 and thanks to continuous and competent
provision of technical assistance has successfully delivered integrated anti-violence
services to women and children victims of violence, as well as prevention services
to families in distress and to the community at large. The outstanding results of this
project show that the project has gone far beyond the initial project framework and
to have significantly influenced the policy level, playing an important role in the
development of national systems, standards and regulations not only in the field of
social protection, but also in the field of women’s security and access to justice.
UN Women would like to express its profound appreciation to the Government of
Italy for its sustained engagement, throughout the long and challenging process of the
establishment and institutionalization of the Mehwar Centre as a center of excellence.
This unique commitment has made it possible to have the Mehwar Centre becoming
a model service for the whole Middle East as testified by a number of recent exchange
programs in the region.
UN Women would also like to extend its gratitude to the Ministry of Social Affairs, as
the primary partner and umbrella of the Mehwar Centre. We also thank Differenza
Donna NGO for its technical assistance, and of course the professional team of the
Mehwar Centre, for their extraordinary commitment to achieve high standards of antiviolence service delivery. UN Women remains committed to work in partnership with
national protection actors, women’s advocates and the civil society to further improve
standards and to increase sustainability of women’s protection services and systems
under the framework of the Palestinian National Strategy to Combat Violence against
Women.
Alia El Yassir
Special Representative
UN Women oPt
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Since its inauguration in February 2007, the ‘Mehwar Centre for protection and
empowerment of women and their families’ (hereinafter Mehwar Centre/Centre)
has worked for the prevention of Violence Against Women (VAW) while promoting
a culture of gender-sensitive, violence-free family relations in the West Bank of the
occupied Palestinian territories (oPt). The Centre also focuses on the protection and
empowerment of women and children that are victims of violence, and has advocated
for the adoption of national normative frameworks to ensure the right to live in safety
and dignity for female victims and to end impunity for perpetrators of violence.
Since September 2008, the project has been executed by the United Nations
Development Fund for Women (UNIFEM), which is now the United Nations Entity for
Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), in partnership with
the Palestinian Ministry of Social Affairs (MoSA), with a budget of 2,016,878.40 Euros.
This evaluation of the Mehwar Centre Project was conducted during the period of
May-August 2012. the evaluation was designed to provide an objective assessment of
the project’s performance, paying particular attention to the impact of the project’s
actions against its objectives. The evaluation has identified key lessons learned and
proposed practical recommendations for follow-up actions. The evaluation team was
guided and supported by UN Women throughout the evaluation process.
Relevance
Based on the testimony of experts, stakeholders, partners, and beneficiaries interviewed
during the evaluation process, it has been concluded that the Mehwar Centre – in
comprehensive terms – is relevant to the needs of the Palestinian people – particularly
women victims of violence and their families. The Centre is the first of its kind in the oPt
in terms of the way it is designed to protect and shelter women and children victims of
violence in accordance with international human rights standards. Mehwar is part of a
strategy that touches on many aspects of protecting and reintegrating women victims
of violence. Project partners and stakeholders agreed that as long as there is violence
against marginalized groups in Palestinian society, the need for ‘protection Centres’ is
clear. Furthermore, Mehwar Centre directly corresponds with the objectives of current
national priorities and strategies that focus on combating violence against Palestinian
women. The Mehwar Centre project is being implemented within the framework of
the nine-year National Strategic Plan – prepared by the Ministry of Women Affairs
(MoWA) – to Combat Violence against Palestinian Women. “It directly corresponds to
the second and third strategic goals of the National Plan” (Deputy Minister of Planning
and Development in MoSA).
Achievement of Purpose (Effectiveness)
Overall, the evaluators conclude that the Mehwar Centre project has largely
succeeded in achieving its purpose. The project has in many ways been effective in
addressing the problem of VAW in a comprehensive way, working in parallel on the
levels of prevention with the community, protection of women and children victims of
violence through sheltering and specialized counselling services, and women victims’
empowerment and qualified reintegration in the society. The overall effectiveness of
the project is linked to its ability to gain continued support from key governmental
institutions. Mehwar Centre has attained legal status through the Palestinian National
12

Authority (PNA), which is important considering the plethora of challenges intrinsic to
its operation within the complicated context of oPt; the tribal and familial alternatives
to the Centre are distinctly unfair to women.
Taking into consideration the social and political constraints intrinsic to the oPt, the
project in most ways has been exceptionally effective. The Centre’s effectiveness in
achieving its objectives was heightened significantly by the capacity and commitment
of project staff, partners and stakeholders. The project team has worked closely with
stakeholders to develop a clear strategy for protecting the human rights of women
and children victims of violence. This strategy since its inception has steadily become
more effective; however, some of the most significant challenges faced have yet to
be overcome. Although the sheltering aspect of the project is clearly exemplary, both
qualitative and quantitative data collected throughout the evaluation process have
confirmed that the project has not been effective in ensuring the human rights of
women and children victims of violence upon their discharge from the Centre. In
essence, the project has been largely effective up until women are discharge from the
Centre.
Efficiency
Regarding the overall efficiency of the Mehwar Centre project, the evaluators found
great strengths in several aspects of the project, while other aspects showed major
inefficiencies. Despite this, it is clear that there has been improvement since the
project’s Mid-Term Review conducted in 2010. Furthermore, the 2011 ‘Mehwar
Centre Evaluation of Polices and Procedures’ revealed a number of gaps in the current
Mehwar practice and policy framework. UN Women hired a local consultant, Prof.
Mohammad Haj Yahia to support MoSA and Mehwar in revising the initial policies and
procedures of the Centre. This support was integral to the further development and
strengthening of the Mehwar Centre’s overall operation.
The evaluators were not made aware of any institutionalized monitoring and evaluation
mechanisms other than Mehwar Centre’s case management system – which is in the
process of being upgraded. A key recommendation of the ‘Mehwar Centre Evaluation
of Polices and Procedures’ was to develop monitoring and reporting systems in-line
with professional and human rights standards. The evaluators were not presented
with any evidence that this has – as of yet – been completed. Clearly, Mehwar would
benefit from developing and utilizing clear monitoring and evaluation mechanisms.
This would help Mehwar:
•
•
•
•
•

Inform program planning;
Support sector policy and program design;
Inform the budget allocation process;
Induce continuous management improvement;
Enhance transparency and accountability.

The 2011 ‘Mehwar Centre Evaluation of Polices and Procedures’ revealed that the Centre
was using a paper-based case file system for its beneficiaries; this resulted in several issues
such as misplaced files and inconsistencies in reporting. The Centre is currently in the
process of transitioning to a more efficient filing system which will include a data-base.
13
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Consistency of the Mehwar Centre Project implementation with given objectives
and expected results
The evaluators have found that in most cases the implementation of the Mehwar
Centre project has been consistent with the project’s objectives and desired results.
The evaluators were impressed with the capacities and experience of Mehwar
staff and their ability to implement the project in a way that is informed by the
project objectives. The Centre was found to be staffed with capable and committed
professionals. The level of commitment and relevant experience of the director of
the Centre was evident. She has worked with the Women’s Centre for Legal Aid and
Counselling (WCLAC) and was a consultant to Mehwar before she became the director.
Although Mehwar staff is of high quality and UN Women has effectively implemented
the project, the absorption capacity of the Centre is limited compared to the actual
needs. This is an impediment to the overall consistency of the project’s implementation.
The complicated nature of most of the cases that Mehwar handles together with the
complicated legal and social systems in the oPt makes the Centre unable to meet a
larger demand. Although limitations exist, the evaluators have found that the project’s
implementation has been consistent with the objectives and expected results.
Impact (achievement of wider effects)
Below are reported final data released by the Mehwar Centre regarding access to and
benefit from Mehwar services by beneficiaries during the project period (2008-2012).
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•

A total of 286 women and 79 children victims and survivors of violence and under
life threat were protected and empowered while sheltered at Mehwar;

•

An approximate number of 1,430 family members who benefitted from Mehwar
social and legal counseling, while increasing women victims’ safety (considering
that Mehwar works with an average number of 5 family members per sheltered
woman);

•

A total of 267 women among those who were sheltered, were reintegrated
into society. According to Mehwar feedback no woman was reintegrated within
households where the perpetrator(s) is (are) still living. Starting from 2010, a
multi-stakeholder consultation mechanism (namely “case-conference”) was
established to jointly assess and follow-up women’s reintegration upon safety
and life-requalification parameters. The stakeholders includes among others:
the Police Family Protection Units, MoSA Local Directorates, Prosecution Offices,
Governorates, “Tawasol” NGO networks, the Governmental Mental Health
Hospital in Bethlehem and other mental health service providers;

•

Monthly ratio improved between women who are received in the shelter and
women who are reintegrated in the society, from five sheltered/two reintegrated
(2010) to four sheltered/ three reintegrated monthly (2012);

•

A total of 339 women received legal advice and counseling, among which 230
sheltered cases and 109 outreach cases;

•

A total of 151 women were represented in Civil and Shari’a Courts by Mehwar
lawyers, noting an increasing number of sheltered women who opted for

•

activating court procedures. An average of 1/3 of the legal files opened by the
women in courts were closed during a year-time with the facilitation of Mehwar
lawyers (mostly in Shari’a-related matters), noting about 95% of the sentences
being issued in favor of the victim. All cases filed against the victims (mostly by
perpetrators) were dismissed;

•

All sheltered women and children benefitted from health care services upon
Mehwar referral and support;

•

All sheltered women and children were registered in the National Health Insurance
System (starting from 2011) thus benefitting from free-of-charge health care
services;

•

About 135 sheltered women benefitted from one or more vocational training
opportunity for a total of 56 training courses provided by the Mehwar Centre
during project implementation. The courses include, among others, nursing,
medical secretary, sewing and fashion design, hair-dressing, jewels design and
handcraft, computer and English;

•

A total of 49 women benefitted from job opportunities while sheltered at Mehwar;

•

A total of 19 sheltered women studying and working outside the Centre benefitted
from a peer support group facilitated by Mehwar staff (starting from 2010);

By working closely with project partners and stakeholders and working together to
achieve shared goals and objectives, Mehwar has set the groundwork for professional,
human rights-based standards for protection policies and services addressing women
and children victims of violence in the oPt. According to the testimony of project
partners, Mehwar’s structure, policies, and procedures are viewed nationally and
internationally as an effective and replicable model for women’s protection centers.
In essence, the Mehwar Centre has saved a significant number of women from a life
of incessant abuse and in some cases imminent death. Prior to the establishment of
Mehwar, women victims of violence were placed – for their protection – in female
prisons (now Correction and Rehabilitation Centers), mental hospitals, institutions with
protected hostels, or occasionally with host families. Mehwar provided the first ever
alternative to these outdated and ineffective methods and procedures for protecting
women victims of violence.
The evaluators have found that the project has generated a level of women victims’
benefit among the targeted beneficiaries. This impact was most evident among
women currently residing at the Centre. Qualitative and quantitative data collected by
the evaluators indicate that direct beneficiaries of Mehwar found the Centre’s services
to be largely accessible and were satisfied with the services they were provided at the
Centre. Although women housed at the Centre clearly benefit from a high level of
protection and security, quantitative data suggests that women victims of violence are
often re-exposed to violence upon discharge from the Centre.
Acquisition of life and vocational skills
The evaluation has revealed that the project has in many cases resulted in the
acquisition of life and vocational skills among direct beneficiaries. Of the direct
15
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beneficiaries surveyed, 75% believe that the Mehwar Centre has helped them to
indentify resources available to them and build their capacity through trainings,
employment opportunities, voluntarism and other activities. Several women
beneficiaries participating in the evaluation process expressed to the evaluators that
the project had provided them with tools that would offer them a future.
Achievement of social inclusion/ reintegration
There were cases where women victims of violence – formerly housed at Mehwar
– were able to reintegrate back into society; however, this was not always the case.
In most cases of success, women were reintegrated back into society with support
from extended family members. In other cases, for example where women had
conceived a child outside of wedlock, or had been exposed to extreme levels of abuse,
reintegration into the family or local community was not an option. Mehwar staff and
consultants to the Centre indicated that although women often leave the Centre with
a strong sense of empowerment, the society they are attempting to re-enter is not
ready to accept her. In essence, more work needs to be done by Mehwar, MOSA and
partner organizations to facilitate social inclusion of women victims of violence at both
community and policy levels.
Impact of Mehwar on the creation of quality standards for shelters
The evaluators have found that the Mehwar Centre project has enhanced the quality
standards for shelters in the oPt. In essence, if the project had not been implemented,
it is likely that sheltering practices in the oPt would have remained the way they were
prior to the establishment of the Centre. Prisons and mental health institutions are no
longer considered by MoSA, as well as other protection actors, to be a viable option
for sheltering women victims of violence. As a result of the enhancement of quality
standards for shelters, through the Mehwar project, women victims have benefited
substantially in terms of protection and empowerment. The project has set a standard
for service providers and is regarded as a success by project partners and stakeholders.
Mehwar has not only set the standard for service provision in the oPt, but it has been
proactive about raising the quality of standards for shelters throughout the oPt, as
well as the Middle East and North Africa (MENA) region.
Sustainability (likely continuation of achieved results)
The evaluators found that the Mehwar Center sustainability can be ensured
professionally and financially if addressing the areas of development and challenge
highlighted in the policies and procedures of the Center – namely 1) Coordination
and cooperation between Mehwar, MoSA, Police and other governmental and nongovernmental institutions working in the field of social welfare and women’s economic
empowerment, 2) Case follow up (targeting both women victims and their families)
after being discharge by Mehwar Center, 3) Support to survivors of violence in the field
of vocational training and job creation, 4) Outreach activities targeting the community
at large, 5) Preventive activities and campaigns - and on the suggestion of changing
the legal status of the Center to become independent, public institution (also defined
as “semi-governmental institution”).
The governmental status was indicated as potentially detrimental to the Centre’s
operations, specifically in terms of financial rules and regulations and human resources
16

policy that do not fit with the nature of a shelter for women victims of violence (e.g. high
qualification of staff and availability to cover 24h emergency services). Sustainability
on both levels will be ensured through the formulation of the following: finalization of
Mehwar Centre’s legal status and policy framework, as per developed “Practice and
Policy Guidelines” and legal report1, development of an overall human resource policy
for the Mehwar Centre.
General Recommendations
• Achievement of semi-governmental status- It is highly recommended that the
Centre continue to work toward the achievement of semi-governmental legal
status.
•

Secure funding sources- It is recommended that efforts continue to be made
to secure partnership agreements with donor organizations that are capable of
providing financial support to the Centre for an extended period of time.

Recommendations at the Policy Level
• Women victims’ reintegration- It is recommended that Mehwar, UN Women, and
MoSA further explore reintegration alternative sheltering options for women
victims of violence.
•

Development of laws and policy frameworks to protect women victims of violenceIt is recommended that MoSA put more effort into developing legislation and
regulations that can fill some of the legal gaps that would provide more protection
and security for women victims of violence in the oPt.

•

Increase community awareness of Mehwar and other sheltering centres- Efforts
should be made to publicize and increase awareness – at the community and
national level – of the existence of sheltering centres in the oPt.

•

More shelters should be established in the oPt- There is clearly a demand for
shelters such as Mehwar in the oPt. It is recommended that efforts be made to
utilize the Mehwar model to establish more shelters as needed.

Recommendations at the Program Level
• Scale up the technical assistance components that target law enforcement
agencies (Judges and Police Family Protection Unit).
1 The legal analysis of the Mehwar Center elaborated by Adv. Nasser Al-Rayyes (2012), looks into the sensitive nature
of anti-violence shelters for women and at some relevant critical aspects linked to the Palestinian context such as the
inactivity/absence of women’s NGOs supporting the government in lobbying for Mehwar’s/shelters’ independent
status, and the difficulty of putting into practice a legal framework which is not regulated by national norms and
thus has to be defined and endorsed ad hoc upon clear political commitment. The long term sustainability of
the Mehwar Center is crucially linked to institutionalizing the Center and other women’s protection houses as
independent institutions regulated by special by-laws. A special normative framework shall define Mehwar as a
Palestinian independent body for the protection of women, run with proper delegation of authority by specialized
staff and headed by the Ministry of Social Affairs, and shall regulate, authorize and determine the Center’s various
functions so as to achieve higher efficacy and efficiency in the delivery of protection services to women. This
framework can be achieved through the powers of the Council of Ministers provided under article 69 of the
Palestinian Basic Law. Concerning the establishment of the independent legal status, it will grant the possibility
to recruit and sustain high professional capacity, as well as flexibility in the centers’ management, serving the
nature of its emergency work. The existence of such a body will also undoubtedly support the harmonization of
all protection efforts at the national level and reduce conflicts of jurisdiction and powers between the various
stakeholders involved.
17
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It is recommended that future UN Women programs scale up the technical assistance
that targets law enforcement agencies as well as judges in terms of sensitization to the
cases of violence against women.
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•

Continue to build capacity of Mehwar staff- It is important that Mehwar staff be
continuously provided with technical support by specialized supervisors, and
through capacity building training programmes by national and international
experts.

•

More psychological services should be provided by the Centre and well-integrated
into the Centre’s therapy program- It was suggested by Mehwar consultants that
at least one full time psychologist work at the Centre at all times and two social
workers be assigned night shifts (instead of one per shift).

•

Improve Mehwar Centre security- Due to the challenging nature of sheltering
women victims of violence and in part to the socio-cultural context of the oPt,
the Mehwar Centre is inherently in need of methodical security strategies and
enforcement; thus, it is important that steps continue to be taken to ensure the
security of Mehwar beneficiaries and staff at all times.

•

Improve capacity of Mehwar lawyers in Sharia Law- It is recommended that
Mehwar Lawyers be continuously provided with training and eventually to be
licensed in Sharia Law, so as to ensure they are able to provide the best services
possible to their clients.

•

Improve reintegration services and procedures- It is recommended that Mehwar
put more effort into preparing women victims of violence for reintegration.

•

Improve the documentation and filing system – it is recommended that Mehwar
continues the efforts of establishing the computerized database and filing system.
In addition, documentation of the case management among the stakeholders
handling the case need improvement and additional capacity building.

•

Formalize and streamline referral and admission guidelines

•

Establish annual and monthly evaluation plans for Mehwar

•

Mobilize more employment opportunities for women- It is recommended
that efforts be made to mobilize more employment opportunities for women,
particularly for women victims of violence who are attempting to reintegrate into
society.

•

Establishment of support groups for sheltered and formerly sheltered women
victims of violence- It is recommended that efforts be made by Mehwar to
establish support groups for women victims of violence both within Mehwar
and in the surrounding community. Facilitating beneficiary participation in online
support groups with women from other MENA countries is also something that
should be considered.

•

Enhance women’s access to entertainment facilities- Efforts should be made to
enhance women’s access to entertainment facilities outside of the Centre.

2
Evaluation Purpose
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2.1 Project Background
Since its inauguration in February 2007, the ‘Mehwar Centre for protection and
empowerment of women and their families’ (hereinafter Mehwar Centre/Centre)
has worked for the prevention of Violence Against Women (VAW) while promoting
a culture of gender-sensitive, violence-free family relations in the West Bank of the
occupied Palestinian territories (oPt). The Centre also focuses on the protection and
empowerment of women and children that are victims of violence, and has advocated
for the adoption of national normative frameworks to ensure the right to live in safety
and dignity for female victims and to end impunity for perpetrators of violence.
Specifically, the Mehwar Centre provides integrated services for female victims of
violence and their children, including, yet not limited to, safe accommodation; social
counselling and solidarity; psychological support; legal advice and representation in
court; referrals for medical treatment; and support towards safe reintegration into
society. The Centre also carries out prevention and advocacy programs with families
in difficulty and society in general, and it organizes cultural and recreational activities
targeting the local community.
Since September 2008, the project has been executed by the United Nations
Development Fund for Women (UNIFEM), which is now the United Nations Entity for
Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), in partnership with
the Palestinian Ministry of Social Affairs, with a budget of 2,016,878.40 Euros.

2.2 Purpose of the Evaluation
The evaluation reviews and evaluates project activities with focus on their impact.
The evaluation methodology follows UN Women corporate evaluation policy and
guidelines to ensure quality criteria for the evaluation process and report, highlighting
relevance, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability of the implemented
project.
The overall objectives of the evaluation are:
1. To assess the impact of Mehwar Centre services on the primary target group,
women and children victims and survivors of violence, as well as on families in
difficulty while focusing on the victims’ benefit;
2. To assess the impact of the Mehwar Centre project on the development of systems
and knowledge hubs for the protection of women victims of violence;
3. To assess the impact of the Mehwar Centre project on the creation of quality
standards for shelters services;
4. To assess the impact of the project partners contribution, namely UN Women, MoSA
and Differenza Donna according to their roles and responsibilities, in consolidating
the Mehwar Centre operation upon human rights-based professional standards.
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In order to provide UN Women with a comprehensive evaluation of the ‘Mehwar
Centre for the Protection and Empowerment of Women and their Families’ project,
Riyada Consulting and Training proposed a comprehensive methodology comprised
of both quantitative and qualitative research tools. All tools were developed in
cooperation with UN Women. The following is a detailed description of the evaluation
methodology applied.

3.1 Document Review
In order to gain a thorough understanding of the project’s design, objectives, and
activities, our consultant team gathered and reviewed all available literature relating
to the Mehwar Centre project. The document review helped establish the conceptual
basis for the impact assessment and evaluation, which informed the development
of the evaluation tools, indicators, and process. The document review included a
comprehensive and analytical review of:
•

Project’s document and logical framework;

•

Project feasibility study

•

Implementation plans;

•

Quarterly and annual reports;

•

‘Mehwar Centre Evaluation of Polices and Procedures’, Mehwar proposed legal
framework (under development);

•

Collection and analysis of qualitative and qualitative data from Mehwar Centre
archive;

•

Key policy documents at national level, and relevant Palestinian National Authority
(PNA) commitments to international human rights conventions and agreements;

•

Any other document recommended or provided by UN Women and project
partners.

The document review enabled the consultant to gain a thorough understanding of the
Centre’s framework, activities, and initiatives. It also established a clear understanding
of the project’s aims, goals, and objectives.

3.2 Qualitative Fieldwork
3.2.1 Key Informant Interviews
Our consulting team met with project partners, main stakeholders and the donor
to assess and identify their interests, incentives, and degree of influence regarding
the objectives and outcomes of the project. Interviews also revealed qualitative
information on program’s activities and effectively shed light on some of the obstacles
and limitations facing the development and implementation of the project.
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The table below illustrates the distribution of the key informant interviews conducted
by the consultants.
Table 1: Distribution of Interviewees
Italian Cooperation
Name
Carla Pagano
Differenza Donna NGO
Name
Caterina Becchi
Irene Agnello
UN Women
Name
Elena Gentili
Fabrizia Falcione
Alia El Yassir
MoSA
Name
HE Mrs. Majeda Al Masri
Nawal Al Tamimi
Anwar Hamam
Daoud Al Deek
Kholoud Abdel Khaleq
Ghassan Shamlawi
Ezzat Mallouh
Suleiman Bsharat
Badran Ebdeir
Khaled Al Lahen
Khawla Nabulsi
Amal Maali
Majed Jaradat
Sabah Shareez
Mehwar Centre
Name
Maysoon Ramadan
Basema Jabareen
Laila Mohammad
Amina Al Helo
Linda Jarayseh

Title
Gender Advisor

Location
Ramallah

Date
28/6/2012

Title
Local Technical Coordinator of the
Mehwar Project until Dec. 2011
Psychologist Senior Expert

Location
Italy (interview
via Skype)
Italy (interview
via Skype)

Date
02/7/2012

Title
Technical Advisor on Women’s
Protection
Women Human Rights Unit, Project
Manager
Special Representative of UN
Women in the oPt

Location
Jerusalem

Date
08/5/2012

Jerusalem

03/7/2012

Ramallah

08/8/2012

Title
Minister of Social Affairs
Director of Women Affairs Dep.
Deputy Minister for Social Affairs
Deputy Minister for Planning
Legal Consultant
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate
Director of MoSA Directorate

Location
Ramallah
Ramallah
Ramallah
Ramallah
Ramallah
Jericho
Qalqilia
Jenin
Bethlehem
Tubas
Nablus
Bethlehem
Yatta
Tulkarem

Date
06/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
23/5/2012
04/6/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012
28/5/2012

Title
Director
Head of Legal Division
Lawyer
Head of Sheltering and Counselling
Section
Head of Community Work Division

Location
Bethlehem
Bethlehem
Bethlehem
Bethlehem

Date
19/5/2012
19/5/2012
19/5/2012
24/5/2012

Bethlehem

24/5/2012
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Saeda Al Atrash
Ferdos Abed Rabbo
Anan Srour
Governorates
Name
Lina Abdel Hadi

Salam Fretekh
Majd Abdo
Abdel Fattah Hamayel
Scarlet Bshara
Kamel Abu Hamed
Safa Abu Sneineh
Courts
Name
Yosef Da’es

Somoud Al Dmeiri
Jad Al Jabari

Emad Maswadeh
Issa Al Jbour
Ammar Namorah
Mohannad Al Arda
Yasmeen Jarad
Police Departments
Name
Capt. Husam Al Saadi
Capt. Atta Abdel Fattah
Jawabreh
Capt. Maysara Maqbool
Capt. Mothana Abu Saa’
Lt. Colonel Wafa Moamar
Capt. Abla Abu Rub
First Lieutenant.
Mohammad Samara
Capt. Montaser Barham
Prosecution Offices
Ala Tamimi
Majdi Rabae
24

Head of Admin. and Finance
Staff Supervisor
Staff Supervisor

Bethlehem
Bethlehem
Bethlehem

06/6/2012
25/6/2012
04/7/2012

Title
Legal Adviser for Governorate
Affairs and Consultant to the
Governor
Legal Adviser
Legal Adviser
Governor
Legal Adviser
Governor
Director of Women and Child
Department

Location
Nablus

Date
31/5/2012

Nablus
Nablus
Bethlehem
Bethlehem
Hebron
Hebron

31/5/2012
31/5/2012
06/6/2012
06/6/2012
13/6/2012
13/6/2012

Title
Vice Chancellor and Deputy
Chairman of the Supreme Council
for Sharia, and the Supreme Sharia
Court
Head of Sharia Court
Head of Sharia Court and Head of
Social Committee at the Supreme
Judge Dept.
Head of Court of First Instance
Head of Halhoul Sharia Court
Head of the Magistrate Court
Judge at Court of First Instance
Judge at Court of First Instance

Location
Ramallah

Date
10/6/2012

Ramallah
Bethlehem

10/6/2012
11/6/2012

Bethlehem
Halhul - Hebron
Hebron
Nablus
Hebron

11/6/2012
13/6/2012
13/6/2012
09/7/2012
09/7/2012

Title
Director of Family Protection Unit
Director of Family Protection Unit

Location
Bethlehem
Hebron

Date
24/5/2012
24/5/2012

Director of Family Protection Unit
Director Family Protection Unit
Head of Family Protection Unit
Director of Family Protection Unit
Family Protection Unit Officer

Nablus
Tulkarem
Ramallah
Ramallah
Ramallah

31/5/2012
4/6/2012
4/6/2012
12/6/2012
12/6/2012

Director of Family Protection Unit

Jericho

12/6/2012

Head of Prosecution Office
Deputy Head of Prosecution Office

Bethlehem
Bethlehem

11/6/2012
11/6/2012

Health Institutions
Name
Dr. Ibrahim Khamis

Title
Resident Doctor, Mental and
Psychological Illness Hospital
Ekram Al Muhtaseb
Social Worker, Mental and
Psychological Illness Hospital
Dr. Raouf Azar
Urologist, Medical Health
Committees
Dr. Samah Jaber
Psychiatrist, Ministry of Health
(MoH) Directorate
NGOs and Tawasol Network
Name
Title
Madleen Qumsiyeh
Coordinator and Treasurer,
Agricultural Development Society
Maha Abdel Maseeh
Coordinator of Tawasol centre
Bethlehem
Khawla Al Azraq
Director, Psychosocial Counselling
Centre for Women
Suheir Farraj
Director, TAM, Women Media and
Development
Dr. Eskandar Andon
Social Counselling Specialist, Cresh
Flavia Andon
Director, Daughters of Charity,
Psycho-social Support Center
Women’s Shelters
Name
Title
Ekhlas Sofan
Director, Nablus Shelter
Suad Shtewi
Psychologist, Nablus Shelter
Khitam Awatleh
Previous Director, Jericho Shelter

Location
Bethlehem

Date
20/6/2012

Bethlehem

20/6/2012

Beit Sahour

20/6/2012

Ramallah

25/6/2012

Location
Bethlehem

Date
06/6/2012

Bethlehem

06/6/2012

Bethlehem

09/6/2012

Beit Jala

12/6/2012

Bethlehem
Ramallah

20/6/2012
27/6/2012

Location
Nablus
Nablus
Ramallah

Date
31/5/2012
31/5/2012
17/7/2012

3.2.2 Focus groups
To further strengthen the qualitative nature of this evaluation, the consultant
conducted a total of 6 focus groups. The evaluator used a participatory approach in
order to ensure a vital group dynamic and enable all participants to share experiences.
The focus groups were designed to examine the impact of the Mehwar Centre on the
targeted beneficiaries (women and children) and to determine if the stated project
objectives had been met.
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The table below provides information about each of the focus group discussions
conducted.
Table 2: Distribution of Focus Groups
Target Group

Location

Mehwar Centre staff

Bethlehem

Number of Date
Attendees
8
19/5/2012

Mehwar resident beneficiaries

Bethlehem

5

19/5/2012

Mehwar beneficiaries – community
outreach activities
Mehwar Centre protection unit social
workers & psychosocial specialists
MoSA – National Steering Committee for
Protection Centres for Women
MoSA – social workers

Bethlehem

10

7/5/2012

Bethlehem

8

19/5/2012

Ramallah

7

22/5/2012

Ramallah

6

10/5/2012

3.3 Quantitative Fieldwork
Quantitative surveys were designed to complement the findings of the qualitative
fieldwork by ensuring coverage of the Mehwar Centre project’s indirect as well as
direct beneficiaries. The detailed sample was designed by Riyada’s statistician and
was discussed with and agreed upon by UN Women. Three structured quantitative
questionnaires were distributed to 96 targeted beneficiaries. The distribution of the
direct and indirect beneficiaries surveyed is illustrated in the table below.
Table 3: Distribution of Quantitative Sample
Direct Beneficiaries
Shelter Status
# of Beneficiaries
Currently Sheltered
12
Not Currently Sheltered
29
Unknown
1
Total
42
Indirect Beneficiaries – Friends/Family Members of Direct Beneficiaries
Relationship to Direct Beneficiary
# of Beneficiaries
Family Members
27
Friend
5
Other
2
Total
34
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Indirect Beneficiaries – Outreach Activity Participants
Programmes
# of Beneficiaries
Prevention
8
Advocacy
1
Cultural
3
Recreation
8
Total
20
In summary, the consultants conducted a survey of the impact of the Mehwar Centre
on both direct and indirect beneficiaries. The sample size equaled 96 questionnaires.
The margin of error was + 5% and the confidence level was 95%.

3.3.1 Surveys with Direct Beneficiaries
A quantitative questionnaire was administered to 42 current and previous direct
beneficiaries of Mehwar Centre, whose ages ranged from 17 to 51 years old. The
direct beneficiaries were from governorates across the West Bank, as illustrated in the
following table.
Table 4: Governorates of Direct Beneficiaries
Governorates
Jericho
Hebron
Bethlehem
Ramallah
Tulkaram
Nablus

Percentage
9.5%
19.0%
47.6%
4.8%
16.7%
4.8%

Of all respondents, 52.5% had children. 12.5% brought their children to the Mehwar
Centre to stay with them, whereas the remaining 40% did not. (22.5% did not bring their
children to the Centre because their family would not allow them to do so; 5% reported
that the Centre would not allow them to do so; and 12.5% stated that they did not bring
their children, but didn’t give a reason for why they didn’t.) Moreover, nearly half of the
direct beneficiaries surveyed were married, as demonstrated in the table below.
Table 5: Marital Status of Direct Beneficiaries
Marital Status
Single
Married
Other

Percentage
28.6%
47.6%
23.8%
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Of the respondents, 29.3% were currently being sheltered at Mehwar Centre,
whereas 70.7% had been sheltered by Mehwar Centre in the past. The following table
demonstrates the length that direct beneficiaries were sheltered at Mehwar Centre.
Table 6: Length Direct Beneficiaries Were Sheltered at Mehwar Centre
Length of Time
Less than 6 months
6 months – 1 year
1 – 2 years
2 years or more

Percentage
35.7%
26.2%
26.2%
11.9%

The direct beneficiaries sought shelter at Mehwar Centre for a variety of reasons
including physical abuse, psychological abuse, and sexual violence, as illustrated in
the Figure 1. Women often reported that the main perpetrator of the violence against
them was a spouse or another family member as illustrated in Figure 2.
Figure 1: Types of Violence That Brought Direct Beneficiaries to Mehwar Centre

Figure 2: Person who Direct Beneficiaries Reported as Perpetrator of Violence

Of the respondents, 97.6% had been referred to Mehwar Centre through another
organization that was mainly MoSA, governorates and women organizations; only
2.4% had been referred directly to the Centre. The majority of respondents had heard
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about Mehwar Centre from the police and other organizations that beneficiaries
indicated to be MoSA and women organizations, as demonstrated in Table 7 below.
Table 7: How Direct Beneficiaries First Heard about Mehwar Centre
Person Who Told Beneficiary about Mehwar
Police
Family member
Friend
Doctor
Other

Percentage
52.4%
7.1%
4.8%
2.4%
33.3%

3.3.2 Surveys with Indirect Beneficiaries – Friends/Family Members of Direct
Beneficiaries
Another quantitative questionnaire was distributed to indirect beneficiaries who were
the friends and family members of direct beneficiaries of the Mehwar Centre. The sample
consisted of 34 respondents, whose ages ranged from 19 to 64 years old, and whose
gender and marital statuses were distributed as shown in Table 8 and Table 9 below.
Table 8: Distribution of Respondents by Gender
Gender
Percentage
Male
44.1%
Female
55.9%
Table 9: Marital Status of Respondents
Marital Status
Single
Married
Other

Percentage
20.6%
67.6%
11.8%

The majority of these indirect beneficiaries were family members of direct beneficiaries
of the Mehwar Centre, as demonstrated in Table 10 below.
Table 10: Relationship of Respondents
violence) of the Mehwar Centre
Relationship to Beneficiary
Family Member
Friend
Co-worker
Other

to Direct Beneficiary (women victims of
Percentage
79.4%
14.7%
2.9%
2.9%
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Of the respondents, 76.5% reported knowing the circumstances that brought the
direct beneficiary to use Mehwar Centre’s services and facilities. The different types of
violence are illustrated in the figure below.
Figure 3: Types of Violence That Brought Beneficiaries (women victims of violence)
to Mehwar Centre – according to the understanding of indirect beneficiaries

The most common way that indirect beneficiaries surveyed heard about the Mehwar
Centre was through the police. Table 11 illustrates the different means through which
these beneficiaries heard about the Centre.
Table 11: How Respondents Heard about Mehwar Centre
Relationship to Beneficiary
Police
Beneficiary
Ministry of Social Affairs
Friend
Doctor
News
Family
People
Women’s Centre for Legal Aid and Counselling
Centre Activities

Percentage
41.1%
20.6%
11.8%
5.9%
5.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%

3.3.3 Surveys with indirect beneficiaries – outreach activity participants
A third quantitative questionnaire was distributed to people who participated in
Mehwar Centre outreach activities. The sample consisted of 20 female respondents
whose ages ranged from 14 to 70; 85% of them were married and 15% were single.

30

The different means through which respondents reported hearing about Mehwar
Centre are illustrated in the table below. Additionally, 30% of respondents reported
knowing someone who had been sheltered at the Mehwar Centre.
Table 12: How Respondents First Heard about Mehwar Centre
Person Who Told Beneficiary about Mehwar
Mehwar Staff Member
Police
Friend
Family
Beneficiary
Doctor

Percentage
35%
20%
20%
25%
0%
0%

The types of outreach activities in which respondents participated are illustrated in
the following figure.
Figure 4: Mehwar Centre Outreach Activities Attended by Respondents

3.4 Context of the Mehwar Centre Project
An increased commitment by the PA to end VAW has come to evidence throughout
the past ten years, following the start-up of the Mehwar Centre project (2004). In
2004 the PA established the Ministry of Women’s Affairs (MoWA) with the mandate
to develop national policies to improve gender equality and women’s empowerment,
including women’s protection. In October 2008, the first pilot Family Protection Unit
(FPU) was established within the Palestinian Civil Police (PCP) involving police officers
who were previously trained within the framework of the Mehwar anti-violence Centre
project. In 20082 a National Committee to Combat Violence against Women, including
representatives of all concerned governmental and non-governmental parties was
formed by the decision of the Palestinian Cabinet of Ministries.
In March 2009, in line with international obligations, the Convention for the Elimination
of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) was endorsed through a
2 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/01/Palestinian-Authority_National-Strategy-to-CombatViolence-Against-Women-2011-2019-EN.pdf
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presidential decree. While aware of the special status of the PA, which does not allow
the Authority to sign and ratify International Conventions, the Decree signed by the
PA President represented an important step forward towards the full recognition
of women’s human rights in the oPt and served as a tool for gender advocates and
women’s organizations to lobby in a stronger way at the level of governmental
institutions for the implementation of the same rights embedded in CEDAW.
In 2010, responding to the UN third Millennium Development Goal (MDG) which
calls for gender equality and women’s empowerment, a National Strategic Plan for
Combating VAW was prepared by MoWA with the technical support of UNIFEM,
afterwards UN Women. The Strategic Plan was endorsed by the Palestinian Cabinet
of Ministries on 11 January 20113 becoming the first example of such initiatives in
the Arab region. The significance of the Strategic Plan lies in its provision of a general
framework to mainstream and regulate work on combating VAW in the line ministries,
as well as among the various national parties. The main themes identified as priorities
in the struggle against violence are outlined below:
•

Promote protection and empowerment mechanisms for women violated by Israeli
occupation;

•

Promote a legal framework and institutional mechanisms to protect women from
violence;

•

Improve social protection and social support offered to women victims of violence;

•

Improve health services for dealing with cases of violence against women;

•

Change community perceptions of VAW through promoting the principles of
violence prevention as part of the strategic direction of institutions working on
the protection of women’s rights;

•

Improve the system of legal protection, defense, and jurisdiction for the benefit of
women victims of violence.

According to the National Strategic Plan to Combat VAW, anti-violence Centres
are defined as “temporary places to provide security, legal protection, medical,
psychological, and social care to women exposed to violence and to provide the women
with counselling and self and economic empowerment offered by specialists in the
fields of psychological, social, legal, and economic counselling in order to rehabilitate
the women and allow them a chance to assume job positions in the society.” Based
on their mandates and resources, anti-violence centres may also carry out prevention
and advocacy programs with families in difficulty and with the society in general.

3
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4
Findings

This section details the findings of the evaluation on the following evaluation criteria:
relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. The following section
includes the evaluators’ key findings and analysis based on a synthesis of information
derived from the document review as well as the qualitative and quantitative fieldwork.

4.1 Relevance
Throughout the evaluation process it was evident that the project’s design and
implementation strategy were well-informed by the actual needs of the targeted
beneficiaries. Based on the testimony of experts, stakeholders, partners, and
beneficiaries interviewed during the evaluation process, it has been concluded
that the Mehwar Centre – in comprehensive terms – is relevant to the needs of the
Palestinian people. The Centre is the first of its kind in the oPt in terms of the way it is
designed to protect and shelter women and children victims of violence in accordance
with international human rights standards. Mehwar is part of a strategy that touches
on many aspects of protecting and reintegrating women victims of violence. Project
partners and stakeholders agreed that as long as there is violence against marginalized
groups in Palestinian society, the need for ‘protection centres’ is clear. Furthermore,
Mehwar Centre directly corresponds with the objectives of current national priorities
and strategies that focus on combating violence against Palestinian women. The
Mehwar Centre project is being implemented within the framework of the nine-year
National Strategic Plan – prepared by MoWA – to Combat Violence against Palestinian
Women. “It directly corresponds to the second and third strategic goals of the National
Plan” (Deputy Minister of Planning and Development in MoSA).
Before the Centre was established there were few sheltering options; victims of
violence were often kept in prisons, police stations, or psychiatric hospitals. Although
an element of reservation will continue to exist among Palestinian communities both
in the West Bank and Gaza, project partners, stakeholders, donors and beneficiaries
who participated in the evaluation process believe that the Mehwar Centre – and
any others developed in its image – will grow increasingly more accepted and
appreciated within Palestinian society. The institutionalization of the Centre and its
continued support at the local and national government levels has helped ensure the
continuation of this momentum.

4.1.1 Development and methodology
The Mehwar Centre project design was articulated in a coherent structure; the design
was developed by leading experts in the field (Differenza Donna NGO) and was
informed by input from local partners – particularly MoSA, Women’s Centre for Legal
Aid and Counselling (WCLAC) and other leading Palestinian women organizations that
had experience in dealing with VAW cases.
The project’s overall relevance to date has much to do with the methodical and
meticulous process in which the project was developed and later implemented. The
idea of the project came from the Palestinian Ministry of Social Affairs (MoSA) in
2000; MoSA proposed to the Italian Cooperation (the donor) the establishment of
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a specialized and multipurpose centre that would acknowledge and address issues
of gender-based violence in a holistic way. Following this, the Italian Government, in
2001, commissioned a group of prominent Palestinian academicians and experts in
the field of violence against women the development of a feasibility study in order
to confirm the need for such a centre. This need was firmly and comprehensively
confirmed by the findings of the study.
Having confirmed the need for such a centre, MoSA, WCLAC and Differenza Donna
played a leading role in further identifying and mapping the needs of the targeted
beneficiaries. In 2001, with support from the Italian Cooperation, Differenza Donna
began visiting oPt in order to further assess the identified needs and to further
develop the relationships between project partners and stakeholders. In 2003, after it
was verified that a safe house and multi-use centre for women victims of violence was
needed in oPt, the project was written. In 2004-2006 Differenza Donna partnered with
WCLAC and began trainings as part of the preparatory stage for the Mehwar Centre.
In 2006, based on clearly defined needs, trainings for MoSA and police were organized
and conducted.
The Mehwar Centre opened in February 2007 and was initially implemented through
Differenza Donna. In 2008, UN Women was called upon – by the Italian Cooperation
– to step in and take over the responsibility of implementing the project and ensuring
that the project remained relevant to the needs of the targeted beneficiaries. At this
stage, Differenza Donna continued its role in terms of technical assistance to the
Centre.

4.1.2 Project objectives addressing identified rights and needs of target
groups
The evaluators found that the Mehwar project objectives are addressing the identified
rights and needs of the target groups – both at the national level and community level.
The project is perceived by partners, stakeholders and beneficiaries as an example
of success; for this reason, other centres currently being established in the oPt are
replicating the Mehwar model. Thus, it can be concluded that the project has played
a significant role in shaping women’s rights and priorities in the oPt. As the Centre’s
objectives and purpose become more acceptable to the public, so too will the public
more openly acknowledge and protect the rights of women. According to MoSA’s
Deputy Minister of Social Affairs Directorates:
“Community awareness about the importance of shelters and protecting women
from violence has gone through several stages and there is much more acceptance
than there was before.”
National level
In September of 2008, UN Women signed a Memorandum of Understanding and a
Letter of Agreement with MoSA regarding the implementation of the project. When
MoSA officially became the implementing partner, funds for covering running costs
and salaries of Mehwar staff members began to be transferred through MoSA. UN
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Women contracted the Italian NGO Differenza Donna for the provision of tailored
technical assistance to the Mehwar Centre. This technical assistance – agreed upon
by both MoSA and UN Women – was outlined clearly in the yearly action plans. As
technical consultants, Differenza Donna reported directly to UN Women and –when
necessary – through UN Women to MoSA on the progress of the technical assistance
provided and the implementation of the agreed upon work plans. This partnership
with MoSA as well as Differenza Donna’s technical assistance until August 2011 has
ensured that the project has continued to address the actual needs of the targeted
beneficiaries
The project partners’ comprehensive understanding of beneficiaries’ needs coupled
with their cooperation with local and national government bodies has facilitated
change at the policy level, a clear indication of the project’s overall relevance.
Representatives of the executing UN organization, UN Women, stated that the project
has heavily influenced policy makers and decision makers in the oPt; this is confirmed
by the project’s accomplishments to date. In its current state, the Centre is clearly
in line with the PNA priority of combating violence against women. Mehwar Centre
directly corresponds with the objectives of the current national priorities and strategies
that focus on combating violence against Palestinian women. The Centre functions
within the framework of the nine-year National Strategic Plan, prepared by MoWA, to
Combat Violence against Palestinian Women. Furthermore, it directly corresponds to
the second and third strategic goals of the national plan.
The protection of women and children from violence is part of MoSA’s mandate;
however, before the project was implemented and prior to the establishment of the
Mehwar Centre, the national government did not have mechanisms in place that
would ensure the protection of women victims of violence. Representatives of MoSA
as well as judges interviewed during the evaluation process revealed that before the
Centre was established the only way to protect women victims of violence was to
shelter them in female prisons, mental hospitals, or in some cases with host families.
These institutions were unable to sufficiently meet the needs of women victims of
violence, because they most often lacked the professional psychological services
needed to deal with VAW cases. The development of the Mehwar Centre has filled
this gap; it has provided the ministries and courts with the tools and physical premises
to ensure that women victims of violence are protected. The Mehwar Centre not only
provides sheltering services to women victims of violence, but also leads preventative
efforts at the community level. According to a representative of MoSA:
“Mehwar has been able to continuously provide services to women victims of
violence and the Centre is recognized as the most functional shelter in the oPt.”
Furthermore, social workers from MoSA have also voiced their strong support for the
Centre and fervently confirmed the project’s relevance at a national level:
“Having shelters in oPt like Mehwar is a necessity; there are an increasing number
of cases that we receive of women and young girls who have been subject to
violence. In many cases the women are subject to life-threatening violence and are
in need of immediate intervention and protection.”
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Regional and community level
Although the project clearly met some very vital needs, its overall acceptance within
Palestinian society was not gained upon the Centre’s inception. A great deal of effort
has been made by Mehwar Centre staff and the UN Women to work with judges,
police, health care providers, and local government representatives to alter the
culture and mindset of those who continue to stigmatize women victims of violence.
This has ensured the project’s relevance at the community level and led to the
achievement of the project’s objectives. Furthermore, since the project’s inception,
important steps have been taken to include the support and coordination of judges on
all levels – including key Sharia and civil judges. This has raised the profile of Mehwar
and established its credibility within Palestinian society and its legal institutions.
Moreover, the acting Supreme Judge of Bethlehem has been vocal about his support
for the Centre and views it as a needed alternative to familial and tribal arbitration and
judgment that is often unfair to women.
Furthermore, the project has continued to generate a significant amount of interest
among local government officials who see value in replicating the project. Although
the concept of the Mehwar Centre was new and the model of the Centre needed to
be customized to fit into the context of oPt, local government officials interviewed
during the evaluation process agreed that the Mehwar Centre meets a critical need in
Palestinian society. According to the Governor of Bethlehem:
“Palestinian society has its own customs and traditions [culture]; generally, it is a
male-dominant society, therefore I feel that the presence of centres that provide
protection to those who need it is important. I have visited the Centre and have
always maintained good communication with the Centre. Efforts must be made to
continue supporting Mehwar Centre and its work.”
Despite the fact that representatives from Hebron, Bethlehem, Nablus and Jericho
governorates all voiced their support of the project and embraced the idea of
replicating the project in different areas of the oPt, more efforts must be made to
ensure better awareness among community members. Conservative Palestinians are
reluctant to accept the concept of the Centre, and are more likely to dismiss it as a
Western concept. According to the Governor of Hebron:
“Many people still believe that the Centre is applying western policies that are
not fitting to the context of oPt. This is not true, the protection of women and the
conservation of their dignity is a tenant of all major religions – it is mentioned in the
Quran.”

4.2 Achievement of Purpose (Effectiveness)
Overall, the evaluators conclude that the Mehwar Centre project has largely succeeded
in achieving its purpose. The project has in many ways been effective in addressing the
problem of VAW in a comprehensive way, working in parallel on the levels of prevention
with the community, protection of women and children victims of violence through
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sheltering and specialized counselling services, and women victims’ empowerment and
qualified reintegration in the society. The overall effectiveness of the project is linked
to its ability to gain continued support from key governmental institutions. Mehwar
Centre has attained legal status through the PNA, which is important considering the
plethora of challenges intrinsic to its operation within the complicated context of oPt;
the tribal and familial alternatives to the Centre are distinctly unfair to women.
Taking into consideration the social and political constraints intrinsic to the oPt, the
project in most ways has been exceptionally effective. The Centre’s effectiveness in
achieving its objectives was heightened significantly by the capacity and commitment
of project staff, partners and stakeholders. The project team has worked closely with
stakeholders to develop a clear strategy for protecting the human rights of women
and children victims of violence. This strategy since its inception has steadily become
more effective; however, some of the most significant challenges faced have yet to
be overcome. Although the sheltering aspect of the project is clearly exemplary, both
qualitative and quantitative data collected throughout the evaluation process have
confirmed that the project has not been effective in ensuring the human rights of
women and children victims of violence upon their release from the Centre. In essence,
the project has been largely effective up until women are released from the Centre.

4.2.1 Prioritizatizing protection, therapy, and rehabilitation of women victims
of violence
Despite the socio-cultural obstacles impeding the efforts of project partners, the
protection, therapy and rehabilitation of women victims of violence has remained a
clear priority. This prioritization of project partners has helped ensure that the Centre
is capable of protecting, supporting, and rehabilitating women victims of violence;
the latter being the more challenging of the three. Qualitative data lends credence
to this contention; most stakeholders interviewed cited that they were content with
actions and efforts of project partners. Representatives of MoSA and UN Women have
remained committed to these objectives.
Although there is a clear prioritization among stakeholders to ensure the protection,
therapy and rehabilitation of women victims of violence, the evaluators conclude the
rehabilitation – more specifically the reintegration - aspect of the project has not been
prioritized to the extent that protection and therapy has.
Several Palestinian consultants to Mehwar Centre including a lecturer and Psychology
professor at Bethlehem University, MoSA social workers, and the director of Mental
and Social Counselling Centre, agreed that the follow up and reintegration aspect of
the project has been insufficiently prioritized. The quantitative survey revealed that of
the women victims of violence released from the Centre, only 33.3% currently receive
support from Mehwar Centre. Furthermore, since leaving the Centre, only 6.7% of
women victims of violence have participated in the Centre’s outreach activities. These
findings indicate that Mehwar has neither sufficiently followed up nor supported
women victims of violence once discharged from the Centre. The following table
illustrates the frequency with which women formerly sheltered have been in contact
with Mehwar Centre Staff.
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Table 13: Frequency of contact between Mehwar Centre Staff and direct beneficiaries
who were formerly sheltered
5 times per month or more
2 – 4 times per month
Once every 1-6 months
Once a year or less

Percentage
12.0%
16.0%
24.0%
48.0%

Furthermore, challenges have arisen due to the fact that some women cannot easily
be integrated back into society4. One consultant to the Mehwar Centre through MoSA
stated that although the Centre provided protection and support to women victims of
violence, it has yet to resolve the issue of status of women who cannot be reintegrated
back into their families. It was argued that the reintegration issue should be considered a
shared responsibility and that relevant government and non-government organizations
should support Mehwar Centre in solving this issue. There are several organizations
that are currently working on the protection of women victims of violence, whereas
there are no organizations in the oPt that are focusing on the reintegration issue. Thus,
there needs to be a network of support in place for women victims of violence to
utilize upon discharge from the Centre. The key, according to the gender expert of the
Italian Cooperation, is to not only dismantle the stigma through community outreach
and awareness campaigns, but also to bringing together civil society organizations
to reach this objective. From an institutional point of view, there is currently a level
of awareness, and acceptance; however, networking among institutions needs to
be improved. Furthermore, it was argued by project partners that the culture and
the way issues such as reintegration are addressed needs to be altered. In this vein,
more studies on this particular topic are needed. Furthermore, better communication
among organizations is considered by the consultants to be essential to the resolution
of this reintegration dilemma; it is important that organizations working in this field
develop a shared vision.

4.2.2 Access to protection and empowerment services
To the extent of their ability and physical capacity, the Mehwar Centre has effectively
provided many women victims of violence access to protection and empowerment
services. Although the Centre is unable to provide these services to all women victims
of violence in oPt due to space (Centre capacity) and staffing limitations, the project
has become a needed resource to a significant number of women victims of violence
and their families. Women beneficiaries currently and previously housed at the Centre
indicated that the Centre was/is effective in providing them with needed protection
from violence – as long as they were physically inside the Centre. Direct beneficiaries
indicated to the evaluators that the privacy of their cases was highly protected inside
Mehwar. The psychological consultants and the social workers kept all the shared
information highly confidential. This in effect built trust between Mehwar staff and
the women beneficiaries.
4 Women victims of violence in Palestine cannot easily be reintegrated into society. Cultural stigma prevents them
from being seen as victims, but to the contrary, society perceives them as the cause of harm to their families.
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Furthermore, the Centre has effectively provided access to empowerment services to
women victims of violence. Many of these empowerment services provided by Mehwar
Centre have been found to be effective, especially those involving rehabilitation and
psychosocial support (Direct Beneficiaries Focus Group).
The Centre has become increasingly accessible to women victims of violence due to
efforts made by UN Women to not only gain support and acceptance from the local and
national government but also from the Palestinian society as a whole. The evaluators
have found that UN Women staff has worked diligently to solicit the cooperation,
participation and support of ministries, LGUs, police, healthcare facilities, courts,
and civil society organizations (CSOs). The quantitative survey of direct beneficiaries
conducted by the evaluators has revealed that MoSA and the police are among those
who have provided the most support to women victims of violence. This finding is
corroborated in the figure below.
Figure 5: Percentage of Direct Beneficiaries that Received Support from Other
Institutions while Sheltered at Mehwar Centre

These efforts have helped ensure that the Centre grows increasingly accessible to women
victims of violence. Project partners have made significant strides to counter and alter
the culture in oPt that has historically placed a stigma on women victims of violence.
Outreach and awareness activities including workshops with schools, universities, and
local communities have been implemented by Mehwar Centre staff to promote better
understanding of services provide by the Centre, and to increase awareness of the issue
of violence against women. By gaining community support, the Centre has significantly
enhanced its ability to protect women victims of violence; local community members
have become part of this growing network of support and protection. According to a
group of indirect beneficiaries interviewed during the evaluation process:
“We now consider ourselves a support group for the Centre and its beneficiaries. By
coming to the Centre and benefiting from its external services such as the gym, our
aim is to contribute to the Centre and to keep the Centre from being isolated from
the local community… we aim to change the negative perception of the Centre.”
Another significant outreach-related project activity was the training of university
students as Mehwar volunteers. A selected group of students studying social work at
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universites were given, by Mehwar staff, a one month intensive training course at the
Mehwar Centre. They learned new skills – through interactive training – and developed
their capacities and knowledge in regard to working with women victims of violence.
Although the Centre has grown more effective in providing women victims of violence
with protection, the empowerment services provided by the Centre have yet to reach
their peak in terms of effectiveness; challenges and limitations in this regard remain
considerable. In essence, the Centre’s ability to provide access to empowerment and
capacity building services to women victims of violence has been limited due to available
funding and resources. There remains a lack of availability of cost effective vocational
training opportunities. Project partners have indicated that more systematic work needs
to be done in regards to the economic empowerment of women beneficiaries – particularly
those who have been rehabilitated and are ready to be reintegrated back into society. It
was suggested that this could be done by establishing a memorandum of understanding
with relevant governmental, non-governmental and private sector institutions to provide
decent and acceptable jobs for recovering women victims of violence.

4.2.3 Access of families in distress to Mehwar counselling services
Qualitative data collected during the evaluation process indicates that the project
has effectively provided counselling services to families in distress. These services
are provided both internally and externally to women victims of violence and their
families. After women leave Mehwar, they and their families are provided with
external counselling and support sessions. The evaluators found that these services
were highly effective; beneficiaries indicated that they were highly appreciative of the
counselling services provided, because it helped them feel connected to the Centre
and gave them the impression that Mehwar continues to care about them.
Although financial and institutional capacity considerations limited the number of
families who were able to access the Centre’s services, the services provided to current
and former residents of the Centre were found to be of high quality.
Furthermore, the psychosocial support services provided to victims in distress have
become gradually more effective as the Mehwar staff gains more experience and
expertise. In recent months, a ‘health practitioners working group’, composed of
professionals sensitized to violence against women, was formed to work with Mehwar
cases and to develop guidelines for mental health support to cases of violence against
women. This working group has proven to be effective in enhancing the coordination
among stakeholders and has provided mechanisms for sharing knowledge and
experience among those providing services to beneficiaries.
The professional supervision and psychological support provided, through the project
and by local and international experts, to Mehwar’s social workers as well as the
training courses provided to Mehwar staff had positive implications on the quality of
counselling services provided by the Centre to women victims of violence. According
to Mehwar Centre staff members, “The training courses contributed to enhancing the
skills of the staff in specific technical areas such as depression diagnosis, measurement
of trauma and its effects on the women beneficiaries.”
Although the Centre has done well at building the capacity of its staff – so as to provide
41

The Mehwar Centre “Final Project Evaluation 2008 - 2012”

better services to women victims of violence and their families – there is a need for
more specialized training courses. Mehwar social workers stated that although they
do occasionally attend training courses offered by NGOs and CSOs, there remains a
need for a more customized training programs – especially to keep them informed of
the continuous developments in the field.

4.2.4 Contributions to the development of a multi-sectoral rights-based
national protection system for women victims of violence
The evaluators found that the project has clearly contributed to the development
of a multi-sectoral rights-based national protection system for women victims of
violence. Furthermore, UN Women contributed to the development of this national
protection system by insisting that the shelter work closely with relevant ministries
that are involved in social affairs and women’s affairs including the Ministry of Health
and the Ministry of Interior; the end goal was, and has been since the beginning, to
develop a replicable model and to facilitate the support of partners at all levels. A key
aspect of this process was the technical support provided by UN Women during the
development stage of the Centre. International and local consultants were brought in
by UN Women to support the Centre’s institutional and professional development and
to facilitate the relationship between the Centre and relevant government and nongovernment institutions. This support included – among other things – the provision
of technical assistance to casework, support of Mehwar staff in the development and
implementation of the Centre’s advocacy policies, contributions to and support of the
creation of a specialized psychologists’ task force for the most traumatized cases, the
provision of short-term customized technical advice, the training of Mehwar staff, and
the development of the Centre’s legal framework.
The evaluators conclude that the Mehwar Centre has – with help from UN Women –
successfully managed to solicit support from national partners, both governmental
and non-governmental and has established a good practice for a referral mechanism
that is used to ensure that protection and support is provided to victims of violence.
Additionally, the Mehwar Centre project has paved the way for the establishment of
a uniform and comprehensive national model for providing protection and support
services to women victims of violence. The model is based on the right of women to
protection from violence and is in most aspects replicable; each centre established
based on the Mehwar model must be customized to fit its particular geographical and
cultural context.
UN Women as well as project stakeholders, beneficiaries, and contracted technical
consultants, interviewed during the evaluation process concur that the Mehwar
model has many strengths and its role in changing and advancing national policies
has been substantial. Despite this, further enhancement of the national referral and
coordination mechanism is still needed.

4.2.5 Roles and responsibilities of Mehwar Centre’s key project partners and
stakeholders in protecting women from violence and preserving their rights
In 2007, UN Women was contacted by the Government of Italy and negotiations
began for the involvement of UN Women in the execution of the new phase of the
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Mehwar Centre project; in September 2008, the execution of the new Mehwar Centre
project was granted to the UN Women oPt office by the Government of Italy – Italian
Cooperation to Development. In this role, UN Women manages the funds disbursed
by the Italian Government, and provides overall technical assistance and guidance to
the project partners, while ensuring the application of human rights standards within
Mehwar-related services and policies. UN Women’s work with the Centre is in-line
with its global strategic objective to eliminate violence against women. UN Women
was clearly a suitable candidate for the implementation of the project; for the last
13 years, UN Women (formerly UNIFEM) has worked in the oPt at both the policy
and grassroots levels, advocating for legal reforms, building the capacity of national
institutions in gender responsiveness, and supporting local interventions to empower
and protect Palestinian women.
UN Women with its mixed-method approach has actively worked toward protecting
women from violence and preserving their rights. Its efforts have included the
facilitation of dialogue and partnerships between NGOs, government, and international
agencies regarding the advancement of the project’s goals and objectives. According
to a representative of UN Women oPt:
“I think that the particular [Mehwar] cases have proven that the Centre has
responded to the needs [of women victims of violence] effectively. I believe that
taking into consideration the progress made and putting this into the context of the
local society and culture, the project has been an overall success.”
Differenza Donna
During the period under evaluation – 2008-2012 – Differenza Donna NGO was
contracted by UN Women to be the primary international technical consultant to the
Mehwar Centre staff. Differenza Donna is an Italian NGO with extensive knowledge of
and experience in managing anti-violence centres for abused women and children.
UN Women contracted the Italian NGO to provide technical assistance to the Mehwar
Centre; the role of Differenza Donna NGO was to help UN Women further develop the
Centre’s capacity to effectively protect women from violence and to ensure that the
rights of women victims of violence are preserved.
Differenza Donna has been involved with the Mehwar Centre project since its inception
and has played a critical role in its planning, development, and implementation until
August 2008. In 2008, the Italian Government entered into a Third-Party Cost Sharing
Agreement with UN Women for the execution of Mehwar Centre project. At that time,
UN Women saw value in contracting Differenza Donna to provide tailored technical
assistance to the Centre; this technical assistance was clearly outlined in the terms
of reference and was agreed upon with the Ministry of Social Affairs. Prior to 2008,
Differenza Donna played a leading role in training the staff both locally and in Italy;
thus, they were considered by UN Women to be qualified for the role of international
technical consultants to Mehwar Centre. During the implementation period under
evaluation, 2008-2012, Differenza Donna was contracted by UN Women to provide
the following services to Mehwar Centre:
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1. Provide technical assistance to case work;
2. Provide short-term customized technical advice;
3. Participate and contribute through a participatory process to evaluate the
personnel’s performance, under the lead of UN Women project team and in
coordination with the technical staff of the Ministry of Social Affairs and the
various specialized departments of Mehwar Centre, for the optimization of
Centre’s running, entailing eventual re-examination of roles and possible changes
according to actual Centre’s needs;
4. Contribute to upgrading competences and methodologies of work through the
transfer of Differenza Donna’s know-how;
5. Support Mehwar Centre’s team in the development and implementation of the
Centre’s advocacy policies;
6. Contribute to and support the creation of a specialized psychologists’ task force
for the most traumatized cases;
7. Contribute to the enhancement of Mehwar’s documentation system and data
collection regarding case work through sharing methodological inputs with the
staff, and contributing to the critical analysis of collected data;
8. Contribute to Mehwar Centre’s staff capacity building in terms of developing the
ability to influence cultural and social changes based on gender concepts;
9. Contribute to the development of Mehwar Centre as an agent and referral point
of gender-based cultural innovation and social policies’ advancement;
10. Support the Centre’s staff in identifying specific problems and needs and report to
UN Women for the development of creative solutions;
11. Report to UN Women on relevant matters and issues of concern that may impact
project implementation and/or realization of the project’s objectives.
Differenza Donna’s technical assistance to the Mehwar Centre involved an open
partnership approach. The Italian NGO fulfilled its contractual obligations to UN
Women by sharing its knowledge, experience, and expertise with Mehwar Centre
staff, while also taking time to gain insight into the Centre’s experience in the context
of the oPt in order to ensure it remained prepared and capable of providing the most
relevant and needed technical assistance to the Centre.
Qualitative data collected throughout the evaluation process indicates that Differenza
Donna has fulfilled its contractual obligations to UN Women and has contributed to
the Centre’s overall success. According to a representative of Differenza Donna:
“The Mehwar project represents an extremely important step forward in terms
of addressing gender-based violence within the Palestinian context…the Centre
represents the social response to VAW on a larger scale - guaranteed protection,
awareness raising and step by step engagement of institutions in combating
violence against women.”
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Ministry of Social Affairs
The Ministry of Social Affairs is the governmental body responsible for delivering
social services to the Palestinian people; it has served as the institutional umbrella
for the implementation of the Mehwar Centre project since its inception. Protection
of women and children who are victims of violence is part of MoSA’s mandate.
According to its institutional mandate and to the Letter of Agreement signed with UN
Women in February 2009, MoSA is responsible for developing, in coordination and
cooperation with relevant Palestinian stakeholders, proper policies for the Mehwar
Centre in line with national laws as well as with international human rights treaties
and standards to which the Palestinian Authority has committed. MoSA is the deputychair of the “National Committee to Combat Violence against Women”, established
in 2008 by the Palestinian Cabinet of the Ministries and is chaired by the Ministry of
Women’s Affairs. The Committee is the legitimate body responsible for supervising
the implementation of the National Strategy to Combat Violence against Women, of
which the implementation of anti-violence services for women is an essential part.5
According to a representative of MoSA:
“The Palestinian government has the responsibility of providing protection to
women victims of violence; there is now a political will at the national level to
continue these efforts… Mehwar Centre was instrumental in providing the necessary
means for this.”
Mehwar Centre directly corresponds with the objectives of current national priorities
and strategies that focus on combating violence against Palestinian women. At the
institutional level, the national government has taken large steps toward ensuring
the mainstreaming and integration of gender issues in the government agenda. A
Presidential decision regarding gender sensitive budgeting was reportedly adopted
by the PNA, and a National Committee on Combating VAW was established; the
committee developed a 2011-2019 strategic plan on combating violence against
women6. The Mehwar Centre project is in-line with the framework of the nine-year
(2011-2019) National Strategic Plan to Combat Violence against Palestinian Women.
Furthermore, the Mehwar Centre project directly corresponds to the second and third
strategic goals of the Palestinian National Development Plan 2011-2013.
The Ministry of Social Affairs has embraced the project since its inception and has
openly supported the project’s goal to protect women from violence and protect their
rights. MoSA has worked closely with UN Women and contributed significantly to the
achievement of the project’s goals. It has played an integral role in ensuring the project
remains effective and is now responsible for providing salaries for Mehwar staff and
some of the running costs of the Centre.

5 UN Women 2011. The Mehwar Centre Evaluation of Policies and Procedures
6 PNA 2011. ‘Building The State of oPt: A Success Story’. Report of the Palestinian National Authority to the Ad Hoc
Liaison Committee September 18th 2011; New York City.
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Palestinian Civil Police / Family Protection Units
All representatives of the Family Protection Units7 (FPU) interviewed during the
evaluation process stressed the importance of Mehwar as a shelter for women victims
of violence. The Head of the Family Protection Unit stated that, “These women were
subject to violence and their place is not in prisons the way it used to be. Mehwar is the
proper place for protection and rehabilitation.” Furthermore, most of the interviewed
police officers stated that Mehwar provided them with a solution for a persistent
problem of what to do with the women and their kids when they are victims of violence.
In terms of protecting the rights of women victims of violence, qualitative data
indicates that when victims reached FPU the victims were not always protected. Often
the cases were not treated with a sufficient level of confidentiality.
Civil and Sharia Courts
The evaluators found that although courts were aware of the need to protect women
victims of violence, and in most cases made efforts to protect them, these efforts
were not always effective. Women face many obstacles within the courts and are not
always treated fairly (Director of the Mental and Social Counselling Centre). In order
to ensure their protection from their abuser, women must show evidence in court that
they have been victims of violence – this is often not possible.
Moreover, privacy in the court rooms is not available or possible. Women victims of
violence, particularly sexual violence, should not be put in the same court room with
the perpetrators; at the very least, there needs to be a divider between them. Usually,
women/girls are negatively affected by the presence of the perpetrator and it affects
their ability to testify, causing them to conceal important details or pressuring them to
withdraw the case. Furthermore, the courts have not done well at ensuring that the
cases do not become public; this puts women victims of violence at risk. Despite this,
efforts have been made to establish a level of trust between the courts and women
victims of violence.
Some of the judges interviewed stated that Mehwar did not prepare the cases in a
sufficient way for the court. Many of the women victims were afraid of the judges,
became confused and changed their statements, or withdrew their cases from the
court. According to the Head of the First Instance Court in Hebron, “As a judge I cannot
help the case if she decides to withdraw or change her statement. Anything said in the
court can be taken against her.”
Despite their importance, the judges are mainly implementers of the existing laws.
The current Penal Law is still the Jordanian one, while the amended Personal Status
Law and the Family Protection Law are not ratified yet and are not necessarily fair
to women. Judges are also limited by the procedures. An example was provided by
7 The Family Protection Unit is a special programme created within 9 governorates of the West Bank except for
Jerusalem. Police officers are assigned to these units by police departments in the different governorates. Many
human rights and women organizations have worked with these Units and have provided training courses on
gender, women’s rights and VAW. Many police officers attended advanced training courses locally and abroad on
investigation and collection of evidence for cases of VAW.
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the Head of the First Instance Court in Hebron; he said, “The lack of awareness and
support to the women victims of violence before and during the court can lead to
dangerous consequences. One of the women beneficiaries of Mehwar was killed by
her husband after she withdrew her case and accepted to go back to her home. I am
now a judge on the case and the husband was sentenced to 15 years. However, due
to the fact that the victim had withdrawn her case and reconciled with her husband
before she was killed, this was taken against her and his sentence was dropped to 7.5
years. The existing law gives a reduced sentence to the perpetrator if the reconciliation
took place before the incident.”
Mehwar Centre has put considerable efforts into countering the above challenges.
According to the head of Sharia Court in Bethlehem, “Mehwar maintains a close
relationship with the judges and the law enforcement agencies; judges participate in
activities that provide moral support to the women victims of violence.”
The exchange visit organized through Mehwar project in which Italian and Palestinian
judges met and exchanged experiences and jointly visited Mehwar Centre had a
positive effect on the judges. The Head of the First Instance Court in Hebron said, “It
was a good opportunity for us to listen to the stories of the women victims of violence
from the women themselves. This has changed our perspective on those cases and we
realized that they need a lot of support to overcome their fear when they are in front
of a judge in the court room. It definitely helped them to meet with us outside the
court.” The judges also discussed CEDAW and how it can be utilized in oPt given that
the Palestinian President has endorsed it.
Health Care Institutions (including emergency services)
Health institutions and emergency centres are often the first to come in contact
with women victims of violence. It is the duty of health institutions to report – to
police – if a women or child has been a victim of violence. Despite this responsibility,
qualitative data indicates that the role of health institutions in protecting women from
violence and preserving their rights up to this point has been minimal and ineffective.
It has been reported that doctors have avoided asking about injuries to avoid the
responsibility of having to report to police if a women has been abused (Mehwar
Centre, Staff Supervisor). Efforts are also made by doctors to avoid any confrontation
with the victim’s family.
Furthermore, it was indicated during the evaluation process that the physical exams
given to women victims of violence are not always conducted with the care and
sensitivity needed. It was reported that during physical examinations, current medical
centers lacks sufficient privacy, security, and psychological support. In fact, in some
cases it was reported that the physical exams given to the victims were themselves
traumatizing.

4.2.6 Main challenges hindering the Centre’s ability to effectively achieve its
purpose
There remains a plethora of obstacles and challenges that continue to affect the
ability of the Mehwar Centre to achieve its goals and objectives. The most thoroughly
impeding of these challenges are directly related to the social, political, and cultural
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context of the oPt. Cultural obstacles are clearly the most challenging to address. In
short, there remains vast gender-based social, economic and political inequality in
oPt. The following is a list of key challenges that are hindering the Centre’s ability to
effectively achieve its purpose.
•

Reintegration of women victims of violence and their families
o

Project partners and stakeholders participating in the evaluation process
indicated that the reintegration of women victims of violence and their families
was the most significant challenge facing the effectiveness of the Centre. This
multi-layered challenge will require a proactive solution. It is exceedingly
important that women are ensured follow-up care, safety, psychological
support, and the opportunity to build a fulfilling life once discharge from the
Centre.

o

One of the judges interviewed stated that Mehwar did not succeed in working
with the families of the victims of violence and the focus was on the case
rather than on her surroundings. The Head of Sharia Court in Ramallah said,
“Sometimes Mehwar created a gap between the case and her family. She was
over empowered and thus did not accept going back to the family or rejected
the previous economic conditions at home etc., which goes beyond the capacity
of their parents. Psychosocial counselling provided by Mehwar needs to take
the case and the comprehensive conditions of the case into consideration and
should work with the families as well.”

o

While the judges constitute an important ally to Mehwar, there seem to be
different points of view regarding the best alternatives to Mehwar cases. The
Sharia judges prefer the more socially accepted solutions like marriage of the
perpetrator and the victim; however, from a psychological and a feminist point
of view this is not acceptable and might have long term negative psychological
effects on the victim.

•
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Accomodation of cases (including children) inside Mehwar according to their
needs
o

During the evaluation process it was brought to the evaluators’ attention that
women and children housed at the Mehwar Centre are not accomodated
based on the classification of their particular cases. It was reported that
women victims of violence residing at the Centre vary by age, and often suffer
from a range of behavioral disorders due to their varying backgrounds and
the circumstances that brought them to the Centre. It was suggested to the
evaluators that the current premises do not enable accomodating extreme
cases without harm to those less extreme ones – or those with children. A
more careful study of the shelter setting according to cases needs would help
ensure safety and privacy of women victims of violence and their families.

o

It was brought to the attention of the evaluators that mothers housed at the
Centre were not always able to protect their children from being exposed to
the harsh realities of the sheltered cases. It was argued by a Mehwar consultant
that the Centre is not structured in a way that offers privacy to mothers with

children; thus, children at the Centre may be – at times – exposed to severe
and traumatizing circumstances (Psychology Specialist and Staff Supervisor to
the Mehwar Centre.
•

Lack of formalized national referral system for admittance to the Centre
o

•

Currently, there is not a unified referral system or protocols for cases of women
victims of violence. In Bethlehem, a referral protocol (form) was developed
between the Family Protection Unit and Mehwar through the practice.
MoSA has endorsed the referral protocols developed through the EU-funded
“Takamol” project and currently is waiting for their ratification by the Cabinet
of Ministries, which will make them become a national referral system. At
this stage, MoSA is not applying the available referral protocols consistently
in the different governorates. In addition, the upcoming referral system will
need adaptation to Mehwar needs before it is adopted. The questionnaires
to be completed are too long and some emergency cases need to be dealt
with immediately and cannot afford to wait and work within the bureaucracy
foreseen by the protocols. In addition, the current protocols require detailed
information about the victim including real names, address etc., while some
of Mehwar cases are supposed to remain confidential because their lives are
threatened by the perpetrators or family members.
Security

o

Security has been and will be an incessant challenge to the Centre. Protecting
women victims of violence within the Centre and ensuring their protection
once discharged is a major challenge. The police stated that there is a need for
their presence inside Mehwar. Female police officers should work undercover
to deal with security cases and to intervene when there are suicidal cases or
cases with behavioral disorders who might harm themselves or other women
and children in the shelter.

4.3 Efficiency
Regarding the overall efficiency of the Mehwar Centre project, the evaluators found
great strengths in several aspects of the project, while other aspects showed major
inefficiencies. Despite this, it is clear that there has been improvement since the
project’s Mid-Term Review conducted in 2010 by project partners and the donor
Qualitative data indicates that the project has addressed some of these inefficiencies
and that project partners are working well to address many of the inefficiencies that
were previously highlighted.
The 2011 ‘Mehwar Centre Evaluation of Polices and Procedures’ revealed a number of
gaps in the current Mehwar practice and policy framework. UN Women hired a local
consultant, Prof. Mohammad Haj Yahia to support MoSA and Mehwar in revising the
initial policies and procedures of the Centre. This support was integral to the further
development and strengthening of the Mehwar Centre’s overall operation.
In 2011, UN Women contracted Adv. Nasser Al-Rayyes to assess the legal structure of
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the Mehwar Centre. Adv. Al-Rayes found that Mehwar was considered a governmental
centre. In December 2006, MoSA issued an order by which the Mehwar Centre or
‘Centre for Women Protection and Empowerment’ would be officially considered
one of MoSA’s Centres. This decision was endorsed by the Palestinian Cabinet of
Ministers on the 12th of May 2008; after that date, Mehwar was officially considered a
component of the Ministry’s structure. Adv. Nasser Al-Rayyes highlights that there is
inherent value in retaining an element of independence from MoSA. Accordingly, UN
Women has supported and continues to support MoSA and Mehwar in obtaining a
semi-independent governance structure for the Mehwar Centre.
As per legal advice received by the contracted lawyer, the achievement of the semiindependent status of Mehwar Centre is considered important for a number of reasons.
First, the Mehwar procedures manual was adopted before the Centre had become an
administrative component of the MoSA’s hierarchy. This procedures manual gives the
general director of Mehwar the authority to:
•

Monitor the development of policies at the Centre;

•

Carry out advocacy and networking activities;

•

Represent Mehwar locally, regionally and internationally;

•

Address donors and fundraise;

•

Upgrade the Centre’s work mechanisms, and to appoint staff.

In essence, the Centre’s procedures manual was developed with the assumption
that Mehwar would retain its independent status. However, as pointed out by Adv.
Al-Rayyes, the ‘Regulations for Protection centres for Women Victims of Violence’8
(Nizam) provisions outlined by the national authorities deem that each of these
powers and authorities are now within the competence and duties of the Steering
Committee for Protection centres for Women9. This Steering Committee – formed
under article 43 of the Regulation – is chaired by MoSA, co-chaired by MoWA and also
includes the Head of Family Protection Units (FPUs), a representative of the General
Union of Palestinian Women (GUPW), legal advisors from Bethlehem Governorate
and Nablus Governorate, the director of the Palestinian Counselling Centre (PCC), the
director of the Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), the director
of the Palestinian Working Women Society (PWWS), and directors of other women
protection centres. Adv. Al-Rayyes has found that this Committee –in accordance with
article 44 of the Regulations – now has the authority to (among other things) propose
new Mehwar policies, examine and make decisions in regards to challenging cases of
women victims of violence, and to propose and develop counselling programs. Second,
this status also has implications for Mehwar’s recruitment, and hiring and employment
policies and practices. Another key issue that has yet to be resolved is that Mehwar
has adopted the concepts of discrimination and VAW as defined by the UN – including
CEDAW and the Declaration on the Elimination of Violence against Women. However,
8 This is in reference to ‘Regulations for Protection centres for Women Victims of Violence’ #12 (2011) that were
endorsed by the Palestinian Council of Ministers on August 2nd 2011. These regulations provisions were established
as a legal framework regulating the work of all abused women protection centres (both governmental and nongovernmental) in the oPt.
9 Regulations for Protection Centres for Women Victims of Violence’, Article 43
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as Adv. Al-Rayyes has pointed out, “such adoption remains without any value as long
as the applicable laws in oPt do not consider or adopt such concepts.”
It is the opinion of UN Women that the actual protection of Mehwar Centre and its
beneficiaries cannot be detached from a clear governance structure that protects the
professional independence of the Centre and its staff. This would – in effect – allow the
Centre to build upon its experience and naturally develop its own internal bylaws, in
order to ensure that Mehwar remains as efficient and effective as possible.

4.3.1 Institutionalized monitoring and evaluation mechanisms
The evaluators were not made aware of any institutionalized monitoring and evaluation
mechanisms other than Mehwar Centre’s case management system, which is in the
process of being upgraded. A key recommendation of the ‘Mehwar Centre Evaluation
of Polices and Procedures’ was to develop monitoring and reporting systems that
were in-line with professional and human rights standards. The evaluators were
not presented with any evidence that this has – as of yet – been completed. Clearly,
Mehwar would benefit from developing and utilizing clear monitoring and evaluation
mechanisms. This would help Mehwar:
•

Inform program planning;

•

Support sector policy and program design;

•

Inform the budget allocation process;

•

Induce continuous management improvement;

•

Enhance transparency and accountability.

During the evaluation process it was indicated by stakeholders, project partners, and
contracted consultants that the Centre would benefit from enhanced monitoring and
accountability.

4.3.2 Institutionalized beneficiaries’ feedback system
According to interviews with project partners, Mehwar staff, and direct beneficiaries,
there is not an institutionalized beneficiaries’ feedback system. It was the consensus
among those interviewed that the Centre’s lack of follow-up with beneficiaries was a
major issue.

4.3.3 Mehwar filing and documentation system
The 2011 ‘Mehwar Centre Evaluation of Polices and Procedures’ revealed that the
Centre was using a paper-based case file system for its beneficiaries; this resulted in
several issues such as misplaced files and inconsistencies in reporting. The Centre is
currently in the process of transitioning to a more efficient filing system which will
also include computerized documentation system. This system is being developed
under the Mehwar project; UN Women has contracted a company specialized in
database development for this task. The formats for the system have been developed
by Mehwar with the support of UN Women staff and later were finalized with the
technical assistance of the contracted IT company. According to a representative of
UN Women oPt, the database will become active once the software and hardware is
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purchased; this has not yet been accomplished.
This system was designed to:
•

Facilitate the organization of data;

•

Ease the retrieving of case files;

•

Make the issuing of reports easier;

•

Ease the generation of accurate statistics and data files;

•

Ensure the Centre’s files are available for researchers;

•

Ensure confidentiality of data and information collected.

4.3.4 Consistency of the Mehwar Centre project implementation with given
objectives and expected results
The evaluators have found that in most cases the implementation of the Centre has been
consistent with the project’s objectives and desired results. The evaluators were impressed
with the capacities and experience of Mehwar staff and their ability to implement the
project in a way that is informed by the project objectives. The Centre was found to be
staffed with capable and committed professionals. The level of commitment and relevant
experience of the director of the Centre was evident. She has vast experience working
with VAW, has worked with the Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC),
and was a consultant to Mehwar before she became the director.
Although Mehwar staff is of high quality and UN Women has effectively implemented
the project, the absorption capacity of the Centre is limited compared to the actual
needs. This is an impediment to the overall consistency of the project’s implementation.
The complicated nature of most of the cases that Mehwar handles together with the
complicated legal and social systems in the oPt makes the Centre unable to meet a
larger demand. Although limitations exist, the evaluators have found that the project’s
implementation has been consistent with the objectives and expected results.
However, these expected results are not always achieved. Below is a brief analysis of
some of the project’s services that are intended to contribute to the achievement of
the Mehwar Centre project objectives.
Social counselling services
The psychological support services provided by Mehwar were found to be of high quality.
The social counselling services were efficient and active. Beneficiaries interviewed
indicated that they were satisfied with the services provided, and stakeholders voiced
their opinion that these services were provided with success. Qualitative data collected
during the evaluation indicates that the psychological support and social counselling
services offered to women victims of violence has steadily improved. Particularly, the
psychosocial support services provided by the Centre have become enhanced with the
recent formation of the working group of mental health specialists who are currently
cooperating on Mehwar cases. This has enhanced coordination and the exchange
of experiences among professionals. Despite the overall achievement of expected
results, qualitative data indicates that there is room for improvement. According to
Mehwar staff supervisor:
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“The [social counselling services] are good, but need further development and
require on-going supervision. The staff is taking large steps toward improving their
ability to provide these services – this is important.”
Sheltering services
The evaluators found that the Centre has provided sheltering services to a number of
female victims of violence, in addition to counselling services to families of sheltered
women when feasible and as part of the intervention plans with victims. Although
the sheltering services of the Centre have remained functional, the administrative
procedures of the Centre may not be as efficient and effective as possible. MoSA
social workers find the administrative procedures of Mehwar problematic with
regard to women who decide to leave the shelter at their own discretion. According
to Mehwar current procedures, if a sheltered woman decides to leave without the
recommendation of the Mehwar social worker or that of MoSA social worker, she must
sign a form that will prohibit her from returning to the Centre. According to MoSA
social workers, the option of returning to the Centre should remain open to those
who decide to leave. The formal application of this practice was further assessed by
the evaluators and according to the director of the Centre this practice has not been
applied. The contradictory statements here reflect issues with communication and
clarity about the guidelines and procedures of Mehwar and interestingly among staff
of the same institution, namely MoSA.
Outreach services
The Mehwar Centre provided a range of outreach services that were in line with the
project’s goals and objectives. The figure below breaks down the types of Mehwar
outreach activities in which indirect beneficiaries surveyed have participated.
Figure 6: Mehwar Centre Outreach Activities Attended by Indirect Beneficiaries

These services were in most instances considered by stakeholders and beneficiaries to
be beneficial. Particularly, the outreach activities such as the workshops with schools,
universities, and local community members were effective tools for promoting a
clearer understanding of the services provided by Mehwar. The workshops also helped
dispel negative stereotypes associated with the Centre and increased the awareness –
at the community level – of the issue of violence against women. As illustrated in the
table below, indirect beneficiaries, meaning friends and family members of women
victims of violence, believed that the project’s outreach services have increased
awareness of women’s rights and have promoted a better understanding among
indirect beneficiaries of the necessity of women’s legal rights.
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Figure 7: Success of Mehwar Centre’s Advocacy Programs

Qualitative data suggests that violence prevention activities provided to victim’s
families, friends, and community members have, to an extent, proactively reduced
the levels of violence among participants’ households.
Figure 8: Effect of Mehwar Centre Prevention Programs

Moreover, the gym at Mehwar Centre is a good example of how the Mehwar project
has reached out and gained support from local community members. The gym is
open to the public and has resulted in a great deal of support from local community
members.
Another important outreach activity provided by the Centre was the training of
volunteers at Mehwar. Students from Bethlehem University studying social work were
trained as Mehwar volunteers. They received intensive training for one month before
they entered the Centre to help working with cases and receive on-the-job training.
Despite the successes of the project’s outreach activities, qualitative data indicates
that currently these activities may not be offered as frequently as they were before.
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According to community members participating in the external beneficiaries’ focus
group, there has been a decrease in the number of external/outreach services
provided by the Centre.
Empowerment services
The Mehwar Centre provides women victims of violence capacity building training
aimed at empowering and preparing them for reintegration upon discharge Yet,
beneficiaries did not equally benefit from the vocational training programmes
provided by the Centre due to womens’ different personal resources and learning
abilities. Furthermore, the overall cost effectiveness of the vocational trainings in
contrast to the available jobs is of concern. According to Mehwar staff:
“It would be beneficial if there were in place, a more systematic method of preparing
women for employment upon discharge from the Centre. This could be done by
establishing a memorandum of understanding between the Centre and relevant
governmental, nongovernmental and private sector institutions to help discharged
women to find employment.”
The evaluators found that follow up with cases and provision of support services to
women victims of violence who had previously been sheltered at the Centre to be
not as effective as it should be. There seems to be high expectations by the different
stakeholders from Mehwar staff to play this role. However, it should be noted that it is
the main responsibility of MoSA social workers to follow up with the cases. Concerns
were voiced about the capacity of MoSA social workers in following up with the cases
before and after Mehwar. They stated that reintegration of women takes a much longer
time by MoSA social workers than it should due to the bureaucracy of the Ministry,
short working hours, and the work load of social workers. It should also be noted that
after Mehwar support and complementary services, there is a need for an effective
networking strategy with other service providers such as NGOs and CBOs.
Legal services
The Centre provides legal services for women victims of violence and their families.
Mehwar has partnered with other organizations to ensure women are represented
well in the courts. Currently there is good cooperation between Mehwar and WCLAC.
Furthermore, quantitative data indicates that beneficiaries housed at the Centre
have become more knowledgeable of their legal rights; 92.9% of direct beneficiaries
surveyed by the evaluators agreed or strongly agreed that the Mehwar Centre had
taught them more about their legal rights. Furthermore, 83.3% of direct beneficiaries
surveyed agreed or strongly agreed that the Mehwar Centre’s lawyers have helped
them to claim their rights and to have their rights recognized.
Although the legal services provided to beneficiaries have in many cases been as
effective as can be expected in the courts, qualitative data suggests that the lawyers
provided by Mehwar are not sufficiently knowledgeable of Sharia law. Sharia law is
often applicable to the cases of the Mehwar Centre because it governs marriage,
divorce, child custody, alimony, etc. According to the head of the Sharia Court in
Bethlehem, “Mehwar lawyers need to be specialized in Sharia law. We are ready to
train at least one of them in Sharia courts and give her the license in Sharia law.”
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4.3.5 Capacity development of Mehwar staff
The capacity building aspect of the Mehwar project has ensured that the staff is
equipped with the necessary skills to not only run the Centre but to train stakeholders
and partners as well. In part because of the overall competence and aptitude of the
Mehwar staff, efforts are already being made to replicate the Centre in other parts
of the oPt including Gaza. Mehwar staff members are prepared to transfer their
knowledge and expertise to staff in other centres, once established. The project has
helped the Centre’s staff establish their roles and responsibilities and has put into
place an efficient coordination mechanism with stakeholders, in particular between
MoSA social workers, the police, and the governorates.
The professional supervision and support provided by external organizations to the
Mehwar team has further developed the capacity of Mehwar staff. The Palestinian
Counselling Centre is one such organization. This supervision has contributed to
improving the quality of service at the Centre; staff working in such a centre are in
need of constant support and guidance due to the complex and challenging working
environment. Mehwar staff is provided with specialized support to case management
(twice per month) and group support (twice per month).

4.3.6 Implementation of systems and tools ensuring quality standards of antiviolence services
The professional supervision and psychological support provided to Mehwar’s
psychological counselors and social workers – as well as the training courses provided
to Mehwar staff – have helped ensure a high standard of anti-violence services at
the Centre. According to Mehwar staff members interviewed by the evaluators,
these training courses contributed to enhancing the skills of the staff in specific
technical areas such as depression diagnosis, assessment of trauma, and its effects
on women victims of violence. Mehwar staff also received training on how to create
an intervention plan and intervention skills for crises and emergencies. Although the
training received thus far has proven to be valuable, further training must be offered
to staff in order to ensure that the quality of anti-violence services remains high. It
was suggested that Mehwar staff are in need of more training on diagnosis skills and
training on particular types of abuse – most notably sexual abuse.
Another action taken to ensure quality standards of anti-violence services was to
restructure the working hours of social counsellors and social workers; their working
hours were arranged so as to avoid forcing Mehwar staff to work night and day
shifts successively. Despite these changes, there remains concern that the Mehwar
staff are being overworked. Several Mehwar consultants stressed the importance
of not exhausting Mehwar staff or the psychological experts that hold professional
counselling sessions at the Centre with the urgent cases.
Furthermore, qualitative data indicates that at times, Mehwar social workers are
given workloads that are too heavy; it was argued that this may diminish the quality
of services they are meant to be providing. At times, Mehwar social workers were
supporting women victims of violence beyond their working hours. This illustrates the
firm commitment Mehwar social workers have to addressing the needs of women
victims of violence.
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While following up with Mehwar cases before and after sheltering is within MoSA’s
responsibility, the social workers are usually assigned many other responsibilities;
this makes it challenging for them to give sufficient attention to each particular case.
Furthermore, despite the fact that MoSA social workers are considered public servants
and should be protected under the Public Service Law, the social workers indicated
that they still face challenges and do not feel protected.
To date, no specific law or regulation exists that would provide social workers with
protection during their field work; MoSA social workers indicated to the evaluators
that this was a major concern. An example was given of a MoSA social worker who
was once beaten severely by a victim’s family members during a field visit. She was
provided with medical treatment and encouraged to file a complaint according
to the applicable laws; the MoSA social worker did not believe this was sufficient.
Although a law specifically protecting MoSA social workers – and Mehwar social
workers in the case that Mehwar becomes semi-governmental – would not guarantee
safety of the social workers, it is the opinion of the evaluators that it would act as an
effective deterrent. Furthermore, although in theory, MoSA social workers are able to
coordinate with police to be escorted during field visits, this is not generally a viable
option. Strategically, it is often preferential if social workers are not accompanied by
uniformed police officers; often the communities visited are very small – drawing the
attention of local community members is not in the interest of the social workers or the
victim of violence. In essence, if issues of safety are not addressed, it is likely that social
workers will feel less inclined to go beyond the basic requirements of their position;
the incentive is lacking. Finally, mobile phones, calling cards and transportation are
not always available to the social workers; this interferes with their ability to provide
quick response support to those in need.
Another tool that was implemented in part to ensure quality standards of antiviolence services was the ‘Case Conference’. According to Mehwar staff, this practice
– established by Mehwar – has proven to be highly valuable. Case Conferences include
the participation of Mehwar staff, key stakeholders and partners including: MoSA, FPUs,
and local government representatives, local CSOs, and at times the actual beneficiary.
These conferences were designed with the purpose of increasing the coordination
and developing a common language among partners and stakeholders. Stakeholders
interviewed indicated that the case conferences put emphasis on the rights-based
approach to intervention. The conferences always involved a participatory assessment
of risk.
The police and MoSA social workers are mainly responsible for risk assessment,
although Mehwar staff also contribute their opinion and judgment on each case.
Many of the stakeholders and partners interviewed by the evaluators believe that
the risk assessment process used was not systematic; rather, it weakened the quality
of anti-violence services provided to beneficiaries. The risk assessment process as it
is now does not take into account the comprehensive nature of the actual threats
and dangers women victims of violence are facing. It was reported that the risk
assessments were not always comprehensive and at times were done in an expatiated
way or over the phone. Stakeholders and beneficiaries participating in the evaluation
process indicated that the inefficiencies in the risk assessment process have weakened
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the ability of the Centre to provide protection services to women victims of violence.
The most evident failures of this process pertain to those women who were released
from the Centre; upon their release some were either killed (one case), abused, or fell
into prostitution. Clearly, more needs to be done regarding risk assessment; especially
in terms of women who are presumably ready for reintegration.

4.3.7 Cooperation and coordination among Mehwar Centre, project partners
and main project stakeholders
Qualitative data collected during the evaluation process indicates that the Mehwar
Centre’s cooperation and coordination with project partners and main project
stakeholders was generally good. Cooperation and coordination has steadily
strengthened throughout the project’s implementation. Particularly, Mehwar’s
relationship with MoSA has strengthened considerably over the last decade and
notably in the last few years. Project stakeholders, including judges, police, and
local government representatives indicated that they were pleased with the level of
cooperation and coordination they had with the Mehwar Centre.
Health Care Institutions
Qualitative data indicates that the cooperation and coordination between Mehwar
and health care institutions is not always good. However, since the project’s inception,
coordination and cooperation has improved drastically. Dr. Ibrahim Khamis of the
Mental and Psychological Illness Hospital in Bethlehem indicated that Mehwar’s
capacity has visibly increased in recent years. Fewer and fewer cases relating to
women victims of violence are coming first to the Mental Hospital; rather, they are
taken first to the Mehwar Centre and if deemed appropriate, then taken to the Mental
Hospital for evaluation. Dr. Khamis indicated that he is pleased with the coordination
his institution now has with Mehwar Centre compared to in the past. The cooperation
between the two organizations was developed over time and corrective actions were
taken to enhance the partnership. According to Dr. Khamis:
“Taking victims directly to the mental hospital is not acceptable because of the
stigma it would put on the women victims of violence. The Mental Hospital is
perceived by many as a hospital for the crazy people, this is why it is good to have
an arrangement where women stay at the Centre [Mehwar], and if necessary are
evaluated by the hospital.”
According to Dr. Khamis, Mehwar used to work more in isolation. “For example,
there was a meeting held in which the issue of the Child Protection Network was
proposed”, he said, “we were not included in this meeting, even though […] it had
been recommended that we were to participate.”
Furthermore, there were – in the past – times when Mehwar would abdicate
responsibility for a particular case once it was referred to the Mental Hospital. The
Bethlehem Mental Hospital was then forced to take on responsibilities that would
otherwise have been designated to Mehwar – such as coordinating the return of cases
to their families. As the roles and responsibilities of the partnership are now more
clearly defined, these issues – generally – no longer exist. This progress was a result
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of a series of meetings in which the roles of each party were discussed, clarified and
agreed upon. Dr. Khamis has indicated that the relationship between Mehwar and
the Mental and Psychological Illness Hospital in Bethlehem has continued to improve.
However, the partnership between Mehwar and the Bethlehem Mental Hospital
remains implicit and to date has not been formalized by written understanding;
protocols for working with Mehwar did not exist at the time of the evaluation.
Other health institutions indicated to the evaluators that they were thoroughly
pleased with the partnership they had with the Centre and felt that the relationship
and partnership was mutually beneficial. For example, a representative of the Health
Care Committee in Beit Sahour felt that the training provided by Mehwar to their staff
was valuable, and that the technical and awareness training provided to their staff was
conducted according to their needs.
Courts and Prosecution Offices
Qualitative data indicates that in recent years judicial officals such as judges,
prosecutors and attorneys, have grown increasingly cooperative with Mehwar Centre.
The evaluators have found that Sharia Courts have become notably more cooperative
in recent years. The Head of the First Instance Court in Bethlehem stated, “We are
ready to cooperate on any training or technical assistance in cooperation with the
judicial system that would raise the awareness of the judges and court staff on issues
of violence against women.”
National Government
The evaluators have found that the coordination and partnership between Mehwar
and the National Government has steadily strengthened since the project’s
inception. Representatives from each project partner stated that the partnership and
cooperation between the PNA and Mehwar is essential to the further development
and future sustainability of the Centre. Particularly, the commitment shown by
MoSA towards the Centre was considered by Mehwar staff and stakeholders to be
generally positive. Although it is evident that the relationship between the National
Government and Mehwar is undoubtedly strengthening, which is positively impacting
Mehwar, qualitative data indicates that there are outstanding issues that will need to
be resolved.
•

Salaries: According to some of the professional staff members at Mehwar, the
salaries provided by MoSA to Centre staff are insufficient. Some staff members
clearly expressed to be unhappy that their salaries are less since MoSA has
embedded most of the staff under its payroll, compared to when the salaries were
paid by the Italian Government – via UN Women.
The decrease in salaries is in reference to the Mehwar staff members who were
included in the Ministry payroll beginning in September 2011; these salaries are
in-line with the governmental scale. Furthermore, all running costs of the Centre
and six project staff salaries remain funded by the Italian Government through the
UN Women-executed project; however, now 22 Mehwar staff members receive
their salaries directly from MoSA. Previously, when all Mehwar salaries were
funded through project funds, salaries were higher; the government pay scale is
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marginally lower.
•

Government Initiatives: Other concerns in regard to the coordination and
partnership between the Centre and the National Government were related
to some of the PNA’s parallel initiatives. Certain national initiatives may force
Mehwar to make adjustments to their policies and procedures. For example,
initiatives such as ‘Takamol’ – a national referral system that has been endorsed
by MoSA and is currently awaiting ratification by the cabinet – once ratified, would
put in place a national referral system. This referral system is expected by Mehwar
consultants to require further adjustment to the needs of the different service
providers, including Mehwar. At this point it is unclear if the national referral
system will address some of the major inefficiencies or not.

•

Referrals: Currently there is not a firm agreement on standard guidelines or
criteria for accepting or rejecting referrals. MoSA social workers and Mehwar staff
do not jointly assess each case; this makes coordination between the two parties
problematic. It was suggested by MoSA social workers that Mehwar Centre receive
all referred cases and only after initial (joint) assessment should they be referred to
other institutions. According to representatives of the Jericho Emergency Centre10:
“One of the challenges and difficulties that we frequently faced at the Emergency
Centre is that it was prohibited for us to refer a case directly from the Emergency
Centre to Mehwar Centre without going through MoSA. This was not only
inconvenient but also was not in the best interest of the women victims of violence.
When a women’s life is in danger, being housed at the Mehwar Centre is the safest
option.”

Other Women Protection Centres
Qualitative data indicates that cooperation between Mehwar Centre and existing
emergency and sheltering centres exists. This cooperation involves support and
sharing of information with existing centres as well as those currently in the process
of development. In regards to coordination, the level is not significant. In terms of
referrals, Mehwar does not coordinate directly with other centres, as each centre
must coordinate first with MoSA in order to transfer a case to Mehwar.
Police
The evaluators have concluded that there is a high level of coordination and cooperation
between Mehwar and the Police, particularly with the Family Protection Units.

4.4 Impact (Achievement of Wider Effects)
4.4.1 Overall impact
Although exact figures are not available in the oPt, it has become increasingly evident
that gender-based violence has become an epidemic not only in the region but also in
the oPt. The Mehwar Centre has successfully implemented the first step in addressing
10 The Jericho Emergency Centre is not operating at the time of the evaluation
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this epidemic. The project was designed to provide long-lasting safety and security,
durable enjoyment of social and legal rights, and growth in social status to women
victims of violence in the oPt.
Upon review of available literature and project documents, and completion of a
qualitative and quantitative evaluation of the project in terms of women victims’
benefit, the evaluators conclude that the project has in most ways achieved its desired
impact. Both qualitative and quantitative data collected and reviewed by the evaluators
show evidence that the project has to an extent addressed the phenomenon of genderbased violence in the oPt. As detailed below, the Mehwar Centre has done well at
promoting a culture of gender-sensitive, violence-free family relations and has actively
empowered and protected some of the most in-need women and children victims of
violence in the oPt. Furthermore, the project has contributed to the development of
national policies and laws – in accordance with international human rights standards
– meant to ensure women victims of violence the right to live in an environment of
safety and dignity, and to bring perpetrators of violence to justice.
By working closely with project partners and stakeholders and working together to
achieve shared goals and objectives, Mehwar has set the groundwork for professional,
human rights-based standards for protection policies and services addressing women
and children victims of violence in the oPt. According to the testimony of project
partners, Mehwar’s structure, policies, and procedures are viewed nationally and
internationally as an effective and replicable model for women’s protection centres.
According to a senior staff member from MoSA:
“Prior to the establishment of Mehwar, we could not provide protection services to
women victims of violence. The only available alternative to protecting women was
to place them in female prisons, mental hospitals, institutions that have protected
hostels, or to temporarily place them with host families. Mehwar Centre was
instrumental in providing the necessary means for protection.”
The evaluators found that there is an outstanding need for more shelters in other areas of
the oPt and that there is growing support among community leaders and local government
officials for the establishment of such shelters. According to the Governor of Hebron:
“We, in Hebron, need the Mehwar Centre. There are many cases [of women
victims of violence], and the Centre has provided an alternative to other less ideal
intervention strategies. The families [of women victims of violence] are assured that
the victim is being housed in a safe location and is being protected. The existence
of the Centre also encourages other victims to speak out about the violence being
perpetrated against them and not to remain silent.” (Governor Kamel Hameed,
Governor of Hebron)
In essence, the Mehwar Centre has saved a significant number (286 since 2008) of
women from a life of incessant abuse and in some cases imminent death. Prior to the
establishment of Mehwar, women victims of violence were placed – for their protection
– in female prisons, mental hospitals, institutions with protected hostels, or occasionally
with host families. Mehwar provided the first ever alternative to these outdated and
ineffective methods and procedures for protecting women victims of violence.
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4.4.2 Impact of Mehwar services on the primary target group
The evaluators have found that the project has generated several benefits among
the primary target group, women and girls victims of violence. This impact was most
evident among women currently residing at the Centre. According to women who
participated in the direct beneficiary focus group:
“At Mehwar, we were protected from violence and some of us could have been
killed by now if we did not come to Mehwar. We were provided with a shelter,
basic needs of food and clothes, counselling, health insurance and medical services.
Most of us did not have this when we were living with our families. We feel safe,
protected and human again.”
Qualitative and quantitative data collected by the evaluators indicate that direct
beneficiaries of Mehwar found the Centre’s services to be largely accessible and were
satisfied with the services they were provided at the Centre. The quantitative data
displayed in Figures 9 and 10 below supports this finding.
Figure 9: Access to Mehwar Centre’s Services and Facilities

Figure 10: Direct Beneficiaries’ Satisfaction with Mehwar Centre

Protection and safety
Beneficiaries stated that Mehwar had provided them with a family atmosphere and a
feeling of protection and safety. When asked by the evaluators about what the term
‘protection’ means to them, they stated that:
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“Protection means the right to live and to sleep without worrying what might
happen tomorrow, protection is safety and life without violence.”
Overall, direct beneficiaries participating in the quantitative survey indicated that the
Centre had responded to their needs and in most cases met their expectation in terms
of protection and support. This finding is illustrated in the figure below.
Figure 11: Direct Beneficiaries’ Opinions about Mehwar Centre

Although women housed at the Centre clearly benefit from a high level of protection
and security, quantitative data suggests that women victims of violence are often reexposed to violence upon release from the Centre.
Figure 12: Women re-exposed to Violence after leaving Mehwar Centre

Benefit to women with children
Although 52.5% of direct beneficiaries indicated that they have children, only 12.5%
were able to bring their children to the Centre. Of the direct beneficiaries who were
unable to bring their children to the shelter, 22.5% indicated that they were unable to
do so because their family would not allow them to.
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Qualitative data indicates that Mehwar has been beneficial to women victims of
violence sheltered at the Centre with children. Beneficiaries stated that Mehwar has
provided them and their children with a family atmosphere that makes them feel safe
(Direct beneficiaries FG). According to participants of the direct beneficiaries’ focus
group, the Centre provided them with a sufficient amount of support and counselling
as well as with general care for their children while they were housed at the Centre.
Children at the Centre benefited from the kindergarten and other educational
activities for children that take place at the Centre. Qualitative data suggests that
beneficiaries who remained in custody of their children while at the Centre were often
more psychologically stable than those who were unable to bring their young children
to the Centre.
Acquisition of life and vocational skills
The evaluation has revealed that project has in many cases resulted in the acquisition
of life and vocational skills among direct beneficiaries. Of the direct beneficiaries
surveyed, 75% believe that the Mehwar Centre has helped them to identify resources
available to them and build their capacity through training, employment opportunities,
voluntarism and other activities. Several women beneficiaries participating in the
evaluation process expressed to the evaluators that the project had provided them
with tools that would offer them a future. Below are some notable quotes from project
beneficiaries:
“Mehwar helped me continue my education; [because of Mehwar] I managed to
finish my high school.”
“I received vocational training courses through Mehwar and I am now working in
a beauty salon.”
“They [Mehwar] found me a job as a receptionist at a local organization; I am now
able to financially support myself and maintain my independence.”
“Mehwar arranged for me to attend a sewing training course; I am now working
in this profession from inside Mehwar. This has allowed me to generate income to
support myself.”
Although the Centre has helped many women victims of violence acquire life and
vocational skills, quantitative data indicates that most women at the Centre are not
benefiting from these services. Of the direct beneficiaries surveyed, 28.6% currently
receive support from the Mehwar Centre in terms of capacity building and economic
empowerment.
The economic empowerment – or vocational skills training – interventions provided
by Mehwar face a range of challenges and limitations. These limitations relate to the
skills and abilities of the women beneficiaries, availability of cost effective vocational
training opportunities, and availability of jobs for women victims of violence. The need
for women to be employed in a sufficiently protective environment represents further
limitations to this particular aspect of the project.
64

Development of gender-based self and social awareness
The evaluators have found that the Mehwar Centre project has generated a positive
psychological effect on its direct beneficiaries and has made them more aware that
gender-based violence is not acceptable. Counselling services and other support
activities provided by the Centre have helped beneficiaries and their families establish
a more healthy understanding of gender-based violence and their right to circumvent
it. Of the direct beneficiaries surveyed, 83.3% believe that the Mehwar Centre has
helped her family (or some of its members) to understand that VAW is not acceptable
and that she deserves protection and respect.
Of the friends and family members of women victims of violence surveyed, 32.4%
strongly agreed and 52.9% agreed that the Mehwar Centre has helped them to
understand that VAW is not acceptable and the rights of women must be respected.
Furthermore, 23.5% of respondents strongly agreed and 61.8% agreed that the
Mehwar Centre helped community members to better understand that VAW is not
acceptable and those women victims of violence are deserving of protection and
respect.
Of those surveyed by the consultants, the majority agreed that the existence of the
Mehwar Centre is important in Palestinian society for the protection of women and
girls; 35.3% of respondents strongly agreed and 41.2% agreed.
The evaluators found that the heightened gender-based self and social awareness of
beneficiaries has had a direct impact on their overall mental health. According to one
Mehwar beneficiary interviewed:
“I attempted suicide more than once before coming to Mehwar. Now, I have hope
and want to live. Mehwar staff helped me to realize that I have the right to live.”
Achievement of social inclusion and reintegration
There were cases where women victims of violence – formerly housed at Mehwar –
were able to reintegrate into society; however, this was not consistent. In most cases
of success, women were reintegrated back into society with support from extended
family members. In other cases, for example where women had conceived a child
outside of wedlock, or had been exposed to extreme levels of abuse, reintegration
within families and local societies was not an option. Mehwar staff and consultants to
the Centre indicated that although women often leave the Centre with a strong sense
of empowerment, the society they are attempting to re-enter is not ready for them.
In essence, more work needs to be done by Mehwar, MoSA and partner organizations
to facilitate social inclusion of women victims of violence at both the community and
policy levels.

4.4.3 Impact of Mehwar on the development of systems and knowledge hubs
for the protection of women victims of violence
Since its inception, the Mehwar Centre has made a significant impact on the
development systems and knowledge hubs for the protection of women against
violence. It has done this by working closely with the national government, courts,
police, and health care institutions to establish a highly functional and transformative
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mechanism for protecting, empowering and rehabilitating women victims of violence.
In essence, the existence of Mehwar is a clear indication that the project has facilitated
change within Palestinian society; Mehwar was an influential factor in the PNA’s
decision to incorporate protection of women into its national plan.
During the process of developing the PNA’s ‘National Strategy to Combat Violence
against Women’, Mehwar staff and beneficiaries participated in a focus group; this
feedback helped inform the development of the National Strategy. The National Strategy
was developed by MoWA with the technical support of UN Women. UN Women was
the link between the National Government and Mehwar. In essence, the importance/
value of Mehwar participation in the process of developing a National Strategy is that
women victims of violence were given a voice to influence policy making
Experience was taken from Mehwar to develop bylaws for other shelters in the oPt.
Furthermore, the ‘Good Practice from the oPt for Recruiting Anti-Violence Centres
Personnel’ guidelines – developed by UN Women upon Mehwar Centre practice, and
turned into a publication available in Arabic and English – can easily be disseminated
and replicated within the oPt, the Arab region and internationally. According to a
representative of UN Women, the Centre has informed some of the Global UN Women
guidelines for good practices (and these will be available on the End VAW Now web
platform).
In essence, the project created a widely supported pilot Centre that was meticulously
designed to be replicable within the context of not only the oPt, but the entire MENA
region. The shelter recently opened in Gaza is modeled after Mehwar Centre; it was
designed using the same criteria as Mehwar. Additionally, the staff of the Centre
in Nablus, which operates under the umbrella of MoSA, has received training from
Mehwar staff at the request of the Nablus Shelter and MoSA.
Since the concept of the Centre was first devised, aspects of the Centre such as the
procedures, frameworks, guidelines, coordination mechanisms and supervision
mechanisms have been developed and implemented with the coordination, support, and
cooperation of a range of local and international partners. The Centre and its staff have
become a national resource. Moreover, Mehwar Centre as a pilot model and through
the active participation of its staff in various networks that aim to combat VAW– such as
Tawasol network, the Muntada Forum to Combat VAW and the network of development
NGOs in Bethlehem – have played an active role in the following national initiatives and
systems that provide protection to women from violence. These include:
1. Formalizing and currently reviewing the governance structure of Mehwar –
potentially as a semi-government organization11;
2. Contributing to the national discussion of the Family Protection Law;
3. Lobbying for the establishment of the Family Protection Unit of the Palestinian
Civil Police;
4. Contributing to the development of the “Regulation for Protection Centres for
Women Victims of Violence” that was endorsed by the Palestinian Cabinet in
August 2nd, 2011;
11 A legal consultant has implemented a comprehensive review and developed a proposal for the governance
structure of Mehwar. This is still under review by the stakeholders.
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5. Contributing to the development of the first “National Strategy to Combat VAW”,
endorsed by the Palestinian Cabinet in January 2011;
6. Forming a “health practitioners working group” comprised of psychosocial
specialists currently cooperating with Mehwar.
The Mehwar concept required a network of support in order to function. For this
reason, a significant amount of effort has been put into building up networks and
relationships on all levels of Palestinian society and government. Project partners
agreed that the Centre is unable to respond to the needs of women without the help of
its partners. Mehwar contributions to the establishment of systems for the protection
of women victims of violence have been contingent on its ability to gain institutional
support. The Centre benefited from having an institutional umbrella to tackle some of
the sensitive issues inherent to the oPt.
Mehwar was able to establish strong working relationships with courts and law
enforcement agencies, mainly the judges and police officers. The Acting Supreme
Judge was highly supportive of Mehwar; he viewed the Centre as an alternative to
the familial and tribal arbitration and judgment that is usually unfair to women. This
is considered a solid achievement for the Centre where future programming can
capitalize on this foundation for advocacy, setting and further clarifying procedures
and guidelines and taking steps towards improving the conditions for the women who
are willing to take legal action. With the current stagnation of the legal system due to
the absence of the Legislative Council, Mehwar’s relationship with law enforcement
agencies has proven useful in influencing changes to the administrative procedures in
courts. According to the director of Mehwar Centre:
“Our work with the judges has paid off. Administrative decisions have been made to
ensure confidentiality and privacy in courts for women victims of violence; women
are also now given more time to make their statements.”

4.4.4 Impact of Mehwar on the creation of quality standards for shelters
The evaluators have found that the Mehwar Centre project has enhanced the quality of
standards for shelters in the oPt. In essence, if the project had not been implemented,
it is likely that sheltering practices in the oPt would have remained the way they were
prior to the establishment of the Centre. Prisons and mental institutions are no longer
considered by MoSA and other protection actors to be a viable option for sheltering
women victims of violence. As a result of the enhancement of quality standards for
shelters, through the Mehwar project, women victims have benefited substantially in
terms of protection and empowerment.
The project has set a standard for service providers and is regarded as a success by
project partners and stakeholders. Mehwar has not only set the standard for service
provision in the oPt, but has been proactive about raising the quality of standards
for shelters throughout the oPt and MENA region. Mehwar was once the recipient of
trainings, but is now taking up the role of trainer. For example, Mehwar staff has been
providing trainings to the shelters in Nablus and in Gaza; Mehwar was also involved in
an exchange programme with a shelter in Morocco.
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Currently, Mehwar not only shelters women victims of violence, but it also offers them
a large pool of highly qualified women (staff) who are experts in providing quality
services. According to a representative of UN Women:
“The project had a huge impact when we consider where we were and where we
are now […] beneficiaries were heard and the women victims of violence themselves
were the people who influenced the policies and decision makers [during the
projects development]; the project gave a voice to women victims of violence.”
Project partners and stakeholders indicated that Mehwar has a highly professional
staff that is now empowered. It has become clear to the evaluators that Mehwar staff
is committed to the principles and values of the Centre and has adopted a human
rights approach towards combating violence against women.

4.4.5 Impact of contribution of project partners in consolidating the Mehwar
Centre operation upon human rights based professional standards
Upon completion of an extensive evaluation process, the evaluators have found that
UN Women – with the technical support of Differenza Donna – has made significant
contributions to the consolidation of Mehwar Centre operation upon human rights
based professional standards. UN Women was influential in highlighting and later
developing strategies to address the issue of gender-based violence in the oPt. The
evaluation revealed that UN Women worked to strengthen Mehwar Centre and to
further establish its role as an institution that not only provides services to women
victims of violence but also raises community awareness to dispose of the negative
stereotypes directed at women victims of violence. Due in large part to the efforts of
UN Women, Mehwar has become a major tool for promoting this cause in the oPt;
UN Women has successfully pressured decision makers in the oPt to put the issue
of protection and combating VAW on the priority list for discussion. The evaluators
found that the UN Women staff assigned to the project were highly professional and
have ensured that the project has continued to be implemented with a human rights
approach toward combating violence against women.

4.5 Sustainability (Likely Continuation of Achieved Results)
For clarity of understanding, the evaluators would like to define “sustainability” in
relation to the Mehwar Centre as “the intrinsic ability of the institution ‘Mehwar
Centre’ to guarantee continuative, rationally costed, highly specialized delivery of antiVAW services”. Within this definition, several dimensions can be identified as relevant:
i.
Policies and procedures including ad hoc policy for personnel (addressing
– among others – staff recruitment, replacement, capacity building, supervision,
evaluation, and turn-over control);
ii.
Institutional legal status (addressing also governance structure and
mechanisms);
iii.

Rationalization of costs;

iv.

Diversification of funding sources.

Some of these crucial aspects were addressed by the partners at different levels and
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stages of the project, although the evaluation process revealed that a comprehensive
study of the Mehwar Centre’s sustainability was not conducted by project partners.
Starting from 2010, UN Women directed project funds and expertise to investigate
and develop Mehwar policies, procedures and legal status with the ultimate goal of
ensuring the development of an appropriate normative framework able to ensure
continuative and effective delivery of services by the Mehwar Centre in respect of
professional and human rights standards. A “Practice and Policy Guidelines” and a
comprehensive legal report were prepared by UN Women consultants, shedding
light on advantages, disadvantages and gaps of Mehwar current legal status while
suggesting positive alternatives. The legal report recommended the Mehwar Centre
to become an independent, public institution (also defined as “semi-governmental
institution”), based on its own special by-laws, combining governmental and nongovernmental actors in its governing body, thus ensuring a series of advantages,
among which professional independence and diversification of funding sources.
Stakeholders interviewed during the evaluation confirmed their preference for this
option. While the provision of policy and institutional umbrella by MoSA is seen
by interviewed stakeholders as mainly positive, as it ensures the Centre credibility
and outreach within the community, a purely governmental status was indicated as
potentially detrimental to the Centre’s operations, specifically in terms of financial
rules and regulations and human resources policy that do not fit with the nature of a
shelter for women victims of violence (e.g. high qualification of staff and availability to
cover 24h emergency services).
It is noteworthy that, from 2010, MoSA included the majority of Mehwar Centre staff
(22 over 28) within the Ministry’s payroll, undertaking a new financial responsibility
towards maintaining the Centre’s operations. This decision, in line with the
Governmental commitment to combat violence against women, goes in the direction
of diversifying Mehwar financial sources and expanding national responsibility towards
the Centre’s operations. Both aspects are considered key for the Centre’s sustainability.
In line with the above and taking into consideration partners and donor suggestions,
the evaluators would like to formulate the following recommendations to ensure
Mehwar sustainability:
•

Finalizing Mehwar Centre’s legal status and policy framework, as per developed by
the “Practice and Policy Guidelines” and legal report. This will guarantee Mehwar
Centre to continue delivering services efficiently and upon highly professional
and human rights-based standards. The above definition of Mehwar normative
framework will also facilitate the financial sustainability of the Centre, through
providing assurance of quality services and allowing diversification of funding
sources. While the Government of Palestine will be encouraged to continue
contributing financially to core functions of the Centre (guaranteeing, for example,
core salaries and essential running costs)

•

Broader fund-raising could be carried out, establishing a stable donor community,
on one side, and partnerships with sensitized private sector bodies, on the other
side, expanding community responsibility.

•

Developing an overall human resource policy for the Mehwar Centre, integrating
the already existing staff recruitment policies, the available job descriptions
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and the newly developed professional and ethical guidelines. This shall tackle
areas such as - among others - permanent capacity development, professional
supervision, replacement and career policy, turn-over control guidelines.
•

Conducting a comprehensive analysis of Mehwar Centre’s costs vis-à-vis the
Centre’s actual needs and required standards, while looking at costs optimization,
including possibilities to expand in-kind contributions from local suppliers/
partners. Main goals of this assessment shall be:
a) to reduce possible wastes that could occur on the levels of consumptions,
purchases and administrative costs;
b) to focus fund-raised resources on priorities related to delivery of quality
services among which we could surely mention maintaining a competent staff,
providing continuative and professional staff supervision, applying a system of staff
incentives especially in terms of continuous and advanced education, ensuring
timely and -victims’ safe and dignified reintegration into society;
c) to direct governmental funds to core functions of the Centre guaranteeing
stability and continuity of core protection services, among which we can surely
mention the running costs of the shelter, staff payroll, the payment of court fees
for legal representation of beneficiaries;
d) to mobilize social responsibility within the Palestinian community to be
translated into in-kind, as well as financial contributions from private and no-profit
sectors. The diversification and rationalization of funding sources will reduce the
possibility of incurring in major financial crisis that could jeopardize the Centre’s
operations.

4.5.1 Obstacles and challenges
•

Lack of sufficient legislation (or enforcement of them) supporting women’s rights
‒‒

•

The legal consequences for perpetrators of VAW are too lenient
‒‒

•

The legal consequences prescribed to offenders are insufficient – they fail
to ensure proper deterrence (Legal Counselor, Bethlehem Governorate). In
essence, the laws adhered to and enforced within Palestinian society put
forward disproportionate advantage to perpetrators of violence; rather than
victims of violence. For example, crimes committed within the context of
‘honor’ generally bring forth lighter than usual legal consequences.

Socio-cultural factors
‒‒
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It was argued by legal consultants that the laws in place are outdated and do
not sufficiently guarantee women’s rights. The current Penal Law is still the
Jordanian one and the amended Personal Status Law and the Family Protection
Law are not ratified yet. Current laws do not address issues of harassment and
other types of violent abuse; many of the laws in place are not properly applied.

Palestinian society is male-dominated, meaning that women are often
discriminated against. This has a major effect on the laws that are implemented
and – in general the – rights and security of women.

‒‒

•

•

Lack of sufficient reintegration services for female victims of violence
‒‒

A practical and effective mechanism in the oPt for the reintegration of women
victims of violence is lacking. The process of following-up after cases are
discharged from Mehwar constitutes a major challenge to Mehwar and other
shelters in the oPt.

‒‒

Women victims of violence often have trouble finding employment once
discharged from the Centre.

Lack of clear and formalized referral guidelines
‒‒

•

With the lack of emergency centres to provide protection to women, Mehwar
became the destination to receive cases that go beyond their capacity or
mandate. These cases include girls under 18 years old or criminal cases who
need protection during investigations. When these cases are referred to
Mehwar by a court order, the Centre is obliged to receive them. The current
human resources and the flat structure of Mehwar premises do not allow for
proper accomodation of the cases.

Security
‒‒

•

There is a need for clearer and more formalized referral guidelines for those
needing the protection of the Centre. The Regulation for Protection Centres
for Women Victims of Violence was not put into practice completely.

Capacity of the Centre to deal with different forms of violence
‒‒

•

Societal support for shelters protecting female victims of violence is still lacking.
After several years in operation, the Centre is experiencing an increased level
of acceptance within Palestinian society. Despite this improvement, there
is a stigma on women victims of violence; they are labeled as having a poor
reputation. It was argued by several experts that within Palestinian society,
people do not believe in women’s right to protection. In cases of genderbased violence, women are commonly blamed for the altercation. Although
the concept of the Centre was widely rejected upon its inception, families
are now becoming more comfortable with the idea. In part, this is because
the Centre provides families with an alternative to having to deal with the
disgrace of the abuse in a traditional way. MoSA now requires the families of
victims to sign statement pledge indicating that they will not harm the female
victim of violence. Technically, if the family then murders the victim, charges
of first degree murder will be brought forth against the perpetrators. In fact
most of these pledges appear to be ineffective in protecting women lives and
preserving their rights.

Protecting women victims of violence within and outside of Mehwar Centre
is a challenge; however, Mehwar has not as of yet had any issues protecting
women within the Centre.

Lack of comprehensive understanding of psychological issues that may be
affecting women victims of violence
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‒‒

•

Lack of Palestinian police jurisdiction in Areas B and C
‒‒
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Several consultants interviewed by the evaluators indicated that Mehwar staff
may be in need of further training in regard to recognizing and addressing the
psychological problems of those residing in the Centre.
Palestinian police are unable to access Areas B and C of the West Bank. This
limits their capacity to extend protection to cases coming from these areas.

5
Recommendations

5.1 General Recommendations
•

Achievement of semi-governmental status
o It is highly recommended that the Centre continue to work toward the
achievement of semi-governmental legal status; this would benefit the Centre
in the long run. This will require continued strategic discussions with national
stakeholders and should be based on the findings of the recently conducted
legal review of Mehwar.

•

Secure funding sources
o It is recommended that efforts continue to be made to secure partnership
agreements with donor organizations that are capable of providing financial
support to the Centre for an extended period of time.

5.2 Recommendations at the Policy Level
•

Reintegration- It is recommended that Mehwar, UN Women and MoSA further
explore reintegration options for women victims of violence.
o Sheltering options- Clearly, there are some cases who are unable to return to
their families and others who can; thus, options such as establishing halfway
houses should be further explored. In this context, a halfway house would
require a group-style residential building for low-risk cases that are prepared
to leave the Mehwar Centre but have no family support. In other countries,
halfway houses are fully funded or subsidized by the government and offer
temporary as well as transitional living programs, where women and their
children can stay while they receive out-patient counselling and support.
Typically, the rent of halfway houses is calculated on a sliding scale, dependant
on the individual’s ability to pay. The actual governance structure of the halfway
houses will need to be discussed and decided upon by relevant parties (MoSA,
UN Women, Mehwar Centre, etc.). Because half-way houses generally require
less external support than women’s shelters, consistent financial support is
considered by the evaluators to be of utmost importance. For low risk cases, it
would be ideal if the women could reintegrate in areas that provide the safest
atmosphere possible.
o Follow up- Upon reintegration, effective networking and partnerships with key
national actors should be established. Those partners will be responsible for
ensuring long-term legal, financial and technical sustainability of the services
provided by Mehwar Centre to the women beneficiaries who were reintegrated
in society. This also needs to be accompanied by a capacity building program
to the community based organizations that will take the responsibility of the
follow up after sheltering in Mehwar.
o Risk assessment- Risk assessment remains a weak link in the reintegration
process. There is a need for more systematic assessments and agreement
among the key stakeholders working with Mehwar on the main indicators of
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safety after leaving Mehwar. Capacity building and trainings on risk assessment
should target the staff of the key stakeholders – namely, MoSA, police and
Mehwar staff.
•

Establishment of laws to protect women victims of violence
o It is recommended that MoSA put more effort into developing legislation and
regulations that would fill the current legal gaps and would provide more
protection and security for women victims of violence in the oPt. Efforts should
also be made to enforce – to a full extent – the laws that are currently in place.
Furthermore, it is recommended that MoSA utilize the direct experience of
Mehwar – in regard to addressing the needs of women victims of violence – to
inform the development of protection laws.

•

Increase community awareness of Mehwar and other sheltering centres
o Efforts should be made to publicize and increase awareness – at the community
and national level – of the existence of sheltering centres in the oPt. Media
and visits by public officials should be considered an option for raising the
public profile of these centres.
o It is recommended that trainings be provided to youth on the topic of genderbased violence. Awareness-raising among youth will help alter the culture of
acceptance surrounding gender-based violence in Palestinian society.

•

More shelters should be established in the oPt
o There is clearly a demand for shelters such as Mehwar in the oPt. It is
recommended that efforts be made to utilize the Mehwar model to establish
more shelters as needed.

5.3 Recommendations at the Program Level
•

Scale up the technical assistance components that target law enforcement
agencies (judges and family protection unit)
o The interviews with the judges and Police Family Protection Unit showed the
importance of providing them with technical assistance and training; this would
ensure they are able to provide the best support possible to women victims of
violence in the oPt. It is recommended that future UN Women programs scale
up the technical assistance that targets law enforcement agencies as well as
judges in terms of sensitization to the cases of violence against women.
o Consider piloting a court system to deal with women victims of violence
including technical assistance and training, improving and making adjustments
to premises to ensure privacy and so that victim and perpetrator do not
interact, and working with the Judiciary Training Department to develop a
curriculum on issues of violence against women.
o A comprehensive program can be developed that targets all staff at the
courts, because women victims of violence interact with many staff members
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at the courts and not only the judges. The program can target the judges of
Sharia courts, Heads of First Instance courts in different governorates, general
prosecutors and their deputies, heads of sections at the courts, staff of family
counselling units at the courts, and the clerks and the support staff. The way
they deal with the women in courts is important and can make a difference in
the cases. This national program can be implemented in phases. UN Women
has a good experience and can bring the needed partners to provide the
technical assistance.
•

Continue to build capacity of Mehwar staff
o It is important that Mehwar staff be continuously provided with technical
support by psychologists and with skills and capacity building trainings by
national and international experts.

•

More psychological services should be provided by the Centre and well
integrated into the Centre’s treatment program
o It was suggested by Mehwar consultants that at least one full time psychologist
works at the Centre at all times and that two social workers are assigned to the
night shifts.

•

Improve Mehwar Centre securityo Due to the challenging nature of sheltering women victims of violence and in
part to the socio-cultural context of the oPt, the Mehwar Centre is inherently in
need of methodical security strategies and enforcement; thus, it is important
that steps continue to be taken to ensure the security of Mehwar beneficiaries
and staff at all times.
o Internally, divide the building and beneficiaries into different sections based
on type of violence, time at Mehwar, and age. This would minimize the effects
of the cases on each other10.

•

Improve capacity of Mehwar lawyers in Sharia Law
o It is recommended that Mehwar lawyers be continuously provided with
training, be eventually licensed in Sharia Law, in order to ensure that they
are able to provide the best services possible to their clients. Lawyers should
put more effort into better preparing women victims of violence for court
proceedings.

•

Improve reintegration services and procedures
o It is recommended that Mehwar put more effort into preparing women victims
of violence for reintegration. These enhanced services and procedures should
focus on:
•

Improving the risk assessment process;

10 Almost all stakeholders – including some judges – that participated in the evaluation process offered this
recommendation to the consultants.
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•

•

Customized pre-discharge preparatory training;

•

Increased frequency and quality of beneficiary follow up activities.

Improve the documentation and filing system
o it is recommended that Mehwar continues the efforts of establishing the
computerized database and filing system. In addition, documentation of
the case management among the stakeholders handling the case need
improvement and additional capacity building.

•

Formalize and streamline referral and admission guidelines

•

Establish annual and monthly evaluation plans for Mehwar

•

Mobilize more employment opportunities for women
o It is recommended that efforts be made to generate more employment
opportunities for women, particularly for women victims of violence who are
attempting to reintegrate back into Palestinian society.

•

Establishment of support groups for sheltered and formerly sheltered
women victims of violence
o It is recommended that efforts be made by Mehwar to establish support groups
for women victims of violence both within Mehwar and in the surrounding
community. Facilitating beneficiary participation in online support groups
with women from other MENA countries is also something that should be
considered.

•

Enhance women’s access to entertainment facilities
o Efforts should be made to enhance women’s access to entertainment facilities
outside of the Centre.
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ANNEX I:
Terms of Reference for Final Project Evaluation (UN Women)
1. Background and Purpose of the Evaluation
What is the Mehwar Centre project?
The Mehwar Centre project is funded by the Government of Italy since 2004 and
aims at establishing a pilot, national, multipurpose centre which intends to address
the phenomenon of violence against women in a holistic way, based on a gender
perspective and on human rights principles. Following this vision, since its inauguration
in February 2007, the Mehwar Centre has worked on prevention of violence against
women - while promoting a culture of gender-sensitive, violence-free family relations
- as well as protection and empowerment of women and children victims, and has
advocated for the adoption of national normative frameworks ensuring women
victims the right to live in safety and dignity, while ending impunity for perpetrators
of violence. In specific, the Mehwar Centre provides integrated services for women
victims of violence (with their children) including, yet not being limited to, safe
accommodation; social counselling and solidarity; psychological support; legal
advice and representation in court; referral for medical treatment; support towards
safe reintegration into society. The Centre also carries out prevention and advocacy
programmes with families in difficulty and with the society in general, and it organizes
cultural and recreational activities targeting the local community. Governmental and
non-governmental, national and international partners worked tirelessly over the
past 10 years to realize successfully this goal. Since September 2008, the project is
executed by the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), which is
now the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
(UN Women), in partnership with the Palestinian Ministry of Social Affairs.
What is the type of evaluation required and why?
The final evaluation of the Mehwar Centre project is mandatory and impact-oriented
as foreseen in the project document agreed upon with the Italian Cooperation.
According to the developed logical framework, UN Women is committed to plan and
organize jointly with the Italian Cooperation a final project evaluation “summarizing
project activities and impact of activities”. UN Women will abide by its corporate
evaluation policy and guidelines to ensure quality criteria for the evaluation process
and report, highlighting relevance, effectiveness, efficiency, sustainability and impact
of the implemented project.
UN Women has extensive experience, worldwide, in advocating to end violence
against women and, through its programmes and technical expertise, supports
countries in upholding their standards to international human rights, while ensuring
that women and girls victims of violence benefit from immediate and effective
protection. Accordingly, UN Women Strategic Plan developed for the period 20112013 (UNW/2011/9) highlights that “to prevent violence against women and girls
and expand access to services” is one of its core goals. The Strategic Plan specifies that
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“UN Women will track the contribution of the United Nations system to supporting
countries, at their request, to introduce national legislation, develop multi-sectoral
national action plans and expand the range and outreach of “one stop” services,
increase responsiveness of the justice system, and adopt minimum standards for the
service delivery.”
In line with this strategy, UN Women Executive Director Michelle Bachelet, on the
occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women,
November 23, 2011, stated that “UN Women is spearheading a global initiative to
provide women and girls with universal access to critical support in situations of
violence”, and launched a policy agenda called “16 steps to end violence against
women”. The agenda emphases that “at a minimum, women’s and girls’ emergency and
immediate needs should be met through free 24-hour hotlines, prompt intervention
for their safety and protection, safe housing and shelter for them and their children,
counselling and psycho-social support, post-rape care, and free legal aid to understand
their rights and options” (point 6)
Promoting a holistic approach to the problem and within the context of multi-sectoral
national action plans, UN Women identifies the action-oriented concepts of “universal
access” and “quality standards” with reference to the delivery of anti-violence
services, as essential to achieve effectiveness of responses to combat violence against
women.
What are the evaluation’s key objectives?
Objective 1: To assess the impact of Mehwar Centre services on the primary target
group, women and children victims and survivors of violence, as well as on families in
difficulty while focusing on the victims’ benefit.
•

With referring to women victims’ “benefit” we mean the combination of long-lasting
safety and security, durable enjoyment of social and legal rights and growth in social
status (which includes, without being limited to the acquisition of life and vocational
skills, the development of gender-based self and social awareness, the achievement
of social inclusion, the access to and ability to benefit from opportunities);

Objective 2: To assess the impact of the Mehwar Centre project on the development
of systems and knowledge hubs for the protection of women victims of violence;
•

With referring to “systems” we include without being limited to normative
frameworks, procedures, guidelines, coordination mechanisms, supervision
mechanisms, best practices and tools which are implemented on a national
level for the purpose of operating anti-violence centres (shelters) or specifically
by the Mehwar Centre, and concern administrative, management, policy and/or
technical spheres.

Objective 3: To assess the impact of the Mehwar Centre project on the creation of
quality standards for shelters services;
•

With referring to “quality service delivery” we include regular provision of
services, stable professional performance, application of professional and ethical
internationally recognized standards, prioritization of beneficiaries’ needs and
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rights, ability to deal with crises, risks and external challenges with corporate
actions, room for developing and piloting innovation.
Objective 4: To assess the impact of the project partners contribution, namely UN
Women, MoSA and Differenza Donna according to their roles and responsibilities, in
consolidating the Mehwar Centre operation upon human rights-based professional
standards.
How will the evaluation results be used? Who are the key users?
The evaluation results will be utilized by:
1. UN Women:
a. To augment and maximize the provision of technical support to the
Palestinian Authority, based on the development of a specialized knowledge
hub on anti-violence centres in the oPt, for developing a national women’s
protection system based on human rights and gender equality principles;
b. To support the process of modeling anti-violence services in the Middle East
based on the Mehwar Centre experience.
2. Ministry of Social Affairs:
a. To identify modalities for the elaboration, codification and implementation
of a national protection system based on human rights and gender equality
principles;
b. To provide effective support to the Mehwar Centre while promoting quality
standards of service delivery.
3. The Mehwar Centre:
a. To improve the Centre’s performance;
b. To contribute to the development of rights based protection system.
4. The donor community and other development agencies:
a. To inform their intervention in the field based on the current status of the
women’s protection system in the oPt.
5. VAW-specialized technical assistance providers:
a. To inform their support to the Mehwar Centre, as well as to other antiviolence centres in the oPt, while taking into account successful modalities,
emerging protection issues and crucial areas of expertise.

2. Context of the Mehwar Centre Project
An increased commitment by the Palestinian Authority to end violence against women
has come to evidence throughout the past ten years, following the start-up of the
Mehwar Centre project (2004). In 2004 the Palestinian Authority established the
Ministry of Women’s Affairs with the mandate to develop national policies to improve
gender equality and women’s empowerment, including women’s protection. In 2005
the first pilot Family Protection Unit was established within the Palestinian Civil Police
involving Police officers who were previously trained within the framework of the
Mehwar anti-violence Centre project. In 2008 a National Committee to Combat Violence
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Against Women, counting representatives of all concerned governmental and nongovernmental parties was formed by decision of the Palestinian Cabinet of Ministries.
In March 2009, in line with international obligations, the Convention for the Elimination
of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) was endorsed through a
presidential decree. While aware of the special status of the Palestinian Authority
(PA), which does not allow the Authority to sign and ratify International Conventions,
the Decree signed by the PA President represents an important step forward in the
full recognition of women’s human rights in the oPt and a tool for gender advocates
and women’s organizations to lobby in a stronger way at the level of governmental
institutions for the implementation of the same rights embedded in CEDAW.
In 2010, responding to the UN third Millennium Development Goal (MDG) which calls for
gender equality and women’s empowerment, a National Strategic Plan for Combating
Violence against Women was prepared by the Palestinian Ministry of Women’s Affairs
with the technical support of UNIFEM, afterwards UN WOMEN. The Strategic Plan was
endorsed by the Palestinian Cabinet of Ministries on 11 January 201111 2becoming the
first example of such initiatives in the Arab Region. The significance of the Strategic
Plan lies in its provision of a general framework to mainstream and regulate work
on combating violence against women into the line ministries, as well as among the
various national parties. The main themes identified as priorities in the struggle against
violence are underlined below:
•

Promote protection and empowerment mechanisms for women violated by Israeli
occupation;

•

Promote a legal framework and institutional mechanisms to protect women from
violence;
Improve social protection and social support offered to women victims of violence;
Improve health services for dealing with cases of violence against women;
Change community perceptions of violence against women through promoting the
principles of violence prevention as part of the strategic direction of institutions
working on the protection of women’s rights;
Improve the system of legal protection, defense, and jurisdiction to the benefit of
women victims of violence.

•
•
•
•

According to the National Strategic Plan to Combat Violence against Women,
anti-violence centres are defined as «temporary places to provide security, legal
protection, medical, psychological, and social care to women exposed to violence and
to provide the women with counselling and self and economic empowerment offered
by specialists in the fields of psychological, social, legal, and economic counselling in
order to rehabilitate the women and allow them a chance to assume job positions in
the society». Based to their mandates and resources, anti-violence centres may also
carry out prevention and advocacy programmes with families in difficulty and with the
society in general.
11 Decision of the Palestinian Cabinet of Ministries n 13/79/01
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3. Description of the Mehwar Centre Project
What are the Mehwar Centre Project objectives?
The Mehwar Centre has been established within, while contributing to the realization
of, the above national policy framework related to women’s protection. Within this
context, and in accordance with UN Women strategic goal of providing women and
girls with universal access to critical support services in situations of violence, while
ensuring minimum quality standards for anti-violence service delivery, the Mehwar
Centre project has aimed to achieve the following outputs under the current project
phase (September 2008-April 2012):
1. Improve physical and psychological health conditions among victims of violence
hosted in the shelter;
2. Build up legal knowledge, in addition to social and life skills for protected women
and minors’ reintegration in the society;
3. Reduce incidence of violent behaviors against women and children;
4. Increase social engagement in the promotion and respect of women and children’s
human rights.
What is Mehwar Centre Project theory of change?
Mehwar project’s vision of change is grounded on two main concepts:
a. Violence against women is a social problem entailing a public responsibility;
b. Ending violence against women entails the application of an Integrated Framework
of Action including:
o To establish and run multi-service, public, specialized centres combining
prevention, protection and empowerment programs;
o To jointly pursue protection of women victims of violence and ending impunity
for perpetrators of violence;
o To conceive public responsibility towards women victims of violence as
extended from protection to dignified reintegration in the society;
o To advocate for women’s human rights linking women’s needs and resources
with laws, policies, programs;
o To focus on documentation and data analysis to delve root causes of violence
against women;
o To address the society as a whole tailoring responses to different needs;
o To work in joint venture between Go and Ngo, national and international partners;
What women’s rights Mehwar Centre is intending to support/reinforce?
The Mehwar Centre operates within the main framework of the Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination (CEDAW).
According to General Recommendation n. 19 issued by the Committee on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women established upon the
CEDAW convention:
“Gender-based violence is a form of discrimination that seriously inhibits women’s
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ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men. (…) These rights
and freedoms include:
a. The right to life;
b. (The right not to be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment;
c. The right to equal protection according to humanitarian norms in time of
international or internal armed conflict;
d. The right to liberty and security of person;
e. The right to equal protection under the law;
f. The right to equality in the family;
g. The right to the highest standard attainable of physical and mental health;
h. The right to just and favorable conditions of work”
What capacities of rights holders to claim and duty-bearers to meet their obligations
the Mehwar Centre aims to enhance and how?
“States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic
and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full
development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them
the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of
equality with men” (CEDAW art.3)
While CEDAW established comprehensive obligations to States parties to eliminate
discrimination against women in all its forms, General Recommendation n.19 made
by the CEDAW Committee highlights specific obligations in regards to ending violence
against women.
With reference to the above mentioned Convention and General Recommendation,
the Mehwar Centre aims at reinforcing the following capacities of right-holders/dutybearers in the specified ways:
•
Women victims of violence to seek and timely receive protection:
o through activating a referral system where roles and responsibilities are
specified and clear;
o through enforcing the role of the Police in referring women victims of violence
to specialized protection centres, in adopting measures to prevent recidivism
of violence and to end impunity for perpetrators of violence;
o through providing sheltering opportunities;
o through raising women’s awareness about protection opportunities and
mechanisms;
o through providing legal representation in the courts;
o through advocating for fair trials, protection under the law and, in case of
discriminatory or lacking laws/procedures, for the creation/amendment of
laws/procedures inspired to women’s human rights and gender equality;
o through contributing in building institutional capacity to combat gender based
violence;
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•
o
o
o
o
o

o
o
o
•

o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
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Women victims of violence to claim legal and civil rights:
through raising women’s awareness about legal and civil rights, claiming
mechanisms, rights enjoyment’s implications;
through reinforcing women victims’ self-esteem, while helping them to
overcome their sense of guilt towards the experience of violence undergone;
through encouraging women’s self-determination;
through enhancing women victims’ psychological well-being and sense of
security;
through raising community awareness about the reality of violence against
women, its causes and implications, refusing stereotypes and stigmatization
of victims, developing community’s sense of responsibility towards combating
gender based violence and supporting its survivors;
through reinforcing and widening social supportive networks to victims of
violence and activating social resources;
through contributing in building institutional capacity to combat gender based
violence;
through contributing to the development of gender sensitive policies and
procedures in cooperation with concerned partners, while highlighting women
victims’ actual needs and claims;
Women victims of violence to claim motherhood’s responsibilities and rights,
including the right to protect their children from abusive partners or other
family members:
through reinforcing the self-esteem of mothers victims of violence;
through reinforcing trust and caring abilities within the relation between
mothers and children exposed to and/or victims of violence;
through raising women’s awareness about legal rights, claiming mechanism,
rights’ enjoyment implications;
through advocating for mothers’ rights upon recognition of the essential
mother-child relation for a healthy child development, and upon clear rejection
to grant caring rights to abusive fathers and relatives;
through advocating for the elimination of discriminatory laws/procedures;
through reinforcing the value of mothers’ testimonies in trials related to child
abuse;
through advocating for judiciary and investigation procedures respectful of
children cognitive and emotional capacity and acknowledging post traumatic
stress disorders in cases of child abuse;
Women victims of violence to pursue their psycho-physical well-being, while
claiming to express their traumas in a safe and non-judgmental environment:
through providing specialized psychological support, which take into
consideration the specificity of post traumatic stress disorders deriving from
the experience of violence;
through facilitate access to health care;

o through sensitizing medical staff to the phenomenon of violence against
women, their causes and implications;
o through providing a 24 hours counselling setting, within the shelter, for the early
recovery stage, where women victims of violence can safely express their traumas
and be supported by professional staff to elaborate and overcome them;
o through advocating for judiciary and investigation procedures acknowledging
women victims’ post traumatic stress disorders, and considering those as a
legitimate testimony (also through validating psychologists’ and/or medical
reports) in trials related to violence against women;
o through giving maximum credit and credibility to women victims’ requirements
for their safety and well-being;
o through supporting women victims in identifying safe and healthy environment
alternative to the shelter;
o to support women victims in developing and realizing their own vision of a
safe and dignified future in accordance to their actual capabilities an to the
available resources;
o to support women victims in identifying and engaging supportive figures
(within and/or outside the family framework) who can offer them protection,
care and solidarity;
•
Family members to pursue their well-being when facing difficulties in their
relationship, yet clearly willing to reject violence:
o through raising gender sensitivity and awareness about the value of gender
equality among family members;
o through raising awareness within the family about family members’ abilities/
potentials to offer mutual understanding, support, care and respect;
o through raising awareness about gender based violence, its causes and
implications;
o through helping family members understanding each other’s needs and rights;
•
Police and Security Forces to protect women and children victims of violence,
•
MoSA to ensure enjoyment of social and human rights to women and
children victims of violence and to facilitate women victims reintegration in
the society,
•
Courts to ensure enjoyment of legal and human rights to women and children
victims of violence:
o through contributing in building institutional capacity (while raising awareness
and transferring a gender-sensitive approach) to combat gender based violence;
o through supporting the creation of specialized teams within concerned
stakeholders to combat violence against women;
o through contributing in building a effective referral system (while clarifying
roles and responsibilities, informing institutions about women victims’ actual
needs and claims);
o through contributing to the development of gender sensitive policies and
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procedures (while informing stakeholders about women victims’ actual
needs and claims, and about community’s needs and potentials in terms of
prevention programs);
o through activating monitoring mechanisms to ensure proper implementation
of the Mehwar Centre services and to respond to upgrading needs;
It is important to also refer to the Palestinian Authority’s responsibility towards
modifying discriminatory social and cultural patterns that impede the effective
enjoyment of rights by women, while negatively affecting the implementation of
protection laws, policies and procedures.
CEDAW art.5 states in fact that: “States Parties shall take all appropriate measures to
modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to
achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which
are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on
stereotyped roles for men and women”.
Who are the key actors involved in the implementation of the Mehwar Centre project?
Project partners:
• Ministry of Social Affairs (Directorate General of Child and Family Protection,
District Offices, Financial Department)
• Mehwar specialized staff
• Differenza Donna NGO (responsible to provide technical assistance to Mehwar
Centre/project)
• UN Women oPt
Project stakeholders:
• Civil Police (Family Protection Units)
• Governorates
• NGOs working to end violence against women / civil society organizations
• Civil Courts (Prosecutors, Judges)
• Religious Courts
• Health Care and Mental Health Services
What is the Mehwar Centre project management structure?
Under the supervion of the UN Women oPt Head of Office, the project is managed
by a Project Manager, supported by a Technical Advisor on women’s protection. The
Ministry of Social Affairs established a “Mehwar Committee” composed by MoSA,
UN Women, Mehwar, local NGOs dealing with VAW and Civil Police Family Protection
Units, for the purpose of overall supervision of the Centre.
What is the Mehwar Centre project budget?
2,016,878.40 Euros
What is the geographical scope and time frame of the Mehwar Centre project?
West Bank
September 2008 – April 2012
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4. Scope of the Evaluation
What is the timeframe of the evaluation?
September 2008 – April 2012
What is the geographical coverage of the evaluation?
West Bank
What are the main themes explored by the evaluation?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consistency of the Mehwar Centre project implementation with given objectives
and expected results;
Consistency of Mehwar Centre project results with MoSA /PA policies, UN Women
strategic goals, Italian Cooperation development-to-cooperation strategy in the
oPt;
Effective prioritization of women victims of violence “benefit” by project partners;
Women victims of violence’s access to Mehwar protection and empowerment
services;
Families in distress’ access to Mehwar counselling services;
Capacity development of the Mehwar team in terms of VAW-specialization
advancement;
Existence and implementation of systems and tools ensuring quality standards of
anti-violence services;
Risks and constraints arisen from the project implementation (Have they been
addressed during the project by the partners, and how?);
Unforeseen /emerging protection issues identified during the project
implementation (Have they been addressed during the project by the partners,
and how?);
Roles and responsibilities of the Mehwar Centre project partners in achieving the
project goals, while contributing to the development of a multi-sectoral rightsbased national protection system for women victims of violence;
Roles and responsibilities of the Mehwar Centre project partners to enhance rightholders’ and duty-bearers’ capacity in terms of protection from violence against
women;
Effective implementation of UN Women-MoSA partnership agreement;
Cooperation and coordination among Mehwar Centre, the project partners and
main project stakeholders;
Empowerment /mobilization of gender equality advocates for achieving effective
women’s protection;
Existence of institutionalized monitoring and evaluation mechanisms;
Existence of institutionalized beneficiaries’ feedback system;
Existence of filing and documentation system.
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5. Evaluation Questions
According to UN Women Evaluation Guidance Notes, the key evaluation criteria are
relevance, effectiveness, efficiency, sustainability, impact. As previously specified
(Chapter 2) this evaluation is impact-oriented, and therefore “impact” is going to be
prioritized among the criteria.
Relevance:
Key Questions:
• Are the Mehwar Centre project objectives addressing identified rights and needs
of the target group(s) at the national level? How much does the project contribute
to shaping women rights’ priorities?
• Do Mehwar Centre project beneficiaries perceive that the Mehwar Centre is
responding to their needs and rights?
• Do the activities address the problems identified?
• Did the Mehwar Centre project face emerging /unforeseen women’s protection
issues? If yes, how were they addressed within the project framework?
• Is the Mehwar Centre project design articulated in a coherent structure?
Effectiveness:
Key Questions:
• What has been the progress made towards achievement of the expected outcomes
and expected results? What are the results achieved?
• What are the reasons for the achievement or non-achievement?
• What have been the main challenges in the implementation of effective protection
for women victims of violence?
• To what extent have beneficiaries been satisfied with the results?
• Is the Mehwar Centre project cost-effective, i.e. could the outcomes and expected
results have been achieved at lower cost through adopting a different approach
and/or using alternative delivery mechanisms?
• What is UN Women’s comparative advantage in designing and executing the
Mehwar Centre project?
• What is the Mehwar Centre project partners’ comparative advantage in
implementing the project;
• Does the Mehwar Centre project have effective monitoring mechanisms in place
to measure progress towards results?
• To what extent the objectives have been achieved, and do the intended and
unintended benefits meet fairly the needs of disadvantage women.
• What are the changes produced by the Mehwar Centre project on legal and policy
frameworks at the national and regional level?
• To what extent capacities of duty-bearers and rights-holders have been
strengthened?
• To what extent capacities of gender equality advocates have been enhanced?
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Efficiency:
Key Questions:
• What measures have been taken during planning and implementation to ensure
that resources are efficiently used?
• Have the outputs been delivered in a timely manner?
• Could the activities and outputs been delivered with fewer resources without
reducing their quality and quantity?
• Has UN Women’s managerial and technical support effectively facilitated the
delivery of the Mehwar Centre project?
• Has MoSA institutional, administrative and policy support effectively facilitated
the delivery of the Mehwar Centre project?
• Has Differenza Donna’s provision of technical assistance effectively facilitated the
delivery of the Mehwar Centre project?
• How does the Mehwar Centre project utilize existing local capacities of rightbearers and duty-holders to achieve its outcomes?
• To what extent have the systems applied to/adopted by the Mehwar Centre
supported the effective delivery of protection and empowerment services to
women victims of violence and families in distress?
Sustainability:
Key Questions:
• What is the likelihood that the benefits from the Mehwar Centre project will be
maintained for a reasonably long period of time if the project were to cease?
• Does the Mehwar Centre have an official and appropriate legal status? How does
this status support and protect the implementation of Mehwar vision and mission
in accordance to human rights and gender equality standards?
• Is the Mehwar Centre project supported by national/local institutions? Do these
institutions demonstrate leadership commitment and technical capacity to
continue to work with the programme or replicate it?
• Are requirements of national ownership satisfied?
• What operational capacity of national partners, also known as capacity resources,
such as technology, finance, and staffing, has been strengthened?
• What adaptive or management capacities of national partners, such as learning,
leadership, programme and process management, networking and linkages have
been supported?
• Do partners have the financial capacity to maintain the benefits from the Mehwar
Centre project? Do the available financial resources serve the preservation of
quality standards of Mehwar services delivery?
Impact:
Key Questions:
• What are the intended and unintended, positive and negative, long term effects of
the Mehwar Centre project?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To what extent can the changes that have occurred as a result of the Mehwar
Centre project be identified and measured?
To what extent can the identified changes be attributed to the Mehwar Centre
project?
To what extent did the identified changes contribute to the development of a
multi-sectoral, gender-sensitive and rights-based national protection system for
women victims of violence?
What are the positive and negative changes produced directly or indirectly by the
Mehwar Centre project on the opportunities of women victims and survivors of
violence?
What are the positive and negative changes produced directly or indirectly by the
Mehwar Centre project on Palestinian families with regards to women’s safety and
enjoyment of rights?
To what extent are the project benefits equally distributed among women victims
of (all kind of) violence in the oPt?
To what extent did the Mehwar Centre project succeed in advancing (innovating)
the provision of protection and empowerment services for women victims of
violence? How is “innovation” defined?
To what extent can the positive changes be up-scaled and replicated on a national
and regional level?
What is the evidence that the Mehwar Centre project enabled the rights-holders
to claim their rights more successfully and the duty-holders to perform their duties
more efficiently?
To which extent efforts have been successful to stop harmful and discriminatory
practices against women, ultimately to build a culture of zero-tolerance to violence
against women in the oPt?

6. Target groups of the Evaluation
What are the key parties to be involved in the final evaluation of the Mehwar Centre
project?
a. Direct and indirect beneficiaries:
•
women sheltered (addressing women recently hosted, women sheltered for
a long time, while highlighting age, type of violence and related protection
required);
•
supportive figures in the women’s surroundings (such as supportive family
members, class mates, colleagues, etc);
• beneficiaries of outreach activities;
b. Project partners:
• MoSA (Minister, Directorate General for Child and Family Protection,
Directorate General for Finance and Planning, District Offices)
• Mehwar Centre (team)
• UN Women oPt
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• Differenza Donna
c. The Donor:
d. Italian Cooperation
e. Main stakeholders:
• Palestinian Civil Police (Family Protection Units)
• Civil Courts, Sharia Courts, Christian Courts (Chief Judge, Attorney General,
judges’ working group on VAW)
• Women’s organizations, civil society organizations
• Mental health organizations / practitioners (Bethlehem Mental Hospital,
Palestinian Counselling Centre, Guiding and Training Centre), health care
organizations.

7. Elements of the Evaluation Approach
In regards to the evaluation approach, it is important to stress on the piloting nature
of Mehwar project: accordingly the evaluation team is invited to adopt an impact
oriented approach, rather than a comparative one.
Impact will be measured mainly through quantitative and qualitative data mostly
provided by Mehwar Centre, yet also by project partners and project stakeholders.
Qualitative data are considered particularly relevant to highlight levels and effectiveness
of enjoyment of human rights by women and children victims of violence.
Multi-sectoral and participatory approach is also considered crucial in the definition of
the evaluation methodology.
Within the delineated framework, key elements of the evaluation approach are
envisaged as follows:
• Analytical review of Mehwar Centre project related documents and agreements;
• Bilateral and group meetings with project partners, stakeholders, and donor;
• Focus groups / interviews with Mehwar team,
• Focus groups / interviews with Mehwar direct and indirect beneficiaries,
• Review of key policy documents and relevant PA international commitments;
• Collection and analysis of qualitative and qualitative data from Mehwar Centre
archive, as well as from project partners’ and stakeholders’ documentation.
Once selected the evaluation team, UN Women will request a detailed evaluation plan
with specification of the approach and methodology which is intended to be adopted
in accordance to the above mentioned guiding points

8. Ethical Code of Conduct
What are the key evaluation standards?
•

Participatory and inclusive
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gender sensitive
Rights-based
Ethical
Quality and credibility
Clarity and transparency
Independence and impartiality
Utility
Intentionality

9. Expected Products
What are the expected results?
The evaluation results are expected to contain recommendations, addressing each key
party involved in the Mehwar Centre project, aiming to maximize existing resources
and mobilize new resources (including without being limited to policies, procedures,
technical tools and mechanisms, financial means, personnel) so as to allow the
Mehwar Centre to enhance and consolidate its performance based on human rights
standards, thus serving as a model for other anti-violence Centres in the oPt.
In this perspective recommendations should mention concrete steps for the partners
and the donor to contribute to:
• Increase women victims’ benefit in terms of protection and empowerment;
• Develop /consolidate normative frameworks and systems for women’s protection
based on human rights standards and gender equality principles;
• Further empower key national actors responsible to ensure long-term legal,
financial and technical sustainability of the Mehwar Centre.
What are the expected products?
a. Evaluation Methodology Paper;
b. Final Evaluation Plan;
c. Draft Evaluation Report including the above mentions results (to be discussed by
project partners, MoSA, UN Women, Mehwar, DD, together with the donor);
d. Final Evaluation Report to be structured as follows:
• Evaluation purpose
• Evaluation methodology
• Findings
• Lessons learnt
• Recommendations
What is the language requested in the evaluation process/products?
English and Arabic
What is the evaluation’s timeframe?
March – May 2012
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10. Composition, Skills and Experience of the Evaluation Team
The evaluation will be carried out by an external evaluator.
According to the developed Terms of Reference, the evaluator will comply to the
following requirements:
• University degree, preferably in Social Science;
• Senior (minimum five years) experience as researcher and/or evaluator and/or
trainer in the areas of social science, social change, and human rights. Specific
expertise in the field of gender and violence against women will be considered an
asset;
• Extensive knowledge and senior (minimum five years) professional experience in
applying qualitative and quantitative evaluation methods;
• Strong communication skills, oral and in writing. Ability to coordinate among and
communicate with diversified partners
• Strong analytical skills. Ability to identify and gather key information upon given
development project frameworks;
• Arabic mother-tongue; fluent spoken and written English;
• Previous working experience within the UN system will be considered an asset.

11. Selection Process and Contractual Arrangements
UN Women is responsible to select and enter into contractual agreement with the
evaluator, according to UN Women administrative procedures.
The selection process will be followed up by UN Women office team in the oPt, under
the overall supervision of the Head of Office, and in coordination with MoSA.
UN Women will advertise the consultancy, specifying the requirements for the
assignment.
UN Women oPt will nominate two representatives to participate in the Interview
Panel and will request MoSA to participate in the selection process assigning one
representative.
The Interview Panel will short list the received curricula and select at least three
candidates who meet the requirements, who will then be asked to submit a detailed
Evaluation Methodology paper, according to the action plan presented and the Terms
of Reference prepared by UN Women, and including timeframe for the assignment
and cost per working day.
After reviewing the Evaluation Methodology papers, UN Women will be responsible to
schedule interviews and contact the selected candidates.
Once entered into contract with the evaluator, UN Women will be responsible to
follow up the implementation of the action plan as agreed and to offer all necessary
technical, administrative and logistic support to the evaluator.
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ANNEX II:
Evaluation Tools (Qualitative and Quantitative Evaluation
Questionnaires)
Qualitative Evaluation Questionnaires
(1) - Guiding questions for key informant interviews
(Donor – Italian Cooperation)
Relevance:
1. How does Mehwar project fit within the Italian Cooperation objectives and
strategy globally and specifically, in the oPt?
2. Do you think the Mehwar project contributes to the Palestinian National priorities
of combating violence against women?
Effectiveness:
1. To what extend do you believe that Mehwar is able to provide effective protection
to women and children subject to violence?
2. What do you think are the main challenges in the oPt in terms of providing
protection for women who have become victims of violence?
a.
Overall conservative culture/stigma?
b.
Overall weakness in the legal system and law enforcement
c.
Capacity of the Centre (human resources, physical and financial resources etc).
d.
Lack of specialized services/expertise
e.
Occupation /internal political instability
Efficiency:
1. What has been, in your opinion, the added value/comparative advantage of the
project partners’ contribution :
a.
UN Women
b.
MoSA
c.
Differenza Donna
2. As a donor, were you satisfied with the following:
a.
Level of engagement with the implementing partners,
b.
Awareness of progress and implementation,
c.
Quality of reporting,
d.
Timing of implementation (delays etc),
e.
Cost-effectiveness of implemented activities,
Impact:
1. What are, in your opinion, the intended and unintended, positive and negative,
long term effects of the Mehwar Centre project?
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a.
b.
c.
d.
e.

Protection of women subject to VAW
Creating a transferable model to other Shelters in oPt
Social change within the Palestinian society
Change at the policy level
Other…

Sustainability:
1. What do you think is the best option for long-term sustainability of the Mehwar
Centre and why?
2. Is the Italian government interested in continuing its support to Mehwar or to
other similar initiatives in oPt?
3. Do you think the Centre should remain fully governmental or a semi-governmental
option would be more suitable? Why?
4. What is the likelihood that the benefits from the Mehwar Centre project will
continue if/when the external funding (Italian) were to cease?

(2) - Guiding questions for key informant interviews
(UNIFEM and the Italian Technical Partner – Differenza Donna)
Background:
1. When was UNIFEM /Differenza Donna brought on board?
2. What role did you play in terms of the management / the technical capacity
building of the Centre?
3. What roles do they have now?
Relevance:
1. How was the need for a women’s shelter (Mehwar) identified?
2. Who were the International and Local partners during the identification phase?
3. What was the role/relationship with MoSA then?
4. Do you think the Mehwar project contributes to the Palestinian National priorities
of combating violence against women?
Effectiveness:
1. Are the Mehwar Centre project objectives addressing identified rights and needs
of the Centres’ beneficiaries and the target groups?
2. To what extend do you consider Mehwar able to provide effective protection to
women and children subject to violence?
3. What have been the main challenges in terms of effectively protecting women
who have been victims of violence?
a.
Conservative culture/stigma?
b.
Overall weakness in the legal system and law enforcement?
c.
Capacity of the Centre (human resources, physical and financial resources
etc).
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d.
Lack of specialized services/expertise
e.
Occupation /internal political instability
4. How would you assess the role and composition of the Centres’ steering committee?
5. What do you think are the main, concrete results of the technical assistance
provided by Differenza Donna?
6. How would you assess the relationship between Mehwar and the key stakeholders/
partners? Do they demonstrate leadership commitment and technical capacity to
continue to work with the program or replicate it:
a.
Police and law enforcement agencies?
b.
Sharia court system?
c.
Civil court system
d.
Other NGOs that can complement the services of the Centre?
e.
Other national initiatives of similar nature (Takamol of WCLAC, Child
Protection Forum, etc)
f.
Governorates?
g.
MoSA Ministry and district offices staff?
h.
Health care system
Efficiency:
1. What has been the added value/comparative advantage of the following:
a.
UN Women’s managerial and technical support,
b.
MoSA institutional, administrative and policy and,
c.
Differenza Donna’s provision of technical assistance
2. To what extent have the systems/policies and procedures applied to/adopted
by the Mehwar Centre supported the effective delivery of protection and
empowerment services to women victims of violence and families in distress?
a.

How would you assess the overall capacity of the Centre? What is lacking?
How would you rate the following?
b.
Social counselling services
c.
Sheltering service
d.
Outreach services Technical supervision to support staff
e.
Legal services
3. How would you assess the overall efficiency of the Centres’ delivery of services?
a.
b.
c.

Sheltering (capacity to deal with all kinds of violence)
Monitoring and follow p of the cases during and after sheltering (including
measuring impact of the interventions)
Outreach and awareness raising

Impact:
1. Overall, how would you assess the impact of the Mehwar Centre?
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2. What are the intended and unintended, positive and negative, long term effects of
the Mehwar Centre project?
a.
Protection of women subject to VAW
b.
Creating a transferable model to other Shelters in oPt
c.
Social change within the Palestinian society
d.
Social change at the Policy level
3. To what extent did the identified changes – attributed to the Mehwar Centre
project –contribute to the development of a multi-sectoral, gender-sensitive and
rights-based national protection system for women victims of violence?
4. What are the positive and negative changes produced directly or indirectly by the
Mehwar Centre project on the opportunities of women victims and survivors of
violence?
a.
Psychological recovery
b.
Successful re-integration in society
c.
Employment options
5. What are the positive and negative changes produced directly or indirectly by the
Mehwar Centre project on the Palestinian society with regards to women’s safety
and enjoyment of rights?
6. To what extent did the Mehwar Centre project succeed in advancing (innovating)
the provision of protection and empowerment services for women victims of
violence?
7. To what extent can the positive changes (produced by the centre) be up-scaled
and replicated on a national and regional level?
8. Is there evidence that the Mehwar Centre project enabled women to claim/
exercise their rights?
9. To what extent have efforts to stop harmful and discriminatory practices against
women been successful (to ultimately build a culture of zero-tolerance of violence
against women in the oPt)?
Sustainability:
1. How would you assess the current governance structure and the official/legal
status of the Mehwar Centre?
2. What are the benefits of the Regulation for Protection centres for Women Victims
of violence (NIZAM) that was ratified by the cabinet in 2011?
3. Does NIZAM have an impact on Mehwar’s work/services?
4. Regarding the transition of the governance of the centre from an NGO/INGO
initiative to a governmental centre:
a.
Why exactly do you believe that this transition took place?
b.
What is the relationship with MoSA now? Before?
5. What do you think the best options are for sustaining the Centre?
6. Do you believe that the Centre will remain functional if external funding if external
finding were to cease?
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7. Are requirements of national ownership satisfied (staffing, finance, networking,
maintaining quality standards, clear roles and responsibilities and referral system)?
8. What operational capacity of national partners, also known as capacity resources,
such as technology, finance, and staffing, has been strengthened by the Mehwar
Centre project?
9. What adaptive or management capacities of national partners, such as learning,
leadership, program and process management, networking and linkages have
been supported by the Mehwar Centre project?
10. Do partners have the financial capacity to maintain the benefits from the Mehwar
Centre project?
a.
Do the available financial resources serve the preservation of quality
standards of Mehwar services delivery?

(3) - Guiding questions for key informant interviews
(Ministry of Social Affairs - MoSA)
A. Minister of Social Affairs:
1. Please explain the importance of having protective shelters in oPt.
2. What role did MoSA have in facilitating the development of the Mehwar Centre?
3. To what extent does Mehwar Centre contribute to the Palestinian National
priorities of combating violence against women?
4. In your opinion, to what extent is the idea of the shelter accepted by Palestinian
society?
5. What have been the achievements / challenges facing Mehwar Centre in terms of
stigma placed on women who are (or have been) sheltered by the Centre?
6. Regarding the transitional phase of the governance of Mehwar Centre from NGO/
INGO initiative to a governmental Centre, what are the:
a.
Advantages
b.
Challenges
7. It is our understanding that there is a lawyer assigned to review the legal
framework/status of Mehwar Centre; some of the project partners suggest a
semi-governmental scenario:
a.
What are your feelings on this?
b.
What are the perceived advantages and disadvantages of a semigovernmental scenario?
8. What do you think was the added value/comparative advantage of the following
partners:
a.
Italian Cooperation as a donor,
b.
UN Women’s managerial and technical support,
c.
Differenza Donna’s provision of technical assistance
9. How would you assess Mehwar Centre’s ability to provide effective protection to
women subject to violence?
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10. Did Mehwar Centre create a national model that is comprehensive, multistakeholder and rights based for protection from violence that can be transferred
to other Shelters or future ones?
11. How is MoSA working with other National Stakeholders (GOs and NGOs) to ensure
women and children are protected from violence?
12. What role does MoSA play in coordinating similar efforts at a national (Takamol of
WCLAC, women protection forum etc)?
13. The NIZAM was ratified by the cabinet in 2011, how does this affect Mehwar and
other Shelters?
14. Overall How would you evaluate the work of Mehwar; in terms of:
a.
Rehabilitation and trauma management,
b.
Re-integration of victims in society,
c.
Provision of job opportunities,
d.
Raising public awareness on issues of VAW.
15. How would you evaluate the overall capacity of Mehwar Centre (human resources,
financial, premises etc)?
16. What is the sustainability of the Centre beyond the external funding? Is there any
commitment to finance the Centre from the national budget other than the salaries?
17. What are your future strategies/directions to strengthening the work of Mehwar?

B. Family protection Unit (Head, Staff and District Staff):
Relevance:
1.
2.
3.
4.

In your opinion, how important is Mehwar Centre and its role in Palestinian society?
To what extent there is the Centre accepted by Palestinian society?
What sort of overall achievements can be attributed to the Mehwar Centre?
Has the Centre helped change social perceptions of women who are subject to
violence?
5. Do the services provided by the Centre and activities implemented address the
problems and needs of beneficiaries?
Effectiveness:
1. How would you assess Mehwar Centre’s ability to provide protection to women
subject to violence?
2. To what extent did Mehwar Centre create a national model that is comprehensive,
multi-stakeholder and rights based for protection from violence? Can this model
be duplicated?
3. How is MoSA working with other National Stakeholders (GOs and NGOs) to ensure
that women and children are protected from violence?
4. From your institution’s angle, what have been the main challenges facing the
Mehwer Centre?
5. What have been the challenges and achievements of your institution’s cooperation
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with the Mehwar Centre?
6. Did the Mehwar Centre project face emerging /unforeseen challenges?
a.
If yes, how were they addressed within the project framework?
b.
What is MoSA’s role addressing these issues/challenges?
7. What exactly is the comparative advantage (as a governmental body) of
implementing the Mehwar Centre project?
8. What are the specific roles of MoSA district staff in the referral and follow up of
the cases?
a.
What have been the achievements or innovative approaches applied to
ensure protection – during and after sheltering?
b.
Challenges faced (protection, logistics, costs etc.)?
9. How would you assess the coordination between MoSA and other stakeholders?
(Specific examples).
10. Does the Centre meet the needs of women in need?
a.
Is the Centre able to protect women from varying types of violence?
11. What sort of impact/influence has the Centre had on the legal and policy
frameworks at the national and regional level?
12. Did you receive any specific training regarding Shelters, referral, and follow up (of
cases)?
a.
Who facilitated this training?
b.
How effective were the training courses you received?
c.
What additional skills/training courses you still need?
Efficiency:
1. In your opinion, what has been the added value/comparative advantage of the
following:
a.
UN Women’s managerial and technical support,
b.
MoSA institutional, administrative and policy and,
c.
Differenza Donna’s provision of technical assistance
2. To what extent have the systems applied to/adopted by the Mehwar Centre
supported the effective delivery of protection and empowerment services to
women victims of violence and families in distress?
a.
How would you assess the capacity of the Centre?
b.
Social counselling services
c.
Sheltering service
d.
Outreach services Technical supervision to support staff
e.
Legal services
3. What, if anything, is the Centre lacking?
4. Overall, how would you assess the efficiency in which the Centre provides services?
a.
Sheltering (capacity to deal with all kinds of violence)?
b.
Outreach and awareness raising?
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5. How does the newly ratified ‘NIZMAN’ affect your work/relationship with Mehwar?
Impact:
1. How would you evaluate the overall impact of the Centre to date?
Specifically:
a.
Rehabilitation and trauma management,
b.
Re-integration of victims in society,
c.
Provision of job opportunities,
d.
Raising public awareness on issues of VAW.
2. To what extent did the positive impact of the Mehwar Centre project contribute to
the development of a multi-sectoral, gender-sensitive and rights-based national
protection system for women victims of violence?
3. What are the positive and negative changes produced directly or indirectly by the
Mehwar Centre project?
a.
Psychological recovery?
b.
Successful re-integration in society?
c.
Employment options?
4. Has the Centre had an impact on Palestinian society; in terms of women’s safety
and enjoyment of rights?
Sustainability:
1. How would you assess the sustainability of the Centre beyond the external funding?
2. Is there any commitment to finance the Centre from the national budget other
than the salaries?
3. How would you assess the current governance structure and official/legal status
of the Mehwar Centre?
4. What is the best option for the future of the Centre (governmental, semigovernmental etc)?
5. In your opinion what can be done (is needed) to sustain and strengthen the work
of Mehwar Centre?

(4) Guiding questions for Interviews with Mehwar Staff and focus
groups with beneficiaries:
A. Interviews with (Director, Staff):
Background (specific to Mehwar Director):
1. How long have you been working at Mehwar?
2. What type of orientation/technical support did you receive after becoming the
director of the Centre?
3. Were you in the Centre when the transition took place from the Italian project to
the management of MoSA?
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a.
Advantages?
b.
Challenges?
Relevance:
1. How would you assess the overall relevance of the Mehwar Centre to the needs
of women in oPt?
2. To what extent does Mehwar Centre contribute to the Palestinian National
priorities of combating violence against women?
3. To what extent is the concept of the Centre accepted in Palestinian society?
Effectiveness:
1. Do you and your staff receive ongoing training, psychological support and capacity
building/technical assistance?
a.
What type of courses?
b.
Who provides this?
c.
How effective are the trainings?
2. How would you assess the Centre’s ability to effectively provide protection to
women subject to violence?
3. Do you believe that the Mehwar Centre has effectively created a national model that
is comprehensive, multi-stakeholder and rights based for protection from violence?
a.
Should the model be duplicated?
4. How is Mehwar working with other National Stakeholders (GOs and NGOs) to
ensure the protection of women and children from violence?
a.
What is (if any) the relationship between Mehwar and the other shelters
(i.e., Jericho emergency Centre, Nablus).
5. What have been the main challenges in the implementation of effective protection
for women victims of violence?
6. Did the Mehwar Centre project face emerging /unforeseen women’s protection
issues?
a.
If yes, how were they addressed within the project framework?
b.
What sort of role does MoSA play in the resolution of such issues?
c.
What is role of the Police and other law enforcement agencies in such
situations?
7. In your opinion which Police/security department should deal with issues of VAW?
8. How effective is the legal system (Sharia and other courts) in ensuring that women
and children subject to violence are effectively protected?
Efficiency:
1. How would you assess the case management process used at Mehwar Centre
(referral, sheltering, service provision, reintegration, follow up after sheltering..etc).
2. What type of documentation / database system is used by the Centre?
a.
How effective in terms of case management and follow up?
b.
In which ways can this be improved?
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3. In your opinion, what has been the added value/comparative advantage of the
following:
a.
UN Women’s managerial and technical support,
b.
MoSA institutional, administrative and policy and,
c.
Differenza Donna’s provision of technical assistance
4. To what extent have the systems applied to/adopted by the Mehwar Centre
supported the effective delivery of protection and empowerment services to
women victims of violence and families in distress?
5. How would you assess the overall capacity of the Centre? How would you assess
the:
a.
Social counselling services
b.
Sheltering service
c.
Outreach services Technical supervision to support staff
d.
Legal services
6. In your opinion how efficient are the services provided by Mehwer?
a.
Sheltering (capacity to deal with all kinds of violence)
b.
Outreach and awareness raising
7. How does the newly ratified Nizam affect your work at Mehwar?
8. What measures have been taken during planning and implementation to ensure
that available resources are efficiently used?
9. Could the activities and outputs delivered by the Centre have been more efficient?
Impact:
1. What are some of the main achievements of Mehwar?
2. How would you assess the overall impact of the services provided:
a.
Sheltering (specific examples: successful cases and those that were not
successful).
b.
Outreach activities.
c.
Media and public relations.
d.
Legal services.
3. How successful is the Centre at reintegrating women and children into society?
4. How would you assess the work of Mehwer in terms of employment services for
women and vocational training courses for women?
Sustainability:
1. To what extent is the Centre able to function without external funding?
2. Is there any commitment to finance the Centre from the national budget (other
than the salaries)?
3. Are you satisfied with the current governance structure (of Mehwar) and its
official/legal status?
4. What do you think the best options are and why (governmental, semi-governmental
etc)?
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5. In your opinion what is needed in order to sustain and strengthen the work of
Mehwar Centre?

B. Focus group with direct beneficiaries:
1. Overall, how would you assess the Mehwer Centre and its services?
2. In which ways has it helped you?
a.
Explain.
3. Please describe the process that brought you to the Centre (self, referral, family
members etc)?
4. Was it the first time that you decide to seek help or was referred for help?
5. How do you feel about the way Mehwar Centre dealt with your case?
6. Did you feel safe at the Centre?
7. Was your privacy protected?
8. [For those who had kids with them during sheltering], describe your experience.
9. How would you assess Mehwar staff?
a.
Professionalism?
b.
Helpfulness/Supportiveness?
10. How do you evaluate your experience with Mehwar?
11. How would you assess the Centre’s:
a. Immediate response to the trauma,
b. Psychological support,
c. Social support,
d. Legal assistance,
e. Social reintegration and building trust,
f. Job opportunities and training options (if applicable to the case).
12. What concept of “protection” meant to you?
13. [For those who left the Centre], how would you assess the follow up of Mehwar staff?
14. Were your expectations met by the Centre?
a. Explain.

(5) - Guiding questions for key informant interviews and focus groups
with Project Partners
(NGOs, Governorates, Sharia Courts, Prosecutors, Health institutions,
Police Department):
Background:
1. Please describe your relationship with Mehwar.
2. How long have you been working with Mehwar?
3. Has this relationship evolved?
a.
Explain.
4. What is the comparative advantage of your organization in supporting Mehwar?
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5. What type (if any) of orientation/capacity building did you receive on issues of
VAW and sheltering?
Relevance:
1. How important is it to have shelters such as Mehwar in oPt?
a.
Explain.
2. Is the concept of protective women’s shelters accepted by Palestinian society?
a.
Explain.
3. To what extent does Mehwar Centre contribute to the Palestinian National
priorities of combating violence against women?
a.
To what extend did it contribute to the advancement of your work against VAW.
4. Overall, how relevant is the Centre and its outreach programs to the actual needs
of women?
Effectiveness:
1. To what extent has the Centre effectively provided protection to women subject
to violence?
2. What has your organization done to contribute to the protection of women who
are subject to violence?
a.
Has this contribution increased the effectiveness of the Centre and its
objectives?
3. To what extent has the Mehwar Centre created a national model that is
comprehensive, multi-stakeholder and rights based for protection from violence?
a.
Can this model be replicated?
4. How would you assess the Centre’s ability to work with National Stakeholders
(GOs and NGOs) to ensure women and children are protected from violence?
a.
What sort of relationship does Mehwar have with other shelters (i.e., Jericho
emergency Centre, Nablus).
b.
Is Mehwar Centre linked to other national (e.g., Takamol, Tawasol, Protection
Network/s, etc).
5. What have been the main challenges in terms of effectively protecting female
victims of violence?
6. In your opinion how effective are the following bodies in terms of protection of
women and their rights:
a.
MoSA,
b.
Police Department,
c.
Sharia and other courts,
d.
Other NGOs providing complementary services,
e.
Governorates,
f.
Prosecutors,
g.
Health institutions.
7. Is there a referral system in place between your organizations and Mehwar?
a.
Explain.
8. From your institution’s angle, what have been the main challenges facing the
Mehwer Centre?
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9. What have been the challenges and achievements of your institution’s cooperation
with the Mehwar Centre?
Efficiency:
1. How would you assess the existing capacities of Mehwar and its staff:
a.
Social counselling services
b.
Sheltering service
c.
Outreach services Technical supervision to support staff
d.
Legal services
2. In your opinion how efficient is the delivery of the different services provided by
Mehwar Centre:
a.
Sheltering (capacity to deal with all kinds of violence)
b.
Outreach and awareness raising
3. How does the newly ratified Nizam affect your work with Mehwar?
Impact:
1. How would you assess the impact of the Centre on direct beneficiaries?
2. Did Mehwar Centre succeed in putting the issues of VAW on the agenda of decision
and policy makers?
3. Did Mehwar Centre services affect your perception/your organizational culture
towards issues of VAW?
a.
If yes, how was that reflected on the procedures, legal frameworks, etc?
Sustainability:
1. In your opinion, what is the probability that the Mehwar Centre will continue if
the external funding were to cease?
2. What are your thoughts on the current legal status of the Mehwar Centre?
3. In this regard, are the best options for the Centre and why (governmental, semigovernmental, private)?
4. Is the Mehwar Centre project supported by national/local institutions?
a.
Do these institutions demonstrate leadership commitment and technical
capacity to continue to work with the program or replicate it?
b.
Are requirements of national ownership satisfied?
5. What operational capacity of national partners (such as technology, finance, and
staffing) has been strengthened?
6. What adaptive or management capacities of national partners, (such as learning,
leadership, program and process management, networking and linkages) have
been supported by the Centre?
7. Do you (as a partner) have the financial capacity to contribute to the sustainment
of the Mehwar Centre project?
a.
Do the available financial resources serve the preservation of quality
standards of Mehwar services delivery?

108

(6) - Guiding questions for focus group with the Steering Committee of
the Shelters in oPt:
General Questions:
1. When was the steering committee established?
2. Who are the current members of the steering committee? According to the
regulation (Nizam), the steering committee is headed by MoSA and the following
representatives are the members: MOWA, General Union of Palestinian Women,
Director of Family Protection Unit- Police Department, Governorates of Bethlehem
and Nablus, WCLAC, PCC, PWWSD and Directors of Shelters.
3. Is the above composition sufficient?
4. Who assigned/invited those representatives to join the steering committee?
5. Is the current composition of the steering the same since its establishment?
6. What is the role of the steering committee?
a.
Consultative group?
b.
Decision making body?
c.
Licensing body?
d.
Does it get involved in case-management? When and why?
7. Does the new Nizam provide a clear mandate and roles and responsibilities to the
Steering committee?
Relevance:
1. How important is it to have shelters such as Mehwar in oPt?
a.
Explain.
2. Is the concept of protective women’s shelters accepted by Palestinian society?
a.
Explain.
3. To what extent does Mehwar Centre contribute to the Palestinian National
priorities of combating violence against women?
a.
To what extend did it contribute to the advancement of your work against
VAW.
4. Overall, how relevant is the Centre and its outreach programs to the actual needs
of women?
Effectiveness:
1. To what extent has the Centre effectively provided protection to women subject
to violence?
2. To what extent has the Mehwar Centre created a national model that is
comprehensive, multi-stakeholder and rights based for protection from violence?
a.
Can this model be replicated?
3. How would you assess the Centre’s ability to work with National Stakeholders
(GOs and NGOs) to ensure women and children are protected from violence?
a.
What sort of relationship does Mehwar have with other shelters (i.e., Jericho
emergency centre, Nablus).
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b.

Is Mehwar Centre linked to other national initiatives (e.g., Takamol, Tawasol,
Protection Network/s, etc).
4. What have been the main challenges in terms of effectively protecting female
victims of violence?
5. In your opinion how effective are the following bodies in terms of protection of
women and their rights:
a.
MoSA,
b.
Police Department,
c.
Sharia and other courts,
d.
Other NGOs providing complementary services,
e.
Governorates,
f.
Prosecutors,
g.
Health institutions.
Efficiency:
1. How would you assess the existing capacities of Mehwar and its staff:
a.
Social counselling services
b.
Sheltering service
c.
Outreach services Technical supervision to support staff
d.
Legal services
Impact:
1. 1. How would you assess the impact of the Centre on direct beneficiaries?
2. Did Mehwar Centre succeed in putting the issues of VAW on the agenda of decision
and policy makers?
Sustainability:
1. In your opinion, what is the probability that the Mehwar Centre will continue if
the external funding were to cease?
2. What are your thoughts on the current legal status of the Mehwar Centre?
3. In this regard, are the best options for the Centre and why (governmental, semigovernmental (national commission), private)?
4. Is the Mehwar Centre project supported by national/local institutions?
a.
Do these institutions demonstrate leadership commitment and technical
capacity to continue to work with the program or replicate it?
b.
Are requirements of national ownership satisfied?
5. Any final recommendations?
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Quantitative Evaluation Questionnaires
(1) Quantitative Questionnaire for Direct Beneficiaries:
1. Age:
2. Marital Status: (Circle One)

¨ Single ¨ Married

3. Governorate:
4. Location:
5. How long have you been/were
you sheltered:
6. Status:
¨ Currently sheltered

¨ Other__________

¨ Formerly sheltered

7. Were you referred directly to Mehwar or through deferent organizations?
a.
Referred Directly
b.
Referred through other organizations
8. Do you find it easy to access Mehwar Centre’s services and facilities?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
9. How did you first hear about the Mehwar Centre?
a.
From a doctor
b.
From the police
c.
From a friend
d.
From a family Member
e.
Other (Please Specify)__________
10. What type of violence brought you to use Mehwar Centre’s services and facilities?
a.
Physical abuse
b.
Psychological abuse
c.
Sexual violence
d.
Other (please specify)________
11. Who perpetrated the violence against you?
a.
Spouse
b.
Stranger
c.
Other family member
d.
Friend
e.
Community member
f.
Other (please specify)_____
12. Did your children stay/ stayed with you at the Mehwar Centre?
a.
Yes.
b.
No, I did not bring my children.
c.
No, I was not allowed to bring my children by my family.
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d.
No, I was not allowed to bring my children by the Centre.
e.
No, I don’t have children.
13. On a scale between 1-5, 5 being highly satisfied, and 1 being very unsatisfied;
overall, how satisfied are you with the services you received from Mehwar Centre?
a. 1
b. 2
c. 3.
d. 4
e. 5
14. The Mehwar Centre responds/responded to my needs and rights.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
15. The Mehwar Centre helps/helped me feel protected and safe from violence and
abuse.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
16. The Mehwar Centre team met my expectations for protection and support.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
17. The Mehwar Centre taught me more about my legal rights.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
18. The Mehwar Centre’s lawyers have helped me claim my rights and have my rights
recognized.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
19. The Mehwar Centre helped my family (or some members) to understand that
violence against women is not acceptable and that I deserve protection and respect.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
20. The Mehwar Centre helped me to identify my resources and to build my capacity
(through training, employment opportunities, voluntarism, other activities).
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
21. Do you currently receive support from the Mehwar Centre in terms of capacity
building and economic empowerment (check those that apply):
⃝⃝ ¨ Housing
⃝⃝ ¨ Cash assistance
⃝⃝ ¨ Training (List what kind) __________
⃝⃝ ¨ Support to complete school education
⃝⃝ ¨ Enrollment at university
⃝⃝ ¨ Enrollment at job (list what kind)___________
⃝⃝ ¨ Support to literacy
⃝⃝ ¨ Other (Please list) ____________
22. Did you receive support from other institutions while sheltered at Mehwar (check
those that apply)
⃝⃝ ¨ Police,
⃝⃝ ¨ MoSA,
⃝⃝ ¨ Courts,
⃝⃝ ¨ Health institutions,
⃝⃝ ¨ NGOs
⃝⃝ ¨ Other institutions…….
*** If you are no longer being sheltered by the Mehwar Centre (do not answer if you
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are currently being sheltered):
7. How often are you in contact with Mehwar staff?
a.
Once a year- or less
b.
Once every 4-6 months
c.
Once every 1-3 months
d.
Less than once a month
e.
Once a month
f.
Twice a month
g.
Three times a month
h.
Four times a month
i.
5 or more times a month
8. Do you still receive support from the Mehwar Centre?
a. Yes.
b. No
9. If yes, what kinds of support do you receive (check all that apply)?
⃝⃝ ¨ Housing
⃝⃝ ¨ Cash assistance
⃝⃝ ¨ Training (List what kind) __________
⃝⃝ ¨ Counselling (social/psychological/legal)
⃝⃝ ¨ Follow up (list what kind)___________
⃝⃝ ¨ Mehwar Activities
⃝⃝ ¨ Other (Please list) ____________
10. Did you receive support from other institutions while sheltered at Mehwar (check
all that apply).
⃝⃝ ¨ Police,
⃝⃝ ¨ MoSA,
⃝⃝ ¨ Courts,
⃝⃝ ¨ Health institutions,
⃝⃝ ¨ NGOs
⃝⃝ ¨ Other institutions…….
11. Have you been a victim of violence since leaving Mehwar Centre?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
12. While you were in the Centre or after leaving, did you participate in the
entertainment activities conducted by the Centre?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
13. If yes, please list which activities: ______________________________________
14. Did you find them helpful?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
15. Since leaving the Mehwar Centre, have you participated in any of the Centre’s
outreach activities in the community?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
16. If yes, please list which activities: _____________________________________
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(2) Quantitative Questionnaire for Indirect Beneficiaries (friends and

family members of victums):
1. Sex:
2. Age:
3. Marital Status:
(Circle One)
4. Governorate:
5. Location:
6. Relationship to
direct beneficiary of
the Mehwar Centre
project:
7. Status of direct
beneficiary:

¨ Male

¨ Female

¨ Single

¨ Married

¨ Other__________

¨ Family member (Please list what relation:_________) ¨
¨ Friend
¨ Co-worker
¨ Other (Please list:______________________)
¨ She is currently being sheltered ¨ She was formerly sheltered

8. How did you first hear about the Mehwar Centre?
a.
From the direct Beneficiary
b.
From a doctor
c.
From a police
d.
From a friend
e.
From a family member
f.
Other (please specify)_________
9. Do you know the circumstances that brought the direct beneficiary to use the
Mehwar Centre’s services and facilities?
a. Yes.
b. No
c. Unsure
(If yes, answer questions 10 and 11. If no or unsure, skip to question 12)
10. What type of violence brought her to use Mehwar Centre’s services and facilities?
(Circle all that apply)
⃝⃝ Physical abuse
⃝⃝ Psychological abuse
⃝⃝ Sexual Violence
⃝⃝ Other (Please list) ___________
11. Who perpetrated the violence against her? (Choose all that apply)
⃝⃝ You
⃝⃝ Spouse
⃝⃝ Other family member ________
⃝⃝ Friend
⃝⃝ Community Member
⃝⃝ Stranger
⃝⃝ Other (Please list) ______________
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**Circle the answer that best matches your opinion on the following statements:
12. I believe that the Mehwar Centre has helped protect the victim from abuse and
violence.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
13. I approve of the victim’s decision to go to the Mehwar Centre for shelter.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
14. I believe that the Mehwar Centre has responded to the needs of the victim.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
15. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that violence against
women is not acceptable and that the rights of women should be acknowledged.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
16. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that I have a
responsibility to protect my relative/friend/neighbor and pushed towards having
an active protective role.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
17. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that perpetrators of
violence are accountable in front of the law and that there is no justification for
exercising violence towards women or girls.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
18. I believe that the Mehwar Centre helped the victim’s family to understand that
violence against women is not acceptable and that their rights must be respected.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
19. I believe that the Mehwar Centre helped the victim’s community to understand
that violence against women is not acceptable and that they deserve protection
and respect.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
20. I believe that the existence of Mehwar Centre is important in the Palestinian
society for the protection of women and girls.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.

(3) Quantitative Questionnaire for Indirect Beneficiaries (Outreach

Activities) Questionnaire
1. Sex:
⃝⃝ Male
⃝⃝ Female
2. Age:

3. Marital Status: (Circle One)
⃝ Single
⃝
⃝⃝ Married
⃝⃝ Other__________
4. Governorate:
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5. Location:
6. How did you first hear about the Mehwar Centre? (Circle one)
a.
From a direct beneficiary
b.
From a staff member
c.
From a doctor
d.
From the police
e.
From a friend
f.
From a family member
g.
From a community organization (List which one:__________)
h.
Other (Please list:_________________)
7. Do you know anyone who has been sheltered at the Mehwar Centre?
a. Yes.
b. No
8. What type of activity put on by the Mehwar Centre have you attended? (Circle all
that apply)
⃝ Prevention program
⃝
⃝⃝ Advocacy Program
⃝⃝ Cultural Activity
⃝⃝ Recreational Activity
⃝⃝ Other (Please list: _____________________)
** Answer the following questions if you have attended a prevention program:
9. I believe that Mehwar Centre activities have taught me ways to prevent violence
in my family.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
10. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 9):
________________________________
11. I believe that Mehwar Centre activities have taught me ways to prevent violence
in my community.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
12. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 11):
________________________________
** Answer the following questions if you have attended an advocacy program:
13. I believe that Mehwar Centre activities have taught me more about women’s legal
rights.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
14. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 13):
________________________________
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15. I believe that Mehwar Centre activities have taught me the importance of
protecting women’s legal rights.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
16. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 15):
________________________________
** Answer the following questions if you have attended a cultural or recreational activity:
17. I believe that Mehwar Centre activities have made a positive impact on the
community I live in.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
18. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 17):
________________________________
19. I believe that Mehwar Centre activities have brought an increased community
awareness of the Centre and its sheltering activities.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
20. Exactly what particular activity or activities are you referring to above(question 19):
________________________________
21. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that violence against
women is not acceptable and that the rights of women should be acknowledged.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
22. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that I have a
responsibility to protect my relative/friend/neighbor and pushed towards having
an active protective role.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
23. I believe that the Mehwar Centre helped me to understand that perpetrators of
violence are accountable in front of the law and that there is no justification for
exercising violence towards women or girls.
a. Strongly agree.
b. Agree.
c. Disagree.
d. Strongly disagree.
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 113مركـز حمـور «التقييم النهائي للمرشوع »2012-2008

1313أعتقد بأن أنشطة مركز حمور قد علمتني املزيد عن احلقوق القانونية للمرأة.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1414بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)13
________________________________
1515أعتقد بأن أنشطة مركز حمور قد علمتني املزيد عن أمهية محاية احلقوق القانونية للمرأة.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
 .161616بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)15
________________________________
** أجب عن األسئلة التالية إذا كنت قد حرضت ً
نشاطا ثقاف ًيا أو ترفيهياً.
أثرا إجياب ًيا عن املجتمع الذي أعيش فيه.
1717أعتقد بأن أنشطة مركز حمور تركت لدي ً
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1818بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)17
________________________________
1919أعتقد أن أنشطة مركز حمور حققت وع ًيا جمتمع ًيا متزايدً ا باملركز وأنشطته اإليوائية.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
2020بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)19
________________________________
2121أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم أن العنف ضد املرأة أمر غري مقبول وأن حقوق املرأة جيب االعرتاف
هبا.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
2222أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم بأنني أحتمل مسؤولية محاية أقربائي/أصدقائي/جرياين والسعي من
أجل لعب دور محاية فعال.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
2323أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم أن مرتكبي العنف يتحملون املسؤولية أمام القانون وانه ليس من
تربير ملامرسة العنف ضد النساء والفتيات.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
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استبيان املستفيدين غري املبارشين (أنشطة التوعية)
		
أ) ذكر

ب) أنثى

1.1اجلنس:
2.2السن:
3.3احلالة االجتامعية( :ضع دائرة عىل واحدة)
ج) أخرى___________
ب) متزوج
		
أ) عازب
4.4املحافظة:
5.5املوقع:
6.6كيف سمعت ألول مرة عن مركز حمور؟ (ضع دائرة عىل واحدة)
 .أمن أحدى املستفيدات املبارشات
 .بمن أحد أفراد فريق العمل
 .جمن أحد األطباء
 .دمن الرشطة
 .همن أحد األصدقاء
 .ومن أحد أفراد العائلة
 .زمن أحد منظامت املجتمع (قم بإدراجها_________)		
 .حأمور أخرى (الرجاء إدراجها________________)
7.7هل تعرف أي شخص تم إيواؤه/ها داخل مركز حمور؟
أ) نعم ب) ال
 .88.8ما نوع النشاط الذي قدمه مركز حمور وحرضته؟ (ضع دائرة عىل كل اإلجابات املنطبقة)
أ) برنامج وقاية
ب) برنامج منارصة
ج) نشاط ثقايف
د) نشاط ترفيهي
هـ)أمور أخرى (الرجاء إدراجها___________________)
** أجب عىل األسئلة التالية إذا كنت قد حرضت برنامج وقاية:
9.9أعتقد بأن األنشطة التي يقدمها مركز حمور علمتني طريق ًة ملنع العنف يف أرسيت.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1010بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)9
________________________________
1111أعتقد بأن األنشطة التي يقدمها مركز حمور علمتني طريق ًة ملنع العنف يف جمتمعي.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1212بالضبط ما هو النشاط أو األنشطة املعينة التي ترجعها إىل املذكور أعاله (السؤال رقم :)11
________________________________
** أجب عىل األسئلة التالية إذا كنت قد حرضت برنامج منارصة:
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1212أعتقد أن مركز حمور قد ساعد عىل محاية الضحية من االعتداء والعنف.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1313أوافق عىل قرار الضحية بالذهاب إىل مركز حمور لإلقامة فيه.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1414أعتقد بأن مركز حمور قد استجاب الحتياجات الضحية.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1515أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم أن العنف ضد املرأة أمر غري مقبول وأن حقوق املرأة جيب االعرتاف هبا.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1616أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم بأنني أحتمل مسؤولية محاية أقربائي/أصدقائي/جرياين والسعي من
أجل لعب دور محاية فعال.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1717أعتقد بأن مركز حمور ساعدين عىل فهم أن مرتكبي العنف يتحملون املسؤولية أمام القانون وانه ليس من
تربير ملامرسة العنف ضد النساء والفتيات.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1818أعتقد بأن مركز حمور ساعد أرسة الضحية عىل فهم أن العنف ضد املرأة أمر غري مقبول وأن حقوقها جيب
احرتامها.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1919أعتقد بأن مركز حمور ساعد جمتمع الضحية عىل فهم أن العنف ضد املرأة أمر غري مقبول وأن املرأة تستحق
احلامية واالحرتام.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
هام يف املجتمع الفلسطيني من أجل محاية املراة والفتيات.
2020أعتقد بأن وجود مركز حمور ٌ
أوافق بشدة.
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أوافق.

ال أوافق.

ال أوافق بشدة.

االستبيان الكمي للمستفيدين غري املبارشين (أصدقاء/أفراد أرس الضحايا)
ذكر

أنثى

 .1اجلنس:
 .2العمر:
آخر__________
متزوجة
 .3احلالة االجتامعية( :ضع دائرة عىل واحدة) عازبة
 .4املحافظة:
 .5املوقع:
 .6العالقة التي تربط الشخص باملستفيدة فرد من أفراد األرسة (الرجاء إدراج نوع العالقة______)
صديق
املبارشة من مرشوع مركز حمور :
زميل عمل
عالقة أخرى (الرجاء إدراجها___________)
مقيمة بصورة سابقة يف املركز
مقيمة حال ًيا يف املركز
 	.7وضع املستفيدة املبارشة:
8.8كيف سمعت ألول مرة عن مركز حمور؟
 .أمن املستفيدة املبارشة
 .بمن أحد األطباء
 .جمن أحد مراكز الرشطة
 .دمن أحد األصدقاء
 .همن أحد أفراد العائلة
 .ومصدر آخر (الرجاء التحديد)__________
9.9هل تعرف الظروف التي أدت إىل جميء املستفيدة املبارشة الستخدام خدمات ومرافق مركز حمور؟
غري متأكد/ة
ال
نعم
(إذا كانت اإلجابة “نعم” ،أجب عىل السؤالني  10و ،11وإذا كانت “ال” أو“غري متأكد/ة” ،انتقل/ي إىل
السؤال رقم)12
1010ما هو نوع العنف الذي تسبب بمجيئها الستخدام خدمات ومرافق مركز حمور؟ (ضع دائرة عىل كل
اإلجابات املنطبقة)
 .أاالعتداء اجلسدي
 .باالعتداء النفيس
 .جالعنف اجلنيس
 .دأمور أخرى (الرجاء إدراجها_______)
1111من هو الشخص الذي ارتكب العنف ضدها؟ (اخرت كل اإلجابات املنطبقة)
 .أ أنت
 .ب الزوج
 .جفرد آخر من أفراد األرسة_______
		
 .دصديق
 .هفرد من أفراد املجتمع
 .وشخص غريب
 .ز أمور أخرى (الرجاء إدراجها)________
** ضع دائرة عىل اإلجابة التي تتوافق مع رأيك يف األمور التالية:
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2323كم مرة تتواصلني يف الغالب مع موظفي املركز؟
 .أمرة واحدة كل سنة أو أقل
 .بمرة واحدة كل  6-4أشهر
 .جمرة واحدة كل  3-1أشهر
 .دأقل من مرة شهر ًيا
 .همرة شهر ًيا
 .ومرتني شهر ًيا
 .زثالث مرات شهر ًيا
 .حأربع مرات شهر ًيا
 .ط 5مرات شهر ًيا أو أكثر
2424هل ال ِ
زلت تتلقني الدعم من مركز حمور؟
ال
نعم
2525إذا كانت اإلجابة “بنعم” ،فام نوع الدعم الذي تتلقينه (حددي كل اإلجابات املنطبقة)؟
 .أالسكن
 .باملساعدة النقدية
 .جالتدريب (قومي بإدراج ما هو مرتبط باألمر)___________
(اجتامعي/نفيس/قانوين)
 .داإلرشاد
 .هاملتابعة (قومي بإدراج نوع املتابعة)__________
 .وأنشطة حمور
 .زأمور أخرى (الرجاء إدراجها)________
ِ
ٍ
إقامتك بمركز حمور (حددي كل اإلجابات املنطبقة).
تلقيت دعماً من مؤسسات أخرى أثناء
2626هل
 .أالرشطة،
 .بوزارة الشؤون االجتامعية،
 .جاملحاكم،
 .داملؤسسات الصحية،
 .هاملنظامت غري احلكومية
 .ومؤسسات أخرى.....
ٍ
ِ
مغادرتك مركز حمور؟
وقعت ضحية للعنف منذ
2727هل
غري متأكدة
ال
نعم
ِ
ِ
2828بينام ِ
شاركت يف أنشطة الرتفيه التي أجراها املركز؟
مغادرتك إياه ،هل
كنت يف املركز أو بعد
غري متأكدة
ال
نعم
2929إذا كانت اإلجابة “بنعم” ،الرجاء إدراج تلك األنشطة___________________________ :
3030هل ترين هذه األنشطة مفيدة؟
غري متأكدة
ال
نعم
ِ
شاركت يف أي أنشطة توعية للمركز داخل املجتمع؟
3131منذ مغادرة مركز حمور ،هل
غري متأكدة
ال
نعم
 3232إذا كانت اإلجابة “بنعم” ،الرجاء إدراج يف أي األنشطة شاركت_____________________ :
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1313عىل مقياس من  1إىل  ،5مع كون الرقم “ ”5يعني الرضا التام والرقم ( )1يعني عدم الرضا التام؛ بصورة
ِ
رضاك عن اخلدمات التي تلقيتيها من مركز حمور؟
عامة ما هو مدى
5
4
3
2
1
1414يستجيب/استجاب مركز حمور الحتياجايت وحقوقي.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1515يساعدين/ساعدين مركز حمور عىل الشعور باحلامية واآلمان من العنف واالعتداء.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1616مركز حمور يفي بتوقعايت يف احلامية والدعم.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1717علمني مركز حمور الكثري عن حقوقي القانونية.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1818ساعدين حماميات مركز حمور يف املطالبة بحقوقي وعىل االعرتاف هبا.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
1919ساعد مركز حمور أرسيت (أو بعض أفراد أرسيت) عىل فهم أن العنف ضد املرأة غري مقبول وأنني أستحق
احلامية واالحرتام.
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
 2020ساعدين مركز حمور عىل حتديد املوارد اخلاصة يب وعىل بناء قدريت (من خالل التدريب ،فرص العمل،
التطوعية ،أنشطة أخرى).
ال أوافق بشدة.
ال أوافق.
أوافق.
أوافق بشدة.
2121هل تتلقني يف الوقت الراهن عىل الدعم من مركز حمور من حيث ما يتعلق ببناء القدرة والتمكني االقتصادي
(حددي اخليارات املنطبقة):
 .أالسكن
 .باملساعدة النقدية
 .جالتدريب (قومي بإدراج ما هو مرتبط باألمر)___________
 .دالدعم إلكامل التعليم املدريس
 .هااللتحاق باجلامعة
 .والتعيني يف وظيفة (قومي بإدراج ما هو مرتبط باألمر)____________
 .زالدعم لتعلم القراءة والكتابة
 .حأمور أخرى (الرجاء إدراجها)________
ِ
ِ
تلقيت دعماً من مؤسسات أخرى أثناء إقامتك بمركز حمور (حددي اجلهات التي تنطبق)
2222هل
 .أالرشطة،
 .بوزارة الشؤون االجتامعية،
 .جاملحاكم،
 .داملؤسسات الصحية،
 .هاملنظامت غري احلكومية
 .ومؤسسات أخرى.....
جُ
ِ
*** إذا مل تعودي مقيمة يف مركز حمور (ال تيبي عن هذه األسئلة إذا كنت مقيمة يف الوقت الراهن باملركز):
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االستبيان الكمي للمستفيدات املبارشات

 .1العمر:
آخر__________
متزوجة
 .2احلالة االجتامعية( :ضع دائرة عىل واحدة) عازبة
 .3املحافظة:
 .4املوقع:
 .5كم من الوقت/أين تم إيوائك:
 .6احلالة:
مقيمة يف امللجأ سابق ًا
مقيمة يف امللجأ يف الوقت الراهن
ِ
ِ
إحالتك من خالل منظامت دفاعية؟
إحالتك بصورة مبارشة إىل مركز حمور ،أم متت
7.7هل متت

 .أمتت اإلحالة إىل املركز بصورة مبارشة
 .بمتت اإلحالة إىل املركز من خالل منظامت أخرى
 8.8هل جتدين من السهل الوصول إىل خدمات ومرافق مركز حمور؟
غري متأكدة
ال
نعم
ِ
9.9كيف سمعت ألول مرة عن مركز حمور؟
 .أمن أحد األطباء
 .بمن الرشطة
 .جمن أحد األصدقاء
 .دمن أحد أفراد العائلة
 .همصدر آخر (الرجاء التحديد)____________
ِ
بمجيئك الستخدام خدمات ومرافق مركز حمور؟
1010ما هو نوع العنف الذي تسبب
 .أاالعتداء اجلسدي
 .باإليذاء النفيس
 .جالعنف اجلنيس
 .دأمور أخرى (الرجاء التحديد)__________
ِ
ضدك؟
1111من هو الشخص الذي ارتكب العنف
 .أالزوج
 .بشخص غريب
 .جفرد آخر من أفراد األرسة
 .دصديق
 .هفرد من أفراد املجتمع
 .و شخص آخر (الرجاء التحديد)__________
طفلك ِ
ِ
معك داخل مركز حمور؟
1212هل يبقى/بقي
 .أنعم.
 .بال ،فأنا مل أحرض أطفايل.
 .جال ،فلم تسمح يل أرسيت بإحضار أطفايل.
 .دال ،فلم يسمح يل املركز بإحضار أطفايل.
 .هال ،فليس لدي أطفال.
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 .بهل يرتبط مركز حمور بمبادرات وطنية أخرى (عىل سبيل املثال ،مبادرة تكامل ،وشبكة تواصل ،شبكات
احلامية ،الخ)؟
4.4ما هي التحديات الرئيسية الكائنة فيام يتعلق بتوفري احلامية الفاعلة للنساء اللوايت وقعن ضحايا للعنف؟
5.5يف رأيك ،ما مدى فعالية الكيانات التالية من حيث ما يتعلق بحامية املرأة وصون حقوقها:
 .أوزارة الشؤون االجتامعية،
 .بإدارة الرشطة،
 .جاملحاكم الرشعية واملحاكم األخرى،
 .داملنظامت األخرى غري احلكومية التي توفر اخلدمات التكميلية،
 .هاملحافظات،
 .ووكالء النيابة العامة،
 .زاملؤسسات الصحية.
الكفاءة :
1.1كيف لك أن تقيم القدرات املوجودة التي يتمتع هبا املركز وفريق عمله؟
 .أخدمات اإلرشاد االجتامعي
 .بخدمات اإليواء
 .جاإلرشاف الفني عىل خدمات التوعية من أجل دعم فريق العمل
 .داخلدمات القانونية
األثر:
 1.1كيف لك أن تقيم األثر الذي أضفاه املركز عىل املستفيدات املبارشات؟
2.2هل نجح مركز حمور يف وضع قضايا العنف ضد املرأة يف جدول أعامل صناع القرارات والسياسات؟
االستدامة:
1.1يف رأيك ،ما هي احتاملية استمرار مركز حمور يف حال توقف التمويل اخلارجي؟
2.2ما هي األفكار املتبلورة لديك حول املركز القانوين احلايل ملركز حمور؟
3.3يف هذا الصدد ،ما هي اخليارات األفضل للمركز وملاذا (أن يكون املركز حكومي ،شبه حكومي (جلنة
وطنية) ،خاص)؟
4.4هل تقدم املؤسسات الوطنية املحلية الدعم ملركز حمور؟
 .أهل تثبت هذه املؤسسات التزا ًما رياد ًيا وقدرة فنية ملواصلة العمل عىل الربنامج أو تكراره؟
 .بهل تم الوفاء بمتطلبات امللكية الوطنية؟
5.5هل هناك أية توصيات هنائية؟
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االستبيان رقم ( – )6األسئلة اإلرشادية ملجموعة الرتكيز مع اللجنة التوجيهية ملراكز احلامية داخل
االرض الفلسطينية:

أسئلة عامة:

1.1متى تم تأسيس اللجنة التوجيهية؟
2.2من هم األعضاء احلاليني للجنة التوجيهية؟ وف ًقا لنظام مراكز محاية املراة املعنفة  ،ترتأس وزارة الشؤون
االجتامعية اللجنة التوجيهية ويمثل املمثلون التايل ذكرهم األعضاء فيها :وزارة الشؤون االجتامعية،
واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،ورئيسة وحدة محاية األرسة – إدارة الرشطة ،وحمافظتي بيت حلم ونابلس،
ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،وجلنة التخطيط والتنسيق ،ومجعية املرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية ومدراء املالجئ.
3.3هل التوليفة سالفة الذكر أعاله كافية؟
4.4من قام بتعيني/دعوة أولئك املمثلني لالنضامم للجنة التوجيهية؟
5.5هل التوليفة احلالية للجنة هي نفس التوليفة منذ تأسيسها؟
6.6ما هو الدور الذي تلعبه اللجنة التوجيهية؟
 .أفريق استشاري؟
 .بكيان لصنع القرارات؟
 .جكيان ترخيص؟
 .دهل تشارك اللجنة يف عملية إدارة احلالة؟ متى وملاذا؟

7.7هل يقدم النظام اجلديد ختويالت وأدوار ومسؤوليات واضحة للجنة التوجيهية؟

املالئمة:
1.1ما مدى أمهية وجود مالجئ مثل حمور يف فلسطني؟
 .أ نّبي ذلك.
2.2هل تصور مالجئ محاية املرأة مقبول داخل املجتمع الفلسطيني؟
 .أ نّبي ذلك.
3.3إىل أي مدى تعتقد بأن مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟
 .أوإىل أي مدى يسهم ذلك يف تقدم عملك عىل قضية العنف ضد املرأة؟
4.4بصورة عامة ،ما هو مدى مالءمة املركز وأنشطة التوعية التي يقدمها لالحتياجات الفعلية للمرأة؟
الفعالية:
1.1إىل أي مدى وفر املركز بصورة فاعلة احلامية للنساء اللوايت خيضعن للعنف؟
نموذجا وطن ًيا يكون شام ً
ال ومتعدد األطراف املعنية وقائماً عىل احلقوق من
2.2إىل أي مدى خلق مركز حمور
ً
أجل احلامية من العنف؟
 .أوهل يمكن تكرار هذا النموذج؟
3.3كيف لك أن تقيم قدرة املركز عىل العمل مع األطراف املعنية الوطنية (املنظامت احلكومية وغري احلكومية)
من أجل ضامن محاية النساء واألطفال من العنف؟
 .أما هو نوع العالقة التي تربط مركز حمور باملالجئ األخرى (عىل سبيل املثال ،مركز طوارئ أرحيا ،وملجأ
نابلس)؟
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 .داملنظامت األخرى غري احلكومية التي توفر اخلدمات التكميلية،
 .هاملحافظات،
 .ووكالء النيابة العامة،
 .زاملؤسسات الصحية.
7.7هل هناك نظام إحالة يرسي العمل به بني مؤسساتك وبني مركز حمور؟
 .أ نّبي ذلك.
8.8من زاوية مؤسسية ،ما هي التحديات الرئيسية التي واجهها مركز حمور؟
9.9ما هي التحديات واإلنجازات التي واجهها/حققها تعاون مؤسستك مع مركز حمور؟
الكفاءة :
1.1كيف لك أن تقيم القدرات املوجودة التي يتمتع هبا املركز وفريق عمله؟
 .أخدمات اإلرشاد االجتامعي
 .بخدمات اإليواء
 .جاإلرشاف الفني عىل خدمات التوعية من أجل دعم فريق العمل
 .داخلدمات القانونية
2.2يف رأيك ،ما مدى فعالية توفري اخلدمات املختلفة التي قدمها مركز حمور؟
 .أاإليواء (القدرة عىل التعامل مع مجيع أنواع العنف)
 .بالتوعية ورفع درجة الوعي
3.3إىل أي مدى يؤثر “النظام” املصا َدق عليه حدي ًثا عىل عملك مع مركز حمور؟
األثر:
1.1كيف لك أن تقيم األثر الذي أضفاه املركز عىل املستفيدات املبارشات؟
2.2هل نجح مركز حمور يف وضع قضايا العنف ضد املرأة يف جدول أعامل صناع القرارات والسياسات؟
3.3هل تؤثر خدمات مركز حمور عىل تصورك/ثقافتك التنظيمية جتاه قضايا العنف ضد املرأة؟
 .أإذا كانت اإلجابة “بنعم” فكيف انعكس ذلك عىل اإلجراءات وأطر العمل القانونية ،الخ؟
االستدامة:
1.1يف رأيك ،ما هي احتاملية استمرار مركز حمور يف حال توقف التمويل اخلارجي؟
2.2ما هي األفكار املتبلورة لديك حول املركز القانوين احلايل ملركز حمور؟
3.3يف هذا الصدد ،ما هي اخليارات األفضل للمركز وملاذا (أن يكون املركز حكومي ،شبه حكومي ،خاص)؟
4.4هل تقدم املؤسسات الوطنية املحلية الدعم ملركز حمور؟
 .أهل تثبت هذه املؤسسات التزا ًما رياد ًيا وقدرة فنية ملواصلة العمل عىل الربنامج أو تكراره؟
 .بهل تم الوفاء بمتطلبات امللكية الوطنية؟
5.5ما هي القدرة التشغيلية التي يتمتع هبا الرشكاء الوطنيون (مثل التكنولوجيا والتمويل والتدشني باملوظفني-
التوظيف) التي تم تعزيزها؟
6.6ما هي القدرات التكيفية أو اإلدارية التي يتمتع هبا الرشكاء يف املرشوع (مثل التعلم والقيادة وإدارة الربامج
والعمليات والتواصل والرتابط) التي تم دعمها من قبل مركز حمور؟
ً
مشاركا) القدرة املالية عىل املسامهة يف دعم مرشوع مركز حمور؟
7.7هل متلك (بصفتك
 .أهل تتيح املوارد املالية املتاحة احلفاظ عىل معايري جودة تقديم خدمات حمور؟
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االستبيان رقم ( – )5األسئلة اإلرشادية للمستجيبني األساسيني وجمموعات الرتكيز مع الرشكاء
يف املرشوع (املنظامت غري احلكومية ،املحاكم الرشعية ،وكالء النيابة العامة ،مؤسسات الصحة،
إدارة الرشطة):

اخللفية:
1.1نرجو بيان عالقتك باملركز.
2.2ما هي املدة التي عملتها مع مركز حمور؟
3.3وهل تطورت هذه العالقة؟
 .أ نّبي ذلك.
4.4ما هي امليزة املقارنة التي تتمتع هبا منظمتك يف دعم مركز حمور؟
5.5ما هو نوع (إن وجد) خدمات التوجيه/بناء القدرة التي تلقيتها بخصوص قضايا العنف ضد املرأة واإليواء؟
املالئمة:
1.1ما مدى أمهية وجود مالجئ مثل حمور يف فلسطني؟
 .أ نّبي ذلك.
2.2هل تصور مالجئ محاية املرأة مقبول داخل املجتمع الفلسطيني؟
 .أ نّبي ذلك.
3.3إىل أي مدى تعتقد بأن مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟
 .أوإىل أي مدى يسهم ذلك يف تقدم عملك عىل قضية العنف ضد املرأة؟
4.4بصورة عامة ،ما هو مدى مالءمة املركز وأنشطة التوعية التي يقدمها لالحتياجات الفعلية للمرأة؟
الفعالية:
1.1إىل أي مدى وفر املركز بصورة فاعلة احلامية للنساء اللوايت خيضعن للعنف؟
2.2ما الذي فعلته منظمتك من أجل املسامهة يف محاية النساء اللوايت خيضعن للعنف؟
 .أوهل زادت هذه املسامهة من فعالية املركز وأهدافه؟
نموذجا وطن ًيا يكون شام ً
ال ومتعدد األطراف املعنية وقائماً عىل احلقوق من
3.3إىل أي مدى خلق مركز حمور
ً
أجل احلامية من العنف؟
 .أوهل يمكن تكرار هذا النموذج؟
4.4كيف لك أن تقيم قدرة املركز عىل العمل مع األطراف املعنية الوطنية (املنظامت احلكومية وغري احلكومية)
من أجل ضامن محاية النساء واألطفال من العنف؟
 .أما هو نوع العالقة التي تربط مركز حمور باملالجئ األخرى (عىل سبيل املثال ،مركز طوارئ أرحيا ،وملجأ نابلس)؟
 .بهل يرتبط مركز حمور بمبادرات وطنية أخرى (عىل سبيل املثال ،مبادرة تكامل ،شبكة تواصل ،شبكات
احلامية ،الخ)؟
5.5ما هي التحديات الرئيسية الكائنة فيام يتعلق بتوفري احلامية الفاعلة للنساء اللوايت وقعن ضحايا للعنف؟
6.6يف رأيك ،ما مدى فعالية الكيانات التالية من حيث ما يتعلق بحامية املرأة وصون حقوقها:
 .أوزارة الشؤون االجتامعية،
 .بإدارة الرشطة،
 .جاملحاكم الرشعية واملحاكم األخرى،
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 .داخلدمات القانونية.
3.3إىل أي مدى نجح املركز يف إعادة دمج النساء واألطفال يف املجتمع؟
4.4كيف لك أن تقيمي عمل مركز حمور من حيث ما يتعلق بخدمات التوظيف والدورات التدريبية املهنية
املقدمة للنساء؟
االستدامة:
1.1إىل أي مدى يمكن للمركز أن يعمل بدون التمويل اخلارجي؟
2.2هل هناك أي التزام بتمويل املركز من ميزانية وطنية (غري املرتبات)؟
3.3هل أنت راضية عن هيكل احلوكمة احلايل (ملركز حمور) ووضعه الرسمي/القانوين؟
4.4ما هي اخليارات التي تعتقدين بأهنا اخليارات األفضل وملاذا (أن يكون املركز حكومي ،شبه حكومي ،الخ)؟
5.5يف رأيك ،ما الذي يلزم من أجل دعم وتعزيز أعامل مركز حمور؟

 .بجمموعة الرتكيز مع املستفيدات املبارشات:

1.1بصورة عامة ،كيف لك أن تقيمي مركز حمور وما يقدمه من خدمات؟
2.2وبأي الطرق قدم املساعدة لك؟
 .أ ّبيني ذلك.
3.3الرجاء بيان العملية التي تسببت بمجيئك إىل املركز (ذاتك ،اإلحالة ،أفراد األرسة ،الخ).
 4.4متى كانت أول مرة فكرت فيها طلب املساعدة ،أو متت إحالتك فيها للحصول عىل املساعدة؟
5.5ما هو شعورك حيال الطريقة التي تعامل هبا مركز حمور مع حالتك؟
6.6هل تشعرين باألمان داخل املركز؟
7.7هل متت محاية خصوصيتك؟
[8.8بالنسبة ألولئك املصطحبات ألطفاهلن معهن خالل فرتة اإليواء] ،بيني جتربتك.
9.9كيف لك أن تقيمي فريق عمل مركز حمور؟
 .أاملهنية.
 .باملساعدة/الدعم.
1010كيف تقيمني جتربتك مع املركز؟
1111كيف لك أن تقيمي املركز من حيث:
 .أاالستجابة الفورية لالزمة،
 .بالدعم النفيس،
 .جالدعم االجتامعي،
 .داملساعدة القانونية،
 .هإعادة االندماج االجتامعي وبناء الثقة،
 .وفرص العمل وخيارات التدريب (إذا كان ذلك منطب ًقا عىل احلالة).
1212ما الذي يعنيه مفهوم “احلامية” بالنسبة لك؟
[1313بالنسبة ملن تقييم يف املركز] ،كيف لك أن تقيمي متابعة موظفي املركز؟
1414هل وىف املركز بتوقعاتك؟
 .أ ّبيني ذلك.
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 .أإذا كانت اإلجابة “بنعم” فكيف إ ًذا متت معاجلتها يف إطار عمل املرشوع؟
 .بما نوع الدور الذي لعبته وزارة الشؤون االجتامعية يف حل هذه املسائل؟
 .جما الدور الذي لعبته الرشطة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى يف هذه املواقف؟
7.7يف رأيك ،ما هي إدارة الرشطة/األمن التي ينبغي عليها أن تتعامل مع قضايا العنف ضد النساء؟
8.8ما مدى فعالية النظام القانوين (املحاكم الرشعية واملحاكم األخرى) يف ضامن محاية النساء واألطفال الذين
خيضعون للعنف؟
الكفاءة :

1.1كيف لك أن تقيمي عملية إدارة احلاالت التي يستخدمها مركز حمور (اإلحالة ،اإليواء ،توفري اخلدمات،
إعادة االندماج ،املتابعة بعد الترسيح من امللجأ ،الخ)؟
2.2ما هو نوع نظام التوثيق/قاعدة البيانات الذي يستخدمه املركز؟
 .أما مدى فعاليته يف عمليتي إدارة احلالة واملتابعة؟
 .ببأي طريقة يمكن حتسني هذا النظام؟
ً
3.3يف رأيك ،ما هي األمور التي مثّلت ،يف رأيك ،قيمة مضافة/ميزة مقارنة من بني األمور التالية:
 .أالدعم الفني واإلداري الذي قدمته هيئة األمم املتحدة للمرأة،
 .بالدعم املؤسيس واإلداري والسيايس الذي قدمته وزارة الشؤون االجتامعية،
 .جتوفري مؤسسة دفرنسا دونا للمساعدة الفنية.
4.4إىل أي مدى دعمت األنظمة التي تم تطبيقها/إقرارها من قبل مركز حمور التوفري الفعيل خلدمات احلامية
والتمكني لضحايا العنف من النساء واألرس التي متر بالشدائد؟
5.5كيف لك أن تقيمي القدرة العامة للمركز؟ كيف لك أن تقيم ما ييل:
 .أخدمات اإلرشاد االجتامعي
 .بخدمات اإليواء
 .جاإلرشاف الفني عىل خدمات التوعية من أجل دعم فريق العمل
 .داخلدمات القانونية
6.6يف رأيك ،ما مدى فعالية اخلدمات التي يقدمها مركز حمور؟
 .أاإليواء (القدرة عىل التعامل مع مجيع أنواع العنف)
 .بالتوعية ورفع درجة الوعي
7.7إىل أي مدى يؤثر “النظام” املصا َدق عليه حدي ًثا عىل عملك يف مركز حمور؟
8.8ما هي اإلجراءات التي تم اختاذها خالل عمليتي التخطيط والتنفيذ من أجل ضامن استخدام املوارد بصورة فاعلة؟
9.9هل األنشطة والنتائج التي قدمها املركز كانت أكثر فعالية؟
األثر:
1.1ما هي بعض اإلنجازات التي حققها مركز حمور؟
2.2كيف لك أن تقيمي األثر العام للخدمات املقدمة والتي تشمل:
 .أاإليواء (أمثلة حمددة :احلاالت الناجحة واحلاالت غري الناجحة).
 .بأنشطة التوعية.
 .جوسائل اإلعالم والعالقات العامة.
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1.1كيف لك أن تقيم االستدامة املتاحة للمركز بعد التمويل اخلارجي؟
 2.2هل هناك أي التزام بتمويل املركز من ميزانية وطنية غري املرتبات؟
3.3كيف لك أن تقيم هيكل احلوكمة احلايل واملركز الرسمي/القانوين ملركز حمور؟
4.4ما هو اخليار األفضل املتاح ملستقبل املركز (أن يكون املركز حكومي ،شبه حكومي ،الخ)؟
5.5يف رأيك ،ما الذي يمكن فعله (الالزم) لدعم وتعزيز أعامل مركز حمور؟

للمحاورات التي تتم مع فريق عمل مركز حمور
االستبيان رقم ( – )4األسئلة اإلرشادية
َ
وجمموعات الرتكيز مع املستفيدين:
املحاورات التي متت مع (املديرة ،املوظفني/ات):
 .أ
َ

اخللفية (ما خيص مديرة مركز حمور):
1.1ما هي املدة التي عملتها يف مركز حمور؟
2.2ما هو نوع التوجيه/الدعم الفني الذي تلقيته بعد أن أصبحت مديرة املركز؟
3.3أي سيكون موقعك يف املركز يف حال متت عملية االنتقال من املرشوع اإليطايل إىل إدارة وزارة الشؤون
االجتامعية؟
 .أاملميزات؟
 .بالتحديات؟

املالئمة:

1.1كيف لك أن تقيمي املالءمة العامة ملركز حمور الحتياجات املرأة يف فلسطني؟
2.2إىل أي مدى تعتقدين بأن مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟
3.3إىل أي مدى يقبل الشعب الفلسطيني تصور املركز؟
الفعالية:
مستمرا ودعماً نفس ًيا وبناء قدرة/مساعدة فنية؟
1.1هل تتلقي أنت وفريق عملك تدري ًبا
ً
 .أما نوع الدورات؟
 .بمن يقدم هذه الدورات؟
 .جما مدى فعالية الدورات التدريبية؟
 2.2كيف لك أن تقيمي قدرة املركز عىل توفري محاية فاعلة لضحايا العنف من النساء؟
نموذجا وطن ًيا يكون شام ً
ال ومتعدد األطراف املعنية وقائماً عىل
3.3هل تعتقدين بأن مركز حمور قد خلق بفعالية
ً
احلقوق من أجل احلامية من العنف؟
 .أهل يمكن تكرار هذا النموذج؟
4.4كيف يعمل مركز حمور مع األطراف املعنية الوطنية األخرى (املنظامت احلكومية وغري احلكومية) من أجل
ضامن محاية النساء واألطفال من العنف؟
 .أما هي العالقة (إن وجدت) القائمة بني مركز حمور واملالجئ األخرى (عىل سبيل املثال ،مركز طوارئ أرحيا،
وملجأ نابلس).
5.5ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت تنفيذ احلامية الفاعلة لضحايا العنف من املرأة؟
6.6هل يواجه مرشوع مركز حمور مسائل ناشئة/غري متوقعة فيام يتعلق بحامية املرأة؟
 99مركـز حمـور «التقييم النهائي للمرشوع »2012-2008

 .جما هي املهارات/الدورات التدريبية اإلضافية التي حتتاج إليها؟

الكفاءة :

1.1يف رأيك ،ما هي األمور التي مثّلت ،يف رأيك ،قيم ًة مضافة/ميزة مقارنة من بني األمور التالية:
 .أالدعم الفني واإلداري الذي قدمته هيئة األمم املتحدة للمرأة،
 .بالدعم املؤسيس واإلداري والسيايس الذي قدمته وزارة الشؤون االجتامعية،
 .جتوفري مؤسسة دفرنسا دونا للمساعدة الفنية.
2.2إىل أي مدى دعمت األنظمة التي تم تطبيقها/إقرارها من قبل مركز حمور التوفري الفعيل خلدمات احلامية
والتمكني لضحايا العنف من النساء واألرس التي متر بالشدائد؟
 .أكيف لك أن تقيم قدرة املركز؟
 .بخدمات اإلرشاد االجتامعي
 .جخدمات اإليواء
 .داإلرشاف الفني عىل خدمات التوعية من أجل دعم فريق العمل
 .هاخلدمات القانونية
3.3وماذا ،إذا ما كان املركز يفتقر ألي يشء؟
4.4بصورة عامة ،كيف لك أن تقيم الكفاءة التي يقدم املركز اخلدمات يف إطارها؟
 .أاإليواء (القدرة عىل التعامل مع مجيع أنواع العنف)؟
 .بالتوعية ورفع درجة الوعي؟
5.5إىل أي مدى يؤثر “النظام” املصا َدق عليه حدي ًثا عىل عملك/عالقتك مع مركز حمور؟

األثر:

1.1كيف لك أن تقيم األثر العامة للمركز حتى اآلن؟
 .أ وحتديدً ا:
 .بالتأهيل وإدارة االزمات؛
 .جإعادة اندماج الضحايا يف املجتمع؛
 .دتوفري فرص العمل؛
 .هرفع درجة الوعي حول قضايا العنف ضد املرأة.
2.2إىل أي مدى يمكن أن يسهم األثر اإلجيايب ملرشوع مركز حمور يف وضع نظام محاية وطني متعدد القطاعات
يقوم عىل حقوق اإلنسان ومراعاة االعتبارات من منظور النوع االجتامعي ،من أجل ضحايا العنف من
النساء؟
3.3ما هي التغريات اإلجيابية والسلبية التي خ ّلفها مرشوع مركز حمور بصورة مبارشة أو غري مبارشة؟
 .أالتعايف النفيس،
 .باالندماج الناجح مر ًة ثانية يف املجتمع،
 .جخيارات التوظيف.
أثر عىل املجتمع الفلسطيني؛ من حيث ما يتعلق بسالمة النساء واستمتاعهن بحقوقهن؟
4.4هل للمركز ٌ
االستدامة:
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1515كيف لك أن تقيمي القدرة العامة ملركز حمور (املوارد البرشية ،القدرة املالية ،املباين ،الخ)؟
1616ما هي االستدامة املتاحة للمركز بعد التمويل اخلارجي؟ هل هناك أي التزام بتمويل املركز من ميزانية وطنية
غري املرتبات؟
1717ما هي االسرتاتيجيات/التوجيهات املستقبلية الرامية إىل تعزيز عمل مركز حمور؟

 .بوحدة محاية األرسة (الرئيس واملوظفني وموظفي املحافظة):

املالئمة:
1.1يف رأيك ،ما مدى أمهية مركز حمور ودوره يف املجتمع الفلسطيني؟
2.2إىل أي مدى يقبل الشعب الفلسطيني املركز؟
3.3ما هو نوع اإلنجازات العامة التي يمكن عزوها إىل مركز حمور؟
4.4هل ساعد املركز يف تغيري التصورات االجتامعية املأخوذة عن النساء اللوايت خيضعن للعنف؟
5.5هل تعالج اخلدمات التي يقدمها املركز واألنشطة التي يقوم بتنفيذها مشاكل واحتياجات املستفيدات ؟

الفعالية:

1.1كيف لك أن تقيم قدرة مركز حمور عىل توفري محاية فاعلة لضحايا العنف من النساء؟
نموذجا وطن ًيا يكون شام ً
ال ومتعدد األطراف املعنية وقائماً عىل احلقوق من أجل
2.2إىل أي مدى خيلق مركز حمور
ً
احلامية من العنف؟ وهل يمكن تكرار هذا النموذج؟
3.3كيف تعمل وزارة الشؤون االجتامعية مع األطراف املعنية الوطنية األخرى (املنظامت احلكومية وغري
احلكومية) من أجل ضامن محاية النساء واألطفال من العنف؟
4.4من زاوية مؤسسية ،ما هي األمور التي مثلت التحديات الرئيسية التي واجهها مركز حمور؟
5.5ما هي التحديات واإلنجازات التي واجهها/حققها تعاون مؤسستك مع مركز حمور؟
6.6هل يواجه مركز حمور حتديات ناشئة/غري متوقعة؟
 .أإذا كانت اإلجابة “بنعم” فكيف اذ ًا متت معاجلتها يف إطار عمل املرشوع؟
 .بما هو الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون االجتامعية يف معاجلة هذه القضايا/التحديات؟
7.7ما هي بالضبط امليزة املقارنة (كهيئة حكومية) لتنفيذ مرشوع مركز حمور؟
8.8ما هي األدوار املعينة التي يلعبها موظفي قطاع وزارة الشؤون االجتامعية يف عمليتي إحالة احلاالت
ومتابعتها؟
 .أما هي اإلنجازات أو النهج اإلبداعية املنطبقة لضامن احلامية – خالل فرتة اإليواء وبعدها؟
 .بما هي التحديات التي متت مواجهتها (احلامية ،اللوجيستيات ،التكاليف ،الخ)؟
9.9كيف لك أن تقيم التنسيق بني وزارة الشؤون االجتامعية واألطراف املعنيني اآلخرين؟ (أمثلة حمددة).
1010هل يلبي املركز احتياجات النساء املحتاجات؟
 .أهل بإمكان املركز محاية النساء من انواع العنف املختلفة ؟
1111ما هو نوع األثر/التأثري الذي يملكه املركز عىل أطر العمل القانونية والسياسية عىل املستويني الوطني
واإلقليمي؟
1212هل تتلقى أي تدريب معني فيام يتعلق باملالجئ ومتابعة احلاالت؟
 .أمن يرس هذا التدريب؟
 .بما مدى فعالية الدورات التدريبية التي تلقيتها؟
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االستبيان رقم ( – )3األسئلة اإلرشادية ملحاورات املستجيبني األساسيني (وزارة الشؤون
االجتامعية )

 .أوزيرة الشؤون االجتامعية:
1.1نرجو بيان أمهية وجود مالجئ حممية داخل فلسطني.
2.2ما الدور الذي لعبته وزارة الشؤون االجتامعية يف تيسري عملية تطوير مركز حمور؟
3.3إىل أي مدى تعتقدين بأن مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟
4.4يف رأيك ،إىل أي مدى يقبل الشعب الفلسطيني بفكرة امللجأ؟
5.5ما هي اإلنجازات/التحديات التي تواجه مركز حمور من حيث ما يتعلق بوصمة العار التي تلحق بالنساء
اللوايت يقمن (أو اللوايت أقمن) يف املركز؟
6.6فيام يتعلق باملرحلة االنتقالية من حوكمة مركز حمور من مبادرة منظمة غري حكومية/منظمة غري حكومية/
دولية إىل مركز حكومي ،ما هي:
 .أاملميزات
 .بالتحديات
7.7ما نعلمه هو أنه هناك حما ٍم ُمعني ملراجعة إطار العمل/املركز القانوين ملركز حمور ،بينام يقرتح بعض الرشكاء
يف املرشوع سيناريو شبه حكومي:
 .أما الذي تشعرين به حيال ذلك؟
 .بما هي املميزات والعيوب ا ُملدركة ألي سيناريو شبه حكومي؟
8.8ما اجلهة التي تعتقدين بأهنا مثّلت قيم ًة مضافة/ميزة مقارنة من بني الرشكاء التالني:
 .أالتعاون االيطايل كجهة مانحة،
 .بالدعم الفني واإلداري الذي قدمته هيئة األمم املتحدة للمرأة،
 .جتوفري مؤسسة دفرنسا دونا للمساعدة الفنية
9.9كيف لك أن تقيمي قدرة مركز حمور عىل توفري محاية فاعلة لضحايا العنف من النساء؟
نموذجا وطن ًيا يكون شام ً
ال ومتعدد األطراف املعنية وقائماً عىل احلقوق من أجل احلامية
1010هل خيلق مركز حمور
ً
من العنف ،والذي يمكن نقله إىل مالجئ أخرى أو إىل مالجئ مستقبلية؟
1111كيف تعمل وزارة الشؤون االجتامعية مع األطراف املعنية الوطنية األخرى (املنظامت احلكومية وغري
احلكومية) من أجل ضامن محاية النساء واألطفال من العنف؟
1212ما الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون االجتامعية يف تنسيق جهود مماثلة عىل املستوى الوطني (مبادرة “تكامل”
التي تقدم هبا مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،منتدى مناهضة العنف ضد املراة ،الخ)؟
1313صادق جملس الوزراء عىل “النظام” يف عام  ،2011فإىل أي مدى أثر هذا عىل ملجأ حمور واملالجئ األخرى؟
1414بصورة عامة ،كيف لك أن تقيمي عمل املركز ،من حيث ما يتعلق بام ييل:
 .أالتأهيل وإدارة االزمات؛
 .بإعادة اندماج الضحايا يف املجتمع؛
 .جتوفري فرص العمل؛
 .درفع درجة الوعي حول قضايا العنف ضد املرأة.
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 .دالتغيري االجتامعي عىل املستوى السيايس.
3.3إىل أي مدى يمكن أن تسهم التغيريات املحددة – املعزوة إىل مرشوع مركز حمور  -يف وضع نظام محاية
وطني متعدد القطاعات يقوم عىل حقوق اإلنسان ومراعاة االعتبارات من منظور النوع االجتامعي ،من
أجل ضحايا العنف من النساء؟
4.4ما هي التغيريات اإلجيابية والسلبية التي خ ّلفها مرشوع مركز حمور بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل الفرص
املتاحة لضحايا العنف من النساء والناجون منه؟
 .أالتعايف النفيس
 .باالندماج الناجح مر ًة ثانية يف املجتمع
 .جخيارات التوظيف
5.5ما هي التغيريات اإلجيابية والسلبية التي خ ّلفها مرشوع مركز حمور بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل املجتمع
الفلسطيني فيام يتعلق بسالمة املرأة واستمتاعها بحقوقها؟
6.6إىل أي مدى نجح مركز حمور يف التقدم (االبتكار) يف توفري خدمات احلامية والتمكني لضحايا العنف من
النساء؟
7.7إىل أي مدى يمكن رفع مستوى التغيريات اإلجيابية (التي حيدثها املركز) وتكرارها عىل املستوى الوطني
واإلقليمي؟
8.8هل هناك دليل عىل أن مرشوع مركز حمور قد ّ
مكن املرأة من املطالبة بحقوقهن وممارستها؟
9.9إىل أي مدى نجحت اجلهود املبذولة يف إيقاف املامرسات املؤذية والتمييزية ا ُملامرسة ضد املرأة (من أجل بناء
ثقافة عدم التسامح يف أمور العنف ضد املرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة)؟
االستدامة:

1.1كيف لك أن تقيم هيكل احلوكمة احلايل واملركز الرسمي/القانوين ملركز حمور؟
2.2ما هي فوائد نظام مراكز محاية املراة املعنفة التي صادق جملس الوزراء عليه يف عام 2011؟
3.3هل للنظام تأثري عىل األعامل/اخلدمات التي يقدمها مركز حمور؟
4.4فيام يتعلق بنقل حوكمة املركز من مبادرة منظمة غري حكومية/منظمة غري حكومية دولية إىل مركز حكومي:
 .أما الذي يدفعك بالضبط إىل االعتقاد بأن هذا االنتقال حدث؟
 .بما هي العالقة القائمة مع وزارة الشؤون االجتامعية يف الوقت الراهن؟ من قبل؟
5.5ما اخليارات التي تعتقد بأهنا اخليارات األفضل لدعم املركز؟
6.6هل تعتقد بأن املركز سوف يظل مشغ ً
ال يف حالة توقف التمويل اخلارجي؟
7.7هل تم الوفاء بمتطلبات امللكية الوطنية (التجهيز باملوظفني ،التمويل ،التواصل ،احلفاظ عىل معايري اجلودة،
أدوار ومسؤوليات واضحة ونظام إحالة)؟
8.8ما هي القدرة التشغيلية التي يتمتع هبا الرشكاء الوطنيون ،واملعروفة ً
أيضا باسم موارد القدرة ،مثل
التكنولوجيا والتمويل والتدشني باملوظفني (التوظيف) ،التي تم تعزيزها من خالل مرشوع مركز حمور؟
9.9ما هي القدرات التكيفية أو اإلدارية التي يتمتع هبا الرشكاء يف املرشوع ،مثل التعلم والقيادة وإدارة الربامج
والعمليات والتواصل والرتابط ،التي تم دعمها من خالل مرشوع مركز حمور؟
1010هل يملك املشاركني القدرة املالية الالزمة للحفاظ عىل الفوائد التي يتم حتصيلها من مرشوع مركز حمور؟
 .أهل تتيح املوارد املالية املتاحة احلفاظ عىل معايري جودة تقديم خدمات حمور؟
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5.5ما الذي تعتقد بأنه يمثل النتائج األساسية امللموسة للمساعدة الفنية التي قدمتها مؤسسة دفرنسا دونا؟
6.6كيف لك أن تقيم العالقة القائمة بني مركز حمور واألطراف املعنيني/الرشكاء األساسيني؟ هل تثبت هذه
املؤسسات التزا ًما رياد ًيا وقدرة فنية ملواصلة العمل عىل الربنامج أو تكراره:
 .أالرشطة ووكاالت إنفاذ القانون؟
 .بنظام املحاكم الرشعية؟
 .جنظام املحاكم املدنية؟
 .داملنظامت األخرى غري احلكومية التي يمكن أن تكمل خدمات املركز؟
 .هاملبادرات الوطنية األخرى ذات الطبيعة املامثلة (مبادرة “تكامل” التي تقدم هبا مركز املرأة لإلرشاد القانوين
واالجتامعي ،منتدى مناهضة العنف ضد املرأة ،الخ)
 .واملحافظات؟
 .زوزارة الشؤون االجتامعية وموظفي مكاتب املقاطعة؟
 .حنظام الرعاية الصحية؟
الكفاءة :

1.1ما هي األمور التي مثّلت ،يف رأيك ،قيم ًة مضافة/ميزة مقارنة من بني األمور التالية:
 .أالدعم الفني واإلداري الذي قدمته هيئة األمم املتحدة للمرأة،
 .بالدعم املؤسيس واإلداري والسيايس الذي قدمته وزارة الشؤون االجتامعية،
 .جتوفري مؤسسة دفرنسا دونا للمساعدة الفنية.
2.2إىل أي مدى دعمت األنظمة/السياسات واإلجراءات التي تم تطبيقها/إقرارها من قبل مركز حمور التوفري
الفعيل خلدمات احلامية والتمكني لضحايا العنف من النساء واألرس التي متر بالشدائد؟
 .أكيف لك أن تقيم القدرة العامة للمركز؟ ما األمور التي يفتقر املركز إليها؟ كيف تصنف اخلدمات التالية؟
 .بخدمات اإلرشاد االجتامعي
 .جخدمات اإليواء
 .داإلرشاف الفني عىل خدمات التوعية من أجل دعم فريق العمل
 .هاخلدمات القانونية
3.3كيف لك أن تقيم النقص العام يف توفري اخلدمات باملركز؟
 .أاإليواء (القدرة عىل التعامل مع مجيع أنواع العنف)
 .برصد ومتابعة احلاالت خالل عملية اإليواء وبعدها (بام يف ذلك قياس أثر التدخالت)
 .جالتوعية ورفع درجة الوعي
األثر:

1.1بصورة عامة ،كيف لك أن تقيم األثر الذي أضفاه مركز حمور؟
2.2ما هي اآلثار اإلجيابية والسلبية طويلة األجل املقصودة وغري املقصودة والتي خ ّلفها مرشوع مركز حمور؟
 .أمحاية النساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف،
 .بإنشاء نموذج قابل للنقل إىل املالجئ األخرى يف فلسطني،
 .جالتغيري االجتامعي داخل املجتمع الفلسطيني،
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 .بإنشاء نموذج قابل للنقل إىل املالجئ األخرى يف فلسطني،
 .جالتغيري االجتامعي داخل املجتمع الفلسطيني،
 .دالتغيري عىل املستوى السيايس،
 .هأمور أخرى.

االستدامة:

1.1ما اخليار الذي تعتقد بأنه اخليار األفضل لتحقيق االستدامة طويلة األجل ملركز حمور وملاذا؟
2.2هل احلكومة اإليطالية مهتمة بمواصلة دعمها ملركز حمور أو ملبادرات مماثلة أخرى يف فلسطني؟
3.3هل تعتقد بأن املركز جيب أن يظل حكوم ًيا بصورة كاملة أم أن خيار كونه مركزً ا شبه حكومي أكثر مالئمة؟
وملاذا؟
4.4ما هي احتاملية استمرار املنافع التي يقدمها مركز حمور إذا /ووقتام يتوقف التمويل اخلارجي (اإليطايل)؟

االستبيان رقم ( - )2األسئلة اإلرشادية ملحاورات املستجيبني األساسيني (صندوق األمم املتحدة
اإلنامئي للمرأة والرشيك الفني اإليطايل – مؤسسة دفرنسا دونا)

املعلومات األساسية:

1.1متى تم إرشاك صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة والرشيك الفني اإليطايل /مؤسسة دفرنسا دونا؟
2.2ما الدور الذي لعبته فيام يتعلق ببناء القدرة الفنية/إدارة املركز؟
3.3وما هي األدوار التي يلعبوهنا؟
املالئمة:

1.1كيف تم حتديد احلاجة إىل وجود ملجأ للمرأة (مركز حمور)؟
2.2ما هي اجلهات التي مثلت الرشكاء الدوليني واملحليني خالل مرحلة التحديد؟
3.3ما هو الدور الذي لعبته العالقة القائمة مع وزارة الشؤون االجتامعية حينها؟
4.4هل تعتقد بأن مرشوع مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟
الفعالية:

1.1هل تناولت أهداف مرشوع مركز حمور احلقوق واالحتياجات املحددة للمجموعات املستهدفة واملستفيدين/
ات باملركز؟
2.2إىل مدى ترى بأن مركز حمور قادر عىل توفري احلامية الفاعلة للنساء واألطفال الذين خيضعون للعنف؟
3.3ما هي التحديات الرئيسية الكائنة فيام يتعلق بحامية النساء اللوايت وقعن ضحايا للعنف بصورة فاعلة؟
 .أثقافة حتفظية عامة/وصمة عار،
 .بضعف عام يف النظام القانوين ومسألة إنفاذ القانون،
 .جقدرة املركز (املوارد البرشية ،املوارد املادية واملالية ،الخ)،
 .دقلة اخلدمات/اخلربات املتخصصة،
 .هاالحتالل/عدم االستقرار السيايس الداخيل .
4.4كيف لك أن تقيم دور وتركيبة اللجنة التوجيهية للمركز؟
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امللحق  :2أدوات التقييم
استبيان التقييم الكمي:

االستبيان رقم ( – )1األسئلة اإلرشادية ملحاورات املستجيبني األساسيني (اجلهة املانحة – التعاون
االيطايل)

املالئمة:

1.1إىل أي مدى يتالءم مرشوع مركز حمور يف إطار أهداف التعاون االيطايل واسرتاتيجيتها عامل ًيا وبصورة حمددة،
داخل االرض الفلسطينية املحتلة؟
2.2هل تعتقد بأن مرشوع مركز حمور يسهم يف األولويات الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة؟

الفعالية:
1.1إىل مدى تعتقد بأن مركز حمور قادر عىل توفري احلامية الفاعلة للنساء واألطفال الذين خيضعون للعنف؟
2.2ما األمور التي تعتقد بأهنا متثل التحديات الرئيسية داخل االرض الفلسطينية املحتلة من حيث ما يتعلق
بتوفري احلامية للنساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف؟
 .أثقافة حتفظية عامة/وصمة عار.
 .بضعف عام يف النظام القانوين ومسألة إنفاذ القانون.
 .جقدرة املركز (املوارد البرشية ،املوارد املادية واملالية ،الخ).
 .دقلة اخلدمات/اخلربات املتخصصة.
 .هاالحتالل/عدم االستقرار السيايس الداخيل.

الكفاءة :

1.1ما هي اجلهة التي مثّلت ،يف رأيك ،قيم ًة مضافة/ميزة مقارنة يف مسامهة الرشكاء يف املرشوع:
 .أهيئة األمم املتحدة للمرأة
 .بوزارة الشؤون االجتامعية
 .جمؤسسة دفرنسا دونا
2.2كجهة مانحة ،هل شعرت بالرضا عام ييل:
 .أمستوى املشاركة مع الرشكاء املنفذين،
 .بالدراية بالتقدم يف العمل والتنفيذ،
 .ججودة اإلبالغ،
 .دتوقيت التنفيذ (حاالت تأخري ،الخ)،
 .هفعالية تكلفة األنشطة املنفذة.
األثر:

1.1يف رأيك ،ما هي اآلثار اإلجيابية والسلبية طويلة األجل املقصودة وغري املقصودة التي خ ّلفها مرشوع مركز
حمور؟
 .أمحاية النساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف،
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ما اللغة املطلوبة يف عملية/منتجات التقييم؟
اللغتني العربية واإلنجليزية
ما هو اإلطار الزمني للتقييم؟
مارس – مايو 2012

 1010تشكيل فريق التقييم ومهاراته وخرباته

يتم تنفيذ التقييم من قبل مستشار تقييم خارجي.
وف ًقا لالختصاصات املحددة ،سوف يلتزم مستشار التقييم باملتطلبات التالية:
•الدرجة اجلامعيةُ ،يفضل أن تكون يف العلوم االجتامعية؛
•خربة (مخس سنوات عىل األقل) يف جمال العمل كباحث و/أو مستشار تقييم و/أو مدرب يف نواحي العلوم
االجتامعية والتغري االجتامعي وحقوق اإلنسان .كام سيتم اعتبار توافر خربة خاصة يف جمال النوع االجتامعي
والعنف ضد املرأة أص ً
ال الز ًما؛
•معرفة ثرية وخربة مهنية (مخس سنوات عىل األقل) يف جمال تطبيق طرق التقييم الكمي والنوعي؛
•مهارات االتصال القوية ،الشفهية واخلطية .القدرة عىل التنسيق والتواصل فيام بني الرشكاء املتنوعني؛
•مهارات حتليلية قوية ،القدرة عىل حتديد املعلومات األساسية ومجعها بنا ًء عىل أطر العمل املحددة ملرشوع
التطوير؛
•لغة عربية أم؛ لغة إنجليزية خطية ومتحدثة بطالقة؛
•كام سيتم اعتبار توافر جتربة عمل سابقة يف نظام األمم املتحدة أص ً
ال أساس ًيا.

 1111عملية االختيار واالتفاقيات التعاقدية

تتحمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مسؤولية اختيار مستشاري التقييم وإبرام االتفاقيات التعاقدية معهم ،وف ًقا
لإلجراءات اإلدارية اخلاصة هبيئة األمم املتحدة للمرأة.

وسوف يتابع فريق مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة عملية االختيار ،حتت
اإلرشاف العام لرئيس املكتب وبالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتامعية.
وتعلن هيئة األمم املتحدة للمرأة عن الوظيفة االستشارية ،حمدد ًة متطلبات التعيني.

كام ستقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة برتشيح اثنني من املمثلني للمشاركة يف فريق املحاورة وسوف تطلب من
وزارة الشؤون االجتامعية املشاركة يف عملية االختيار من خالل تعيني ممثل هلا.

يقوم فريق املحاورة بوضع قائمة قصرية باملواد املقدمة وسوف خيتار عىل األقل ثالثة مرشحني ممن يفون باملتطلبات،
والذين سيتم مطالبتهم بتقديم تقرير مفصل ملنهجية التقييم ،وف ًقا خلطة العمل التي تم تقديمها واالختصاصات
التي تم إعداداها من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة ،مع شمول اإلطار الزمني للتعيني والتكلفة التي ستُستحق
عن كل يوم عمل.
وبعد مراجعة أوراق منهجية التقييم ،سوف تتحمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مسؤولية وضع جدول زمني
للمحاروات واالتصال باملرشحني الذين تم اختيارهم.
َ
وبمجرد إبرام عقد مع مستشار التقييم ،سوف تتحمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مسؤولية متابعة تنفيذ خطة
العمل عىل نحو ما تم االتفاق عليه ،وكذلك توفري الدعم الفني واإلداري واللوجيستي الالزم ملستشار التقييم.
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ما هي معايري التقييم األساسية؟

•التشاركية والشمولية
•مراعاة االعتبارات من منظور النوع االجتامعي
•مراعاة احلقوق
•األخالقية
•اجلودة واملصداقية
•الوضوح والشفافية
•االستقاللية واحليادية
•املنفعة
•القصدية /التعمد

 9.9املنتجات املتوقعة

ما هي النتائج املتوقعة؟

من املتوقع أن تتضمن نتائج التقييم التوصيات ،من أجل التعريف بكل طرف شارك يف مرشوع مركز حمور،
ومضاعفة املوارد املوجودة وشحذ املوارد اجلديدة (بام يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،السياسات واإلجراءات
واألدوات الفنية واآلليات والوسائل املالية واملوظفني) بام يسمح ملركز حمور من تعزيز وتقوية أدائه بنا ًء عىل معايري
حقوق اإلنسان ،ومن ثم العمل كنموذج بمراكز مكافحة العنف األخرى داخل االرض الفلسطينية املحتلة.
يف هذه اإلطار ،جيب أن تذكر التوصيات اخلطوات امللموسة الالزمة للرشكاء واجلهة املانحة من أجل املسامهة يف:
•زيادة استفادة ضحايا العنف من النساء من حيث ما يتعلق باحلامية والتمكني؛
•وضع/دعم أطر عمل وأنظمة ترشيعية حلامية املرأة بنا ًء عىل معايري حقوق اإلنسان ومبادئ املساواة بني
اجلنسني؛

توفري مزيد من الدعم للجهات الوطنية الرئيسية املسئولة عن ضامن االستدامة القانونية واملالية والفنية طويلة
األجل ملركز حمور.
ما هي املنتجات املتوقعة؟

 .أتقرير منهجية التقييم؛
 .بخطة التقييم النهائية؛
 .جمسودة تقرير التقييم بام يف ذلك النتائج املذكورة أعاله (التي يتعني مناقشتها من قبل الرشكاء يف املرشوع
ووزارة الشؤون االجتامعية وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومركز حمور وإدارة البيانات باإلضافة إىل اجلهة
املناحة)؛
 .دتتم هيكلة تقرير التقييم النهائي عىل النحو التايل:
•الغرض من التقييم
•منهجية التقييم
•النتائج
•الدروس املستفادة
•التوصيات
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 .بالرشكاء يف املرشوع:
•وزارة الشؤون االجتامعية (الوزيرة ،املديرية العامة حلامية األرسة والطفل ،املديرية العامة للتمويل
والتخطيط ،مكاتب املحافظة)
•مركز حمور (فريق العمل)
•هيئة األمم املتحدة للمرأة يف االرض الفلسطينية املحتلة
•مؤسسة دفرنسا دونا
 .جاجلهة املانحة:
•التعاون االيطايل
 .داألطراف املعنيني األساسيني:
•الرشطة املدنية الفلسطينية (وحدات محاية األرسة)
•املحاكم املدنية ،املحاكم الرشعية ،املحاكم املسيحية (قايض القضاة ،النائب العام ،جمموعة القضاة العاملة
عىل قضية منع العنف ضد املرأة)
•منظامت املرأة ،منظامت املجتمع املدين
•منظامت الصحة العقلية والنفسية/األطباء املامرسني (مستشفى األمراض النفسية والعقلية ببيت حلم ،مركز
اإلرشاد الفلسطيني ،مركز اإلرشاد والتدريب) ،مؤسسات الرعاية الصحية.

7.7عنارص أسلوب التقييم

فيام يتعلق بأسلوب التقييم ،من املهم أن نؤكد عىل الطبيعة التجريبية ملرشوع حمور :ووف ًقا لذلك ،متت دعوة فريق
التقييم إلقرار أسلوب يوجهه األثر ،وليس أسلو ًبا مقار ًنا.

ويتم قياس األثر بصورة رئيسية من خالل البيانات الكمية والنوعية التي قدم مركز حمور معظمها ،عىل الرغم من
تقديم الرشكاء واألطراف املعنيني جز ًءا منها.

وتعترب البيانات النوعية وثيقة الصلة عىل وجه اخلصوص ألهنا تبني مستويات ومدى فعالية االستمتاع بحقوق
اإلنسان من قبل ضحايا العنف من النساء واألطفال.
عنرصا الز ًما يف تعريف منهجية التقييم.
كام يعترب األسلوب التشاركي متعدد القطاعات
ً
ويف نطاق إطار العمل املحدود ،تأيت العنارص األساسية يف أسلوب التقييم كام ييل:

•مراجعة حتليلية للوثائق املتعلقة بمركز حمور؛
•االجتامعات الثنائية واجلامعية مع الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية واجلهة املانحة؛
•جمموعات الرتكيز/املحاورات مع فريق حمور؛
•جمموعات الرتكيز/املحاورات مع املستفيدات املبارشات واملستفيدين غري املبارشين من حمور،
•مراجعة وثائق السياسة الرئيسية وااللتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية املعنية؛
•مجع البيانات النوعية والكمية من أرشيف مركز حمور ،وكذلك من وثائق رشكاء املرشوع واألطراف املعنية.
بمجرد اختيار فريق التقييم ،سوف تطلب هيئة األمم املتحدة للمرأة خطة تقييم مفصلة مع وصف لألسلوب
واملنهجية التي سيتم إقرارها بام يتوافق مع النقاط اإلرشادية سالفة الذكر أعاله .

8.8الئحة السلوك األخالقية
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ملواصلة العمل عىل الربنامج أو تكراره؟
•هل تم الوفاء بمتطلبات امللكية الوطنية؟
•ما هي القدرة التشغيلية التي يتمتع هبا الرشكاء الوطنيون ،واملعروفة ً
أيضا باسم موارد القدرة ،مثل
التكنولوجيا والتمويل والتدشني باملوظفني (التوظيف) ،التي تم تعزيزها؟
•ما هي القدرات التكيفية أو اإلدارية التي يتمتع هبا الرشكاء يف املرشوع ،مثل التعلم والقيادة وإدارة الربامج
والعمليات والتواصل والرتابط ،التي تم دعمها؟
•هل يملك املشاركني القدرة املالية الالزمة للحفاظ عىل الفوائد التي يتم حتصيلها من مرشوع مركز حمور؟
• هل تتيح املوارد املالية املتاحة احلفاظ عىل معايري جودة تقديم خدمات حمور؟
األثر:

األسئلة األساسية:
•ما هي اآلثار اإلجيابية والسلبية طويلة األجل املقصودة وغري املقصودة والتي خ ّلفها مرشوع مركز حمور؟
•إىل أي مدى يمكن حتديد وقياس التغريات التي حدثت نتيج ًة ملرشوع مركز حمور؟
•إىل أي مدى يمكن عزو التغيريات املحددة إىل مرشوع مركز حمور؟
•إىل أي مدى يمكن أن تسهم التغيريات املحددة يف وضع نظام محاية وطني متعدد القطاعات يقوم عىل حقوق
اإلنسان ومراعاة االعتبارات من منظور النوع االجتامعي ،من أجل ضحايا العنف من النساء؟
•ما هي التغيريات اإلجيابية والسلبية التي خ ّلفها مرشوع مركز حمور بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل الفرص
املتاحة لضحايا العنف من النساء والناجون منه؟
•ما هي التغيريات اإلجيابية والسلبية التي خ ّلفها مرشوع مركز حمور بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل األرس
الفلسطينية فيام يتعلق بسالمة املرأة واستمتاعها بحقوقها؟
•إىل مدى يتم توزيع فوائد املرشوع بصورة متساوية فيام بني ضحايا (مجيع أنواع) العنف من النساء داخل
االرض الفلسطينية املحتلة؟
•إىل أي مدى نجح مركز حمور يف التقدم (االبتكار) يف توفري خدمات احلامية والتمكني لضحايا العنف من
النساء؟ كيف نعرف “اإلبداع”؟
•إىل أي مدى يمكن رفع مستوى التغيريات اإلجيابية وتكرارها عىل املستوى الوطني واإلقليمي؟
•ما هو الدليل عىل أن مرشوع مركز حمور قد أتاح ألصحاب احلقوق إمكانية املطالبة بحقوقهم بصورة أكثر
نجاحا ،وإىل أي مدى أتاح للمكلفني بالواجبات إمكانية الوفاء بالواجبات املفروضة عليهم بصورة أكثر فاعلية؟
ً
ُ
•إىل أي مدى نجحت اجلهود املبذولة يف إيقاف املامرسات املؤذية والتمييزية املامرسة ضد املرأة من أجل بناء
ثقافة عدم التسامح يف أمور العنف ضد املرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة؟

6.6املجموعات املستهدفة من التقييم

ما هي األطراف األساسية التي سيتم شموهلا يف التقييم النهائي ملرشوع مركز حمور؟
 .أاملستفيدات املبارشات واملستفيدين غري املبارشين؛
•النساء املأويات (يشمل النساء املقيامت يف املركز يف الوقت الراهن ،النساء املأويات يف املركز منذ فرتة طويلة،
مع حتديد فرتة العنف ونوعه واحلامية ذات الصلة املطلوبة)؛
•اجلهات الداعمة يف املناطق املحيطة باملرأة (مثل أفراد األرسة وزمالء الفصل وزمالء العمل الداعمني ،الخ)؛
•املستفيدين من أنشطة التوعية؛
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•ما هي أسباب التحقيق أو عدم التحقيق؟
•ما هي التحديات الرئيسية التي اكتنفت تنفيذ احلامية الفاعلة لضحايا العنف من املرأة؟
•إىل اي حد يبلغ رضا املستفيدون بالنتائج؟
•هل مرشوع مركز حمور مرشوع فاعل التكلفة ،أي هل أمكن حتقيق النتائج واملخرجات املتوقعة بتكلفة
منخفضة من خالل إقرار هنج خمتلف و/أو استخدام آليات توفري بديلة؟
•ما هي امليزة املقارنة التي حتظى هبا هيئة األمم املتحدة يف تصميم وتنفيذ مرشوع مركز حمور؟
•ما هي امليزة املقارنة التي حيظى هبا الرشكاء يف مرشوع مركز حمور يف تنفيذ املرشوع؟
•هل يطبق مرشوع مركز حمور آليات رصد فاعلة لقياس التقدم ا ُملحرز نحو حتقيق النتائج؟
•إىل اي مدى تم حتقيق األهداف ،وهل تفي الفوائد املقصودة وغري املقصودة باحتياجات املرأة التي حتتاج
حلامية؟
•ما هي التغيريات التي أدخلها مرشوع مركز حمور عىل أطر العمل القانونية والسياسية عىل املستويني الوطني
واإلقليمي؟
•إىل أي مدى تعززت قدرات املكلفني باملسؤوليات وأصحاب احلقوق؟
•إىل أي مدى تعززت قدرات منارصي املساواة بني اجلنسني؟
الكفاءة :
األسئلة األساسية:

•ما هي اإلجراءات التي تم اختاذها خالل عمليتي التخطيط والتنفيذ من أجل ضامن استخدام املوارد بصورة
فاعلة؟
•هل تم تقديم املخرجات بطريقة فورية؟
•هل تم تقديم األنشطة واملخرجات بالقليل من املوارد دون انتقاص اجلودة والكمية؟
•هل يرست املساعدة اإلدارية والفنية التي قدمتها هيئة األمم املتحدة للمرأة بصورة فاعلة إمتام مرشوع مركز
حمور؟
•هل يرس الدعم املؤسيس واإلداري والسيايس الذي قدمته وزارة الشؤون االجتامعية بصورة فاعلة إمتام
مرشوع مركز حمور؟
•هل يرس توفري املساعدة الفنية من قبل مؤسسة دفرنسا دونا بصورة فاعلة إمتام مرشوع مركز حمور؟
•كيف يستخدم مرشوع مركز حمور القدرات املحلية املوجودة التي يتمتع هبا املكلفون باملسؤولية وأصحاب
احلقوق من أجل حتقيق النتائج؟
•إىل أي مدى دعمت األنظمة التي تم تطبيقها/إقرارها من قبل مركز حمور التوفري الفعيل خلدمات احلامية
والتمكني لضحايا العنف من النساء واألرس التي متر بالشدائد؟

االستدامة:

األسئلة األساسية:

•ما هي احتاملية احلفاظ عىل املنافع التي تم حتصيلها من مرشوع مركز حمور لفرتة زمنية طويلة بصورة معقولة
يف حال توقف املرشوع؟
•هل يملك مركز حمور مركزً ا قانون ًيا رسم ًيا ومناس ًبا؟ إىل أي مدى يدعم هذا املركز وحيمي تنفيذ رؤية ومهمة
مركز حمور بام يتوافق مع معايري حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني؟
•هل تقدم املؤسسات الوطنية املحلية الدعم ملركز حمور؟ هل تثبت هذه املؤسسات التزا ًما رياد ًيا وقدرة فنية
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•وصول ضحايا العنف من النساء إىل خدمات احلامية والتمكني التي يقدمها املركز؛
•حصول األرس الواقعة يف الشدائد عىل خدمات اإلرشاد التي يقدمها املركز؛
•تطوير قدرة فريق املركز من حيث ما يتعلق بتطوير التخصص يف قضية العنف ضد املرأة؛
•وجود وتنفيذ األنظمة واألدوات التي تضمن معايري جودة خدمات مكافحة العنف؛
•املخاطر والقيود التي تنشأ عن تنفيذ املرشوع (يف حال متت معاجلتها خالل املرشوع من قبل الرشكاء ،وكيفية
القيام بذلك)؛
•مسائل احلامية الناشئة/غري املتوقعة والتي تم حتديدها خالل تنفيذ املرشوع (يف حال متت معاجلتها خالل
املرشوع من قبل الرشكاء ،وكيفية القيام بذلك)؛
•األدوار واملسؤوليات التي تقع عىل عاتق رشكاء مرشوع مركز حمور يف حتقيق أهداف املرشوع ،مع املسامهة
يف تطوير نظام احلامية الوطني متعدد القطاعات والقائم عىل احلقوق من أجل ضحايا العنف من النساء؛
•األدوار واملسؤوليات التي تقع عىل عاتق رشكاء مرشوع مركز حمور لتعزيز قدرة أصحاب احلقوق واملكلفني
باملسؤوليات من حيث ما يتعلق بمنع العنف ضد املرأة؛
•التنفيذ الفاعل التفاقية الرشاكة املربمة بني هيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة الشؤون االجتامعية؛
•التعاون والتنسيق فيام بني املركز ورشكاء املرشوع واألطراف املعنيني األساسيني باملرشوع؛
•متكني/دعم مؤيدي املساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق محاية فاعلة للمرأة؛
•وجود آليات تقييم ورصد مؤسسية؛
•وجود نظام مؤسيس للتغذية الراجعة للمستفيدات ؛
•وجود نظام توثيق وتسجيل.

5.5أسئلة التقييم

وف ًقا ملالحظات تقييم هيئة األمم املتحدة للمرأة ،تتمثل معايري التقييم األساسية يف املالئمة ،الفعالية ،الكفاءة،
االستدامة ،األثر .وكام ورد حتديده مسب ًقا يف (الفصل  ،)2فإن هذا التقييم يوجهه األثر ومن ثم فإن “األثر” جيب
أن حيتل املرتبة األوىل فيام بني املعايري.

املالئمة:

األسئلة األساسية:

•هل تناولت أهداف مرشوع مركز حمور احلقوق واالحتياجات املحددة للمجموعة (للمجموعات) املستهدفة
عىل املستوى الوطني؟ إىل أي مدى يساهم املرشوع يف تشكيل أولويات حقوق املرأة؟
•هل يدرك املستفيدون من مرشوع مركز حمور أن املركز يستجيب الحتياجاهتم وحقوقهم؟
•هل تتناول األنشطة املشاكل املحددة؟
•هل يواجه مرشوع مركز حمور مسائل ناشئة/غري متوقعة فيام يتعلق بحامية املرأة؟ إذا كانت اإلجابة “بنعم”
فكيف إ ًذا متت معاجلتها يف إطار عمل املرشوع؟
•هل تم ختريج تصميم مرشوع مركز حمور يف هيكل متامسك؟
الفعالية:
األسئلة األساسية:

•ما هو التقدم املحرز نحو حتقيق النتائج واملخرجات املتوقعة؟ ما هي النتائج التي تم حتقيقها؟
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•وزارة الشؤون االجتامعية (املديرية العامة حلامية األرسة والطفل ،مكاتب شؤون املقاطعة ،اإلدارة املالية)
•فريق عمل حمور املتخصص
•مؤسسة دفرنسا دونا غري احلكومية (املسئولة عن تقديم املساعدة الفنية ملركز/مرشوع حمور)
•هيئة األمم املتحدة للمرأة يف االرض الفلسطينية املحتلة

األطراف املعنية باملرشوع:

•الرشطة املدنية (وحدات محاية األرسة)
•املحافظات
•املنظامت غري احلكومية العاملة عىل قضية إهناء العنف ضد املرأة/منظامت املجتمع املدين
•املحاكم املدنية (وكالء النيابة العامة ،القضاة)
•املحاكم الرشعية
•خدمات الرعاية الصحية والصحة النفسية

ما املقصود هبيكل إدارة مرشوع مركز حمور؟

حتت إرشاف رئيسة مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة باالرض الفلسطينية املحتلة ،تتم إدارة املرشوع من قبل
أحدى مدراء املرشوع ،الذي يدعمها يف ذلك مستشارة فنية معنية بحامية املرأة .كام أن وزارة الشؤون االجتامعية
قد أسست “جلنة حمور” والتي تتألف من وزارة الشؤون االجتامعية وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومركز حمور
واملنظامت املحلية غري احلكومية التي تتعامل مع قضية العنف ضد املرأة ووحدات محاية األرسة بالرشطة املدنية،
وذلك بغرض اإلرشاف العام عىل املركز.
ما هي امليزانية املحددة ملرشوع مركز حمور؟
 2،016،878،40يورو

ما هو نطاق العمل اجلغرايف واإلطار الزمني املحددين ملرشوع مركز حمور؟
الضفة الغربية
سبتمرب  – 2008أبريل 2012

4.4نطاق التقييم

ما هو اإلطار الزمني للتقييم؟
سبتمرب  – 2008أبريل 2012

ما هو نطاق التغطية اجلغرافية للتقييم؟
الضفة الغربية

ما هي العنارص األساسية التي اكتشفها التقييم؟

•توافق تنفيذ مرشوع مركز حمور مع األهداف املحددة والنتائج املتوقعة؛
•توافق نتائج مرشوع مركز حمور مع سياسات وزارة الشؤون االجتامعية/السلطة الفلسطينية واألهداف
االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة واسرتاتيجية التنمية والتعاون اخلاصة بالتعاون االيطايل داخل
االرض الفلسطينية املحتلة؛
•التحديد الفاعل ألولويات “استفادة” ضحايا العنف من النساء من قبل الرشكاء يف املرشوع؛

84

°
°
°
°

°
°
°
°

°
°
°
°
°

°توفري احلد األقىص من الضامن واملصداقية ملتطلبات ضحايا العنف باحلصول عىل األمان والرفاهة؛
°دعم ضحايا العنف من النساء من خالل تعيني بيئة صحية وآمنة بد ً
ال عن امللجأ؛
°دعم ضحايا العنف من النساء يف بلورة وإدراك رؤيتهن اخلاصة بمستقبلٍ ٍ
آمن وكريم بام يتوافق مع قدراهتن
الفعلية وما يتامشى مع املوارد املتاحة؛
°دعم ضحايا العنف من النساء يف حتديد اجلهات الداعمة واالنضامم إليها (داخل إطار األرسة و/أو خارجه)
والتي يمكنها توفري احلامية والرعاية والتضامن.
•بحث أفراد األرسة عن رفاهيتهم عند مواجهة الصعوبات يف عالقاهتم ،مع رغبتهم يف رفض العنف بصورة
واضحة ،وذلك من خالل:
°رفع درجة الوعي ومراعاة االعتبارات من منظور النوع االجتامعي بخصوص قيمة املساواة بني اجلنسني فيام
بني أفراد األرسة؛
°رفع درجة الوعي داخل األرسة بخصوص القدرات/القدرات الكامنة التي يتمتع هبا أفراد األرسة من أجل
توفري الفهم املتبادل والدعم والرعاية واالحرتام؛
°رفع درجة الوعي حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي وأسبابه وضمنياته؛
°مساعدة أفراد األرسة عىل فهم احتياجات وحقوق بعضهم البعض.
•محاية الرشطة وقوات األمن لضحايا العنف من النساء واألطفال،
•ضامن وزارة الشؤون االجتامعية استمتاع ضحايا العنف من النساء واألطفال باحلقوق االجتامعية واإلنسانية
وتيسري عملية اندماج ضحايا العنف يف املجتمع مر ًة ثانية،
•ضامن املحاكم استمتاع ضحايا العنف من النساء واألطفال باحلقوق القانونية واإلنسانية ،وذلك من خالل:
°املسامهة يف بناء القدرة املؤسسية (مع رفع درجة الوعي بالنهج املراعي لالعتبارات من منظور النوع
االجتامعي ونقل هذا النهج) من أجل مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ؛
°دعم إنشاء فرق متخصصة داخل جهات األطراف املعنيني من أجل مكافحة العنف ضد املرأة؛
فعال (مع توضيح األدوار واملسؤوليات وإعالم املؤسسات باالحتياجات
°املسامهة يف بناء نظام إحالة ّ
واملطالب الفعلية لضحايا العنف من النساء)؛
°املسامهة يف وضع سياسات وإجراءات مراعية لالعتبارات من منظور النوع االجتامعي (مع إعالم املؤسسات
باالحتياجات واملطالب الفعلية لضحايا العنف من النساء وباحتياجات املجتمع وقدراته الكامنة من حيث
ما يتعلق بربامج الوقاية (املنع))؛
°تفعيل آليات الرصد من أجل ضامن التنفيذ املناسب خلدمات مركز حمور واالستجابة الحتياجات الرتقية؛

ومن املهم ً
أيضا أن ُنشري إىل مسؤولية السلطة الفلسطينية عن تعديل األنامط االجتامعية والثقافية القائمة عىل
الفعال باحلقوق من جانب املرأة ،بينام تؤثر سل ًبا عىل تنفيذ قوانني وسياسات
االستمتاع
تعوق
التمييز والتي
ّ
وإجراءات احلامية.

حيث تنص املادة  5من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عىل ما ييل“ :يتعني عىل الدول األطراف
أن تتخذ مجيع اإلجراءات املناسبة من أجل تعديل األنامط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،مع
استهداف حتقيق القضاء عىل أوجه اخللل واملامرسات العرفية واملامرسات األخرى التي تقوم عىل فكرة دنو وسمو
أي من اجلنسني أو عىل أساس األدوار املنمطة التي يضطلع هبا الرجال والنساء”.

ما هي اجلهات األساسية املشاركة يف تنفيذ مرشوع مركز حمور؟

الرشكاء يف املرشوع:
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•مطالبة ضحايا العنف من النساء باحلقوق القانونية واملدنية من خالل:
°رفع درجة الوعي لدى املرأة بخصوص احلقوق القانونية واملدنية وآليات املطالبة وضمنيات االستمتاع
باحلقوق؛
°تعزيز تقدير الذات لدى ضحايا العنف من النساء ،مع مساعدهتن عىل التغلب عىل اإلحساس بالذنب
بخصوص جتربة العنف التي تعرضوا هلا؛
°تشجيع املرأة عىل تقرير مصريها؛
°تعزيز الرفاهة النفسية لضحايا العنف من النساء وإحساسهن باألمن؛
°رفع درجة الوعي لدى املجتمع حول حقيقة العنف ضد املرأة وأسبابه وضمنياته من خالل رفض تنميط
الضحايا والتشنيع هبن ،وكذلك تنمية إحساس املجتمع باملسؤولية عن مكافحة العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ودعم الناجني منه؛
°تعزيز وتوسيع الشبكات االجتامعية الداعمة املعنية بضحايا العنف وتفعيل املوارد االجتامعية؛
°املسامهة يف بناء القدرة املؤسسية ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ؛
°املسامهة يف وضع السياسات واإلجراءات املراعية العتبارات النوع االجتامعي بالتعاون مع الرشكاء املعنيني،
مع تسليط الضوء عىل احتياجات ومطالب ضحايا العنف من النساء.
•مطالبة ضحايا العنف من النساء بمسؤوليات وحقوق األمومة ،بام يف ذلك احلق يف محاية أطفاهلن من الرشكاء
املعتدين أو من أفراد األرسة اآلخرين املعتدين ،وذلك من خالل:
°تعزيز تقدير الذات لدى ضحايا العنف من األمهات؛
°تعزيز الثقة وقدرات الرعاية يف إطار العالقة القائمة بني األطفال وأمهاهتن الذين تعرضوا للعنف و/أو
وقعوا ضحايا له؛
°رفع درجة الوعي لدى املرأة بخصوص احلقوق القانونية وآليات املطالبة وضمنيات االستمتاع باحلقوق؛
°تأييد حقوق األمهات بنا ًء عىل تأكيد العالقة األساسية التي تربط بني الطفل وأمه من أجل تنمية طفل
صحي ،والرفض الواضح ملنح حقوق الرعاية إىل اآلباء واألقرباء املعتدين؛
°منارصة القضاء عىل قوانني/إجراءات التمييز؛
°تعزيز قيمة أقوال األم يف املحاكامت التي تتعلق باالعتداء عىل األطفال؛
°تأييد سن اإلجراءات القضائية والتحقيقية التي حترتم القدرة اإلدراكية والعاطفية لألطفال وتقر اضطرابات
ما بعد الصدمة يف حاالت االعتداء عىل األطفال.
•بحث ضحايا العنف من النساء عن رفاهيتهن البدنية والنفسية ،مع املطالبة بالتعبري عن ازماهتن النفسية يف
بيئة آمنة ال تتسم بالترسع يف إصدار األحكام ،وذلك من خالل:
°توفري الدعم النفيس املتخصص الذي يراعي نوعية اضطرابات ما بعد الصدمة الناجته عن التعرض للعنف؛
°تيسري احلصول عىل الرعاية الصحية؛
°استثارة الفريق الطبي جتاه ظاهرة العنف ضد املرأة وأسبابه وضمنياته؛
°توفري إعداد إرشاد عىل مدار الساعة داخل امللجأ يكون خمصص ملراحل التعايف املبكر ،حيث يمكن لضحايا
العنف من النساء أن يعبرّ ن بأمان عن ازماهتن النفسية وأن يتم دعمهن من قبل فريق مهني من أجل حتديد
هذه االزمات والتغلب عليها؛
°تأييد سن اإلجراءات القضائية والتحقيقية التي تقر اضطرابات ما بعد الصدمة وتعتربها إفادة غري رشعية
ِ
املرأة؛
(كذلك من خالل تقارير اخصائي النفس و/أو التقارير الطبية) يف املحاكامت املتعلقة بالعنف ضد

ما هي حقوق املرأة التي يسعى مركز حمور إىل دعمها  /تعزيزها؟

يعمل مركز حمور يف نطاق إطار العمل الرئييس التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

وف ًقا للتوصية العامة رقم  19التي أصدرهتا اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة التي تم تأسيسها بموجب
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

“ ُيمثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي شك ً
ال من أشكال التمييز يكبح قدرة املرأة عىل االستمتاع باحلقوق
واحلريات عىل أساس املساواة مع الرجال )....( .وتشمل هذه احلقوق واحلريات:
 .أاحلق يف احلياة؛
 .باحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو القسوة أو املعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو القاهرة؛
 .جحق احلامية املتساوية وفق األعراف اإلنسانية يف أوقات النزاعات الدولية أو النزاعات الداخلية املسلحة؛
 .دحق الفرد يف احلرية واألمن؛
 .هاحلق يف احلامية املتساوية بموجب القانون؛
 .وحق املساواة داخل األرسة؛
 .زاحلق يف احلصول عىل أعىل معايري الصحة البدنية والعقلية التي يمكن احلصول عليها؛
 .حاحلق يف ظروف عمل عادلة ومرضية”.

ما هي القدرات الالزمة ألصحاب احلقوق للمطالبة بحقوقهم وما هي القدرات الالزمة للمكلفني باملسؤولية
للوفاء بااللتزامات التي يسعى مركز حمور لتعزيزها وملاذا؟
“عىل الدول األطراف أن تتخذ ،يف مجيع املجاالت ،وعىل وجه اخلصوص املجاالت السياسية واالجتامعية
واالقتصادية والثقافية ،اإلجراءات املناسبة بام يف ذلك الترشيع وذلك من أجل ضامن التطور والتقدم الكامل
للمرأة ،لغرض ضامن ممارستها للحقوق اإلنسانية واحلريات األساسية واالستمتاع هبا عىل أساس املساواة مع
الرجال” (اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مادة .)3

وبام أن اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قد أرست التزامات شاملة عىل الدول األطراف من أجل
القضاء عىل التمييز ضد املرأة بجميع أشكاله ،إال أن التوصية رقم  9التي تقدمت هبا جلنة اتفاقية القضاء عىل مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة أرست التزامات معينة فيام يتعلق بإهناء العنف ضد املرأة.
وباإلشارة إىل االتفاقية والتوصية العامة اللتان ورد ذكرمها أعاله ،يسعى مركز حمور إىل تعزيز القدرات التالية
ألصحاب احلقوق/املكلفني باملسؤوليات بالطرق املحددة:

°
°
°
°
°
°
°

•سعي ضحايا العنف من املرأة للحصول عىل احلامية واحلصول عليها بصورة فورية من خالل:
°تفعيل نظام إحالة تكون فيه األدوار واملسؤوليات حمددة وواضحة؛
°تفعيل دور الرشطة يف إحالة ضحايا العنف من النساء إىل مراكز احلامية املتخصصة ،يف إطار إقرار إجراءات
ملنع عودة العنف ووضع هناية إلفالت مرتكبي العنف من العقاب؛
°توفري فرص اإليواء؛
°رفع درجة الوعي لدى املرأة حول فرص وآليات احلامية؛
°توفري التمثيل القانوين داخل املحاكم؛
°منارصة املحاكامت العادلة واحلامية بموجب القانون ،يف حالة التمييز أو انعدام القوانني/اإلجراءات،
ِ
املحققة للحقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة بني اجلنسني؛
إرساء/تعديل القوانني/اإلجراءات
°املسامهة يف بناء القدرة املؤسسية ملكافحة العنف اجلنيس.
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•تعزيز إطار عمل قانوين وآليات مؤسسية حلامية املرأة من العنف؛
•حتسني احلامية االجتامعية والدعم االجتامعي الذي يتم تقديمه إىل ضحايا العنف من النساء؛
•حتسني اخلدمات الصحية للتعامل مع قضايا العنف ضد املرأة؛
•تغيري التصورات املجتمعية املأخوذة عن العنف ضد املرأة من خالل دعم مبادئ منع العنف كجزء من
التوجيه االسرتاتيجي للمؤسسات العاملة عىل محاية حقوق املرأة؛
•حتسني نظام احلامية القانونية ،واالختصاص القضائي بام حيقق استفادة ضحايا العنف من النساء.

ووف ًقا للخطة االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،حتددت مراكز مكافحة العنف “كمقرات مؤقتة
لتوفري األمن واحلامية القانونية والرعاية الطبية والنفسية واالجتامعية للنساء اللوايت يتعرضن للعنف وتزويد
املرأة باملشورة والتمكني الذايت واالقتصادي الذي يقدمه األخصائيون يف جماالت اإلرشاد النفيس واالجتامعي
وبناء
والقانوين واالقتصادي وذلك من أجل تأهيل املرأة ومنحها فرصة تقلد املناصب الوظيفية يف املجتمع.
ُ
عىل السلطات واملوارد ،يمكن ملراكز مكافحة العنف تنفيذ برامج الوقاية (املنع) والدعم مع األرس التي تواجه
صعوبات ومع املجتمع بصورة عامة”.

 3.3وصف مرشوع مركز حمور

ما هي أهداف مرشوع مركز حمور؟
لقد تم إنشاء مركز حمور يف إطار ،مع املسامهة يف إدراك ،إطار عمل السياسة الوطنية املذكور أعاله املتعلق بحامية
املرأة .ويف إطار هذا السياق ،وبام يتوافق مع اهلدف االسرتاتيجي هليئة األمم املتحدة للمرأة بتوفري الوصول العاملي
خلدمات الدعم األسايس للنساء والفتيات يف حاالت العنف ،مع ضامن توافر احلد األدنى من معايري اجلودة يف
خدمات مكافحة العنف ،هدف مرشوع مركز حمور إىل حتقيق النتائج التالية يف ظل املرحلة احلالية من املرشوع
(سبتمرب -2008أبريل :)2012

1.1حتسني الظروف الصحية والنفسية والبدنية فيام بني ضحايا العنف املقيامت يف امللجأ؛
2.2توفري معرفة قانونية باإلضافة إىل املهارات االجتامعية واحلياتية للمرأة املحمية وإعادة دمج القارصين يف املجتمع؛
3.3تقليل حوادث السلوك العنيف ضد املرأة واألطفال؛
4.4زيادة املشاركة االجتامعية يف تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة واألطفال.
ما هي نظرية التغيري التي ينتهجها مرشوع مركز حمور؟
تقوم رؤية التغيري التي ينتهجها مرشوع حمور عىل تصورين أساسيني:
 .أ ُيمثل العنف ضد املرأة مشكلة اجتامعية يستوجب مسؤولية عامة.
 .بيستوجب إهناء العنف ضد املرأة تطبيق إطار عمل متكامل ،يشمل:
•إنشاء وتشغيل مراكز متخصصة عامة متعددة اخلدمات جتمع بني برامج الوقاية (املنع) واحلامية والتمكني؛
•املتابعة املشرتكة حلامية ضحايا العنف من النساء ووضع هناية ملسألة إفالت مرتكبي العنف من العقاب؛
•إدراك املسؤولية العامة جتاه ضحايا العنف من النساء بد ًءا من احلامية وحتى االندماج الكريم مر ًة ثانية يف
املجتمع؛
•منارصة حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة والتي تربط احتياجات وموارد املرأة بالقوانني والسياسات والربامج؛
•الرتكيز عىل حتليل الوثائق والبيانات للتعمق يف األسباب اجلذرية املؤدية إىل ممارسة العنف ضد املرأة؛
•النظر إىل املجتمع ككل من خالل إجياد حلول لالحتياجات املختلفة؛
•العمل يف إطار رشاكات بني املنظامت احلكومية واملنظامت غري احلكومية والرشكاء الدوليني والوطنيني.
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يقوم عىل حقوق اإلنسان ومبادئ املساواة بني اجلنسني؛
 .بلدعم عملية نمذجة خدمات مكافحة العنف يف الرشق األوسط بنا ًء عىل جتربة مركز حمور.
2.2وزارة الشؤون االجتامعية:
 .ألتحديد طرق لوضع نظام محاية وطني وترميزه وتنفيذه بنا ًء عىل حقوق اإلنسان ومبادئ املساواة بني
اجلنسني؛
الفعال إىل مركز حمور مع تعزيز معايري جودة توفري اخلدمات.
 .بلتوفري الدعم ّ
3.3مركز حمور:
 .ألتحسني أداء املركز؛
 .بللمسامهة يف وضع نظام محاية يقوم عىل احلقوق.
4.4املجتمع املانح ووكاالت التنمية األخرى:
 .ألتفعيل تدخلهم يف املجال بنا ًء عىل الوضع احلايل لنظام محاية املرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة.
5.5موفرو املساعدة الفنية املتخصصة يف قضية العنف ضد املرأة:
 .ألتوصيل دعمهم إىل مركز حمور وكذلك إىل مراكز مكافحة العنف األخرى داخل االرض الفلسطينية
املحتلة مع األخذ يف االعتبار الطرق الناجحة وقضايا احلامية الطارئة ونواحي اخلربة احلاسمة.

 2.2سياق مرشوع مركز حمور

لقد أثبتت السلطة الفلسطينية التزا ًما متزايدً ا من جانبها بإهناء العنف ضد املرأة عىل مدار السنوات العرش األخرية،
التي أعقبت بدء مرشوع مركز حمور ( .)2004ويف عام  ،2004أنشأت السلطة الفلسطينية وزارة شؤون املرأة
بتخويلها أمر وضع السياسات الوطنية لتحسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،بام يف ذلك محاية املرأة .ويف
أكتوبر من عام  ،2005تأسست الوحدة التجريبية حلامية األرسة داخل الرشطة املدنية الفلسطينية والتي ضمت
ضباط من الرشطة تم تدريبهم مسب ًقا يف نطاق إطار عمل مرشوع مركز حمور ملكافحة العنف .ويف عام ،2008
تأسست جلنة وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،وضمت هذه اللجنة ممثلني من األحزاب املعنية احلكومية وغري
احلكومية ،بموجب قرار أصدره جملس الوزراء الفلسطيني.

ويف مارس من عام  ،2009وبام يتامشى مع االلتزامات الدولية ،متت املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة بموجب مرسو ٍم رئايس .ومع اإلدراك التام للوضع اخلاص للسلطة الفلسطينية ،والذي ال
يسمح هلا بتوقيع االتفاقيات الدولية واملصادقة عليها ،مثّل املرسوم الذي وقعه رئيس السلطة الفلسطينية خطو ًة
هامة جتاه االعرتاف الكامل بحقوق اإلنسان املكفولة للمرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة ،كام عمل كأداة
ٍ
كطريقة أقوى عىل مستوى املؤسسات احلكومية
للمحامني املهتمني بالنوع االجتامعي ومنظامت املرأة الستخدامه
لتنفيذ نفس احلقوق املرتسخة يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

ويف عام  ،2010واستجاب ًة هلدف األمم املتحدة اإلنامئي الثالث لأللفية والذي يدعو للمساواة بني اجلنسني ومتكني
بدعم فني من صندوق
املرأة ،قامت وزارة شؤون املرأة بإعداد خطة اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة
ٍ
األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة ،من بعدها “هيئة األمم املتحدة للمرأة” .وقد صادق جملس الوزراء الفلسطيني عىل
اخلطة االسرتاتيجية يف  11يناير  201113ليصبح بذلك املثال األول عىل مثل هذه املبادرات يف املنطقة العربية.
وتكمن أمهية اخلطة االسرتاتيجية يف توفريها إطار عملٍ عام هيدف إىل تسيري وتنظيم األعامل املعنية بمكافحة
العنف ضد املرأة يف الوزارات التنفيذية ،وكذلك فيام بني عدد متنوع من األطراف الوطنية .نورد أدناه بيان لألفكار
األساسية التي ُحددت باعتبارها أولويات يف طريقنا ملكافحة العنف.
•تعزيز آليات محاية ومتكني املرأة التي ينتهكها االحتالل اإلرسائييل؛
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عاملية لتزويد النساء والفتيات بالوصول العاملي للدعم الفوري يف حاالت العنف” كام رصح بأن اهليئة قد أطلقت
جدول عمل للسياسة بعنوان “ 16خطوة إلهناء العنف ضد املرأة” .ويؤكد جدول األعامل عىل أنه “جيب عىل
األقل تلبية االحتياجات املاسة والطارئة الالزمة للنساء والفتيات من خالل خطوط اتصال داعمة تعمل عىل
مدار الساعة ،والتدخل عىل الفور من أجل حتقيق سالمتهن وأمنهن وتوفري املسكن وامللجأ اآلمن هلن وألطفاهلن
وكذلك تزويدهن باإلرشاد والدعم النفيس والرعاية يف فرتة ما بعد التعرض لالغتصاب وتوفري املساعدة القانونية
املجانية هلن من أجل فهم حقوقهن واخليارات املتاحة أمامهن” (النقطة .)6
هنج ٍ
معاد للمشكلة ويف إطار سياق خطط العمل الوطنية متعددة القطاعات ،حتدد هيئة األمم
ومن خالل تعزيز ٍ
املتحدة للمرأة التصورات التي توجهها األحداث “للوصول العاملي” و“معايري اجلودة” مع الرجوع إىل توفري
خدمات مكافحة العنف باعتبار ذلك رضور ًة الزمة لتحقيق فعالية االستجابات ملكافحة العنف ضد املرأة.

ما هي األهداف األساسية للتقييم؟

اهلدف األول :تقييم األثر الذي أضفته خدمات مركز حمور عىل املجموعة األولية املستهدفة وضحايا العنف
والناجون منه من النساء واألطفال ،وكذلك األرس التي تواجه صعوبات ،مع الرتكيز يف الوقت ذاته عىل الفوائد
التي يحُ صلها الضحايا؛

•باإلشارة إىل “الفوائد” التي حيصلها الضحايا من النساء ،فنحن نعني الرتكيبة التي تضم السالمة واألمن عىل
املدى الطويل واالستمتاع املتواصل باحلقوق االجتامعية والقانونية ونمو احلالة االجتامعية (والذي يشمل
عىل سبيل املثال ال احلرص ،اكتساب املهارات احلياتية واملهنية وتطوير الوعي االجتامعي والذايت من منظور
النوع االجتامعي وحتقيق االندماج االجتامعي والوصول إىل الفرص والقدرة عىل االستفادة منها).

اهلدف الثاين :تقييم األثر الذي أضفاه مرشوع مركز حمور عىل تطوير األنظمة وسبل املعرفة حلامية ضحايا العنف
من النساء.
•باإلشارة إىل “األنظمة” ،فنحن نشمل يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،أطر العمل الترشيعية واإلجراءات
واإلرشادات وآليات التنسيق واإلرشاف وأفضل املامرسات واألدوات والتي يتم تنفيذها عىل املستوى الدويل
بغرض تشغيل مراكز (مالجئ) مكافحة العنف أو التي يطبقها مركز حمور عىل وجه التحديد ،والتي ختص
النواحي اإلدارية و/أو نواحي اإلدارة و/أو السياسة و/أو النواحي الفنية.

اهلدف الثالث :تقييم األثر الذي أضفاه مرشوع مركز حمور عىل معايري جودة خدمات املالجئ؛

•باإلشارة إىل “توفري خدمات عالية اجلودة” فنحن نشمل يف ذلك التوفري املنتظم للخدمات واألداء املهني
الثابت وتطبيق املعايري املعنية واألخالقية املعرتف هبا دول ًيا وتقديم حقوق واحتياجات املستفيدين/ات يف
األولوية والقدرة عىل التعامل مع األزمات واملخاطر والتحديات اخلارجية مع التحركات املشرتكة وخلق
مساحة للتطوير وجتريب اإلبداع.

اهلدف الرابع :تقييم األثر الذي أضفته مسامهات رشكاء املرشوع ،وحتديدً ا هيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة
الشؤون االجتامعية ومؤسسة دفرنسا دونا وف ًقا لألدوار واملسؤوليات التي يضطلعون هبا ،يف تعزيز عمليات املركز
وفق املعايري املهنية التي تقوم عىل حقوق اإلنسان.
ما هي اجلهة التي تستخدم نتائج التقييم؟ ومن هم املستخدمني األساسيني؟
يتم استخدام نتائج التقييم من قبل:

1.1هيئة األمم املتحدة للمرأة:
 .ألتعزيز ومضاعفة توفري الدعم الفني للسلطة الفلسطينية ،بنا ًء عىل تطوير سبيل معرفة متخصصة يف
مراكز مكافحة العنف داخل االرض الفلسطينية املحتلة ،وذلك من أجل تطوير نظام وطني حلامية املرأة
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مرجعية التقييم النهائي للمرشوع

1.1املعلومات العامة واهلدف من التقييم

ما املقصود بمرشوع مركز حمور؟

متول احلكومة اإليطالية مرشوع مركز حمور منذ عام  2004وهيدف املرشوع إىل إنشاء مركز جتريبي وطني متعدد
األغراض يكون اهلدف منه هو عالج ظاهرة العنف ضد املرأة بطريقة عدوانية ،بنا ًء عىل منظور النوع االجتامعي
ومبادئ حقوق اإلنسان .ومع انتهاجه هلذه الرؤية ،عمل مركز حمور ،منذ افتتاحه يف فرباير من عام  ،2007عىل
منع العنف ضد املرأة – مع احلرص عىل تعزيز ثقافة العالقات األرسية اخلالية للعنف واملراعية للنوع االجتامعي
– باإلضافة إىل محاية ومتكني ضحايا العنف من النساء واألطفال ،كام نارص املركز فكرة إقرار أطر عمل مؤسسية
وطنية تضمن حق العيش بأمان وكرامة للضحايا من النساء مع العمل عىل وضع هناية ملسألة إفالت مرتكبي
العنف من العقاب وعىل وجه التحديد ،يقدم املركز خدمات متكاملة لضحايا العنف من النساء (وأطفاهلن)،
بام يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،مكان اإلقامة اآلمن واإلرشاد االجتامعي والتضامن والدعم النفيس
واملشورة القانونية والتمثيل القانوين يف املحاكم واإلحالة إىل العالجات الطبية ودعم عملية إعادة االندماج اآلمن
يف املجتمع .كام ينفذ املركز برامج منارصة ووقاية (منع) مع األرس التي تعاين الصعوبات ومع املجتمع بصورة
عامة ،وينظم املركز كذلك األنشطة الرتفيهية والثقافية التي تستهدف املجتمع املحيل .وقد عمل الرشكاء الوطنيني
والدوليني احلكوميني وغري احلكوميني بال كللٍ أو ملل عىل مدار السنوات العرش األخرية من أجل بلوغ هذا
اهلدف بنجاح .ومنذ سبتمرب  ،2008بدأ صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة ،واملعروف اآلن باسم “هيئة
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)” ،يف تنفيذ املرشوع باالشرتاك مع
وزارة الشؤون االجتامعية الفلسطينية.

ما هو نوع التقييم املطلوب وملاذا؟

أمر إلزامي يوجهه األثر عىل نحو ما ورد يف وثيقة املرشوع التي تم االتفاق
ُيعد التقييم النهائي ملرشوع مركز حمور ٌ
عليها مع التعاون االيطايل .ووف ًقا إلطار العمل املنطقي املحدد ،تلتزم هيئة األمم املتحد للمرأة بالتخطيط والتنظيم
لتقييم هنائي “يلخص أنشطة املرشوع واألثر الذي أضفته تلك األنشطة”.
بصورة مشرتكة مع املؤسسة الربيطانية
ٍ
وسوق تلتزم هيئة األمم املتحدة للمرأة سياسة وإرشادات التقييم املؤسيس اخلاصة هبا من أجل ضامن تطبيق
معايري اجلودة عىل عملية التقييم وإعداد التقارير ،مع تسليط الضوء عىل مدى االرتباط والفعالية والكفاءة واألثر
واالستدامة يف املرشوع ا ُملنفذ.
ٍ
بخربة كبرية يف أنحاء العامل يف جمال توفري الدعم من أجل إهناء العنف ضد
حتظي هيئة األمم املتحدة للمرأة
املرأة و تدعم ،من خالل براجمها وخربهتا الفنية ،البلدان يف احلفاظ عىل معايريها املنطبقة عىل حقوق اإلنسان
الدولية ،مع ضامن استفادة ضحايا العنف من النساء والفتيات من احلامية املبارشة والفاعلة .ووف ًقا لذلك،
تنص اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة التي تم وضعها للفرتة ( 2013-2011هيئة األمم املتحدة
للمرأة )9/2011/عىل أن “منع احلد من ممارسة العنف ضد النساء والفتيات وتوسيع نطاق الوصول إىل
اخلدمات ُيمثل أحد األهداف األساسية التي تسعى لتحقيقها .وتنص اخلطة االسرتاتيجية عىل أن هيئة األمم
املتحدة للمرأة سوف تتابع مسامهة نظام األمم املتحدة لدعم البلدان ،عند طلبهم ذلك ،من أجل صياغة ترشيع
وطني ووضع خطط عمل وطنية متعددة القطاعات وكذلك توسيع نطاق اخلدمات “الشاملة” وزيادة مدى
استجابة نظام العدالة وإقرار احلد األدنى من معايري توفري اخلدمة”.

وبام يتامشى مع االسرتاتيجية ،رصحت املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة “ميشيل باشليت” يف مناسبة
اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة املوافق  23نوفمرب  ،2011أن “هيئة األمم املتحدة للمرأة تقود مبادر ًة
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•إضفاء الطابع الرسمي وتبسيط املبادئ التوجيهية لإلحالة والقبول .
•وضع خطط تقييم سنوية وشهرية للمركز.
•خلق مزيد من فرص العمل للمرأة

° °يوىص ببذل اجلهود خللق مزيد من فرص العمل للمرأة ،وعىل وجه اخلصوص لضحايا العنف من
النساء ممن حياولن االندماج ثاني ًة يف املجتمع الفلسطيني.
•إنشاء جمموعات دعم لضحايا العنف من النساء املأويات والاليت تم إيوائهن يف املركز ساب ًقا

° °يوىص بأن يبذل املركز اجلهود من أجل إنشاء جمموعات دعم لضحايا العنف من النساء داخل مركز
حمور ويف املجتمع املحيط .كام أن تيسري مشاركة املستفيدات يف جمموعات الدعم عىل اإلنرتنت مع
أمر ال بد من أخذه يف احلسبان.
النساء من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا األخرى ٌ
•تعزيز وصول املرأة إىل مرافق الرتفيه
° °جيب بذل اجلهود من أجل تعزيز وصول املرأة إىل مرافق الرتفيه خارج املركز.
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األمهية يمكن أن ختلق فار ًقا يف احلاالت .كام يمكن تنفيذ هذا الربنامج الوطني عىل مراحل .وحتظى
ٍ
بخربة جيدة يف ذلك ويمكنها توفري الرشكاء الالزمني لتوفري املساعدة الفنية.
هيئة األمم املتحدة للمرأة

•متابعة بناء قدرة فريق عمل حمور

° °من املهم أن يستمر تزويد فريق عمل حمور بالدعم الفني بأخصائيني نفسيني وباملهارات وتدريبات
بناء القدرة من قبل اخلرباء الوطنيني والدوليني.
•يتعني عىل املركز توفري مزيد من اخلدمات النفسية التي جيب أن يتم دجمها بصورة جيدة يف برنامج
التعامل اخلاص باملركز

° °اقرتح مستشارو مركز حمور وجوب توافر أخصائيني نفسيني بدوام كامل داخل املركز يف مجيع
األوقات وأن يتم تعيني اثنني من األخصائيني االجتامعيني يف ورديات ليلية.
•حتسني أمن مركز حمور

° °بسبب الطبيعة الصعبة التي تتسم هبا عملية إيواء ضحايا العنف من النساء ،وبصورة جزئية
بسبب السياق االجتامعي الثقايف الذي تتسم به االرض الفلسطينية املحتلة ،فإن املركز بحاجة إىل
اسرتاتيجيات أمن ممنهجة وإىل اإلنفاذ؛ وعليه من املهم مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن أمن
املستفيدات واملوظفني باملركز يف مجيع األوقات.

° °ان يتم داخل ًيا تقسيم األبنية واملستفيدات إىل أقسام خمتلفة بنا ًء عىل نوع العنف والوقت يف املركز
والسن .وهذا قد يعمل عىل تقليل اآلثار التي تضفيها احلاالت عىل بعضها البعض.12
•حتسني قدرة حمامي املركز يف قانون الرشيعة

‒ ‒يوىص بأن يتم تزويد حماميات مركز حمور باستمرار التدريب ،ويف هناية املطاف احلصول عىل اجازة
مزاولة مهنة املحاماه الرشعية ،وذلك من أجل ضامن قدرهتن عىل تقديم أفضل اخلدمات املمكنة
لعمالئهم/ن .وعىل املحاميات أن تركزن أكثر عىل إعداد ضحايا العنف من النساء بصورة أفضل
لإلجراءات القانونية باملحاكم.
•حتسني خدمات وإجراءات إعادة االندماج

‒ ‒يوىص بأن يبذل مركز حمور املزيد من اجلهود يف إعداد ضحايا العنف من النساء لعملية إعادة
االندماج .وجيب أن تركز هذه اخلدمات واإلجراءات املعززة عىل ما ييل:
•حتسني عملية تقييم املخاطر؛

•توفري تدريب حتضريي متخصص قبل الترسيح؛

•تكرار متزايد ألنشطة متابعة املستفيدات واحلفاظ عىل جودة هذه األنشطة.

•حتسني نظام التوثيق واالرشفة

‒ ‒يوىص ان يواصل مركز حمور اجلهود يف انشاء قاعدة بيانات حموسبة ونظام االرشفة .وباﻹضافة إىل
ذلك ،حتسني نظام الوثائق املتعلقة بإدارة احلاالت فيام بني أصحاب املصلحة الذين يتعاملون مع بام
يشمل ذلك بناء قدرات إضافية.
 12تقري ًبا ،قدمت مجيع اجلهات املعنية -بام ىف ذلك بعض القضاة -والتي شاركت ىف عملية التقييم هذه التوصية إىل اخلرباء.
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•إرساء القوانني حلامية ضحايا العنف من النساء

‒ ‒يوىص بأن تبذل وزارة الشؤون االجتامعية مزيدً ا من اجلهود يف تطوير الترشيعات و اللوائح التي
ستسد الثغرات القانونية احلالية و التي يمكنها أن توفر مزيد ًا من احلامية واألمن لضحايا العنف من
النساء داخل االرض الفلسطينية املحتلة .كام جيب بذل اجلهود من أجل إنفاذ القوانني املطبقة يف
الوقت الراهن إىل احلد الكامل .وعالو ًة عىل ذلك ،يوىص بأن تستخدم وزارة الشؤون االجتامعية
اخلربة املبارشة التي يتمتع هبا مركز حمور – فيام يتعلق بتلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء –
من أجل دعم عملية وضع قوانني احلامية.
•زيادة درجة الوعي املجتمعي باملركز ومراكز اإليواء األخرى

‒ ‒جيب بذل اجلهود من أجل نرش وزيادة درجة الوعي  -عىل املستويني املجتمعي والوطني – بوجود
مراكز اإليواء داخل االرض الفلسطينية املحتلة .وجيب اعتبار وسائل اإلعالم والزيارات التي يقوم
هبا املوظفون احلكوميون أحد اخليارات لرفع املكانة العامة هلذه املراكز.
‒ ‒ويوىص بأن يتم توفري الدورات التدريبية إىل الشباب بخصوص موضوع العنف القائم عىل النوع
االجتامعي .حيث إن رفع درجة الوعي فيام بني الشباب سوف يساعد يف تغيري ثقافة القبول التي
تكتنف العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املجتمع الفلسطيني.
•وجوب إنشاء مزيد من املالجئ داخل االرض الفلسطينية املحتلة

‒ ‒مما ال شك فيه أن هناك حاجة ملحة لوجود مالجئ مثل مركز حمور داخل االرض الفلسطينية
املحتلة .ولذا يوىص ببذل اجلهود من أجل استخدام نموذج حمور إلنشاء مزيد من املالجئ حسب
احلاجة.

 3-5التوصيات عىل مستوى الربنامج

•زيادة مكونات املساعدة الفنية التي تستهدف وكاالت إنفاذ القانون (القضاة ووحدة محاية األرسة)

‒ ‒أظهرت املحاورات التي تم إجراؤها مع القضاة ووحدة محاية األرسة أمهية تزويدهم باملساعدة
الفنية والتدريب؛ حيث إن هذا سوف يضمن هلم القدرة عىل توفري أفضل دعم ممكن لضحايا العنف
من النساء داخل االرض الفلسطينية املحتلة .لذا يوىص بأن تزيد الربامج املستقبلية هليئة األمم
املتحدة للمرأة من املساعدة الفنية التي تستهدف وكاالت إنفاذ القانون وكذلك القضاة من حيث
التوعية بحاالت العنف ضد املرأة.
‒ ‒التفكري يف جتربة نظام حمكمة يتعامل مع ضحايا العنف من النساء بام يف ذلك تقديم املساعدة الفنية
والتدريب ،وحتسني املباين وإدخال التعديالت عليها من أجل ضامن اخلصوصية وعدم تفاعل
الضحايا واملعتدين ،باإلضافة إىل العمل مع إدارة التدريب القضائي لتخريج منهج حول قضايا
العنف ضد املرأة.
‒ ‒ومن املمكن أن يتم وضع برنامج شامل يستهدف مجيع املوظفني باملحاكم ،ألن ضحايا العنف من
النساء يتفاعلن مع العديد من املوظفني داخل املحاكم وليس فقط مع القضاة .كام يمكن للربنامج أن
يستهدف قضاة املحاكم الرشعية ورؤساء حماكم البداية يف خمتلف املحافظات وكذلك وكالء النيابة
العامة ونواهبم ورؤساء األقسام داخل املحاكم وموظفي وحدات محاية األرسة داخل املحاكم،
وكذلك ك ّتاب العدل وموظفي الدعم .فالطريقة التي يتعاملون هبا مع املرأة داخل املحكمة يف غاية
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 1-5التوصيات العامة

•حتقيق مركز شبه حكومي

° °يوىص بشدة بأن يواصل املركز عمله نحو حتقيق مركز قانوين شبه حكومي؛ فهذا األمر قد يفيد
املركز عىل املدى الطويل .وهذا األمر يتطلب مناقشات اسرتاتيجية متواصلة مع األطراف املعنية
الوطنية وجيب أن يقوم عىل النتائج التي يتم التوصل إليها يف املراجعة القانونية التي تم إجراؤها
مؤخرا للمركز.
ً
•تأمني مصادر التمويل

° °يوىص بمواصلة بذل اجلهود من أجل تأمني اتفاقيات رشاكة مع املنظامت املانحة القادرة عىل توفري
الدعم املايل للمركز لفرتة زمنية ممتدة.

 2-5التوصيات عىل املستوى السيايس

•إعادة االندماج – يوىص بأن يقوم مركز حمور وهيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة الشؤون االجتامعية
باستكشاف مزيد من خيارات إعادة االندماج لضحايا العنف من النساء.

° °خيارات اإليواء – مما ال شك فيه أن هناك بعض احلاالت تعجز عن العودة إىل أرسها وهناك حاالت
أخرى يمكنها ذلك؛ ومن ثم جيب استكشاف خيارات أخرى مثل إنشاء املنازل االنتقالية .يف هذا
خطرا التي
السياق ،قد حيتاج أي منزل من املنازل االنتقالية إىل بناء سكني مجاعي للحاالت األقل
ً
بدعم أرسي .ويف البلدان األخرى ،يتم متويل املنازل
تم إعدادها ملغادرة مركز حمور لكنها ال حتظى
ٍ
االنتقالية أو تتم إعانتها بصورة كاملة من قبل احلكومة وتقدم هذه املنازل برامج معيشية مؤقتة
وكذلك انتقالية ،يمكن للنساء أن يبقني فيها مع أطفاهلن مع تلقيهم الدعم واإلرشاد اخلارجي يف
نفس الوقت .بصورة نموذجية ،يتم احتساب أجرة املنازل االنتقالية وفق مقياس انزالقي يعتمد
عىل قدرة الفرد عىل الدفع .أما هيكل احلوكمة الفعيل للمنازل االنتقالية فسوف حيتاج إىل أن تتم
مناقشته والبت يف أمره من قبل األطراف املعنية (وزارة الشؤون االجتامعية ،هيئة األمم املتحدة
للمرأة ،مركز حمور ،الخ) .وألن املنازل االنتقالية تتطلب عاد ًة دعماً خارج ًيا أقل من مالجئ املرأة،
يرى مستشارو التقييم أن الدعم املايل املستمر يف غاية األمهية .وبالنسبة للحاالت قليلة اخلطر ،قد
تكون هذه املنازل مثالية إذا ما متكنت املرأة من إعادة االندماج يف أماكن توفر اجلو الذي تتوافر به
أعىل درجة أمان ممكنة.

° °املتابعة – فور متام عملية إعادة االندماج ،جيب إمتام التواصل الفعال والرشاكة الفعالة مع املمثلني
الوطنيني الرئيسيني .وسوف يتحمل أولئك الرشكاء مسؤولية ضامن االستدامة القانونية واملالية
والفنية طويلة األجل للخدمات التي يقدمها مركز حمور إىل املستفيدات اللوايت متت عملية إعادة
اندماجهن يف املجتمع .وحيتاج هذا ايض ًا ان يكون العمل مصحوب ًا بربنامج بناء القدرات للمؤسسات
املجتمعية التي ستتوىل مسؤولية املتابعة بعد اإليواء يف مركز حمور.

° °تقييم املخاطر – تبقى مسألة تقييم املخاطر حلقة وصل ضعيفة يف عملية إعادة االندماج .فهناك
حاجة إىل تقييامت أكثر انتظا ًما وإىل اتفاقيات تُربم بني األطراف املعنيني الرئيسيني الذين يعملون مع
مركز حمور بشأن املؤرشات األساسية للسالمة بعد مغادرة املركز .كام أن بناء القدرة والتدريب عىل
تقييم املخاطر جيب أن يستهدف فريق عمل األطراف املعنيني الرئيسيني – وبالتحديد وزارة الشؤون
االجتامعية والرشطة وفريق حمور.
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5

التوصيــات

70

ٍ
نطاق واسع منذ بدايته ،باتت األرس يف الوقت الراهن ترتاح للفكرة ،ويرجع هذا ،بصورة
عىل
جزئية ،إىل أن املركز يزود األرس ببديل لفرضية التعامل مع جحيم االعتداءات بطريقة تقليدية.
يف الوقت الراهن تطالب وزارة الشؤون االجتامعية أرس الضحايا بتوقيع تعهد يشري إىل أهنم لن
يتعرضوا باألذى ألي ضحية للعنف من النساء .ومن الناحية الفنية ،إذا ما قامت األرسة حينها بقتل
الضحية ،يتم رفع هتم القتل من الدرجة األوىل ضد املعتدين .ويف احلقيقة يبدو أن الكثري من هذه
التعهدات غري فاعلة يف محاية حياة املرأة وصون حقوقها.

أثر
‒ ‒املجتمع الفلسطيني
ٌ
جمتمع هييمن عليه الرجال ،ما ُيعني التمييز ضد املراة غال ًبا  .وهذا األمر له ٌ
كبري عىل القوانني التي يتم تنفيذها و-بصورة عامة-عىل حقوق املرأة وأمنها.
•قلة توافر خدمات االندماج الكافية لضحايا العنف من النساء

‒ ‒تفتقر االرض الفلسطينية املحتلة إىل وجود آلية عملية وفاعلة إلعادة دمج ضحايا العنف من النساء.
كام تمُ ثل عملية املتابعة بعد أن يتم خروج احلاالت من مركز حمور حتد ًيا رئيس ًيا أمام املركز واملالجئ
األخرى املوجودة داخل االرض الفلسطينية املحتلة.
‒ ‒كام غال ًبا ،ما يواجه ضحايا العنف من النساء صعوبات يف العثور عىل عمل بعد ترسحيهن من املركز.
•انعدام وجود إرشادات إحالة واضحة مصبوغة بالصبغة الرسمية

وضوحا وأكثر رسمية ألولئك الاليت حيتجن إىل محاية
‒ ‒هناك حاجة إىل وجود إرشادات إحالة أكثر
ً
املركز .كام أنه مل يتم إدخال “نظام مراكز محاية املراة املعنفة” حيز التنفيذ بصورة كاملة حتى اآلن.
•قدرة املركز عىل التعامل مع أشكال العنف املختلفة

ٍ
حاالت
‒ ‒مع االفتقار إىل مراكز الطوارئ التي توفر احلامية للمرأة ،أصبح مركز حمور الوجهة لتلقي
تفوق قدرته أو تفوق نطاق ما ُخول إليه .وتشمل هذه احلاالت الفتيات حتت سن  18سنة أو
احلاالت اإلجرامية التي حتتاج إىل محاية خالل التحقيقات .وعندما يتم إحالة هذه احلاالت إىل املركز
بموجب أمر حمكمة ،فإن املركز يجُ رب عىل تلقيها .وال تُسمح املوارد البرشية احلالية وال اهليكل املنبسط
ملباين املركز بإمتام التصنيف والفصل املناسب للحاالت.
•األمن

‒ ‒ ُيعد محاية ضحايا العنف من النساء داخل وخارج املركز حتد ًيا؛ وعىل الرغم من ذلك ،مل يواجه املركز
حتى اآلن مسائل تتعلق بحامية املرأة داخل املركز.
•إنعدام الفهم الشامل لألمور النفسية التي قد تؤثر عىل ضحايا العنف من النساء

‒ ‒أشار العديد من املستشارين الذين متت حماورهتم من قبل مستشاري التقييم إىل أن فريق عمل حمور
قد يكون بحاجة إىل مزيد من التدريب فيام يتعلق بتحديد وعالج املشاكل النفسية التي يعانيها
مستشاري التقييم يف املركز.
•إنعدام منح االختصاص القانوين ِللرشطة الفلسطينية يف املنطقتني “أ” و“ب”

‒ ‒تعجز الرشطة الفلسطينية عن الوصول إىل املنطقتني “أ” و“ب” يف الضفة الغربية .وهذا األمر
ُيقلص من قدرهتم عىل توسيع نطاق احلامية ليشمل احلاالت التي تأيت من هذه املناطق.
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•إجراء حتليل شامل لتكاليف مركز املحور يف مقابل احتياجات املركز الفعلية واملعايري املطلوبة ،يف
حني يتم النظر يف التكاليف األمثل ،بام يف ذلك إمكانيات توسيع املسامهات العينية من املوردين/
الرشكاء املحليني .جيب أن تشتمل األهداف الرئيسية ملثل هذه التقييم عىل اآليت-:

1.1ختفيض حاالت اهلدر املحتملة التي يمكن أن حتدث عىل مستويات االستهالك واملشرتيات
والتكاليف اإلدارية؛

2.2تركيز موارد التي تم احلصول عليها بطريق مجع األموال عىل األولويات املتعلقة بتقديم خدمات
اجلودة والتي من بينها يمكننا بالتأكيد ذكر مسألة احلفاظ عىل املوظفني األكفاء ،وتوفري اإلرشاف
املستمر واملهني عىل املوظفني ،وتطبيق نظام حلوافز املوظفني وال سيام يف جمال التعليم املستمر
والعايل ،وضامن الصيانة النوعية للمباين يف الوقت املناسب ،وضامن إتاحة املوارد إلعادة الدمج
اآلمن والعيش الكريم للنساء ضحايا العنف ضمن املجتمع؛

3.3توجيه األموال احلكومية إىل املهام األساسية للمركز بام يضمن استمرارية واستقرار خدمات احلامية
األساسية ،ومن بينها يمكننا أن نذكر بكل تأكيد تكاليف تشغيل امللجأ وكشوف مرتبات املوظفني
ودفع رسوم املحاكم لقاء التمثيل القانوين للمستفيدين؛

4.4حشد املسؤولية االجتامعية داخل املجتمع الفلسطيني حتى ترتجم إىل مسامهات عينية ومالية من
القطاعني اخلاص والقطاع غري الربحي .سيعمل تنويع وترشيد مصادر التمويل عىل احلد من
احتاملية تكبد أزمات مالية كربى يمكن أن تعرض عمليات املركز للخطر.
 1-5-4العوائق والتحديات

الفعالة (أو انعدام إنفاذها) التي تدعم حقوق املرأة
•عدم وجود الترشيعات ّ

‒ ‒أبدي املستشارون القانونيني أن القوانني السارية العمل هبا بالية وال تضمن حقوق املرأة بالصورة
الكافية ،فام زال قانون العقوبات احلايل املعمول به هو القانون األردين ،بينام مل يتم حتى اآلن املصادقة
عىل قانون األحوال الشخصية وقانون محاية األرسة .كام أن القوانني احلالية ال تتناول قضايا التحرش
وأنواع العنف األخرى؛ بل إن العديد من القوانني السارية العمل هبا ال يتم تطبيقها بصورة صحيحة.
•العقوبات القانونية املفروضة عىل مرتكبي جرائم العنف ضد املرأة ليست رادعة

‒ ‒تُعد العقوبات املحددة للمعتدين ليست كافية – حيث إهنا ختفق يف ضامن الردع املناسب هلم (مستشار
قانوين؛ حمافظة بيت حلم) .يف الواقع ،إن القوانني امللتزم هبا ،واملنطبقة داخل االرض الفلسطينية متنح
مزايا متفاوتة ملرتكبي العنف ،بد ً
ال من ضحايا العنف .عىل سبيل املثالُ ،يفرض عىل اجلرائم التي
تُرتكب يف إطار سياق “الرشف” بصورة عامة عقوبات أخف من العقوبات القانونية العادية.
•العوامل االجتامعية  -الثقافية

‒ ‒ما زال الدعم املجتمعي للمالجئ التي حتمي ضحايا العنف من النساء ضعي ًفا .وبعد العديد من
السنوات داخل جمال العمل ،يكتسب املركز مستوى متزايدً ا من القبول داخل جنبات املجتمع
الفلسطيني .وعىل الرغم من هذا التحسن ،هناك وصمة عار تالحق ضحايا العنف من النساء؛ فال
زال ُينظر إليهن عىل أهنن ذوي سمعة سيئة .يقول العديد من اخلرباء أنه يف إطار املجتمع الفلسطيني،
ال يؤمن الناس بوجود حق للمرأة يف احلامية .يف حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،يوضع
اللوم يف الغالب عىل النساء مسندين األمر إىل الشجار .وعىل الرغم من أن مفهوم املركز قد تم رفضه
68

وبدء ًا من عام  ،2010وجهت هيئة األمم املتحدة للمرأة أموال املشاريع واخلربات الالزمة من أجل
التحقيق يف وتطوير سياسات مركز حمور وإجراءاته ووضعه القانوين مع اهلدف النهائي املتمثل بضامن
وضع إطار قانون مناسب قادر عىل ضامن تقديم اخلدمات املستمرة والفعالة من قبل مركز حمور فيام
يتعلق باملعايري املهنية ومعايري حقوق اإلنسان .كام قام مستشارو هيئة األمم املتحدة للمرأة بإعداد «املبادئ
التوجيهية للمامرسة والسياسة» وتقرير قانوين شامل ،بام يلقي الضوء عىل املزايا والعيوب والثغرات يف
الوضع القانوين احلايل ملركز حمور ومقرتح ًا يف الوقت ذاته البدائل اإلجيابية .أوىص التقرير القانوين بأن
يصبح مركز حمور مؤسسة عامة مستقلة (كام تعرف أيض ًا باسم «مؤسسة شبه حكومية») بناء عىل قوانينها
الداخلية اخلاصة هبا ،بحيث جتمع بني األطراف احلكومية وغري احلكومية يف جملس إدارهتا ،وبالتايل
تضمن سلسلة من املزايا من بينها االستقالل املهني والتنوع يف مصادر التمويل .أكد أصحاب املصلحة
الذين متت مقابلتهم أثناء التقييم تفضيلهم هلذا اخليار .يف حني ينظر الرشكاء الذين متت مقابلتهم إىل توفري
السياسات واملظلة املؤسسية من قبل وزارة الشؤون االجتامعية عىل أنه أمر إجيايب بشكل أسايس؛ ألنه
يضمن مصداقية املركز ودوره التوعوي داخل املجتمع؛ أما الصفة احلكومية البحتة للمركز فقد وصفت
بأهنا من املحتمل أن تشكل رضر ًا عىل عمليات املركز وال سيام من حيث القواعد واللوائح التنظيمية
املالية وسياسة املوارد البرشية والتي ال تتناسب مع طبيعة ملجأ للنساء ضحايا العنف (مثال :املؤهالت
العالية املطلوبة يف املوظفني والتوافر عىل مدار  24ساعة لتقديم خدمات الطوارئ).
ومن اجلدير بالذكر أنه واعتبار ًا من عام  2010شملت وزارة الشؤون االجتامعية غالبية موظفي مركز
حمور ( 22من أصل  )28ضمن كشوف مرتبات الوزارة ،متعهدة بذلك مسؤولية مالية جديدة نحو
احلفاظ عىل عمليات املركز .يذهب هذا القرار ،إىل جانب التزام احلكومة يف مكافحة العنف ضد املرأة،
ويف اجتاه تنويع مصادر متويل مركز حمور وتوسيع املسؤولية الوطنية جتاه عمليات املركز .ويعترب كال
اجلانبني أساسيني يف حتقيق االستدامة للمركز.
متاشي ًا مع ما ورد أعاله مع األخذ بعني االعتبار اقرتاحات الرشكاء واجلهات املانحة ،يرغب املقيمون
بصياغة التوصيات التالية لضامن االستدامة ملركز حمور-:
•وضع الصيغة النهائية للوضع القانوين ملركز حمور وإطار سياسته العامة ،وفق ًا ملا حددته «املبادئ
التوجيهية للمامرسة والسياسة » والتقرير القانوين .فهذا سيضمن ملركز حمور مواصلة تقديم اخلدمات
بكفاءة ووفق معايري مهنية عالية ومعايري تستند إىل حقوق اإلنسان .كام أن التعريف املذكور أعاله
لإلطار املعياري ملركز حمور سيسهل أيض ًا االستدامة املالية للمركز من خالل توفري ضامن تقديم
خدمات تتميز باجلودة والسامح بتنويع مصادر التمويل .ويف حني سيتم تشجيع احلكومة الفلسطينية
عىل مواصلة املسامهة مالي ًا يف املهام األساسية للمركز (عىل سبيل املثال ،ضامن الرواتب األساسية
وتكاليف التشغيل األساسية).

•يمكن تنفيذ عملية أوسع يف جتنيد األموال ،وإنشاء جمتمع مانحني ثابت ،هذا من جانب؛ وإقامة
الرشاكات مع هيئات القطاع اخلاص احلساسة عىل اجلانب اآلخر ،باإلضافة إىل توسيع نطاق
املسؤولية املجتمعية.
•وضع سياسة عامة يف املوارد البرشية ملركز حمور ،ودمج السياسات القائمة حالي ًا واملتعلقة بتعيني
املقرة حديث ًا.
املوظفني ،وتوصيفات الوظائف املتاحة مع املبادئ التوجيهية املهنية واألخالقية ّ
سيضمن هذا بالرضورة التطرق ملجاالت مثل – من بني أمور أخرى – تنمية القدرة الدائمة،
واإلرشاف املهني ،وسياسة االستبدال واملهنة ،واملبادئ التوجيهية يف ضبط دوران التوظيف.
 67مركـز حمـور «التقييم النهائي للمرشوع »2012-2008

ريا عندما ننظر إىل النقطة التي كنا عندها والنقطة التي نقف عندها
أثرا كب ً
«لقد كان للمرشوع ً
اآلن [ ]...فلقد باتت املستفيدات ُيستمع إليهن وكانت ضحايا العنف من النساء أنفسهن هن
من أثرن عىل صناع القرارات والسياسات [خالل تطور املرشوعات]؛ لقد منح املرشوع صو ًتا
لضحايا العنف من النساء للتعبري عن أنفسهن».
أشار الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية إىل أن مركز حمور يضم فريق عمل مهني مؤهل بدرجة كبرية
حيظى اآلن بالتمكني .وعليه بات من الواضح ملستشاري التقييم أن فريق عمل املركز التزم بمبادئه وقيمه
وقد أقر هنج حقوق إنسانية نحو مكافحة العنف ضد النساء.
 5-4-4أثر مسامهة الرشكاء يف املرشوع يف دعم أعامل مركز حمور وفق املعايري املهنية القائمة عىل حقوق
اإلنسان

فور اكتامل عملية التقييم املكثفة ،وجد مستشارو التقييم أن هيئة األمم املتحدة للمرأة – مع الدعم الفني
من قبل مؤسسة دفرنسا دونا – قد قدمت مسامهات كبرية يف أعامل مركز حمور وفق املعايري املهنية القائمة
مؤثرا يف تسليط الضوء عىل قضية العنف
عىل حقوق اإلنسان .ولقد لعبت هيئة األمم املتحدة للمرأة ً
دورا ً
القائم عىل النوع االجتامعي داخل االرض الفلسطينية املحتلة ووضع االسرتاتيجيات هلا فيام بعد .وقد
كشف التقييم أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد عملت عىل تعزيز مركز حمور وترسيخ دوره أكثر كمؤسسة
ال تقدم وفقط اخلدمات لضحايا العنف من النساء ،بل ترفع ً
أيضا درجة الوعي املجتمعي للتخلص من
األنامط السلبية التي يالقيها ضحايا العنف من النساء .وبصورة عاملة أصبح مركز حمور ،بفضل اجلهود
التي بذلتها هيئة األمم املتحدة للمرأة ،أدا ًة رئيسية لتعزيز هذا السبب داخل االرض الفلسطينية املحتلة؛
ولقد نجحت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الضغط عىل صناع القرار داخل االرض الفلسطينية املحتلة
لوضع قضية محاية املرأة من العنف ومكافحة العنف ضد املرأة يف قائمة األولويات املطروحة للمناقشة.
وقد وجد مستشارو التقييم أن فريق عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة الذي تم تكليفه باملرشوع كان حمرت ًفا
بدرجة كبرية وضمن أن يستمر تنفيذ املرشوع بنهج حقوق اإلنسان يرمي إىل مكافحة العنف ضد النساء.

 5-4االستدامة (االستمرار املحتمل للنتائج املتحققة)

لوضوح الفهم ،يفضل املقيمون تعريف «االستدامة» فيام يتعلق بمركز حمور عىل أهنا «القدرة الذاتية
للمؤسسة (مركز حمور) يف ضامن خدمات مكافحة العنف ضد املرأة والتي تتسم باالستمرارية ومعقولية
التكاليف وعالية التخصص» .وضمن هذا التعريف ،يمكن حتديد عدة أبعاد حيث أهنا ذات صلة-:

-1السياسات واإلجراءات بام يف ذلك السياسة املخصصة للموظفني (والتي تتطرق – من بني أمور
أخرى – إىل تعيني املوظفني ،استبداهلم وبناء قدراهتم ،واإلرشاف عليهم ،وتقييمهم ،وضبط دوران
التوظيف)؛
-2الوضع القانوين املؤسيس (الذي يتطرق أيض ًا هليكل وآليات احلكم)؛
-3ترشيد التكاليف؛

-4تنويع مصادر التمويل.

تم التطرق إىل بعض هذه اجلوانب اهلامة من قبل الرشكاء عىل خمتلف مستويات ومراحل املرشوع ،رغم
أن عملية التقييم قد كشفت بأن الرشكاء يف املرشوع مل يقوموا بدراسة شاملة ملوضوع استدامة مركز حمور.
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كام يتطلب تصور مركز حمور شبكة دعم من أجل تفعيل عمله .وهلذا السبب ،تم بذل كمية هائلة من
اجلهود يف بناء شبكات وعالقات عىل مجيع مستويات املجتمع واحلكومة الفلسطينية .وقد اتفق الرشكاء
يف املرشوع عىل أن املركز يكون غري قادر عىل االستجابة الحتياجات املرأة دون مساعدة رشكائه .ثم إن
مسامهات املركز يف إنشاء نظم حلامية ضحايا العنف من النساء كانت مرهونة بقدرته عىل كسب الدعم
املؤسيس .وقد استفاد املركز من توافر مظلة مؤسسية لديه من أجل معاجلة بعض القضايا احلساسة
املتأصلة داخل االرض الفلسطينية املحتلة.

لقد متكن مركز حمور من بناء عالقات عمل قوية مع املحاكم ووكاالت إنفاذ القانون ،وبصورة أساسية
مع القضاء والرشطة .فلقد كان وكيل قايض القضاة داعماً للمركز بصورة كبرية ،فهو يرى أن املركز بمثابة
بديل للتحكيم األرسي والقبيل ولألحكام األرسية والقبلية التي غال ًبا ما تكون غري منصفة للمرأة .وقد
ً
إنجازا قو ًيا يحُ تسب للمركز حيث بات بإمكان الربامج املستقبلية أن تستثمر عىل هذا األساس
اعتُرب هذا
من أجل توفر املنارصة ووضع وتوضيح اإلجراءات واإلرشادات واختاذ خطوات نحو حتسني ظروف
النساء اللوايت يرغبن يف اختاذ أي إجراء قانوين .ومع الركود احلايل للنظام القانوين الناتج عن غياب
املجلس الترشيعي ،أثبتت عالقة املركز القائمة مع وكاالت إنفاذ القانون فائدهتا يف التأثري عىل التغريات
التي تطرأ عىل اإلجراءات اإلدارية يف املحاكم .تقول مديرة مركز حمور:
«لقد أدر عملنا مع القضاة ثامره فلقد تم إصدار القرارات اإلدارية الالزمة لضامن الرسية
واخلصوصية داخل املحاكم بالنسبة لضحايا العنف من النساء؛ كام باتت النساء اآلن حيصلن عىل
وقت أكثر لإلدالء بأقواهلن».

 4-4-4أثر مركز حمور عىل وضع معايري اجلودة للمالجئ

وجد مستشارو التقييم أن مرشوع مركز حمور قد عزز معايري اجلودة للمالجئ داخل االرض الفلسطينية
املحتلة .يف الواقع ،يف حال مل يكن قد تم تنفيذ املرشوع ،فمن املحتمل أن إجراءات اإليواء داخل االرض
الفلسطينية املحتلة كانت ستبقى عىل احلال التي كانت عليه قبل إنشاء املركز .كام أن وزارة الشؤون
متاحا إليواء ضحايا العنف من
االجتامعية مل تعد تعترب السجون ومؤسسات الصحة العقلية
خيارا ً
ً
النساء .ونتيج ًة لتعزيز معايري جودة املالجئ ،استفادت الضحايا من النساء بصورة أساسية نتيجة هذا
املرشوع.

معيارا ملوفري اخلدمات وينظر إليه الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية عىل أنه نجاح
وضع املرشوع
ً
معيارا لتوفري اخلدمة داخل االرض الفلسطينية املحتلة فحسب ،بل كان
تم حتقيقه .إن مركز حمور مل يضع
ً
له ً
أيضا السبق يف رفع جودة معايري املالجئ يف مجيع أنحاء االرض الفلسطينية املحتلة ومنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .لقد كان مركز حمور يف أحد األوقات هو املتلقي للتدريبات؛ لكنه اآلن يتقلد دور
ا ُملدرب .عىل سبيل املثال ،لطاملا عمل موظفو حمور عىل تقديم التدريبات إىل املالجئ يف نابلس وغزة ،كام
شارك املركز كذلك يف عملية تبادل خربات مع أحد املالجئ يف املغرب.

ويف الوقت الراهن ،ال يقوم مركز حمور فحسب بإيواء ضحايا العنف من النساء ،بل يوفر هلم ً
أيضا جمموع ًة
كبرية من النساء ذوي الكفاءة العالية (فريق العمل) وهن خبريات يف توفري خدمات ذات اجلودة .تقول
أحدى ممثالت هيئة األمم املتحدة للمرأة:
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بدعم
تطوير االسرتاتيجية الوطنية .كام قامت وزارة الشؤون االجتامعية بوضع االسرتاتيجية الوطنية
ٍ
فني من هيئة األمم املتحدة للمرأة .وقد مثلت هيئة األمم املتحدة حلقة الوصل بني احلكومة الوطنية
ومركز حمور .يف الواقع ،تتمثل أمهية/قيمة مشاركة مركز حمور يف عملية وضع االسرتاتيجية الوطنية يف
أن ضحايا العنف من النساء قد تم إرشاكهن يف التأثري عىل عملية صنع السياسة.
لقد ُأخذت اخلربة من مركز حمور لوضع قوانني فرعية للمالجئ األخرى املوجودة داخل االرض
الفلسطينية املحتلة .وعالو ًة عىل ذلك ،يمكن نرش «املامرسات اجليدة يف جتنيد موظفي مراكز مكافحة
العنف يف االرض الفلسطينية املحتلة» التي تم وضعها ملركز حمور وحتولت إىل مادة عامة (متاحة
باللغتني العربية واإلنجليزية) بسهولة وتكرارها داخل االرض الفلسطينية املحتلة واملنطقة العربية بل
وعىل الصعيد الدويل) .وف ًقا ملا تقوله أحدى ممثالت هيئة األمم املتحدة للمرأة ،لقد نرش املركز بعض
اإلرشادات العاملية هليئة األمم املتحدة للمرأة للمامرسة اجليدة (وسوف ُيتاح هذا عىل شبكة الويب
«).»www.endvawnow.org
يف الواقع ،لقد خلق املرشوع مركزً ا جتريبيا مدعو ًما بصورة كبرية والذي تم تصميمه بدقة ليكون قاب ً
ال
للنسخ ليس فقط داخل سياق االرض الفلسطينية املحتلة ،بل داخل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مؤخرا يف غزة بعد مركز حمور؛ وتم تصميمه باستخدام
كلها.و لقد متت نمذجة امللجأ الذي تتم افتتاحه
ً
نفس املعايري التي انطبقت عىل مركز حمور .وباإلضافة إىل ذلك ،تلقى موظفي املركز يف نابلس ،والذين
يعملون حتت مظلة وزارة الشؤون االجتامعية ،تدري ًبا من قبل موظفي حمور بنا ًء عىل طلب تقدم به امللجأ
يف نابلس ووزارة الشؤون االجتامعية.

ومنذ أن تم وضع تصور املركز ألول مرة ،تم وضع وتنفيذ النواحي اخلاصة باملركز مثل أطر العمل
واإلرشادات وآليات التنسيق وآليات اإلرشاف بالتنسيق والدعم والتعاون مع جمموعة من الرشكاء الدوليني
نموذجا جتريب ًيا ومن خالل
املحليني .ولقد أصبح املركز وموظفيه مور ًدا وطن ًيا .كام أن مركز حمور باعتباره
ً
املشاركة النشطة من قبل موظفيه يف العديد من الشبكات اهلادفة إىل مكافحة العنف ضد املرأة – مثل شبكة
دورا
تواصل ومنتدى مكافحة العنف ضد املرأة وشبكة تطوير املنظامت غري احلكومية يف بيت حلم – قد لعب ً
فاع ً
ال يف املبادرات واألنظمة الوطنية التالية التي تقدم احلامية للمرأة من العنف .ويشمل ذلك:

1.1صياغة هيكل احلوكمة اخلاص بمركز حمور ومراجعته يف الوقت الراهن  -باعتباره منظم ًة شبه
حكومية11؛

2.2املسامهة يف املناقشة الوطنية لقانون محاية األرسة؛

3.3السعي لتأسيس وحدة محاية األرسة اخلاصة بالرشطة املدنية الفلسطينية؛

4.4املسامهة يف تطوير « نظام مراكز محاية املراة املعنفة» والتي متت املصادقة عليه من قبل جملس الوزراء
الفلسطيني يف الثاين من أغسطس من عام 2011؛
5.5املسامهة يف وضع «االسرتاتيجية الوطنية األوىل ملكافحة العنف ضد املرأة» والتي متت املصادقة
عليها من قبل جملس الوزراء الفلسطيني يف يناير 2011؛
6.6تشكيل «جمموعة عمل مماريس الصحة» تتألف من اخصائي النفس الذي يعملون يف الوقت الراهن
مع مركز حمور.
 11نفذ املستشار القانوين مراجعة شاملة ووضع مقرتح حلوكمة مركز حمور .وال يزال هذا قيد املراجعة من قبل اجلهات املعنية.
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أن مركز حمور قاد ساعد أرسهن (أو بعض أفراد أرسهن) عىل فهم أن العنف ضد النساء أمر غري مقبول
وأهنن يستحقن احلامية والدعم.

ومن بني أصدقاء وأرس ضحايا العنف من النساء الذين تم شموهلم يف االستقصاء ،وافق  %32.4منهم
بشدة ووافق  %52.9عىل أن مركز حمور قد ساعدهم عىل فهم أن العنف أمر غري مقبول وأن حقوق املرأة
جيب أن تحُ رتم .وعالو ًة عىل ذلك ،وافق  %23.5بشدة ووافق  %61.8عىل أن مركز حمور قد ساعد أفراد
املجتمع عىل بلورة فهم أفضل بخصوص أن العنف ضد املرأة أمر غري مقبول وأن ضحايا العنف من
النساء يستحقون احلامية واالحرتام.
ومن بني أولئك الذين شملهم املستشارون يف االستقصاء ،وافقت األغلبية عىل أن وجود مركز حمور هام
يف املجتمع الفلسطيني من أجل محاية املرأة والفتيات ،حيث وافق  %35.3بشدة بينام وافق  %41.2عىل
ذلك.

وقد وجد مستشارو التقييم أن الوعي االجتامعي والذايت من منظور النوع االجتامعي املعزز لدى
املستفيدات له أثر مبارش عىل الصحة النفسية العامة .تقول إحدى مستفيدات مركز حمور ممن متت
حماورهتن:
«لقد حاولت أن أنتحر أكثر من مرة قبل قدومي إىل املركز ،واآلن بات لدي أمل ورغبة يف احلياة.
فقد ساعدين موظفات حمور عىل إدراك أنني أملك احلق يف احلياة»

حتقيق االندماج  /إعادة االندماج االجتامعي

يوجد حاالت كانت فيها ضحايا العنف من النساء – اللوايت أقمن يف مركز حمور سابق ًا – قادرة عىل
االندماج يف املجتمع ثاني ًة ،وعىل الرغم من ذلك ،مل يكن ذلك هو احلالة السائدة .يف معظم حاالت
بدعم من أفراد األرسة املمتدة .ويف حاالت أخرى ،والتي
النجاح ،اندجمت النساء ثاني ًة يف املجتمع
ٍ
أنجبت فيها النساء عىل سبيل املثال طف ً
ال غري رشعي ،أو اللوايت تعرضن ملستويات اعتداء بالغة ،مل يكن
مطروحا هلن .أشار موظفو مركز حمور ومستشاريه إىل أنه عىل الرغم من
خيارا
ً
االندماج ثانية يف املجتمع ً
أن النساء غال ًبا ما يغادرن املركز بإحساس قويٍ بالتمكني ،إال أن املجتمع الذي حياولن دخوله ثاني ًة يكون
غري جاهز لقبوهلن .يف الواقع ،يتعني عىل مركز حمور ووزارة الشؤون االجتامعية واملنظامت املشاركة
أن يبذلوا مزيدً ا من العمل من أجل تيسري االندماج االجتامعي لضحايا العنف من النساء عىل مستوى
املجتمع والسياسة.

 3-4-4أثر مركز حمور عىل تطوير األنظمة وسبل املعرفة حلامية املرأة من العنف

ريا عىل أنظمة التطوير وسبل املعرفة اخلاصة بحامية املرأة من العنف.
أثرا كب ً
منذ افتتاحه ،أضفى مركز حمور ً
وقد فعل املركز هذا من خالل العمل عن قرب مع احلكومة الوطنية واملحاكم والرشطة ومؤسسات
الرعاية الصحية وذلك من أجل إرساء آلية وظيفية وحتويلية حلامية ضحايا العنف من النساء ومتكينهن
وتأهيلهن .يف الواقعُ ،يعد وجود مركز حمور إشارة جيدة عىل أن املرشوع قد سهل عملية التغيري داخل
املجتمع الفلسطيني ،وقد مثل مركز حمور عام ً
مؤثرا يف قرار السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دمج
ال ً
عنرص محاية املرأة ضمن اخلطة الوطنية.

وخالل عملية وضع االسرتاتيجية الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية اهلادفة إىل مكافحة العنف ضد
املرأة ،شارك موظفو حمور واملستفيدين/ات منه يف جمموعة تركيز ،وقد ساعدت هذه التعليقات عىل نقل
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تُشري البيانات النوعية إىل أن مركز حمور كان مفيدً ا لضحايا العنف من النساء اللوايت يتم إيوائهن يف املركز
جوا أرس ًيا جيعلهم يشعرون
مع أطفاهلن .وقد ّبينت املستفيدات أن مركز حمور قد قدم هلن وألطفاهلن ً
باألمان (جمموعة الرتكيز اخلاصة باملستفيدات املبارشات) .وف ًقا ملا تقوله املشاركات يف جمموعة الرتكيز
اخلاصة باملستفيدات املبارشات ،قدم هلن املركز كمي ًة كافية من الدعم واإلرشاد وكذلك والرعاية العامة
ألطفاهلن خالل فرتة إقامتهن يف املركز .كام يستفيد األطفال يف املركز من أنشطة روضة األطفال واألنشطة
التعليمية اخلاصة باألطفال والتي جيري تقديمها يف املركز .وتبني البيانات الكمية أن املستفيدات اللوايت
أبقني عىل حضانة أطفاهلن خالل فرتة إقامتهن يف املركز متتعن باستقرار نفيس أكثر من أولئك اللوايت
عجزن عن إحضار أطفاهلن إىل املركز.
اكتساب املهارات احلياتية واملهنية

كشف التقييم أن املرشوع قد حقق يف العديد من احلاالت اكتسا ًبا للمهارات احلياتية واملهنية فيام بني
املستفيدات املبارشات .فمن بني املستفيدات املبارشات اللوايت تم شموهلن يف االستقصاء ،يعتقد %75
أن مركز حمور قد ساعدهن عىل حتديد املوارد املتاحة هلن وعىل بناء قدراهتن من خالل التدريبات وفرص
العمل واألعامل التطوعية واألنشطة األخرى .وقد أعربت العديد من املستفيدات اللوايت شاركن يف
عملية التقييم إىل مستشاري التقييم عن أن املرشوع قد و ّفر هلن األدوات التي قد متنحهن املستقبل .ونورد
أدناه اقتباسات هامة من املستفيدات من املرشوع:
«لقد ساعدين مركز حمور عىل متابعة تعليمي؛ [وبفضل املركز] رتبت إلهناء املدرسة الثانوية».

«تلقيت دورات تدريب مهني من خالل مركز حمور وأنا أعمل يف الوقت الراهن يف مركز جتميل».

«لقد عثر [مركز حمور] يل عىل وظيفة كموظفة استقبال يف إحدى املؤسسات املحلية ،وبت قاد ِر ًة
اآلن عىل أن أدعم نفيس مال ًيا وأن أحافظ عىل استقاليل».

«رتب مركز حمور يل حضور دورة تدريبية عىل احلياكة ،وأنا اآلن أعمل يف هذه املهنة من داخل
املركز ،وقد سمح يل هذا بأن أكسب دخ ً
ال أدعم به نفيس».

وعىل الرغم من أن املركز قد قدم املساعدة للعديد من ضحايا العنف من النساء عىل اكتساب املهارات
احلياتية واملهنية ،إال أن البيانات الكمية تُشري إىل أن معظم النساء يف املركز ال يستفدن من هذه اخلدمات.
فمن بني املستفيدات اللوايت تم شموهلن يف االستقصاء ،حتصل %28.6منهن يف الوقت الراهن عىل
الدعم من مركز حمور من حيث ما يتعلق ببناء القدرة والتمكني االقتصادي.
ومع التمكني االقتصادي – أو التدريب عىل املهارات املهنية – تواجه التدخالت التي يقوم هبا املركز
جمموعة من التحديات والقيود .وتتعلق هذه القيود بمهارات وقدرات املستفيدات وتوافر فرص
التدريب املهني فاعلة التكلفة وتوافر فرص العمل لضحايا العنف من النساء .كام تمُ ثل حاجة النساء إىل
العمل داخل بيئة حممية بصورة كافية قيو ًدا أخرى عىل هذه الناحية املعينة من املرشوع.

تطور الوعي الذايت واالجتامعي من منظور النوع االجتامعي
أثرا نفس ًيا إجياب ًيا عىل املستفيدات املبارشات به
وجد مستشارو التقييم أن مرشوع مركز حمور قد خ ّلف ً
وقد جعلهن عىل دراية أكثر بأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي أمر غري مقبول .كام ساعدت خدمات
اإلرشاد وخدمات الدعم األخرى التي يقدمها املركز املستفيدات وأرسهن عىل بلورة فهم صحي للعنف
القائم عىل النوع االجتامعي وحقهن يف التغلب عليه .ومن بني املستفيدات املبارشات ،يعتقد %83.3
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وبصورة عامة ،أشارت املستفيدات املبارشات املشاركات يف املسح الكمي إىل أن املركز قد استجاب
الحتياجاهتن ولبى يف معظم احلاالت توقعاهتن من حيث احلامية والدعم .وقد تم إيراد هذه النتيجة يف
اجلدول أدناه.

الشكل رقم  :11آراء املستفيدات املبارشات حول مركز حمور

وعىل الرغم من أن النساء اللوايت أقمن يف املركز قد استفدن بصورة واضحة من املستوى العايل من احلامية
واألمن ،إال أن البيانات الكمية تبني أن ضحايا العنف من النساء يتعرضن يف الغالب إىل العنف ثاني ًة بعد
ترسحيهن من املركز.
الشكل رقم  :12ضحايا العنف منذ مغادرة مركز حمور

االستفادة التي تحُ صلها النساء املصطحبات ألطفاهلن

عىل الرغم من أن  %52.5من املستفيدات املبارشات قد أرشن إىل أن لدهين أطفا ً
ال ،متكنت فقط %12.5
منهن من إحضار أطفاهلن إىل املركز .ومن بني املستفيدات املبارشات اللوايت عجزن عن إحضار أطفاهلن
إىل امللجأ ،أشارت  %22.5منهن إىل أهنن عجزن عن ذلك ألن أرسهن لن تسمح هلن بذلك.
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يقمن يف املركز يف الوقت الراهن .تقول النساء
املستهدفات .ومل يكن هذا األثر جل ًيا فيام بني النساء اللوايت ّ
اللوايت شاركن يف جمموعة الرتكيز اخلاصة باملستفيدات املبارشات:
“يف مركز حمور ،متت محايتنا من العنف وربام كان بعضنا مقتو ً
ال اآلن لو مل نأت إىل املركز .لقد ُوفر
لنا امللجأ واالحتياجات األساسية من الطعام وامللبس واإلرشاد والتأمني الصحي واخلدمات
الطبية ومعظمنا مل حيظ بمثل هذه األمور عندما كنا نعيش مع أرسنا .نحن نشعر باألمن واحلامية
واإلنسانية ثاني ًة”.

تُشري البيانات الكمية والنوعية التي مجعها مستشارو التقييم إىل أن املستفيدات املبارشات من مركز حمور
قد وجدن خدمات املركز متاحة بدرجة كبرية وقد شعرن بالرضا عن اخلدمات التي تم تقديمها هلن
داخل املركز .وتدعم البيانات الكمية التي تم عرضها يف الشكلني  9و 10أدناه هذه النتيجة.
الشكل رقم  :9الوصول إىل خدمات ومرافق مركز حمور

الشكل رقم  :10رضا املستفيدات املبارشات من مركز حمور

احلامية واألمان

وشعورا باحلامية واألمان .وعندما سأهلم
جوا أرس ًيا
ً
رصح املستفيدات بأن مركز حمور قد وفر هلن ً
مستشارو التقييم عن املعنى املقصود من املصطلح “محاية” قالوا:
«تعني احلامية احلق يف العيش والنوم دون قلق مما قد حيدث غدً ا ،احلامية هي األمان والعيش دون
عنف».
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فور مراجعة املواد املتاحة ووثائق املرشوع ،وفور إمتام إجراء تقييم كمي ونوعي للمرشوع من حيث ما
يتعلق بالفوائد التي تعود عىل الضحايا من النساء ،توصل مستشارو التقييم إىل نتيجة هنائية مفادها أن
املرشوع قد حقق يف معظمه التأثري الذي ينشده .حيث تظهر البيانات الكمية والنوعية والتي تم مجعها
ومراجعتها من قبل مستشاري التقييم دالئل عىل أن املرشوع قد عالج إىل ٍ
حد ما ظاهرة العنف القائم
عىل النوع االجتامعي داخل االرض الفلسطينية املحتلة .وكام ورد بيانه بالتفصيل أدناه ،حقق مركز حمور
نتائج طيبة يف تعزيزه ثقافة مراعاة منظور النوع االجتامعي والعالقات األرسية اخلالية من العنف وقد
وفر التمكني واحلامية ملعظم ضحايا العنف من النساء واألطفال ممن هم بحاجة لذلك داخل االرض
الفلسطينية املحتلة .وعالو ًة عىل ذلك ،ساهم املرشوع يف وضع سياسات وقوانني وطنية – بام يتوافق مع
معايري حقوق اإلنسان الدولية – الرامية إىل ضامن حق العيش يف بيئة يسودها األمن والكرامة لضحايا
العنف من النساء ،وتطبيق العدالة عىل مرتكبي العنف.
معا عىل
ومن خالل العمل عن قرب مع الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية ،ومن خالل العمل ً
حتقيق األهداف واملقاصد املشرتكة ،يضع مركز حمور األساس ملعايري مهنية تقوم عىل حقوق اإلنسان من
أجل محاية السياسات واخلدمات التي تعالج قضية ضحايا العنف من النساء واألطفال داخل االرض
الفلسطينية املحتلة .وف ًقا ملا يقوله الرشكاء يف املرشوع ،فإن اهليكل والسياسات واإلجراءات اخلاصة
كنموذج فعال وقابل للتكرار ملراكز محاية املرأة .رصح
باملركز ُينظر إليها عىل الصعيد الوطني والدويل
ٍ
موظف رفيع املستوى من وزارة الشؤون االجتامعية:
«قبل تأسيس مركز حمور ،مل نتمكن من توفري خدمات احلامية إىل ضحايا العنف من النساء .وقد
كان البديل الوحيد املتاح حلامية املرأة هو وضعهن يف سجون النساء أو يف مستشفيات األمراض
العقلية أو داخل املؤسسات التي تضم بيوت ضيافة حممية أو وضعهم مع أرس مضيفة بصورة
دورا ها ًما يف توفري وسائل احلامية املناسبة».
مؤقتة .ولقد لعب مركز حمور ً

وجد مستشارو التقييم أن هناك حاجة ملحة لوجود مزيد من املالجئ يف مناطق أخرى يف االرض
الفلسطينية املحتلة وأن هناك دعم متنامي فيام بني قادة املجتمع ومسؤويل احلكومة املحلية إلنشاء مثل
هذه املالجئ .أعلن حمافظ اخلليل:

«نحن هنا يف اخلليل بحاجة إىل مركز حمور ،فهناك العديد من حاالت [ضحايا العنف من النساء]
( 286منذ عام  )2008وقد وفر املركز بدي ً
ال السرتاتيجيات التدخل األقل فعالية .حيث باتت
أرس [ضحايا العنف من النساء] مطمئنني إىل أن الضحية تُقيم يف مكان ٍ
آمن وتتم محايتها .كام أن
وجود املركز ُيشجع الضحايا اآلخرين عىل التحدث عن العنف الذي ُيامرس ضدهم وعدم
البقاء صامتني»( .املحافظ كامل ابومحيد ،حمافظ اخلليل)
بصورة عامة ،أنقذ مركز حمور حياة عدد هائل من النساء ( 286منذ عام  )2008من ٍ
حياة قوامها االعتداء
املستمر بل واملوت الوشيك يف بعض احلاالت .وقبل تأسيس مركز حمور ،كانت ضحايا العنف من النساء
يوضعن – حلاميتهن – يف سجون النساء أو مستشفيات األمراض العقلية أو داخل املؤسسات املجهزة
ببيوت نزالء حممية أو مع أرس مضيفة أحيا ًنا .لقد قدم مركز حمور البديل األول من نوعه عىل اإلطالق
هلذه األساليب واإلجراءات البالية وغري الفاعلة حلامية ضحايا العنف من النساء.

 2-4-4أثر خدمات مركز حمور عىل املجموعة املستهدفة األولية

مستوى من االستفادة للضحايا من النساء فيام بني املستفيدات
وجد مستشارو التقييم أن املرشوع قد خلق
ً
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وطنية معينة قد جترب مركز حمور عىل إدخال تعديالت عىل السياسات واإلجراءات اخلاصة به .عىل
سبيل املثال املبادرات أمثال مبادرة «تكامل» – وهي نظام إحالة وطني متت املصادقة عليه من قبل
وزارة الشؤون االجتامعية ويف انتظار املصادقة عليه يف الوقت الراهن من قبل جملس الوزراء –
وبمجرد أن تتم املصادقة عليه ،قد يتم العمل بنظام إحالة وطني .ويتوقع مستشارو مركز حمور أن
يتطلب نظام اإلحالة هذا مزيدً ا من التعديالت عىل احتياجات موفري اخلدمة املختلفني ،بام يف ذلك
واضحا ما إذا كان نظام اإلحالة الوطني سوف يعالج بعض
مركز حمور نفسه .عند هذا احلد ال يبدو
ً
أوجه القصور الكائنة أم ال.

•اإلحاالت :يف الوقت الراهن ليس هناك اتفاق ثابت عىل اإلرشادات أو املعايري القياسية لقبول
اإلحاالت أو رفضها ،فاألخصائيون االجتامعيون بوزارة الشؤون االجتامعية وموظفي حمور ال
أمرا مشو ًبا بالصعوبات.
يقيمون كل حالة بصورة مشرتكة ،ما جيعل من التنسيق بني كال الطرفني ً
ّ
وقد رصح األخصائيون االجتامعيون بوزارة الشؤون االجتامعية أن مركز حمور يتلقى مجيع احلاالت
ا ُملحالة وال يقوم بإحالتها إىل املؤسسات األخرى إال بعد إجراء تقييم أويل (مشرتك) هلاُ .يرصح ممثلو
مركز الطوارئ بأرحيا:10
«ان منعنا من إحالة أية حالة مبارش ًة من مركز الطوارئ إىل مركز حمور دون املرور بوزارة الشؤون
االجتامعية ُيعد أحد التحديات والصعوبات التي تواجهنا بصورة متكررة يف مركز الطوارئ.
وهذا األمر مل يكن مره ًقا فحسب بل مل يصب يف مصلحة ضحايا العنف من النساء .فعندما
تكون حياة إحدى النساء يف خطر ،يكون إيوائها داخل مركز حمور هو احلل األرسع».

مراكز أخرى

تُشري البيانات النوعية إىل أن هناك تعاون قائم بني مركز حمور ومراكز اإليواء والطوارئ .ويتضمن هذا
التعاون والدعم وتشارك املعلومات مع املراكز املوجودة وكذلك مع من يعملون يف الوقت الراهن ضمن
عملية التطوير .وفيام يتعلق بالتنسيق ،فاملستوى ليس مهماً  .وفيام يتعلق بحاالت اإلحالة ،ال يقوم مركز
حمور بالتنسيق مع املراكز األخرى ،بل عىل كل مركز أن ينسق مع وزارة الشؤون االجتامعية لنقل أية حالة
إىل مركز حمور.
الرشطة

توصل مستشارو التقييم إىل نتيجة هنائية مفادها أن هناك مستوى مرتفع من التعاون والتنسيق بني مركز
حمور والرشطة – وعىل وجه اخلصوص بني املركز ووحدة محاية األرسة.

 4-4األثر (حتقيق تأثريات أوسع نطا ًقا)
 1-4-4التأثري العام

عىل الرغم من أن اإلحصاءات املضبوطة غري متاحة داخل االرض الفلسطينية املحتلة ،فقد بات من
الواضح بصورة متزايدة أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي أصبح وبا ًء ليس فقط يف املنطقة بل ً
أيضا
داخل االرض الفلسطينية املحتلة .وقد نجح مركز حمور يف تنفيذ اخلطوة األوىل يف معاجلة هذا الوباء ،فقد
تم تصميم املرشوع لتوفري األمن والسالمة املستدامني واالستمتاع الثابت باحلقوق االجتامعية والقانونية
وكذلك لتوفري النمو يف الوضع االجتامعي لضحايا العنف من النساء داخل االرض الفلسطينية املحتلة.

 10حاليا ويف وقت التقييم ال يعمل مركز الطوارئ بأرحيا.
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يضطلع هبا كل طرف ،وتم توضيحها واالتفاق عليها .كام أشار الدكتور مخيس إىل أن العالقة بني مركز حمور
ومستشفى األمراض النفسية والعقلية يف بيت حلم يتواصل حتسنها .وعىل الرغم من ذلك ،ال زالت العالقة
القائمة بني مركز حمور ومستشفى األمراض النفسية والعقلية يف بيت حلم مضمرة وحتى اآلن مل يتم صبغتها
تفاهم خطي؛ وعليه انعدم وجود بروتوكوالت للعمل مع مركز حمور وقت التقييم.
بالصبغة الرسمية يف
ٍ

ريا بالرشاكة القائمة
كام ّبينت بعض املؤسسات الصحية األخرى إىل مستشاري التقييم بأهنم مرسورن كث ً
بينهم وبني املركز ويشعرون بأن العالقة/الرشاكة القائمة كانت مفيدة لكال الطرفني .عىل سبيل املثال،
شعر أحد ممثيل جلنة الرعاية الصحية بأن التدريب الذي قدمه مركز حمور إىل موظفيه كان قيماً  ،وأن
التدريب الفني وتدريب التوعية الذي تم تقديمه للموظفني قد تم إجراؤه وف ًقا الحتياجاهتم.
املحاكم

تُشري البيانات النوعية إىل أنه يف السنوات األخرية نام التعاون بني املحاكم (بام يف ذلك القضاة ووكالء
النيابة العامة واملحامون) وبني املركز بصورة متزايدة .وقد وجد مستشارو التقييم أن املحاكم الرشعية
أصبحت بصورة ملحوظة أكثر تعاو ًنا يف السنوات األخرية .يقول رئيس حمكمة البداية « :نحن مستعدون
إىل التعاون يف أية مساعدة فنية أو تدريبية بالتعاون مع نظام القضاء اهلادف إىل رفع درجة الوعي لدى
القضاة وموظفي املحاكم حول قضايا العنف ضد املرأة».
احلكومة الوطنية

وجد مستشارو التقييم أن التنسيق والرشاكة بني مركز حمور واحلكومة الوطنية قد تعززت بصورة ثابتة
منذ بداية املرشوع .ورصح ممثلون من كل رشيك باملرشوع بأن الرشاكة والتعاون القائمني بني السلطة
أمر ال غنى عنه لتحقيق مزيد من التطوير واالستدامة للمركز .وعىل وجه
الوطنية الفلسطينية ومركز حمور ٌ
اخلصوص ،اعترب موظفي مركز حمور واألطراف املعنية االلتزام الذي أبدته وزارة الشؤون االجتامعية جتاه
املركز عام ً
ال إجياب ًيا بصورة عامة .وعىل الرغم من أنه بات جل ًيا أن العالقة القائمة بني احلكومة الوطنية
واملركز تتعزز بال شك ،األمر الذي يؤثر باإلجياب عىل املركز ،إال أن البيانات النوعية تُشري إىل أن هناك
مسائل بارزة يلزم حلها.
•الرواتب :وف ًقا ملا يقوله بعض أفراد فريق العمل املهني يف املركز ،فإن الرواتب التي توفرها وزارة
الشؤون االجتامعية ملوظفي املركز غري كافية ،فبعض أفراد الفريق يشعرون بالضيق لضعف رواتبهم
منذ أن أدخلت وزارة الشؤون االجتامعية معظم املوظفني ضمن كشف رواتبها وذلك مقارن ًة
بالوقت الذي كانت احلكومة اإليطالية تتوىل فيه أمر دفع رواتبهم – عرب هيئة األمم املتحدة للمرأة.

•يتعلق االنخفاض يف الرواتب بموظفي املركز الذين تم شموهلم ضمن كشف رواتب الوزارة بد ًء من
سبتمرب  ،2011وتتامشى هذه الرواتب مع ميزانية احلكومة .وعالو ًة عىل ذلك ،ما زالت احلكومة
اإليطالية تقوم بتمويل مجيع تكاليف التشغيل اخلاصة باملركز باإلضافة إىل رواتب ستة موظفني
وذلك من خالل املرشوع الذي تنفذه هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وعىل الرغم من ذلك ،يوجد اآلن
 22موظ ًفا باملركز حيصلون عىل رواتبهم مبارش ًة من وزارة الشؤون االجتامعية .يف السابق ،عندما
كانت مجيع الرواتب تُدفع من األموال املخصصة للمرشوع ،كانت الرواتب مرتفعة ،بينام مقياس
الدفع اخلاص باحلكومة أقل بصورة هامشية.

• ُمبادرات احلكومة :ارتبطت بعض األمور اهلامة األخرى فيام يتعلق بالتعاون والرشاكة بني املركز
واحلكومة الوطنية ببعض املبادرات املوازية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية .فهناك مبادرات
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تتم أحيا ًنا بطريقة أطول أو عرب اهلاتف .وقد أشار األطراف املعنيون واملستفيدون املشاركني يف عملية التقييم
إىل أن أوجه القصور التي تكتنف عملية تقييم املخاطر قد أضعفت قدرة املركز عىل تقديم خدمات احلامية
إىل ضحايا العنف من النساء .وترتبط نواحي اإلخفاق األكثر جال ًء يف هذه العملية بتلك النساء اللوايت تم
ترسحيهن من املركز ،وبعد ترسحيهن ُقتلت بعضهن (حالة واحدة) أو تم االعتداء عليهن أو وقعن حتت وطأة
البغاء .وعلية يبدو جل ًيا أن هناك مزيد من االحتياجات يلزم تلبيتها فيام يتعلق بتقييم املخاطر ،وعىل وجه
اخلصوص من حيث ما يتعلق بالنساء اللوايت ُيفرتض أهنن مستعدات لعملية إعادة االندماج.
 7-3-4التعاون والتنسيق فيام بني مركز حمور والرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية األساسية باملرشوع

تُشري البيانات النوعية التي تم مجعها خالل عملية التقييم إىل أن تعاون وتنسيق مركز حمور مع الرشكاء يف
املرشوع ومع األطراف املعنية كان جيدً ا بصورة عامة .ولقد تعزز التعاون والتنسيق خالل عملية تنفيذ
املرشوع بأكملها .وعىل وجه اخلصوص ،تعززت عالقة مركز حمور بوزارة الشؤون االجتامعية بصورة
ملحوظة عىل مدار العقد األخري وبصورة ملحوظة يف السنوات القليلة املاضية .وقد أشار األطراف
املعنيون ،بام يف ذلك القضاة وممثلو احلكومات املحلية إىل أهنم يشعرون بالبهجة والرسور من مستوى
التعاون والتنسيق القائم بينهم وبني مركز حمور.
مؤسسات الرعاية الصحية

تُشري البيانات النوعية إىل أن التعاون والتنسيق بني مركز حمور ومؤسسات الرعاية الصحية ليست جيدة
عىل الدوام .وعىل الرغم من ذلك ،تحُ سن التعاون والتنسيق ،منذ بداية املرشوع ،بصورة كبرية ،حيث أشار
الدكتور إبراهيم مخيس من مستشفى األمراض النفسية والعقلية يف بيت حلم إىل أن قدرة مركز حمور قد
زادت بصورة واضحة يف السنوات األخرية .فقد قل وقل عدد احلاالت املتعلقة بضحايا العنف من النساء
التي تقدم إىل مستشفى األمراض النفسية والعقلية ألول مرة؛ بل بات يتم أخذهن أو ً
ال إىل مركز حمور وإذا
ما اعتُرب ذلك مناس ًبا ،يتم حينها أخذهم إىل املستشفى لتقييم حالتهن .وقد أشار الدكتور مخيس إىل سعادته
بالتنسيق القائم يف الوقت الراهن بني املؤسسات ومركز حمور مقارن ًة باملايض .ولقد تطور التعاون بني
املنظامت مع مرور الوقت وتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية من أجل تعزيز الرشاكة .يقول الدكتور مخيس:
« ُيعد أخذ الضحايا مبارشة ً إىل مستشفى األمراض النفسية والعقلية ليس باألمر املقبول وذلك
بسبب وصمة العار التي قد تلحق بضحايا العنف من النساء .فمستشفى األمراض النفسية
والعقلية ينظر إليها الكثريين عىل أهنا مستشفى للمجانني ،وتلك هي الفائدة من وجود ترتيب
يتيح للمرأة البقاء يف مركز حمور ،وإذا لزم األمر يتم تقييم حالتها من قبل املستشفى».

وف ًقا ملا يقوله الدكتور مخيس ،اعتاد مركز حمور العمل يف اجتاه واحد “من املركز إىل املستشفى” .عىل سبيل
املثال ،كان هناك اجتامع تم عقده ورد فيه اقرتاح مسألة إنشاء شبكة حلامية الطفل؛ يقول الدكتور مخيس
“مل يتم شمولنا يف هذا االجتامع ،وعىل الرغم من ذلك [ ]...تم توصيتنا بأن علينا أن نشارك”.

وعالو ًة عىل ذلك ،مرت أوقات – يف املايض – كان املركز يخُ يل مسؤوليته عن قضية معينة بمجرد أن تتم
إحالتها إىل مستشفى األمراض النفسية والعقلية .ويف ذلك الوقت تم إجبار مستشفى بيت حلم لألمراض
ٍ
مسؤوليات كانت موكلة إىل مركز حمور – مثل أمر تنسيق عودة احلاالت إىل
النفسية والعقلية عىل تويل
وضوحا ،مل َي ُعد هناك – بصورة عامة–
أرسهن .وبام أن األدوار واملسؤوليات باتت حمدد ًة اآلن بصورة أكثر
ً
وجود هلذه القضايا .وقد جاء هذا التقدم نتيجة سلسلة من االجتامعات متت فيها مناقشة األدوار التي
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وبام أن متابعة قضايا حمور قبل وبعد اإليواء يقع يف نطاق مسؤولية وزارة الشؤون االجتامعية ،إال أن
األخصائيني االجتامعيني عاد ًة ما يوكل إليهم العديد من املسؤوليات األخرى ،وهذا األمر جيعل من
الصعب عليهم توفري االنتباه اجليد لكل قضية بعينها .ومع ذلك ،فعىل الرغم من احلقيقة التي تفيد بأن
األخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية يعتربون موظفني حكوميني وجيب محايتهم بموجب
قانون العمل احلكومي ،أشار األخصائيون االجتامعيون إىل أهنم ما زالوا يواجهون التحديات وال
يشعرون باحلامية.

وحتى ذلك التاريخ ،ليس هناك قانون أو الئحة معينة يمكن أن توفر لألخصائيني االجتامعيني احلامية
خالل عملهم امليداين ،وقد نّبي األخصائيون االجتامعيون بوزارة الشؤون االجتامعية إىل مستشاري
التقييم بأن هذا األمر كان محَ ط اهتامم رئييس .مثال عىل ذلك يأيت مع إحدى األخصائيات االجتامعية
مربحا من أفراد أرسة أحدى الضحايا خالل إحدى الزيارات امليدانية .وقد
بالوزارة والتي تلقت رض ًبا ً
تلقت هذه األخصائية العالج الطبي وتم حثها عىل رفع شكوى وفق القوانني املنطبقة ،لكن األخصائية
االجتامعية بالوزارة مل تعتقد بأن ذلك كاف ًيا .وعىل الرغم من أن وجود قانون حيمي حتديدً ا األخصائيني
االجتامعيني بالوزارة – واألخصائيني االجتامعيني بمركز حمور يف حال أصبح املركز كيا ًنا شبه حكومي
رادعا فعا ً
ال .وعىل
– قد ال يضمن سالمة األخصائيني االجتامعيني ،يرى مستشارو التقييم بأنه قد ُيمثل ً
الرغم من أنه نظر ًيا ،بإمكان األخصائيني االجتامعيني بالوزارة أن ينسقوا مع الرشطة من أجل حراستهم
خالل الزيارات امليدانية ،إال أن هذا األمر ليس باخليار املتاح .من الناحية االسرتاتيجيةُ ،يفضل أال يكون
األخصائي االجتامعي مصحو ًبا بضباط رشطة يف زهيم الرسمي ،ففي الغالب تكون املجتمعات التي
تتم زيارهتا صغرية للغاية – كام أن لفت انتباه أفراد املجتمع املحيل ليس ضمن اهتاممات األخصائيني
االجتامعيني أو ضحايا العنف .يف الواقع ،إذا مل يتم معاجلة قضايا السالمة ،فمن املحتمل أن يشعر
األخصائيون االجتامعيون بميلٍ أقل يف جتاوز املتطلبات األساسية التي يمليها عليهم منصبهم؛ حيث
يفتقرون يف ذلك إىل احلافز .ويف النهاية ،ال تتوافر اهلواتف املحمولة وبطاقات االتصال ووسائل النقل
واملواصالت بصورة دائمة إىل األخصائيني االجتامعيني؛ وهذا األمر يتداخل مع قدرهتم عىل توفري دعم
استجابة رسيع ملن حيتاجون لذلك.

كام مثل «مؤمتر احلاالت» أدا ًة أخرى تم تنفيذها بصورة جزئية من أجل ضامن معايري جودة خدمات
مكافحة العنف .ووف ًقا ملا قالته احدى موظفات مركز حمور ،أثبتت هذه املامرسة – التي أنشأها مركز
حمور – قيمتها العالية .ويشمل مؤمتر احلاالت مشاركة موظفي حمور واألطراف املعنية الرئيسية والرشكاء
بام يف ذلك :وزارة الشؤون االجتامعية ،ووحدة محاية األرسة ،واملمثلني احلكوميني املحليني ،ومنظامت
املجتمع املدين املحلية بل واملستفيد الفعيل أحيا ًنا .وتم تصميم هذه املؤمترات بغرض زيادة التنسيق
وتطوير لغة مشرتكة فيام بني الرشكاء واألطراف املعنية .وقد أشار األطراف املعنيني الذين متت حماورهتم
إىل أن مؤمترات احلاالت تؤكد عىل أسلوب التدخل القائم عىل احلقوق ،ودائماً ما تشتمل املؤمترات عىل
تقييماً تشارك ًيا للمخاطر.

تتحمل الرشطة واألخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية بصورة أساسية مسؤولية تقييم
املخاطر ،عىل الرغم من مسامهة موظفي مركز حمور بآرائهم وأحكامهم يف كل حالة .كام يعتقد الكثري
من األطراف املعنيني والرشكاء الذين متت حماورهتم من قبل مستشاري التقييم أن عملية تقييم املخاطر
املستخدمة مل تكن منظمة ،بل لقد أضعفت جودة خدمات مكافحة العنف املقدمة للمستفيدات .كام مل تأخذ
عملية تقييم املخاطر عىل وضعها احلايل يف االعتبار الطبيعة الشمولية للتهديدات واملخاطر الفعلية التي
يواجهها ضحايا العنف من النساء .وقد تم اإلبالغ عن أن تقييامت املخاطر مل تكن شاملة عىل الدوام وكانت
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ألنه حيكم أمور الزواج والطالق وحضانة األطفال ونفقة الزوج ،وغري ذلك من األمور .يقول رئيس
املحكمة الرشعية يف بيت حلم“ :إن محُ اميات مركز حمور بحاجة إىل التخصص يف قانون الرشيعة ،ونحن
مستعدون عىل األقل لتدريب واحدة منهن يف املحاكم الرشعية ومنحها الرخصة يف قانون الرشيعة».

 5-3-4تنمية قدرات موظفي حمور

لقد ضمنت ناحية بناء القدرة بمرشوع حمور جتهيز املوظفني باملهارات الالزمة ليس فقط لتشغيل
املركز بل ً
أيضا لتدريب األطراف املعنية والرشكاء .وبصورة جزئية بسبب الكفاءة العامة ملوظفي حمور
وجداراهتم ،جيري بالفعل بذل اجلهود من أجل إنشاء نامذج مطابقة من املركز يف األجزاء األخرى من
االرض الفلسطينية املحتلة بام يف ذلك غزة .كام أن موظفي املركز مستعدون لنقل هذه املعرفة واخلربة إىل
املوظفني يف املراكز األخرى – بمجرد أن يتم إنشاؤها .ولقد ساعد املرشوع موظفي املركز عىل حتديد
املسؤوليات واألدوار امللقاة عىل عاتقهم وقد طبقوا آلية تنسيق فعالة مع األطراف املعنية – وعىل وجه
اخلصوص بني األخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية وبني الرشطة واملحافظات.

كام عمل اإلرشاف والدعم املهني الذي قدمته املؤسسات اخلارجية عىل تنمية قدرات موظفي املركز.
ويمثل مركز اإلرشاد الفلسطيني واحدً ا من تلك املؤسسات .وعىل الرغم من أن هذا اإلرشاف قد
ساهم يف حتسني جودة اخلدمة يف املركز ،إال أن املوظفني العاملون يف مثل هذا املراكز حيتاجون إىل الدعم
واإلرشاد املستمرين بسبب بيئة العمل املعقدة والصعبة .ويتم تقديم الدعم الفردي ملوظفي املركز أربع
مرات كل شهر ،بينام يتم تقديم الدعم للمجموعات مرتب كل شهر.
 6-3-4تنفيذ األنظمة واألدوات التي تضمن معايري جودة خدمات مكافحة العنف

ساعد اإلرشاف املهني والدعم النفيس الذي قدمه االستشاريون النفسيون واألخصائيون االجتامعيون
بمركز حمور – وكذلك الدورات التدريبية التي تم تقديمها إىل موظفي املركز – عىل ضامن معيار عايل
من خدمات مكافحة العنف داخل املركز .وحسبام يقوله أعضاء فريق عمل مركز حمور ،أسهمت هذه
الدورات التدريبية يف تعزيز مهارات املوظفني يف نواحي فنية معينة مثل تشخيص االكتئاب وقياس مدى
الصدمات النفسية وأثرها عىل ضحايا العنف من النساء .كام تلقى موظفي املركز تدري ًبا عىل كيفية إنشاء
خطة ومهارات التدخل يف األزمات واحلاالت الطارئة .وعىل الرغم من أن التدريب الذي تم تلقيه عىل
هذا النحو قد أثبت قيمته ،إال أنه جيب توفري مزيد من التدريب للموظفني من أجل ضامن أن تبقى جودة
خدمات مكافحة العنف مرتفعة .وقد ُأشري إىل أن موظفي مركز حمور بحاجة إىل مزيد من التدريب عىل
مهارات التشخيص والتدريب عىل أنواع معينة من االعتداءات – وعىل األخص االعتداءات اجلنسية.

كام تم اختاذ إجراء آخر لضامن أن تُعيد معايري جودة خدمات مكافحة العنف هيكلة ساعات عمل
األخصائني النفسيني واألخصائيني االجتامعيني؛ حيث تم ترتيب ساعات العمل اخلاصة هبم بام يمنع
إجبار األخصائيني النفسيني باملركز عىل العمل لي ً
ال وبام يمكنهم من إمتام الورديات النهارية بنجاح .وعىل
الرغم من هذه التغيريات ،ما زال هناك خوف من تكبيل موظفي املركز بأعباء عمل زائدة .كام أكد العديد
من مستشاري مركز حمور عىل أمهية عدم إهناك كاهل موظفي مركز حمور أو اخلرباء النفسيني باملركز،
الذين يعقدون جلسات إرشاد مهني يف املركز ،باحلاالت الطارئة.
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وعالو ًة عىل ذلك ،تُشري البيانات النوعية إىل أن األخصائيني االجتامعيني بمركز حمور قد يكبلون أحيا ًنا
بأعباء عمل تكون منهكة للغاية؛ وقد قيل جد ً
ال بأن هذا األمر ربام ُيقلل من جودة اخلدمات املكلفون
بتقديمها .أحيا ًنا ،كان األخصائيون االجتامعيون يقومون بدعم ضحايا العنف من النساء يف غري ساعات
عملهم الرسمية .و ُيشري هذا إىل االلتزام التام من جانب األخصائيني االجتامعيني يف مركز حمور بتلبية
احتياجات ضحايا العنف من النساء.

وعىل الرغم من النجاحات التي حققتها أنشطة التوعية باملرشوع ،تشري البيانات النوعية إىل أن هذه
األنشطة يف الوقت الراهن ال يمكن تقديمها بقدر التواتر املتحقق من قبل .يقول أفراد املجتمع الذين
يشاركون يف جمموعة الرتكيز اخلاصة باملستفيدين اخلارجيني ،أنه كانت هناك زيادة يف عدد خدمات
التوعية/اخلدمات اخلارجية التي يقدمها املركز.
خدمات التمكني

ُيقدم مركز حمور لضحايا العنف من النساء التدريب عىل بناء القدرة الذي هيدف إىل متكينهم وإعدادهم
لعملية إعادة االندماج فور الترسيح .وعىل الرغم من ذلك ،مل يكن التدريب املهني ا ُملقدم للمستفيدات
دائماً فعا ً
ال بسبب القيود املتأصلة التي تكتنف العديد من املستفيدين املستهدفني .وعالو ًة عىل ذلك ،تتسم
فعالية التكلفة العامة للتدريبات املهنية التي تتعارض مع األعامل املتاحة ،باألمهية .تقول موظفة مركز حمور:
«قد يكون من املفيد وجود طريقة نظامية إلعداد املرأة للعمل فور ترسحيها من املركز .ومن
املمكن إمتام هذا من خالل حترير مذكرة تفاهم بني املركز واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية
ومؤسسات القطاع اخلاص ذات الصلة ،وذلك من أجل مساعدة النساء اللوايت يتم ترسحيهن
يف إجياد فرص العمل».

وقد وجد مستشارو التقييم أن متابعة احلاالت وتوفري خدمات الدعم إىل ضحايا العنف من النساء الذين
تم إيوائهن يف وقت سابق باملركز ،أمرين ليسا عىل قدر الفعالية الذي ينبغي .ويبدو أن هناك توقعات
كبرية من قبل خمتلف األطراف املعنية بأن يلعب موظفي حمور هذا الدور .وعىل الرغم من ذلك ،جيب
مالحظة أن متابعة احلاالت هي إحدى املسؤوليات التي تقع عىل عاتق األخصائيني االجتامعيني بوزارة
الشؤون االجتامعية .وقد ُأثريت خماوف حول قدرة األخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية
عىل متابعة احلاالت قبل وبعد مركز حمور .فقد أوضحوا أن عملية إعادة اندماج النساء تستنفذ وقتًا من
األخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية أطول مما ينبغي بسبب بريوقراطية الوزارة وساعات
العمل القصرية وعبء العمل الواقع عليهم .كام جيب مراعاة أنه بعد خدمات الدعم واخلدمات التكميلية
التي يقدمها مركز حمور ،هناك حاجة إىل وضع اسرتاتيجية تواصل فعالة مع موفري اخلدمة اآلخرين مثل
املنظامت غري احلكومية واملنظامت األهلية.
اخلدمات القانونية

ُيقدم املركز خدمات قانونية لضحايا العنف من النساء وأرسهن ،فقد أقام مركز حمور رشاكات مع
املنظامت األخرى لضامن متثيل املرأة بشكلٍ جيد يف املحاكم .ويف الوقت الراهن هناك تعاون جيد بني
مركز حمور ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي .وعالو ًة عىل ذلك ،تشري البيانات الكمية إىل
أن املستفيدات اللوايت يقمن يف املركز أصبحن ُمدركات أكثر للحقوق القانونية املكفولة هلن؛ فقد
وافق  %92من املستفيدات املبارشات اللوايت شاركن يف االستقصاء الذي أجراه مستشارو التقييم ،أو
وافقن بشدة عىل أن املركز قد علمهن الكثري عن حقوقهن القانونية .وعالو ًة عىل ذلك ،وافق %83.3
من املستفيدات املبارشات اللوايت شاركن يف االستقصاء ،أو وافقن بشدة عىل أن حماميات املركز قد
ساعدوهن عىل املطالبة بحقوقهن وعىل االعرتاف هبا.
وعىل الرغم من أن اخلدمات القانونية التي تم تقديمها للمستفيدات حظيت يف الكثري من احلاالت عىل
درجة الفعالية التي كانت متوقعة يف املحاكم ،إال أن البيانات الكمية تبني أن املحاميات الاليت وفرهم
املركز لسن عىل دراية كافية بقانون الرشيعة .وينطبق قانون الرشيعة يف الغالب عىل حاالت مركز حمور
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املرأة وعززت فهماً أفضل فيام بني املستفيدين غري املبارشين برضورة حصول املرأة عىل حقوقها القانونية.

الشكل رقم  :7نجاح برامج املنارصة اخلاصة بمركز حمور

تبني البيانات النوعية أن أنشطة الوقاية (املنع) من العنف ا ُملقدمة ألرس وأصدقاء الضحايا وألفراد املجتمع
قد خفضت ،إىل ٍ
حد ما ،بتحض ٍ
ري مسبق مستويات العنف فيام بني األرس املشاركة.

الشكل رقم  :8تأثري برامج الوقاية (املنع) اخلاصة بمركز حمور

عىل الرغم من ذلك ،تُعد الصالة الرياضية بمركز حمور مثا ً
ال جيدً ا عىل كيفية حصول املركز واكتسابه
الدعم من أفراد املجتمع املحيل .حيث إن الصالة الرياضية مفتوحة للعامة وقد تسبب ذلك يف حتصيل
زخم هائلٍ من الدعم من أفراد املجتمع املحيل.

كام مثل تدريب املتطوعني باملركز نشاط توعية هام آخر ُيقدمه املركز .قد تم تدريب طالب بجامعة بيت
حلم ممن يدرسون اخلدمة االجتامعية كمتطوعني باملركز ،حيث حصل أولئك املتدربون عىل تدريب لشهر
مكثف قبل دخوهلم املركز من أجل املساعدة يف العمل عىل القضايا وتلقي التدريب عىل العمل.

52

«تُعد [خدمات اإلرشاد االجتامعي] جيدة ،لكنها حتتاج إىل مزيد من التطوير وتتطلب إرشا ًفا
مستمرا .ويتخذ فريق املوظفات خطوات كبرية لتحسني قدراهتن عىل توفري هذه اخلدمات،
ً
وهذا أمر غاية يف األمهية».

خدمات اإليواء
وجد مستشارو التقييم أن املركز قد قدم خدمات اإليواء لعدد من ضحايا العنف من النساء وأرسهن،
وعىل الرغم من أن خدمات اإليواء التي يقدمها املركز قد ظلت فاعلة ،فإن اإلجراءات اإلدارية التي
يطبقها املركز قد ال تكون عىل قدر الفعالية والكفاءة املمكن .ويرى األخصائيون االجتامعيون بوزارة
الشؤون االجتامعية أن اإلجراءات اإلدارية اخلاصة باملركز معقدة فيام يتعلق باملرأة التي تقرر مغادرة
امللجأ بمحض إرادهتا .فوف ًقا إلجراءات املركز ،إذا ما قررت إمرأة مقيمة بامللجأ مغادرته دون توصية
األخصائية االجتامعية باملركز أو األخصائية االجتامعية بوزارة الشؤون االجتامعية ،يتعني عليها أن توقع
نموذجا حيظر عليها العودة إىل املركز .يقول األخصائيون االجتامعيون بوزارة الشؤون االجتامعية إن
ً
مفتوحا أمام من تقررن مغادرته .وقد قام مستشارو التقييم بإجراء
يظل
أن
جيب
املركز
إىل
العودة
خيار
ً
مزيد من التقييامت هلذا التطبيق الرسمي وتبني أنه مل يعد معمو ً
ال هبذه املامرسة وف ًقا ملا أفادت به مديرة
املركز .وتعكس األقوال املتعارضة هنا مسائل مثارة حول االتصال والوضوح بخصوص اإلرشادات
واإلجراءات التي يطبقها املركز وفيام بني موظفي نفس املؤسسة ،وحتديدً ا وزارة الشؤون االجتامعية.

خدمات التوعية
قدم مركز حمور جمموعة من خدمات التوعية توافقت مع أهداف املرشوع ومقاصده .ويعرض الشكل
الوارد أدناه أنواع أنشطة التوعية التي مارسها املركز والتي شارك فيها املستفيدون غري املبارشون الذين
شملهم االستقصاء.
الشكل رقم  :6أنشطة التوعية التي قدمها مركز حمور والتي حرضها املستفيدون غري املبارشين

اعتربت األطراف املعنية واملستفيدون هذه اخلدمات مفيد ًة يف معظم احلاالت .وعىل وجه اخلصوص،
مثلت أنشطة التوعية مثل ورش العمل التي متت مع املدارس واجلامعات وأفراد املجتمع املحيل أدوات
فعاله لتعزيز بلورة فهم أوضح للخدمات التي يقدمها املركز .كام ساعدت ورش العمل عىل التخلص
من األنامط السلبية التي تتعلق باملركز كام زادت درجة الوعي – عىل املستوى املجتمعي – بقضية العنف
ضد املرأة .وعىل نحو ما ورد بيانه يف اجلدول أدناه ،يعتقد املستفيدين غري املبارشين ،املتمثلني يف أصدقاء
وأفراد أرس ضحايا العنف من النساء ،بأن خدمات التوعية باملرشوع قد زادت من درجة الوعي بحقوق
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النظام يف إطار مرشوع مركز حمور؛ وقد تعاقدت هيئة األمم املتحدة مع رشكة متخصصة يف تطوير قاعدة
بدعم من موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة
البيانات هلذه املهمة .وقد وضع مركز حمور أشكال النظام
ٍ
ٍ
بمساعدة فنية من رشكة تكنولوجيا املعلومات التي تم التعاقد معها لذلك .وف ًقا ملا
وتم إهناؤه فيام بعد
تقوله أحدى ممثالت هيئة األمم املتحدة للمرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة ،تصبح قاعدة البيانات
جاهزة للعمل بمجرد أن يتم رشاء الربنامج واجلهاز؛ وهو األمر الذي مل يتم إنجازه حتى اآلن.
وقد تم تصميم هذا النظام من أجل:
•تسهيل تنظيم البيانات؛

•تسهيل اسرتداد ملفات احلاالت؛

•جعل عملية إصدار التقارير أيرس؛

•تسهيل ختريج إحصاءات وملفات بيانات دقيقة؛
•ضامن إتاحة ملفات املركز للباحثني.

 4-3-4توافق تنفيذ مرشوع مركز حمور مع األهداف املحددة والنتائج املتوقعة

وجد مستشارو التقييم أنه يف معظم احلاالت ،كان تنفيذ مرشوع مركز حمور متواف ًقا مع أهداف املرشوع
والنتائج املرغوبة ،فقد انبهر مستشارو التقييم بالقدرات واخلربات التي يتمتع هبا موظفي مركز حمور
ٍ
بطريقة تقوم عىل املعرفة بأهداف املرشوع .كام تبني أن املركز مدجج باملهنيني
وقدرهتم عىل تنفيذ املرشوع
املتمكنني وامللتزمني .ولقد جاء مستوى التزام مديرة املركز وخربهتا وثيقة الصلة باملوضوع إثبا ًتا با ًتا عىل
ذلك ،حيث إهنا تتمتع بخربة واسعة يف العمل يف جمال العنف ضد املرأة ،فلقد عملت مع مركز املرأة
لإلرشاد القانوين واالجتامعي وكمستشارة لدى مركز حمور قبل أن تتقلد منصب املديرة.
ٍ
بجودة عالية ،وعىل الرغم من تنفيذ هيئة األمم املتحدة
وعىل الرغم من أن فريق عمل مركز حمور حظي
ً
للمرأة املرشوع بصورة فاعلة ،تبدو القدرة االستيعابية للمركز حمدودة مقارنة باالحتياجات الفعلية .وهذا
األمر هام للتوافق العام لتنفيذ املرشوعُ .
حيث جتعل الطبيعة املعقدة ملعظم احلاالت التي تناوهلا مركز حمور
مع األنظمة القانونية واالجتامعية املعقدة داخل االرض الفلسطينية املحتلة املركز عاجزً ا عن الوفاء بمتطلبٍ
أكرب .وعىل الرغم من القيود املوجودة ،وجد مستشارو التقييم أن تنفيذ املرشوع توافق مع األهداف والنتائج
املتوقعة .وعىل الرغم من ذلك ،مل يتم حتقيق هذه النتائج املتوقعة عىل الدوام .ونورد أدناه حتلي ً
خمترصا
ال
ً
لبعض اخلدمات التي يقدمها املرشوع والتي ترمي إىل املسامهة يف حتقيق أهداف مرشوع مركز حمور.
خدمات اإلرشاد االجتامعي

تبني أن خدمات الدعم النفيس التي يقدمها مركز حمور ذات جودة عالية.فقد كانت خدمات اإلرشاد
االجتامعي فاعلة ونشطة .فقد أشار املستفيدون الذين متت حماورهتم بأهنم راضون عن اخلدمات التي يتم
تقديمها ،وقد أعربت األطراف املعنية عن أن هذه اخلدمات قد تم تقديمها بنجاح .وتُشري البيانات التي
تم مجعها خالل التقييم إىل أن خدمات الدعم النفيس واإلرشاد االجتامعي ا ُملقدمة لضحايا العنف من
النساء قد حتسنت بصورة ثابتة ،وعىل وجه اخلصوص ،تعززت خدمات الدعم النفيس التي يقدمها املركز
باملعلومات األخرية التي قدمتها جمموعة عمل األخصائيني الذين يعملون يف الوقت الراهن عىل قضايا
حمور .وقد عزز هذا التعاون بني املهنيني وتبادل اخلربات فيام بينهم ،وعىل الرغم من التحقيق العام للنتائج
املتوقعة ،تشري البيانات النوعية إىل أنه ال زال هناك جمال للتحسني.تقول مرشفة علم النفس يف مركز حمور:
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وأن تقرتح وتطور الربامج االستشارية .ثان ًيا ،تضمن هذا املركز ضمنيات تتعلق بسياسات وإجراءات
التجنيد والتعيني والتوظيف اخلاصة بمركز حمور ،وهناك مسألة أساسية أخرى مل يتم حلها حتى اآلن
وهي أن مركز حمور قد أقر مفاهيم التمييز والعنف ضد املرأة عىل نحو ما عرفته األمم املتحدة  -بام يف ذلك
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة .وعىل الرغم من
ذلك ،رصح املستشار الريس قائ ً
ال“ :إن هذا اإلقرار يبقى دون قيمة طاملا أن القوانني املنطبقة يف فلسطني
ال تنظر هذه املفاهيم أو تقرها”.

وترى هيئة األمم املتحدة للمرأة أن احلامية الفعلية ملركز حمور ومستفيديه ال يمكن فصلها عن احلاجة
إىل وجود هيكل حوكمة واضح حيمي االستقالل املهني للمركز وموظفيه .وهذا قد يسمح – عمل ًيا –
للمركز بأن يبني خربته ويطور قوانينه الفرعية الداخلية بصورة طبيعية ،من أجل ضامن بقاء املركز عىل
القدر املمكن من الفعالية والكفاءة.

 1-3-4آليات الرصد والتقييم املؤسسية

مل يتم إعالم مستشارو التقييم بأية آليات رصد وتقييم مؤسسية غري نظام إدارة احلالة اخلاص بمركز
حمور – والذي كان قيد التحديث .وكانت التوصية األساسية التي خرجت عن “تقييم السياسات
واإلجراءات التي يطبقها مركز حمور” هي تطوير نظم رصد وإبالغ تتوافق مع املعايري املهنية ومعايري
حقوق اإلنسان ،ومل يقدم مستشارو التقييم أي دالئل عىل أن هذا األمر – حتى اآلن – قد تم إكامله.
بصورة واضحة ،قد يستفيد مركز حمور من تطوير واستخدام آليات رصد وتقييم واضحة ،فهذه اآلليات
قد تساعد مركز حمور يف:
•توصيل ختطيط املرشوع؛

•دعم سياسة القطاع وتصميم الربنامج؛
•توصيل عملية ختصيص امليزانية؛

•حتفيز التحسن اإلداري املستمر؛
•تعزيز الشفافية واملساءلة.

وخالل عملية التقييم ،أشارت األطراف املعنية والرشكاء يف املرشوع واملستشارون الذين تم التعاقد
معهم لذلك إىل أن املركز سوف يستفيد من عمليتي الرصد واملساءلة ا ُملعززة.

 2-3-4النظام املؤسيس للتغذية الراجعة واملتابعة للمستفيدات

وف ًقا للمحاورات التي جرت مع الرشكاء يف املرشوع وموظفي حمور واملستفيدات املبارشات ،ليس هناك
نظام مؤسيس للتغذية الراجعة للمستفيدات .وقد أمجع األشخاص الذين متت حماورهتم عىل أن افتقار
املركز للمتابعة مع املستفيدات تُعد مشكلة كبرية.

 3-3-4نظام التوثيق وختزين امللفات لدى مركز حمور

كشف ”تقييم السياسات واإلجراءات التي يطبقها مركز حمور“ أن املركز كان يستخدم نظام ملفات حالة
ورقي مع املستفيدات منه؛ وقد نتج عن هذا األمر العديد من املسائل مثل وجود ملفات يف غري موضعها
ووجود حاالت عدم توافق يف اإلبالغ .ويعمل املركز يف الوقت الراهن عىل عملية االنتقال إىل عملية
تسجيل (رقمي) أكثر فعالية .وكام يعمل املركز اآلن عىل تطبيق نظام توثيق حموسب ،وجيري تطوير هذا
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عينت هيئة األمم املتحدة للمرأة
الفجوات يف السياسات واإلجراءات واملامرسات اخلاصة باملركز .ولذا ّ
مستشارا حمل ًيا ،وهو الربوفسور حممد حاج حييى لدعم وزارة الشؤون االجتامعية ومركز حمور يف مراجعة
ً
السياسات واإلجراءات التي يطبقها املركز .وقد كان هذا الدعم أساس ًيا من أجل إدخال عنرصي تطوير
وتعزيز إضافيني للسياسات واإلجراءات واملامرسات التي يطبقها مركز حمور.

ويف عام  ،2011تعاقدت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع املستشار القانوين نارص الريس لتقييم اهليكل
القانوين ملركز حمور ،وقد وجد املستشار الريس بأن مركز حمور قد تم اعتباره منظم ًة حكومية .ففي ديسمرب
أمرا يمكن بموجبه اعتبار مركز حمور ومركز محاية
من عام  ،2006أصدرت وزارة الشؤون االجتامعية ً
ومتكني املرأة مراكز تابعة للوزارة .وقد متت املصادقة عىل هذا القرار من قبل جملس الوزراء الفلسطيني
بتاريخ احلادي والعرشون من مايو من عام  ،2008وبعد هذا التاريخ ،اعتُرب مركز حمور بصورة رسمية
ونظرا للقيمة املتأصلة يف االحتفاظ بعنرص االستقالل عن الوزارة ،دعمت
أحد مكونات هيكل الوزارة.
ً
هيئة األمم املتحدة للمرأة الوزارة ومركز حمور ،بل واصلت دعمهام يف احلصول عىل هيكل حوكمة شبه
مستقل.
ووف ًقا للمشورة القانونية التي قدمها املحامي الذي تم التعاقد معه لذلك ،اعترب إنجاز حصول مركز حمور
أمرا ها ًما لعدة أسباب .أو ً
ال ،تم إقرار دليل إجراءات مركز حمور قبل أن يصبح املركز
عىل مركز شبه مستقل ً
مكو ًنا إدار ًيا هبرمية وزارة الشؤون االجتامعية ،ومنح دليل اإلجراءات هذا ملدير املركز سلطة القيام بام ييل:
•مراقبة وضع السياسات يف املركز؛
•تنفيذ أنشطة الدعم والتواصل؛

•متثيل مركز حمور حمل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا؛

•البحث عن اجلهات املانحة ومجع التربعات؛

•حتديث آليات عمل املركز ،وتعيني املوظفني.

يف الواقع ،لقد تم وضع دليل إجراءات املركز مع افرتاض أن مركز حمور سوف حيتفظ بمركزه املستقل.
وعىل الرغم من ذلك ،وعىل نحو ما أشار إليه املستشار الريس ،نصت أحكام لوائح مركز محاية ضحايا
العنف من النساء( 8نظام مراكز محاية املراة املعنفة) والتي حددهتا السلطات الوطنية ،عىل أن كل تفويض
وسلطة من هذه التفويضات والسلطات تقع يف الوقت الراهن ضمن نطاق اختصاص وواجبات اللجنة
التوجيهية ملراكز محاية املرأة .9وتتألف هذه اللجنة التوجيهية – التي تأسست بموجب املادة  43من النظام
– من وزارة الشؤون االجتامعية ،ورئيسة وحدة محاية األرسة ،وممثلة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية،
ومستشار قانوين من حمافظة بيت حلم ،ومستشار قانوين من حمافظة نابلس ،ومديرة مركز اإلرشاد
الفلسطيني ،ومديرة مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،ومديرة مجعية املرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية ،ومديريت مراكز محاية املرأة األخرى .وقد وجد املستشار الريس أن هذه اللجنة – وبام يتوافق
مع املادة  44من اللوائح – متلك اآلن السلطة لكي تقوم (من بني أمور أخرى) باقرتاح سياسات جديدة
للمركز وفحص وإصدار القرارات فيام يتعلق بالقضايا الصعبة التي ختص ضحايا العنف من النساء،
ُ 8يعد هذا إشارة إىل « نظام مراكز محاية املراة املعنفة» رقم ( 12لعام  )2011والذي تم إقراره من قبل جملس الوزراء الفلسطيني يف
الثاين من أغسطس لعام  ،2011وقد وضعت هذه األحكام واللوائح كإطار قانوين لتنظيم عمل مراكز محاية املرأة املعنفة (سواء
كانت حكومية أو غري حكومية) يف االرض الفلسطينة املحتلة.
« 9نظام مراكز محاية املراة املعنفة» ،املادة رقم .43
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فصلهم عىل أساس تصنيف حاالهتم اخلاصة .فقد ذكر أن ضحايا العنف من النساء ممن يقمن يف
املركز تتباين أعامرهن ويعانني يف الغالب من اضطرابات سلوكية نتيجة خلفياهتن املتباينة والظروف
التي أدت إىل جميئهن إىل املركز .وقد تم إعالم مستشارو التقييم بأن املباين احلالية ال تُتيح إمكانية
حرجا  -أو احلاالت التي تصطحب أطفاهلا معها .لذا
فصل احلاالت احلرجة عن احلاالت األقل
ً
فإن إجراء فصل أكثر نظا ًما للحاالت قد يساعد يف ضامن سالمة وخصوصية ضحايا العنف من
النساء وأرسهن.

•كام الحظ مستشارو التقييم أن األمهات اللوايت يقمن يف املركز مل يكن قادرات دو ًما عىل محاية أطفاهلن
من اإلطالع عىل حقائق بعض احلاالت .يقول أحد مستشاري مركز حمور أن املركز مل تتم هيكلته
بطريقة توفر اخلصوصية لألمهات املصطحبات ألطفاهلن ،ومن ثم قد يتعرض األطفال – أحيا ًنا – إىل
ظروف صعبة وصادمة (أخصائية نفسية ومستشارة مركز حمور من خالل وزارة الشؤون االجتامعية).

•انعدام وجود نظام إحالة وطني مصبوغ بالصبغة الرسمية للقبول باملركز.

•يف الوقت الراهن ينعدم وجود نظام إحالة موحد أو بروتوكوالت إحالة مصبوغة بالصبغة الرسمية.
يف بيت حلم ،تم وضع بروتوكول(نموذج) إحالة بني وحدة محاية األرسة ومركز حمور .وقد صادقت
وزارة الشؤون االجتامعية عىل بروتوكوالت اإلحالة التي تم وضعها من خالل مرشوع “تكامل”
وهي اآلن يف انتظار املصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء تلك املصادقة التي سوف جتعل منها نظام
إحالة وطني .وعىل الرغم من هذا ،ال تطبق وزارة الشؤون االجتامعية بروتوكول اإلحالة بصورة
دائمة داخل املحافظات املختلفة .وباإلضافة إىل ذلك ،سوف حيتاج نظام اإلحالة القادم إىل التكيف
مع احتياجات مركز حمور قبل أن يتم إقراره .كام أن االستبيان الذي جيب إكامله طويل للغاية وهناك
بعض حاالت الطوارئ يلزم التعامل معها بصورة فورية وال تتحمل االنتظار والعمل يف إطار تلك
البريوقراطية .كام تتطلب الربوتوكوالت احلالية معلومات مفصلة عن الضحايا بام يف ذلك أسامئهن
وعناوينهن ،الخ .بينام هناك بعض حاالت املركز التي ُيفرتض أن تبقى رسية ألن حياهتن مهددة من
قبل من اعتدوا عليهن أو من قبل أفراد األرسة.

•األمن :لطاملا كان األمن ،بل وسيظل التحدي الدائم الذي يواجه املركز .فحامية ضحايا العنف
ريا .حيث رصح
من النساء داخل املركز وضامن محايتهن عند ترسحيهن من املركز ُيمثل حتد ًيا كب ً
ضباط الرشطة بأن هناك حاجة إىل تواجد الرشطة داخل املركز .وجيب أن تعمل ضابطات الرشطة
تلك مسترتة من أجل التعامل مع قضايا األمن والتدخل عند وجود حاالت انتحار أو حاالت
اضطرابات نفسية ممن قد يرضون بأنفسهن أو بالنساء األخروات واألطفال اآلخرين يف امللجأ.

 3-4الفعالية

فيام يتعلق بفعالية مرشوع مركز حمور ،وجد مستشارو التقييم نقاط قوة كبرية يف العديد من نواحي
نواح أخرى أوجه قصور كبرية .وعىل الرغم من هذا ،بات من الواضح أن هناك
املرشوع ،بينام أظهرت ٍ
حتسن حتقق منذ مراجعة منتصف املدة التي أجراها أحد املستشارين الدوليني الذين وظفتهم هيئة األمم
املتحدة للمرأة لذلك بموجب عقد ،والتي بدأت يف عام  2010وتم االنتهاء منها يف عام  .2011وتشري
البيانات النوعية إىل أن املرشوع قد عالج بعض أوجه القصور تلك وأن الرشكاء يف املرشوع يعملون
بشكلٍ جيد من أجل معاجلة العديد من أوجه القصور التي تم تسليط الضوء عليها مسب ًقا.

كام كشف تقييم  2011الذي تم إجراؤه لسياسات وإجراءات مركز حمور وتطبيقاهتا عن وجود عدد من
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النساء .وتلتزم املؤسسات الصحية بأن تبلغ  -الرشطة – إذا ما وقعت أية سيدة أو طفل ضحي ًة للعنف.
وعىل الرغم من هذه املسؤولية ،تُشري البيانات النوعية إىل أن دور املؤسسات الصحية يف محاية املرأة من
التعرض للعنف وصون حقوقها حتى اللحظة كان ضعي ًفا للغاية وغري فاعل .فقد تم اإلبالغ عن أن
األطباء يتجنبون السؤال عن اجلروح من أجل جتنب حتمل مسؤولية وجوب إبالغ احلالة إىل الرشطة يف
حال تم االعتداء عىل إحدى النساء (مرشفة التخصص النفيس بمركز حمور) .كام يبذل األطباء اجلهود من
أجل جتنب أية مواجهة مع أرسة الضحية.

وعالو ًة عىل ذلك ،تبني خالل عملية التقييم أن الفحوصات اجلسدية املحددة لضحايا العنف من النساء
مل تكن تجً رى دو ًما بالعناية واحلساسية املطلوبتني ،فقد تم اإلبالغ عن أنه خالل الفحوصات اجلسدية،
تفتقر املركز الطبية احلالية إىل اخلصوصية الكافية واألمن والدعم النفيس الكافيني .يف الواقع ،يف بعض
احلاالت تم اإلبالغ عن أن الفحوصات اجلسدية التي كانت تُعطى للضحايا كانت صادم ًة يف ذاهتا.
 6-2-4التحديات الرئيسية التي تعوق قدرة املركز عىل حتقيق هدفه بفعالية
ال زال هناك كماً هائ ً
ال من العوائق والتحديات التي تواصل تأثريها عىل قدرة مركز حمور عىل حتقيق أهدافه
ومقاصده .وترتبط التحديات األكثر فظاع ًة يف هذه التحديات ،بصورة مبارشة بالسياق االجتامعي
والسيايس والثقايف لألرض الفلسطينية املحتلة .وتعترب العوائق الثقافية العوائق األكثر صعوبة يف
معاجلتها .باختصار ،ال زال هناك عدم مساواة اجتامعي واقتصادي وسيايس مبني عىل النوع االجتامعي
داخل االرض الفلسطينية .ومتثل األمثلة املذكورة أدناه قائمة بالتحديات الرئيسية التي تعوق قدرة املركز
عىل حتقيق هدفه بصورة فاعلة:
•إعادة دمج ضحايا العنف من النساء وأرسهن.

•أشار الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية املشاركني يف عملية التقييم إىل أن إعادة دمج ضحايا
العنف من النساء وأرسهن مثّل التحدي األكرب الذي يواجه فعالية املركز ،فهذا التحدي متعدد
الطبقات يتطلب ح ً
ال استباق ًيا ،فمن املهم للغاية أن يضمن النساء متابعة رعايتهن وأمنهن ودعمهن
نفس ًيا وكذلك فرصة بناء حياة مرضية بمجرد أن يتم ترسحيهن من املركز.
•رصح أحد القضاة الذين متت حماورهتم أن مركز حمور مل ينجح يف العمل مع أرس ضحايا العنف بل
انصب الرتكيز بد ً
ال من ذلك عىل ما حييط هبن .يقول رئيس املحكمة الرشعية“ :لقد خلق مركز حمور
يف بعض األحيان فجو ًة بني احلالة وأرسهتا ،حيث تم متكني الضحية بصورة زائدة ومن ثم مل تقبل
بالرجوع إىل أرسهتا أو رفضت الظروف االقتصادية السابقة التي عاشتها يف املنزل ،ولقد غيرّ ذلك
من أمور أخرى ،والتي تفوق قدرة والدهيا .لذا فإن املشورة النفسية التي يقدمها مركز حمور ينبغي
أن تأخذ احلالة والظروف الشاملة املحيطة هبا بعني االعتبار وينبغي أن تعمل مع األرسة ً
أيضا”.

•يف الوقت الذي يمثل فيه القايض حلي ًفا ها ًما ملركز حمور ،يبدو أن هناك وجهات نظر خمتلفة حول
أفضل البدائل لقضايا مركز حمور ،فقضاة الرشيعة يفضلون احللول املقبولة اجتامع ًيا بصورة أكثر
مثل زواج الضحية واملعتدي عليها ،وعىل الرغم من ذلك ،فإن هذا األمر غري مقبول ،من وجهة نظر
آثارا نفسية سلبية طويلة األجل عىل الضحية.
نفسية ونسوية ،وربام حيمل ً
•تصنيف احلاالت داخل مركز حمور وفصل األطفال.

•خالل عملية التقييم الحظ مستشارو التقييم أن النساء واألطفال الذين أقاموا يف مركز حمور مل يتم
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عىل النساء أن ُيقدمن إىل املحكمة دلي ً
ال عىل أهنن ضحايا عنف – وهو األمر الذي مل يكن ممكنًا يف الغالب.

واألكثر من ذلك أن اخلصوصية داخل قاعات املحاكم مل تكن متاحة أو ممكنة .فضحايا العنف من النساء،
وعىل وجه اخلصوص العنف اجلنيس ،جيب أال يوضعن يف نفس قاعة املحكمة مع املعتدين عليهن ،بل
عىل أقل تقدير ،جيب أن يكون هناك حاجز بينهم .يف العادة ،كانت النساء/الفتيات يتأثرن سل ًبا بوجود
من اعتدى عليهن وهذا األمر يؤثر عىل قدرهتن عىل اإلدالء بأقواهلن ،ما يتسبب بنسياهنن لتفاصيل هامة
أو يضغط عليهن لسحب القضية .عالو ًة عىل ذلك ،مل تفعل املحاكم ما كان جيب فعله ،فيام يتعلق بضامن
عدم نرش القضايا للعامة ،فهذا األمر وضع ضحايا العنف من النساء عىل حمك اخلطر .وعىل الرغم من
هذا ،تم بذل اجلهود الرامية إىل إرساء مستوى من الثقة بني املحاكم وضحايا العنف من النساء.

رصح بعض القضاة الذين متت حماورهتم عىل أن مركز حمور مل يقم بإعداد القضايا بطريقة كافية إىل
املحاكم .كام كانت الكثري من النساء يشعرن باخلوف من القضاة ،ما جيعلهن يشعرن باالرتباك ويغرين
أقواهلن ،أو يسحبن قضاياهن من املحاكم .يقول رئيس حمكمة البداية يف اخلليل« :بصفتي ٍ
قاض ال
يمكنني تقديم املساعدة يف القضية إذا ما قررت املرأة سحبها أو غريت أقواهلا .وأي يشء يرد قوله داخل
املحكمة يمكن احتسابه ضدها».

وعىل الرغم من أمهيتهم ،إال أن القضاة ما هم يف األساس إال منفذون للقوانني املوجودة .وما زال قانون
العقوبات احلايل املعمول به هو القانون األردين ،بينام مل يتم حتى اآلن املصادقة عىل قانون األحوال
الشخصية وقانون محاية األرسة ومها ليس بالرضورة أن يكونا منصفني للمرأة .كام أن القضاة تحُ جمهم
اإلجراءات .وقد قدم رئيس حمكمة البداية باخلليل مثا ً
ال عىل ذلك ،حيث يقول« :ان انعدام الوعي
بضحايا العنف من النساء ودعمهن قبل وصوهلن إىل املحاكم وخالل فرتة تناول قضاياهن يمكن أن
يؤدي إىل عواقب وخيمة ،فلقد تم قتل إحدى املستفيدات بمركز حمور عىل يد زوجها بعد أن سحبت
قضيتها وقبلت بالرجوع إىل منزهلا .أنا اآلن ٍ
قاض يف القضية وقد تم احلكم عىل الزوج باحلبس ملدة 15
عا ًما ،وعىل الرغم من ذلك ،نتيجة حقيقة أن الضحية قد سحبت قضيتها وتصاحلت مع زوجها قبل
قتلها ،تم أخذ هذا األمر ضدها وتم ختفيف احلكم الصادر ضده إىل سبع سنوات ونصف .إن القانون
احلايل يعطي عقوب ًة خمففة ملرتكب اجلريمة إذا ما تم الصلح قبل احلادث».

ولقد بذل مركز حمور جهو ًدا كبرية يف التصدي للتحديات الوارد ذكرها أعاله .يقول رئيس املحكمة
الرشعية يف بيت حلم« :يحُ افظ مركز حمور عىل عالقة وثيقة مع القضاة ووكاالت إنفاذ القانون؛ حيث
ُيشارك القضاة يف األنشطة التي تقدم الدعم األخالقي لضحايا العنف من النساء».

ولقد كان لزيارة التبادل التي تم تنظيمها من خالل مرشوع حمور والتي التقى فيها القضاة اإليطاليني
أثرا إجياب ًيا عىل القضاة.
بالقضاة الفلسطينيني وتبادلوا اخلربات وأجروا زيار ًة مشرتكة إىل مركز حمورً ،
يقول رئيس حمكمة البداية« :لقد كانت فرص ًة جيد ًة لنا لكي نستمع إىل قصص ضحايا العنف من
النساء أنفسهن ،فقد غري هذا نظرتنا هلذه القضايا وأدركنا أهنن بحاجة إىل الكثري من الدعم للتغلب
عىل خوفهن عندما يقفن أمام أي ٍ
قاض داخل قاعة املحكمة .ولقد ساعدهم ذلك بال شك عىل مقابلتنا
خارج املحكمة» .كام ناقش القضاة أيضا اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وكيفية تطبيقها
داخل االرض الفلسطينية تسليماً بأن الرئيس الفلسطيني قد صدّ ق عليها.
املؤسسات الصحية (بام يف ذلك مراكز الطوارئ)

يف الغالب تعترب املؤسسات الصحية ومراكز الطوارئ أول اجلهات التي تتعامل مع ضحايا العنف من
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«تتحمل وزارة الشؤون االجتامعية مسؤولية توفري احلامية لضحايا العنف من النساء؛ وهناك
دورا فعا ً
ال يف
اآلن رغبة سياسية عىل املستوى الوطني يف متابعة هذه اجلهود .ولعب مركز حمور ً
توفري الوسائل الالزمة هلذا».

كام تتوافق أهداف مركز حمور وأهداف األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية احلالية التي تركز عىل مكافحة
العنف ا ُملامرس ضد املرأة الفلسطينية .وعىل املستوى املؤسيس ،اختذت احلكومة الوطنية خطوات كبرية
نحو ضامن تعميم ودمج قضايا النوع االجتامعي يف جدول أعامل احلكومة .كام أقرت السلطة الفلسطينية
قرارا رئاس ًيا فيام يتعلق بامليزانية املراعية ملنظور النوع االجتامعي ،وتأسست اللجنة الوطنية ملكافحة العنف
ً
ضد املرأة ،وقد وضعت اللجنة اخلطة االسرتاتيجية  2019-2011املعنية بمكافحة العنف ضد املرأة.6
و ُينفذ مرشوع مركز حمور يف نطاق إطار عمل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية التساعية ()2019-2011
من أجل مكافحة العنف ضد املرأة الفلسطينية .وعالو ًة عىل ذلك ،يتواءم مرشوع مركز حمور مبارشة مع
اهلدفني االسرتاتيجيني الثاين والثالث من خطة التنمية الوطنية الفلسطينية .2013-2011

وقد تبنت وزارة الشؤون االجتامعية املرشوع منذ بدايته ودعمت بانفتاح هدف املرشوع من أجل محاية
املرأة من العنف وصون حقوقها .وقد عملت وزارة الشؤون االجتامعية عن قرب مع هيئة األمم املتحدة
دورا أساس ًيا يف ضامن استمرار
للمرأة وسامهت بصورة كبرية يف حتقيق أهداف املرشوع .كام لعبت الوزارة ً
فعالية املرشوع وتتحمل اآلن املسؤولية املتعلقة بتوفري املرتبات لفريق عمل حمور باإلضافة إىل بعض
تكاليف تشغيل املركز.
الرشطة املدنية الفلسطينية/وحدة محاية األرسة

أكد مجيع املمثلني لوحدات محاية األرسة  7والذين متت حماورهتم خالل عملية التقييم ،عىل أمهية مركز حمور
كملجأ لضحايا العنف من النساء .ورصحت رئيسة وحدة محاية األرسة قائل ًة« :إن هؤالء النساء خيضعن
للعنف ومكاهنن ليس السجون ،تلك الطريقة التي اعتدن عليها .إن مركز حمور هو املكان املناسب للحامية
والتأهيل» .عالو ًة عىل ذلك ،رصح معظم ضباط الرشطة الذين متت حماورهتم بأن مركز حمور قد قدم هلم
حلاً ملشكلة دائمة تتمثل يف كيفية الترصف مع النساء وأطفاهلن عندما يقعن ضحايا للعنف.
فيام يتعلق بحامية حقوق ضحايا العنف من النساء ،تُشري البيانات الكمية إىل أنه عندما تصل الضحايا إىل
وحدة محاية األرسة غال ًبا ال يتم محايتهن .وغال ًبا مل يكن يتم التعامل مع احلاالت باملستوى الكايف من الرسية.
املحاكم (بام يف ذلك املحاكم الرشعية)

وجد مستشارو التقييم أنه عىل الرغم من أن املحاكم عىل دراية باحلاجة إىل محاية ضحايا العنف من
النساء ،والتي كانت تبذل جهودها يف معظم احلاالت حلاميتهن ،إال أن هذه اجلهود مل تكن فاعلة عىل
الدوام .فلقد واجهت النساء الكثري من العوائق داخل املحاكم ومل يكن تتم معاملتهن عىل الدوام بصورة
منصفة (مديرة مركز اإلرشاد االجتامعي والنفيس) .ومن أجل ضامن محايتهم ممن اعتدوا عليهن ،يتعني
 6السلطة الوطنية الفلسطينية « .2011بناء دولة فلسطني :قصة نجاح» ،تقرير السلطة الفلسطينية إىل جلنة االتصال ا ُملخصصة18 ،
سبتمرب ،2011 ،مدينة نيويورك.
 7تمُ ثل وحدة محاية األرسة برنامج خاص تم إنشاؤها ضمن تسع ( )9حمافظات من الضفة الغربية باستثناء القدس .يتم تعيني ضباط
رشطة هلذه الوحدات من قبل إدارات الرشطة ىف خمتلف املحافظة ،وقد عملت الكثري من منظامت حقوق اإلنسان واملنظامت
النسائية مع هذه الوحدات وقدمت دورات تدريبية حول النوع االجتامعي ،وحقوق املرأة والعنف ضد املرأة .حرض العديد من
رجال الرشطة دورات تدريبية متقدمة يف الداخل واخلارج بشأن التحقيق ومجع األدلة حلاالت العنف ضد املرأة.
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7.7املسامهة يف تعزيز نظام التوثيق اخلاص بمركز حمور وجتميع البيانات فيام يتعلق بدراسة احلالة من خالل
تشارك اإلدخاالت املنهجية مع املوظفني واملسامهة يف إجراء حتليل نقدي للبيانات التي تم مجعها؛

8.8املسامهة يف بناء قدرة موظفي مركز حمور من حيث ما يتعلق بتطوير القدرة عىل تنفيذ التغيريات
االجتامعية والثقافية بنا ًء عىل مفاهيم النوع االجتامعي؛
9.9املسامهة يف تطوير مركز حمور باعتباره وكي ً
ال ونقطة حتويل لإلبداع الثقايف القائم عىل النوع االجتامعي
وتقدم السياسات االجتامعية؛

1010دعم فريق عمل املركز يف حتديد املشاكل واالحتياجات املحددة ورفع التقارير إىل هيئة األمم املتحدة
للمرأة حول وضع احللول اإلبداعية؛
1111رفع التقارير إىل هيئة األمم املتحدة حول األمور ذات الصلة والقضايا اهلامة التي قد تؤثر عىل تنفيذ
املرشوع و/أو إعامل أهدافه.
وقد تضمنت املساعدة الفنية التي قدمتها مؤسسة دفرنسا دونا إىل مركز حمور أسلوب رشاكة مفتوحة.
ولقد وفت املنظمة اإليطالية غري احلكومية بااللتزامات التعاقدية املفروضة عليها جتاه هيئة األمم املتحدة
للمرأة من خالل تشارك املعارف والتجارب واخلربات مع فريق عمل املركز ،مع ختصيص وقت للتعمق
يف جتربة املركز يف سياق االرض الفلسطينية املحتلة – من أجل ضامن أن تبقى مستعدة وقادرة عىل توفري
املساعدة الفنية الالزمة واألكثر مالئمة إىل املركز.

تُشري البيانات الكمية التي تم مجعها خالل عملية التقييم إىل أن مؤسسة دفرنسا دونا قد وفت بااللتزامات
التعاقدية املفروضة عليها جتاه هيئة األمم املتحدة للمرأة وسامهت يف حتقيق النجاح الشامل للمركز.
وتتحدث أحدى ممثالت مؤسسة دفنرسا دونا ،قائل ًة:
« ُيمثل مرشوع مركز حمور خطوة يف غاية األمهية لألمام من حيث ما يتعلق بمكافحة العنف
القائم عىل النوع االجتامعي داخل السياق الفلسطيني  ]..[.ويمثل املركز االستجابة االجتامعية
لقضية العنف ضد املرأة عىل نطاق واسع – ما يضمن احلامية ورفع درجة الوعي واملشاركة
التدرجيية من قبل املؤسسات يف مكافحة العنف ضد املرأة».

وزارة الشؤون االجتامعية

تُعد وزارة الشؤون االجتامعية هي اجلهة احلكومية املسؤولة عن تقديم اخلدمات االجتامعية إىل الشعب
الفلسطيني؛ ولقد عملت الوزارة كمظلة مؤسسية لتنفيذ مرشوع مركز حمور منذ بدايته .وتعد محاية املرأة
والطفل من ضحايا العنف جز ًء من املهمة املوكلة إىل وزارة الشؤون االجتامعية .فوف ًقا النتداهبا املؤسيس
وخطاب االتفاقية املوقع مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف فرباير  ،2009تتحمل وزارة الشؤون االجتامعية
املسؤولية ،بالتنسيق والتعاون مع األطراف الفلسطينية املعنية ،لوضع السياسات املناسبة ملركز حمور بام
يتامشى مع القوانني الوطنية وكذلك مع املعاهدات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان التي تلتزم هبا السلطة
الفلسطينية .كام أن وزارة الشؤون االجتامعية هي نائب رئيس “اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة”
التي تأسست عام  2008عىل يد جملس الوزراء الفلسطيني وترأسها وزارة شؤون املرأة .اللجنة هي الكيان
الرشعي املسئول عن اإلرشاف عىل تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،والتي ُيعد تنفيذ
خدمات مكافحة العنف اخلاصة باملرأة جز ًء ال يتجزأ منها .5يقول أحد ممثيل وزارة الشؤون االجتامعية:
5

هيئة األمم املتحدة للمرأة  -2011تقييم سياسات وإجراءات مركز حمور.
 43مركـز حمـور «التقييم النهائي للمرشوع »2012-2008

عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة بمنهجية ُمتعددة األساليب بجد نحو محاية املرأة من العنف وصون
حقوقها .وقد تضمنت جهودها تيسري احلوار والرشاكات بني املنظامت غري احلكومية واحلكومة
والوكاالت الدولية فيام يتعلق بالتقدم نحو حتقيق أهداف املرشوع ومقاصده .تقول أحدى ممثالت هيئة
األمم املتحدة للمراة يف االرض الفلسطينية املتحدة:
«أعتقد بأن قضايا [حمور] املعينة أثبتت أن املرشوع قد استجاب الحتياجات [ضحايا العنف من
النساء] بصورة فاعلة .وإنني أعتقد بأنه إن أخذنا التقدم املحرز يف االعتبار ووضعناه يف سياق
ريا».
املجتمع املحيل والثقافة ،سوف نرى ان املرشوع قد حقق
ً
نجاحا كب ً

مؤسسة دفرنسا دونا

خالل فرتة التقييم  2012 – 2008تعاقدت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مؤسسة دفرنسا دونا غري
احلكومية لتكون املستشار الفني الدويل األسايس لفريق عمل مركز حمور .مؤسسة دفرنسا دونا هي منظمة
إيطالية غري حكومية هلا باع طويل من املعارف واخلربات يف جمال إدارة مراكز مكافحة العنف املتخصصة
يف النساء واألطفال ضحايا العنف .وقد تعاقدت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع املنظمة اإليطالية غري
احلكومية من أجل توفري املساعدة الفنية ملركز حمور؛ وقد متثل الدور الذي لعبته مؤسسة دفرنسا دونا غري
احلكومية يف مساعدة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف زيادة تطوير قدرة املركز عىل محاية النساء من العنف
بصورة فاعلة وضامن احلفاظ عىل حقوق ضحايا العنف من النساء.
دورا رئيس ًيا يف ختطيطه وتطويره
شاركت مؤسسة دفرنسا دونا يف مرشوع مركز حمور منذ بدايته وقد لعبت ً
وتنفيذه حتى أغسطس  .2008ويف عام  ،2008أبرمت احلكومة اإليطالية اتفاقية تقاسم التكلفة مع
طرف ثالث مع هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل تنفيذ مرشوع مركز حمور .يف ذلك الوقت ،رأت هيئة
األمم املتحدة للمرأة فائد ًة يف التعاقد مع مؤسسة دفرنسا دونا لتقديم مساعدة فنية خاصة للمركز ،وقد
ورد بيان هذه املساعدة الفنية بوضوح من حيث املرجع وتم االتفاق عليها مع وزارة الشؤون االجتامعية.
دورا رائدً ا يف تدريب املوظفني حمل ًيا ويف إيطاليا ،وهلذا فإن
وقبل عام  ،2008لعبت مؤسسة دفرنسا دونا ً
هيئة األمم املتحدة للمرأة تعترب املؤسسة مؤهلة لتقلد دور املستشار الفني الدويل ملركز حمور .وعىل مدار
فرتة التنفيذ قيد التقييم ( )2012 – 2008تعاقدت مؤسسة دفرنسا دونا مع هيئة األمم املتحدة للمرأة
من أجل توفري اخلدمات التالية ملركز حمور:
1.1تقديم املساعدة الفنية لدراسة احلالة؛

2.2تقديم املشورة الفنية املتخصصة قصرية األجل؛

3.3املشاركة واملسامهة ،من خالل عملية تشاركية يف تقييم معلومات املوظفني ،حتت قيادة فريق مرشوع
هيئة األمم املتحدة للمرأة وبالتنسيق مع املوظفني الفنيني بوزارة الشؤون االجتامعية والعديد من
اإلدارات املتخصصة بمركز حمور ،وذلك من أجل أمثلة تسيري وإمتام املراجعة النهائية لألدوار
والتغيريات املحتملة وف ًقا لالحتياجات الفعلية للمركز ؛
4.4املسامهة يف حتديث كفاءات ومنهجيات العمل من خالل نقل معارف مؤسسة دفرنسا دونا؛
5.5دعم موظفو مركز حمور يف إرساء سياسات املنارصة اخلاصة باملركز وتنفيذها؛

6.6املسامهة يف تشكيل قوى عمل من اخصائي النفس املتخصصني للحاالت األكثر معاناة؛
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احلقوق ألجل ضحايا العنف من النساء .كام سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تطوير نظام احلامية
الوطني هذا من خالل التأكيد عىل أن امللجأ يعمل عن قرب مع الوزارات املعنية املشاركة يف أمر الشؤون
االجتامعية وشؤون املرأة بام يف ذلك وزارة الصحة ووزارة الداخلية ،وقد متثل اهلدف النهائي ،ولطاملا كان
كذلك من البداية ،يف تطوير نموذج مطابق للمركز من أجل تسهيل دعم الرشكاء عىل مجيع املستويات.
وقد مثل الدعم الفني أحد النواحي األساسية يف هذه العملية والذي قدمته هيئة األمم املتحدة للمرأة
خالل مرحلة تطوير املركز .فقد أحرضت هيئة األمم املتحدة للمرأة املستشارين الدوليني واملحليني
لدعم عملية تطوير املركز وتيسري العالقة القائمة بني املركز واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ذات
الصلة .وقد تضمن هذا الدعم  -من بني أمور أخرى – تقديم املساعدة الفنية للحاالت ودعم فريق عمل
حمور يف تطوير وتنفيذ سياسات الدعم اخلاصة باملركز واملسامهة يف خلق قوى عمل متخصصة من علامء
النفس للتعامل مع معظم احلاالت املدمرة نفس ًيا ،ودعم ذلك ،وتوفري املشورة الفنية املتخصصة قصرية
األجل وتدريب فريق عمل حمور وكذلك تطوير إطار العمل القانوين للمركز.

كام توصل مستشارو التقييم إىل أن مركز حمور – قد نجح – بمساعدة هيئة األمم املتحدة للمرأة – يف
الرتتيب للحصول عىل الدعم من الرشكاء الوطنيني (احلكوميني وغري احلكوميني) كام أرسى املركز ممارسة
جيدة آللية إحالة تم استخدامها لضامن تقديم احلامية والدعم إىل ضحايا العنف .وباإلضافة إىل ذلك ،مهد
مرشوع مركز حمور الطريق أمام إنشاء نموذج وطني شامل ومتناسق لتوفري احلامية واخلدمات لضحايا
العنف من النساء ،حيث يقوم هذا النموذج عىل حق املرأة يف احلامية من العنف والذي يف معظم األحيان
متكررا ،وكل مركز تم إنشاؤه بنا ًء عىل مركز حمور جيب هتيئته ليتناسب مع سياقه اجلغرايف والثقايف.
يكون
ً
أقرت هيئة األمم املتحدة للمرأة وكذلك األطراف املعنية واملستفيدون واملستشارون الفنيون الذين تم
التعاقد معهم لذلك ،والذين متت حماورهتم يف عملية التقييم أن نموذج مركز حمور حيوي العديد من نقاط
أمرا أساس ًيا ،وعىل الرغم من هذا ،ال زالت هناك حاجة إىل
القوة وقد كان دوره يف تغيري السياسة الوطنية ً
زيادة تعزيز آلية اإلحالة والتنسيق الوطنية.

 5-2-4األدوار واملسؤوليات التي يضطلع هبا الرشكاء األساسيني يف املرشوع واألطراف املعنية األساسية
بمركز حمور يف محاية املرأة من العنف وصون حقوقها
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)

يف عام  ،2007تعاقدت حكومة إيطاليا مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وبدأت املفاوضات إلرشاك هيئة
األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ املرحلة اجلديدة من مرشوع مركز حمور ،يف سبتمرب من عام  ،2008وعليه
منحت احلكومة اإليطالية عقد تنفيذ مرشوع مركز حمور إىل مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف االرض
الفلسطينية املحتلة – التعاون االيطايل للتطوير .يف إطار هذا الدور ،تدير هيئة األمم املتحدة للمرأة
األموال التي تنفقها احلكومة اإليطالية ،وتقدم املساعدة الفنية الشاملة واإلرشادات الشاملة للرشكاء يف
املرشوع ،مع ضامهنا يف الوقت ذاته تطبيق معايري حقوق اإلنسان يف اخلدمات والسياسات املتعلقة بمركز
حمور .ويأيت عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع املركز متامش ًيا مع اهلدف االسرتاتيجي العاملي بالقضاء
مرشحا مناس ًبا لتنفيذ املرشوع ،فعىل مدار الـ
عىل العنف ضد املرأة .ولقد كانت هيئة األمم املتحدة للمرأة
ً
 13سن ًة املاضية ،عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة (سابق ًا صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة) داخل
االرض الفلسطينية املحتلة عىل املستوى السيايس والشعبي ،منارص ًة لإلصالح القانوين وباني ًة لقدرات
املؤسسات الوطنية يف االستجابة ملنظور النوع االجتامعي وداعم ًة للتدخالت املحلية اهلادفة إىل متكني
املرأة الفلسطينية ومحايتها.
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إىل خدمات التمكني وبناء القدرة لضحايا العنف من النساء حمدودة بسبب التمويل املتاح واملوارد املتاحة،
فال زال هناك نقص يف توفري فرص التدريب املهني فاعلة التكلفة .وقد أشار الرشكاء يف املرشوع إىل
احلاجة إىل إمتام مزيد من العمل النظامي من حيث ما يتعلق بالتمكني االقتصادي للمستفيدات – وعىل
وجه اخلصوص أولئك الاليت تم تأهيلهن وباتوا جاهزات لالندماج ثاني ًة يف املجتمع .وقد اقترُح أن هذا
األمر يمكن حتقيقه من خالل حترير مذكرة تفاهم مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ومع مؤسسات
القطاع اخلاص من أجل توفري فرص مقبولة ومناسبة تغطي ضحايا العنف من النساء.
 3-2-4حصول األرس الواقعة يف الشدائد عىل خدمات اإلرشاد التي يقدمها املركز

تُشري البيانات الكمية التي تم مجعها خالل عملية التقييم إىل أن املرشوع قد قدم خدمات اإلرشاد بصورة
فاعلة إىل األرس الواقعة يف الشدائد .ويتم تقديم هذه اخلدمات داخل ًيا وخارج ًيا إىل ضحايا العنف من
النساء وأرسهن ،فبعد أن تغادر النساء مركز حمور ،يقدم املركز هلن وألرسهن جلسات الدعم واإلرشاد
اخلارجية .وقد وجد مستشارو التقييم أن هذه اخلدمات كانت فاعلة بدرجة كبرية ،فقد أشار املستفيدون
ريا عىل خدمات اإلرشاد التي يتم تقديمها ألهنا ساعدهتم عىل الشعور بأن لدهيم ما يربطهم
بأهنم ممتنون كث ً
انطباعا بأن مركز حمور ال زال هيتم ألمرهم.
باملركز ،كام أن ذلك منحهم
ً
وعىل الرغم من أن االعتبارات املالية واملؤسسية قد قرصت عدد األرس الذين يمكنهم احلصول عىل
تبي أن اخلدمات التي تُقدم إىل مستشاري التقييم احلاليني والسابقني
اخلدمات التي يقدمها املركز ،إال أنه نّ
باملركز كانت ذات جودة عالية.

وعالو ًة عىل ذلك ،أصبح الدعم النفيس الذي ُيقدم إىل الضحايا الواقعني يف الشدائد أكثر فعالية بصورة
تدرجيية مع اكتساب فريق عمل املركز ملزيد من التجارب واخلربات .يف األشهر األخرية ،تشكلت
“جمموعة عمل مماريس الصحة” للعمل عىل احلاالت التي ختص مركز حمور .وقد أثبتت جمموعة العمل
هذه فاعليتها يف تعزيز التعاون فيام بني األطراف املعنية وقدمت آليات لتشارك املعارف واخلربات فيام بني
اجلهات التي تقدم اخلدمات للمستفيدات.
أما اإلرشاف املهني والدعم النفيس اللذان تم تقديمهام من خالل املرشوع ومن قبل اخلرباء الدوليني
واملحليني ،إىل األخصائيني االجتامعيني باملركز باإلضافة إىل الدورات التدريبية التي تم تقديمها إىل
فريق عمل حمور ،فقد اشتمل عىل ضمنيات إجيابية عىل جودة خدمات اإلرشاد التي يقدمها املركز إىل
ضحايا العنف من النساء .يقول أعضاء فريق عمل مركز حمور“ ،إن الدورات التدريبية أسهمت يف تعزيز
مهارات املوظفني يف نواحي فنية معينة مثل تشخيص االكتئاب وقياس مدى الصدمات النفسية وأثرها
عىل املستفيدات”.

وعىل الرغم من أن املركز قد حقق إنجازات مرضية يف بناء قدرات فريقه  -من أجل تقديم خدمات أفضل
لضحايا العنف من النساء وألرسهن – ال زالت هناك حاجة إىل مزيد من الدورات التدريبية املتخصصة.
فقد رصح األخصائيات االجتامعيات بمركز حمور أنه عىل الرغم من حضورهن الدورات التدريبية التي
تقدمها املنظامت غري احلكومية ومنظامت املجتمع املدين ،ال زالت هناك حاجة إىل مزيد من الربامج التدريبية
املتخصصة – وعىل وجه اخلصوص برناجمًا جيعلهن عىل دراية دائمة بالتطورات املستمرة يف املجال.

 4-2-4املسامهات يف تطوير نظام محاية وطني متعدد القطاعات يقوم عىل احلقوق ألجل ضحايا
العنف من النساء
وجد مستشارو التقييم أن املرشوع قد ساهم يف تطوير نظام محاية وطني ُمتعدد القطاعات يقوم عىل
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من أجل احلصول عىل تعاون الوزراء ووحدات املحافظات املحلية والرشطة ومرافق الرعاية الصحية
واملحاكم ومنظامت املجتمع املدين .كشف املسح الكمي الذي أجراه مستشارو التقييم عىل املستفيدات
املبارشات أن وزارة الشؤون االجتامعية والرشطة من بني اهليئات التي قدمت الدعم األكثر لضحايا
العنف من النساء .وقد تم إيراد هذه النتائج يف الشكل أدناه.
الشكل رقم  :5نسبة املستفيدات املبارشات اللوايت حصلن عىل الدعم من املؤسسات األخرى أثناء فرتة
إيوائهن داخل مركز حمور

متاحا أمام ضحايا العنف من
وأسهمت هذه اجلهود عىل ضامن نمو املركز بصورة متزايدة مع بقاءه ً
النساء .ولقد قطع الرشكاء يف املرشوع ً
ريا نحو مناهضة وتغيري الثقافة املتأصلة يف فلسطني والتي
شوطا كب ً
تقيض تارخي ًيا بوصم ضحايا العنف من النساء بوصمة عار.
تم تنفيذ أنشطة التوعية واإلرشاد بام يف ذلك ورش العمل التي متت مع املدارس واجلامعات واملجتمعات
املحلية ،من قبل فريق عمل مركز حمور لبلورة فهم أفضل للخدمات التي يقدمها املركز ،وزيارة درجة
الوعي بقضية العنف ضد املرأة .ومن خالل كسب الدعم املجتمعي ،عزز املركز بصورة كبرية قدرته عىل
محاية ضحايا العنف من النساء ،وأصبح أفراد املجتمع املحيل جز ًءا من شبكة الدعم واحلامية املتنامية.
تقول جمموعة من املستفيدين غري املبارشين الذين متت حماورهتم خالل عملية التقييم:
«نحن نعترب أنفسنا اآلن جمموعة دعم للمركز ومستفيديه .فمن خالل القدوم إىل املركز
واالستفادة من خدماته اخلارجية مثل صالة األلعاب الرياضية ،يكمن هدفنا يف املسامهة مع
املركز واحلفاظ عىل عدم عزله عن املجتمع املحيل .نحن هندف إىل تغيري التصور السلبي املأخوذ
عن املركز».

كام مثّل تدريب طالب اجلامعات كمتطوعني لدى املركز نشاط آخر هام من أنشطة املرشوع والذي يتعلق
بالتوعية .حيث منح مركز حمور جمموعة معينة من الطالب ممن يدرسون العمل االجتامعي يف اجلامعة،
دورة تدريبية مكثفة ملدة شهر تعلموا خالهلا مهارات جديدة – من خالل التدريب التفاعيل – وطوروا
قدراهتم ومعرفتهم فيام يتعلق بالعمل مع ضحايا العنف من النساء.

وعىل الرغم من أن املركز قد نام بصورة أكثر فعالية يف توفري احلامية لضحايا العنف من النساء ،إال أن
خدمات التمكني التي يقدمها املركز ال زالت بحاجة حتى اآلن إىل أن تصل ذروهتا من حيث أن الفعالية
والتحديات والقيود يف هذا الصدد تبقى حمل نظر .يف الواقع ،لطاملا كانت قدرة املركز عىل إتاحة الوصول
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وعالو ًة عىل ذلك ،برزت بعض التحديات نتيجة احلقيقة التي تفيد بأن بعض النساء ال يمكنهن االندماج
يف املجتمع ثاني ًة بسهولة .4فقد رصح أحد املستشارين إىل مركز حمور عرب وزارة الشؤون االجتامعية أنه
عىل الرغم من أن املركز قد قدم احلامية والدعم إىل ضحايا العنف من النساء ،ال زال يتوجب عليه حل
مسألة وضع النساء اللوايت يعجزن عن االندماج يف أرسهن ثاني ًة .ومن املقوالت اجلدلية أن مسألة إعادة
االندماج جيب اعتبارها مسؤولي ًة مشرتكة وأنه ينبغي عىل املنظامت احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة
أن تدعم املركز يف حل هذه املشكلة .هناك العديد من املنظامت تعمل يف الوقت الراهن عىل محاية ضحايا
العنف من النساء ،بينام ال وجود ألية منظمة داخل االرض الفلسطينية املحتلة تركز عىل مسألة إعادة
االندماج .ومن ثم ،تربز احلاجة إىل إنشاء شبكة دعم لضحايا العنف من النساء من أجل استخدامها
فور الترسيح من املركز .واملفتاح لذلك ،وف ًقا خلبرية النوع االجتامعي يف التعاون اإليطايل ،ال يتمثل
فحسب يف القضاء عىل تلك فكرة الوصمة تلك من خالل محالت التوعية واإلرشاد ،بل يتمثل ً
أيضا يف
مستوى من
مل شمل منظامت املجتمع املدين من أجل حتقيق هذا اهلدف .من وجهة نظر مؤسسية ،هناك
ً
الوعي والقبول يف الوقت الراهن ،وعىل الرغم من ذلك ،فإن التواصل فيام بني املؤسسات بحاجة إىل
التحسني .وعالو ًة عىل ذلك ،يقول الرشكاء يف املرشوع بأن الثقافة والطريقة اللتان يتم تناول القضايا
مثل «إعادة االندماج» وف ًقا هلام بحاجة إىل التغيري .ويف هذا السياق ،يلزم إجراء مزيد من الدراسات
حول هذا املوضوع املعني .وعالو ًة عىل ذلك ،يرى املستشارون أن توفري اتصال أفضل فيام بني املنظامت
أمرا رضور ًيا حلل كارثة إعادة االندماج تلك ،ومن املهم أن يكون للمنظامت العاملة يف هذا املجال رؤي ًة
ً
مشرتكة.

 2-2-4الوصول إىل خدمات احلامية والتمكني

إىل حد القدرات والسعة املادية التي يتمتع هبا ،أتاح مركز حمور بصورة فاعلة للعديد من ضحايا العنف
من النساء الوصول إىل خدمات احلامية والتمكني .وعىل الرغم من أن املركز غري قادر عىل تقديم هذه
اخلدمات إىل مجيع ضحايا العنف من النساء داخل االرض الفلسطينية بسبب املساحة (سعة املركز)
واحلدود اخلاصة باملوظفني ،إال أن املرشوع أصبح مور ًدا الز ًما لعدد كبري من ضحايا العنف من النساء
وأرسهن .فقد نّبي املستفيدات الاليت أقامن يف املركز يف الوقت السابق والاليت يقمن فيه يف الوقت
الراهن أن املركز كان/ال زال فاعلاً يف إمدادهن باحلامية الالزمة من العنف – طاملا أهنن متواجدات
بصورة مادية داخل املركز .كام ّبينت املستفيدات املبارشات إىل مستشاري التقييم أن خصوصية قضاياهن
قد متت محايتها بصورة كبرية داخل مركز حمور .فقد احتفظ االخصائيون النفسـيون واألخصــائيون
ٍ
سـرية تـامة .وقـد بنى هذا األمر عمل ًيا الثقة بني
االجتامعيون بجميع املـعلومـات املتشاركة يف
املـوظفني/ات واملستفيدات.
كذلك ،أتاح املركز بصورة فاعلة خدمات التمكني إىل ضحايا العنف من النساء .وقد تبني أن العديد
من خدمات التمكني هذه والتي قدمها املركز تتسم بالفعالية ،وعىل وجه اخلصوص تلك اخلدمات التي
تنطوي عىل التأهيل والدعم النفيس (جمموعة الرتكيز من املستفيدات املبارشات).

متاحا بصورة متزايدة لضحايا العنف من النساء نتيجة اجلهود التي بذلتها هيئة األمم املتحدة
أصبح املركز ً
للمرأة ليس فقط لكسب الدعم والقبول من احلكومات الوطنية واملحلية بل ً
أيضا من املجتمع الفلسطيني
ككل .فقد وجد مستشارو التقييم أن فريق عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة قد عمل بال كللٍ أو ملل
 4ال يمكن دمج النساء ضحايا العنف يف فلسطني بسهولة يف املجتمع .فوصمة العار الثقافية متنعهن من الظهور بمظهر الضحايا،
ألرسهن.
أهنن سبب األذى
ولكن عىل العكس من ذلك فاملجتمع ينظر
ّ
إليهن عىل ّ
ّ
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ومع األخذ يف االعتبار القيود االجتامعية والسياسية التي تسود االرض الفلسطينية املحتلة ،فقد اتسم
املرشوع يف معظم نواحيه بالفعالية بصورة استثنائية .وقد ارتفعت درجة فعالية املركز يف حتقيق أهدافه
بصورة كبرية من خالل قدرة موظفي املرشوع والرشكاء واألطراف املعنية والتزامهم .وقد عمل فريق
املرشوع عن قرب مع األطراف املعنية من أجل وضع اسرتاتيجية واضحة حلامية احلقوق اإلنسانية
لضحايا العنف من النساء واألطفال .وقد أصبحت هذه االسرتاتيجية بصورة ثابتة أكثر فعالية منذ وقت
انطالقها؛ وعىل الرغم من ذلك ،ال زال هناك بعض التحديات األكثر أمهية التي يلزم التغلب عليها.
وعىل الرغم من أن ناحية اإليواء باملرشوع كانت نموذجية بصورة واضحة ،إال أن البيانات الكمية
والنوعية التي تم مجعها خالل الفرتة التي شغلتها عملية التقييم أكدت عىل أن املرشوع مل يكن فاعلاً يف
ضامن احلقوق اإلنسانية لضحايا العنف من النساء واألطفال فور ترسحيهن من املركز .لكن بصورة عامة،
حقق املرشوع فعالية كبرية حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه ترسيح النساء من املركز.

 1-2-4حتديد أولويات :محاية ،وعالج ،وتأهيل ضحايا العنف من النساء

عىل الرغم من العوائق االجتامعية والثقافية التي تقوض اجلهود التي يبذهلا الرشكاء يف املرشوع ،إال أن
محاية ضحايا العنف من النساء وعالجهن وتأهيلهن بقي أولوي ًة واضحة .ولقد ساعدت عملية حتديد
األولويات التي قام هبا الرشكاء يف املرشوع يف ضامن قدرة املركز عىل محاية ضحايا العنف من النساء
وعالجهن وتأهيلهن؛ وهي األمور التي ُيعد “التأهيل” من بينها األمر األكثر صعوبة .وتُبني البيانات
الكمية مصداقية هذا االدعاء؛ حيث إن معظم األطراف املعنية الذين متت حماورهتم أشاروا إىل أهنم
راضون عن اإلجراءات واجلهود التي يبذهلا الرشكاء يف املرشوع .فقد ظل ممثلو وزارة الشؤون االجتامعية
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ملتزمني هبذه األهداف.
وعىل الرغم من وجود حتديد واضح لألولويات فيام بني األطراف املعنية لضامن محاية ضحايا العنف من
النساء وعالجهن وتأهيلهن ،توصل مستشارو التقييم إىل أن ناحية التأهيل – والتي تعني بصورة أكثر
حتديدً ا “إعادة االندماج” – يف املرشوع مل حتظ بدرجة األولوية التي حظيتا هبا ناحيتي احلامية والعالج.

فقد اتفق العديد من املستشارين الفلسطينيني بمركز حمور ،بام يف ذلك أحد املحارضين وأساتذة علم
النفس بجامعة بني حلم واألخصائيني االجتامعيني بوزارة الشؤون االجتامعية ومديرة مركز اإلرشاد
االجتامعي والنفيس ،عىل أن املتابعة وناحية إعادة االندماج باملرشوع مل يكن هلام السبق بصورة كافية .كام
كشف املسح الكمي أنه من بني ضحايا العنف من النساء واللوايت تم ترسحيهن من املركز ،يتلقى %33.3
يف الوقت الراهن منهن الدعم من مركز حمور .وعالو ًة عىل ذلك ،منذ مغادرهتن املركز ،شارك %6.7
فقط من ضحايا العنف من النساء يف أنشطة التوعية اخلاصة باملركز .وتُشري هذه النتائج ،إىل أن مركز حمور
مل يتابع ضحايا العنف من النساء واللوايت تم ترسحيهن من املركز ،ومل يدعمهن بصورة كافية .و ُيوضح
اجلدول التايل نسبة تكرار مرات اتصال النساء اللوايت تم إيوائهن رسم ًيا يف املركز مع فريق املركز.

اجلدول رقم  :13تكرار مرات االتصال بني فريق عمل مركز وحمور وبني املستفيدات املبارشات اللوايت
تم إيوائهن رسم ًيا يف املركز
النسبة املئوية
%12
 5مرات كل شهر أو أكثر
%16
 4-2مرات كل شهر
%24
مرة واحدة كل  6-1أشهر
%48
مرة واحد كل سنة أو أقل
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األمم املتحدة للمرأة قصارى جهدهم للعمل مع القضاة والرشطة وموفري الرعاية الصحية وممثيل
احلكومات املحلية من أجل تغيري ثقافة وفكر أولئك األشخاص الذين يواصلون التشهري بضحايا
العنف من النساء .وقد ضمن هذا األمر مالئمة املرشوع عىل املستوى املجتمعي وأدى إىل حتقيق أهداف
املرشوع .وعالو ًة عىل ذلك ،منذ بدء املرشوع ،تم اختاذ خطوات هامة لشمول دعم وتعاون القضاة عىل
مجيع املستويات  -بام يف ذلك قضاة الرشيعة والقضاة املدنيني األساسيني .وقد رفع هذا من مكانة مركز
حمور ورسخ مصداقيته داخل املجتمع الفلسطيني ومؤسساته القانونية .وعالو ًة عىل ذلك ،أعلن وكيل
قايض قضاة بيت حلم عن دعمه للمركز واعتربه بديلاً الز ًما للتحكيم األرسي والقبيل ولألحكام األرسية
والقبلية التي غال ًبا ما تكون غري منصفة للمرأة.
كذلك ،واصل املرشوع حتصيله لقد ٍر كب ٍ
ري من االهتامم فيام بني املسؤولني احلكوميني ممن يرون قيم ًة يف
تكرار املرشوع .وعىل الرغم من أن مفهوم مركز حمور كان جديدً ا واحتاج نموذج املركز للتخصيص من
أجل أن يتناسب مع السياق الفلسطيني ،إال أن املسؤولني احلكوميني الذين متت حماورهتم خالل عملية
التقييم اتفقوا عىل أن مركز حمور قد لبى االحتياجات األساسية احلرجة يف املجتمع الفلسطيني .يقول
حمافظ بيت حلم:
جمتمع له أعرافه وتقاليده [الثقافة] ،بصورة عامة ،هو جمتمع هييمن
« ُيعد املجتمع الفلسطيني
ٌ
أمر يف غاية
عليه الرجال ومن ثم فإنني أشعر بأن وجود املراكز التي توفر احلامية ملن حيتاجوهنا ٌ
األمهية .لقد زرت املركز ولطاملا حافظت عىل أن يربطني به اتصال جيد ،وجيب أن تُبذل اجلهود
الستمرار دعم مركز حمور وما ُيقدم من أعامل».
وعىل الرغم من أن ممثلني من حمافظات اخلليل وبيت حلم ونابلس وأرحيا قد أعلنوا مجيعهم دعمهم
للمرشوع وتبنوا فكرة تكرار املرشوع يف مناطق خمتلفة من االرض الفلسطينية املحتلة ،إال أنه جيب بذل
مزيد من اجلهود من أجل ضامن حتسني درجة الوعي به فيام بني أفراد املجتمع .بينام يبقى الفلسطينيون
املتحفظون ممانعني لقبول مفهوم املركز ،وعىل األرجح ينبذونه باعتباره مفهو ًما غرب ًيا .يقول حمافظ اخلليل:
«ما زال الكثري من األشخاص يعتقدون بأن املركز يطبق السياسات الغربية التي ال تتناسب مع
السياق الفلسطيني .وهذا االعتقاد ال أساس له من الصحة ،فحامية املرأة واحلفاظ عىل كرامتها
أمر نادت به كل األديان الساموية – وقد ورد ذكره يف القرآن».
ٌ

 2-4حتقيق اهلدف (الفعالية)

ريا يف حتقيق هدفه
بصورة عامة ،توصل مستشارو التقييم إىل أن مرشوع مركز حمور قد حقق
ً
نجاحا كب ً
نواح كثرية يف معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة بطريقة شاملة،
املنشود .فلقد اتسم املرشوع بالفعالية من ٍ
وذلك من خالل العمل بصورة متوازية عىل مستويات الوقاية مع املجتمع ،ومحاية ضحايا العنف من
النساء واألطفال من خالل توفري املأوى وخدمات اإلرشاد املتخصصة ومتكني الضحايا من النساء
وإعادة دجمهن يف املجتمع .ترتبط الفعالية الكلية للمرشوع بقدرته عىل كسب الدعم املتواصل من
املؤسسات احلكومية الرئيسية ،وقد حصل مركز حمور عىل مركزه القانوين من خالل السلطة الوطنية
الفلسطينية ،والتي تراعي باهتامم الكم اهلائل من التحديات التي تكتنف عمله داخل السياق الفلسطيني
ّ
لكون البدائل األرسية والقبلية للمركز غري منصفة متا ًما للمرأة.
نظرا
ا ُملعقد؛ ً
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و -عند الرضورة – من خالل هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل وزارة الشؤون االجتامعية ،حول التقدم ا ُملحرز
يف املساعدة الفنية التي تم تقديمها وحول تنفيذ خطط العمل التي تم االتفاق عليه .وقد ضمنت هذه
الرشاكة التي متت مع وزارة الشؤون االجتامعية وكذلك املساعدة الفنية التي قدمتها مؤسسة دفرنسا دونا
حتى أغسطس  ،2011استمرار املرشوع يف تلبية االحتياجات الفعلية للمستفيدين املستهدفني.

سهل الفهم الشامل من قبل الرشكاء يف املرشوع الحتياجات املستفيدين التي اقرتنت بتعاوهنم مع
وقد ّ
اهليئات احلكومية الوطنية واملحلية ،التغيري عىل املستوى السيايس ،ما ُيمثل إشارة واضحة للمالئمة
العامة للمرشوع .أفاد ممثلو منظمة األمم املتحدة التنفيذية وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،أن املرشوع قد أثر
ريا عىل صانعي السياسة والقرارات داخل االرض الفلسطينية املحتلة ،وهو األمر الذي أكدته
ريا كب ً
تأث ً
اإلنجازات التي حتققت يف املرشوع حتى اآلن .وعىل وضعه احلايل ،يتوائم املركز مع أولوية مكافحة
العنف ضد املرأة التي تستهدفها السلطة الوطنية الفلسطينية .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن أهداف مركز حمور
تتوافق وأهداف األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية احلالية التي تركز عىل مكافحة العنف ا ُملامرس ضد
املرأة الفلسطينية .ويعمل املركز يف نطاق إطار عمل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية التساعية التي أعدهتا
وزارة شؤون املرأة ،من أجل مكافحة العنف ضد املرأة الفلسطينية .وعالو ًة عىل ذلك ،يتواءم كذلك
بصورة مبارشة مع اهلدفني االسرتاتيجيني الثاين والثالث باخلطة الوطنية.
ُيعد محاية املرأة واألطفال من العنف جز ًء من عمل وزارة الشؤون االجتامعية ،وعىل الرغم من ذلك مل
يكن لدى احلكومة الوطنية ،قبل أن يتم تنفيذ املرشوع وقبل تأسيس مركز حمور ،آليات مفعلة تضمن محاية
ضحايا العنف من النساء .فقد كشف ممثلو وزارة الشؤون االجتامعية وكذلك القضاة الذين متت حماورهتم
خالل عملية التقييم عن أنه قبل تأسيس املركز ،كانت الطريقة الوحيدة املتاحة حلامية ضحايا العنف من
النساء تتمثل يف إيوائهن داخل سجون النساء أو مستشفيات األمراض العقلية أو ،يف بعض األحيان ،مع
أ ٍ
رس مضيفة .إال أن هذه املؤسسات مل تكن قادرة عىل تلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء تلبي ًة كافية
ألهنا كانت تفتقر يف الغالب للخدمات النفسية املهنية الالزمة للتعامل مع قضايا العنف ضد املرأة .ثم جاء
تطوير مركز حمور ليسد هذه الفجوة ،فلقد قدم إىل الوزارات واملحاكم األدوات واملباين املادية من أجل
ضامن محاية ضحايا العنف من النساء .ال ُيقدم مركز حمور خدمات اإليواء فحسب إىل ضحايا العنف من
النساء بل يقود ً
أيضا جهو ًدا وقائية عىل املستوى املجتمعي .يقول أحد ممثيل وزارة الشؤون االجتامعية:
«لطاملا امتلك مركز حمور القدرة عىل تقديم اخلدمات بصورة مستمرة إىل ضحايا العنف من
النساء ولقد تم االعرتاف باملركز باعتباره امللجأ األكثر فعالية داخل االرض الفلسطينية املحتلة».

وعالو ًة عىل ذلك ،عرب األخصائيون االجتامعيون من وزارة الشؤون االجتامعية عن دعمهم القوي
للمركز وأكدوا بلهفة عىل مدى مالئمة املرشوع عىل املستوى الوطني قائلني:
«توفري املالجئ يف فلسطني أمثال مركز حمور صار رضور ًة ال غنى عنها ،فهناك عدد متزايد من
احلاالت نتلقاها من النساء والفتيات اللوايت خضعن للعنف» .ويف العديد من احلاالت ختضع
النساء للعنف الذي هيدد بحياهتن وهن بحاجة إىل التدخل الفوري ومحايتهن».

املستوى اإلقليمي واملجتمعي

عىل الرغم من أن املرشوع قد لبى بصورة واضحة بعض االحتياجات األكثر حيوية ،إال أن القبول العام
له داخل املجتمع الفلسطيني مل يتم اكتسابه يف بداية افتتاح املركز .ولقد بذل فريق عمل مركز حمور وهيئة
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النوع االجتامعي ومعاجلتها بطريقة شمولية ،عقب ذلك ،اوكلت احلكومة اإليطالية ،يف عام ،2001
جمموعة من االكاديميني املوثرين وخرباء يف جمال العنف ضد املراه أمر إجراء دراسة جدوى من أجل
تأكيد احلاجة إىل مثل هذا املركز  .وقد تم التأكيد عىل هذه احلاجة بشدة وبصورة شاملة.

ومع التأكيد عىل احلاجة إىل مثل هذا املركز ،لعبت وزارة الشؤون االجتامعية ومركز املرأة لإلرشاد القانوين
دورا رائدً ا يف حتديد وختطيط احتياجات املستفيدين
واالجتامعي ومؤسسة دفرنسا دونا غري احلكومية ً
ٍ
باستفاضة أكثر .ويف عام  ،2001ومع دعم التعاون االيطايل ،بدأت مؤسسة دفرنسا دونا
املستهدفني
زيارة فلسطني ووزارة الشؤون االجتامعية من أجل تقييم االحتياجات املحددة وتطوير عالقات بني
الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية .ويف عام  ،2003وبعد التحقق من احلاجة إىل توفري منزل آمن
ومركز متعدد االستخدامات لضحايا العنف من النساء داخل فلسطني ،متت كتابة املرشوع ،ويف الفرتة
ما بني عامي  2004و ،2005أقامت مؤسسة دفرنسا دونا رشاك ًة مع مركز املرأة لإلرشاد القانوين
واالجتامعي وبدأت عمليات التدريب كجزء من املرحلة التحضريية ملركز حمور .ويف عام ،2006
وبنا ًء عىل االحتياجات املحددة بصورة واضحة ،تم تنظيم عمليات تدريب وزارة الشؤون االجتامعية
والرشطة وإجرائها.

تم افتتاح مركز حمور يف فرباير من عام  2007وتم تنفيذه من قبل مؤسسة دفرنسا دونا .ويف عام  ،2008تم
استدعاء هيئة األمم املتحدة للمرأة  -من قبل التعاون االيطايل  -للمجيء وتويل مسؤولية تنفيذ املرشوع
وضامن أن يبقى املرشوع مالئماً الحتياجات املستفيدين/ات املستهدفني/ات .يف هذه املرحلة ،تابعت
مؤسسة دفرنسا دونا اضطالعها بدورها من حيث عملت عىل تقديم املساعدة الفنية للمركز.
 2-1-4أهداف املرشوع تتناول احلقوق واالحتياجات املحددة للمجموعات املستهدفة
وجد مستشارو التقييم أن أهداف مرشوع حمور تتناول احلقوق واالحتياجات املحددة للمجموعات
املستهدفة – عىل املستوى الوطني واملجتمعي .ينظر الرشكاء واألطراف املعنية واملستفيدون إىل املرشوع
عىل أنه مثال للنجاح؛ وهلذا السبب ،تتبنى املراكز األخرى التي جيري يف الوقت الراهن إنشاؤها داخل
دورا ها ًما يف تشكيل
االرض الفلسطينية املحتلة نموذج حمور .وعليه ،يمكن القول بأن املرشوع قد لعب ً
حقوق وأولويات املرأة داخل االرض الفلسطينية املحتلة .ومع زيادة قبول األهداف واألغراض اخلاصة
باملرشوع لدى العامة ،سوف يقرر العامة حقوق املرأة وسوف حيموهنا بصورة منفتحة.يقول نائب وزيرة
الشؤون االجتامعية:
«لقد مر الوعي املجتمعي بأمهية املالجئ ومحاية املرأة من العنف بالعديد من املراحل وحقق
قبولاً أكثر عام كان ذي قبل».

املستوى الوطني

يف سبتمرب من عام  ،2008و ّقعت هيئة األمم املتحدة للمرأة مذكرة تفاهم وخطاب اتفاق مع وزارة الشؤون
ً
رشيكا يف عملية التنفيذ،
االجتامعية فيام يتعلق بتنفيذ املرشوع ،وعندما أصبحت وزارة الشؤون االجتامعية
بدأت األموال الالزمة لتغطية التكاليف واملرتبات املستحقة لفريق عمل حمور يتم حتويلها من خالل وزارة
الشؤون االجتامعية .تعاقدت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مؤسسة دفرنسا دونا غري احلكومية من أجل
تقديم املساعدة الفنية اخلاصة إىل مركز حمور .وقد تم تفصيل هذه املساعدة الفنية – التي تم االتفاق عليها
بني هيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة الشؤون االجتامعية – بصورة واضحة يف خطط العمل السنوية.
وباعتبارها املستشار الفني ،كانت مؤسسة دفرنسا دونا ترفع تقاريرها مبارش ًة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة
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يتناول هذا القسم بالتفصيل نتائج التقييم بنا ًء عىل معايري التقييم التالية :املالئمة ،الفعالية ،الكفاءة ،األثر
واالستدامة .ويشمل القسم التايل النتائج األساسية التي توصل إليها مستشارو التقييم والتحليل القائم
عىل توليفة من املعلومات املشتقة من مراجعة املستند وكذلك العمل امليداين الكمي والنوعي.

 1-4املالئمة

خالل عملية التقييم ،تبني جل ًيا أن اسرتاتيجية تصميم املرشوع وتنفيذه استندت إىل املعرفة باالحتياجات
الفعلية للمستفيدات املستهدفات .وبنا ًء عىل اإلفادات التي قدمها اخلرباء واألطراف املعنية والرشكاء
واملستفيدون الذين متت حماورهتم خالل عملية التقييم ،تبني أن مركز حمور  -بصورة عامة – يناسب
الشعب الفلسطيني .و ُيعد املركز األول من نوعه داخل االرض الفلسطينية املحتلة من حيث الطريقة
التي تم تصميمه هبا من أجل محاية ضحايا العنف من النساء واألطفال وإيوائهم بام يتوافق مع املعايري
الدولية حلقوق اإلنسان .إن مركز حمور يمثل جز ًءا من اسرتاتيجية تتناول الكثري من نواحي محاية ضحايا
العنف من النساء وإعادة دجمهن يف املجتمع .وقد وافق الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية فيه عىل أنه
طاملا أن هناك عنف ضد اجلامعات املهمشة يف املجتمع الفلسطيني ،فإن احلاجة إىل “مراكز احلامية” تبقى
جلي ًة واضحة .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن أهداف مركز حمور تتوافق وأهداف األولويات واالسرتاتيجيات
الوطنية احلالية التي تركز عىل التصدي للعنف ا ُملامرس ضد املرأة الفلسطينية .إن مرشوع مركز حمور جيري
تنفيذه يف نطاق إطار عمل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية التساعية – التي أعدهتا وزارة شؤون املرأة – من
أجل التصدي للعنف ضد املرأة الفلسطينية “حيث يتوافق بصورة مبارشة مع اهلدفني االسرتاتيجيني
الثاين والثالث الذين تسعى اخلطة الوطنية لتحقيقهام” (نائب وزير التخطيط والتنمية يف وزارة الشؤون
االجتامعية).

قبل تأسيس املركز كان هناك القليل من خيارات اإليواء؛ حيث كان يتم إيواء ضحايا العنف يف السجون
ومراكز الرشطة ومستشفيات األمراض العقلية .وعىل الرغم من أن عنرص التحفظ سوف يستمر وجوده
فيام بني املجتمعات الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة ،إال أن الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية
واملانحني واملستفيدين الذين شاركوا يف عملية التقييم يعتقدون بأن مركز حمور – وأي مراكز أخرى يتم
تطورهيا عىل شاكلته – سوف ينمو بصورة متزايدة حمق ًقا قبولاً
وتقديرا أكثر داخل املجتمع الفلسطيني.
ً
ولقد ساعد التنظيم املؤسيس للمركز ودعمه املستمر عىل مستوى احلكومات الوطنية واملحلية ،يف
استمرار قوة الزخم تلك.
 1-1-4التطوير واملنهجية

لقد تم ختريج تصميم مرشوع حمور يف هيكل متامسك ،فلقد تم تطوير التصميم من قبل خرباء رواد يف
هذا املجال (مؤسسة دفرنسا دونا غري احلكومية) وتم توفري املعلومات من خالل اإلدخاالت التي قدمها
الرشكاء املحليون – وعىل وجه اخلصوص وزارة الشؤون االجتامعية ومركز املرأة لإلرشاد القانوين
واالجتامعي ومنظامت املراة الفلسطينية الرائدة األخرى التي متلك خربة التعامل مع قضايا العنف ضد
املرأة.
وال زال أمام فكرة املالئمة العامة للمرشوع حتى اآلن الكثري لتحقيقه فيام يتعلق بالعملية املمنهجة
والدقيقة التي تم تطوير املرشوع وتم تنفيذه الح ًقا يف إطارها .لقد نبعت فكرة املرشوع من وزارة
الشؤون االجتامعية الفلسطينية عام  ،2002حيث اقرتحت وزارة الشؤون االجتامعية عىل التعاون
االيطايل (اجلهة املانحة) تأسيس مركز متخصص ومتعدد األغراض يتناول قضايا العنف القائم عىل
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يف عام  ،2012واستجاب ًة هلدف األمم املتحدة اإلنامئي الثالث لأللفية والذي يدعو للمساواة بني اجلنسني
بدعم
ومتكني املرأة ،قامت وزارة شؤون املرأة بإعداد خطة اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة
ٍ
فني من صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة ،بعدها هيئة األمم املتحدة للمرأة .صادق جملس الوزراء
الفلسطيني عىل اخلطة االسرتاتيجية يف  11يناير  332011ليصبح بذلك املثال األول عىل مثل هذه
املبادرات يف املنطقة العربية .وتكمن أمهية اخلطة االسرتاتيجية يف توفريها إطار عملٍ عام هيدف إىل تسيري
وتنظيم األعامل املعنية بمكافحة العنف ضد املرأة يف الوزارات التنفيذية ،وكذلك فيام بني عدد متنوع من
األطراف الوطنية .ونورد أدناه بيان لألفكار األساسية التي ُحددت باعتبارها أولويات يف طريقنا ملناهضة
العنف.
•تعزيز آليات محاية ومتكني املرأة التي ينتهكها االحتالل اإلرسائييل؛
•تعزيز إطار عمل قانوين وآليات مؤسسية حلامية املرأة من العنف؛

•حتسني احلامية االجتامعية والدعم االجتامعي الذي يتم تقديمه إىل ضحايا العنف من النساء؛
•حتسني اخلدمات الصحية للتعامل مع قضايا العنف ضد املرأة؛

•تغيري التصورات املجتمعية عن العنف ضد املرأة من خالل دعم مبادئ منع العنف كجزء من
التوجيه االسرتاتيجي للمؤسسات العاملة عىل محاية حقوق املرأة؛
•حتسني نظام احلامية القانونية ،واالختصاص القضائي بام حيقق استفادة ضحايا العنف من النساء.

ووف ًقا للخطة االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،حتددت مراكز مكافحة العنف «كمقرات
مؤقتة لتوفري األمن واحلامية القانونية والرعاية الطبية والنفسية واالجتامعية للنساء اللوايت يتعرضن
للعنف وتزويد املرأة باملشورة والتمكني الذايت واالقتصادي الذي يقدمه األخصائيني يف جماالت اإلرشاد
النفيس واالجتامعي والقانوين واالقتصادي وذلك من أجل تأهيل املرأة ومنحها فرصة تقلد املناصب
الوظيفية يف املجتمع» .وبنا ًء عىل السلطات واملواردُ ،يمكن ملراكز مكافحة العنف تنفيذ برامج الوقاية
والدعم مع األرس التي تواجه صعوبات ومع املجتمع بصورة عامة.

 3قرار جملس الوزراء الفلسطيني .
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اجلدول رقم  :12كيف سمع املستجيبون عن مركز حمور ألول مرة
الشخص الذي أخرب املستفيد/ة عن مركز حمور
عضو/ة يف املوظفني/ات
الرشطة
صديق/ة
األرسة
مستفيد/ة
الطبيب

النسبة املئوية
%35
%20
%20
%25
%0
%0

كام ورد بيان أنواع األنشطة التي شارك هبا املستجيبون يف الشكل التايل.

الشكل رقم  :4أنشطة التوعية التي قدمها مركز حمور والتي حرضها املستجيبون

 4-3سياق مرشوع مركز حمور

أثبتت السلطة الفلسطينية االلتزام املتزايد بقضية إهناء العنف ضد املرأة عىل مدار السنوات العرش األخرية،
التي أعقبت بدء مرشوع مركز حمور ( .)2004يف عام  ،2004أنشأت السلطة الفلسطينية وزارة شؤون
املرأة بتخويلها أمر وضع السياسات الوطنية لتحسني املساواة بني النوعني ومتكني املرأة ،بام يف ذلك
محاية املرأة .ويف أكتوبر من عام  ،2008تأسست الوحدة التجريبية حلامية األرسة داخل الرشطة املدنية
الفلسطينية والتي ضمت ضباط من الرشطة تم تدريبهم مسب ًقا يف نطاق إطار عمل مرشوع مركز حمور
ملناهضة العنف .ويف عام  ،22008تأسست جلنة وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،وضمت هذه اللجنة
ممثلني من األحزاب املعنية احلكومية وغري احلكومية ،بموجب قرار أصدره جملس الوزراء الفلسطيني.

ويف مارس من عام  ،2009وبام يتامشى مع االلتزامات الدولية ،متت املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة بموجب مرسو ٍم رئايس .ومع اإلدراك التام للوضع اخلاص للسلطة الفلسطينية،
والذي ال يسمح هلا بتوقيع االتفاقيات الدولية واملصادقة عليها ،مثّل املرسوم الذي وقعه رئيس السلطة
الفلسطينية خطو ًة هامة جتاه االعرتاف الكامل بحقوق اإلنسان املكفولة للمرأة داخل االرض الفلسطينية
ٍ
كطريقة أقوى
املحتلة ،كام عمل كأداة للمحامني املهتمني بالنوع االجتامعي ومنظامت املرأة الستخدامه
عىل مستوى املؤسسات احلكومية لتنفيذ نفس احلقوق املرتسخة يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة.
2
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ومن بني املستجيبني ،أبلغ  %76.5عن معرفتهم للظروف التي تسببت بمجيء املستفيدات املبارشات
الستخدام خدمات ومرافق مركز حمور .وقد ورد بيان األنواع املختلفة للعنف يف الشكل الوارد أدناه.

الشكل رقم  :3أنواع العنف التي تسببت بمجيء املستفيدات إىل مركز حمور (ضحايا العنف من النساء)
– وف ًقا للفهم املتبلور لدى املستفيدين غري املبارشين

متثلت الطريقة الشائعة التي أسمعت املستفيدين غري املبارشين الذين شاركوا يف االستقصاء عن مركز
حمور يف الرشطةُ ،يبني اجلدول رقم  11األساليب املختلفة التي سمع هؤالء املستفيدون عن مركز حمور
من خالهلا.
اجلدول رقم  :11كيف سمع املستجيبون عن مركز حمور
العالقة باملستفيد/ة
الرشطة
مستفيد/ة
وزارة الشؤون االجتامعية
صديق/ة
الطبيب/ة
األخبار
األرسة
الناس
مركز املرأة لالرشاد القانوين واالجتامعي
أنشطة املركز

النسبة املئوية
%41.1
%20.6
%11.8
%5.9
%5.9
%2.9
%2.9
%2.9
%2.9
%2.9

 3-3-3االستقصاءات التي جرت عىل املستفيدين غري املبارشين – املشاركني يف نشاط التوعية

تم توزيع استبيان ثالث عىل األشخاص الذين شاركوا يف أنشطة التوعية اخلاصة بمركز حمور .وقد تألفت
العينة من  20مستجيب تراوحت أعامرهم بني  14إىل  70سنة؛  %85منهم كانوا متزوجني و %15كانوا
عازبني .وقد ورد بيان الوسائل املختلفة التي سمع املستجيبني من خالهلا عن مركز حمور يف اجلدول الوارد
أدناه .وباإلضافة إىل ذلك ،أبلغ  %30من املستجيبني عن معرفتهم بشخص تم إيواؤه داخل مركز حمور.
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من بني املستجيبات ،متت إحالة  %97.6إىل مركز حمور من خالل منظمة أخرى والتي متثلت بصورة أساسية
يف وزارة الشؤون االجتامعية واملحافظات ومنظامت املرأة ،بينام تم فقط إحالة  %2.4مبارش ًة إىل املركز .وقد
سمعت أغلبية املستجيبات عن مركز حمور من الرشطة أو املنظامت األخرى التي أشار املستفيدات إىل متثلها
يف وزارة الشؤون االجتامعية ومنظامت املرأة ،عىل نحو ما ورد بيانه يف اجلدول رقم  7أدناه.

اجلدول رقم  :7كيف سمعت املستفيدات املبارشات عن مركز حمور للمرة األوىل
الشخص الذي أخرب املستفيدة عن مركز حمور
الرشطة
فرد من أفراد األرسة
صديق/ة
الطبيب/ة
جهات أخرى

النسبة املئوية
%52.4
%7.1
%4.8
%2.4
%33.3

 2-3-3املستفيدين غري املبارشين – أصدقاء/أفراد أرس املستفيدات املبارشات

تم توزيع استبيان كمي آخر عىل املستفيدين غري املبارشين من أصدقاء وأفراد أرس األصدقاء املبارشين
بمركز حمور .وقد تألفت العينة من  34مستجيب ،تراوحت أعامرهم بني  19إىل  64سنة ،وقد تم توزيع
نوعهم وحالتهم االجتامعية عىل نحو ما ورد بيانه يف اجلدول رقم  8واجلدول رقم .9
اجلدول رقم  :8توزيع املستجيبني حسب النوع
النوع
ذكر
أنثى
اجلدول رقم  :9احلالة االجتامعية للمستجيبني
احلالة االجتامعية
عازب/ة
متزوج/ة
أمور أخرى

النسبة املئوية
%44.1
%55.9
النسبة املئوية
%20.6
%67.6
%11.8

كان أغلبية هؤالء املستفيدين غري املبارشين من أفراد أرس املستفيدات املبارشات بمركز حمور ،عىل نحو
ما ثبت يف اجلدول رقم .10
اجلدول رقم  :10عالقة املستجيبني باملستفيدات املبارشات (ضحايا العنف من النساء) بمركز حمور
العالقة باملستفيدة
فرد من أفراد األرسة
صديق
زميل عمل
أمور أخرى
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النسبة املئوية
%79.4
%14.7
%2.9
%2.9

اجلدول رقم  :5احلالة االجتامعية للمستفيدات املبارشات
احلالة االجتامعية
عزباء
متزوجة
أمور أخرى

النسبة املئوية
%28.6
47.6
%23.8

ومن بني املستجيبات ،كان  %29.3الجئات يف الوقت الراهن يف مركز حمور ،بينام كان هناك  %70.7تم
إيوائهن يف املركز يف املايض .ويثبت اجلدول التايل املدة التي قضتها املستفيدات املبارشات داخل مركز حمور.

اجلدول رقم  :6املدة التي قضتها املستفيدات املبارشات داخل مركز حمور
املدة الزمنية
أقل من  6أشهر
 6أشهر  -سنة
سنة  -سنتان
سنتان أو أكثر

النسبة املئوية
%35.7
%26.2
%26.2
%11.9

سعت املستفيدات املبارشات إىل احلصول عىل مأوى يف مركز حمور لعدة أسباب تضمنت االعتداءات
اجلسدية والنفسية واجلنسية ،عىل نحو ما ورد بيانه يف الشكل رقم  ،1أبلغت النساء أن املرتكب الرئييس
للعنف ضدهن يف الغالب يكون الزوج أو أي فرد آخر من أفراد األرسة عىل نحو ما ورد بيانه يف الشكل .2

الشكل رقم  :1أنواع العنف التي تسببت بمجيء املستفيدات املبارشات إىل مركز حمور

الشكل رقم  :2الشخص الذي أبلغت املستفيدات املبارشات عن كونه مرتكب العنف
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جهات أخرى
اإلمجايل
املستفيدين غري املبارشين – املشاركني يف نشاطات التوعية
الربامج
الوقاية (املنع)
الدعم
الثقافة
الرتفيه
اإلمجايل

2
34
عدد املستفيدين
8
1
3
8
20

وبإجياز ،أجرى املستشارون استقصا ًء حول األثر الذي أضفاه مركز حمور عىل املستفيدات املبارشات
واملستفيدين غري املبارشين .وكان حجم العينة  69استبيا ًنا ،ونسبة هامش اخلطأ  %5 +ومستوى الثقة
.%95
 1-3-3االستقصاءات التي جرت عىل املستفيدين غري املبارشين

تم إجراء استبيان كمي عىل  42مستفيد غري مبارش من املستفيدين السابقني واحلاليني بمركز حمور ،ترتاوح
أعامرهم بني  17إىل  51سنة .وقد كانت املستفيدات املبارشات من حمافظات من أنحاء الضفة الغربية،
عىل نحو ما تم بيانه يف اجلدول التايل.
اجلدول رقم  :4حمافظات املستفيدات املبارشات
املحافظات
أرحيا
اخلليل
بيت حلم
رام اهلل
طولكرم
نابلس

النسبة املئوية
%9.5
%19.0
%47.6
%4.8
%16.7
%4.8

ومن بني مجيع املستجيبني ،كانت هناك نسبة  %25.5من األطفال .حيث أتت نسبة  %12.5من النساء
بأطفاهلن إىل مركز حمور لإلقامة معهن ،بينام مل تفعل النسبة املتبقية املقدرة بـ  %40ذلك %22.5( .مل
حيرضن أطفاهلن إىل املركز ألن أرسهن قد ال تسمح هلن بفعل ذلك ،بينام أبلغ  %5منهن أن املركز قد ال
يسمح هلن بذلك ،وهناك نسبة  %12.5رصحن بأهنن مل حيرضن أطفاهلن لكنهن مل يعطوا سب ًبا عن عدم
إحضارهن هلم) .وعالو ًة عىل ذلك ،كان نصف املستفيدات املبارشات اللوايت شاركن يف االستقصاء
تقري ًبا متزوجات ،عىل نحو ما ثبت يف اجلدول أدناه.
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 2-2-3جمموعات الرتكيز

من أجل زيادة تعزيز الطبيعة النوعية هلذا التقييم ،شكل املستشارون ( 6ست) جمموعات تركيز يف
هنجا تشارك ًيا من أجل ضامن ديناميكية جمموعة حيوية ومتكني
املجمل .وقد استخدم مستشارو التقييم ً
مجيع املشاركني من تشارك خرباهتم .وقد تم تصميم جمموعات الرتكيز لفحص األثر الذي أضفاه مركز
حمور عىل املستفيدين املستهدفني (النساء واألطفال) وتقرير ما إذا كان قد تم الوفاء بأهداف املرشوع
املحددة ،أم ال.
ُيبني اجلدول الوارد أدناه املعلومات املتعلقة بكل مناقشة من املناقشات التي أجرهتا جمموعات الرتكيز.
اجلدول رقم  :2توزيع جمموعات الرتكيز

املوقع
املجموعة املستهدفة
بيت حلم
فريق عمل مركز حمور
بيت حلم
املستفيدات املقيامت بمركز حمور
املستفيدين من مركز حمور – أنشطة التوعية املجتمعية بيت حلم
األخصائيات االجتامعيات وأخصائي علم النفس بيت حلم
بوحدة احلامية بمركز حمور
وزارة الشؤون االجتامعية – اللجنة التوجيهية الوطنية رام اهلل
ملراكز محاية املرأة
وزارة الشؤون االجتامعية – األخصائيني االجتامعيني رام اهلل

عدد احلارضين التاريخ
2012/5/19
8
2012/5/19
5
2012/5/7
10
2012/5/19
8
7

2012/5/22

6

2012/5/10

 3-3العمل امليداين الكمي

تم تصميم املسوحات الكمية من أجل تكميل نتائج العمل امليداين النوعي من خالل ضامن تغطية
املستفيدات املبارشات واملستفيدين غري املبارشين من مرشوع مركز حمور .كام تم تصميم العينة من قبل
خبري إحصائي من رشكة ريادة ومتت مناقشتها مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وتم كذلك أخذ موافقتها
عليها ،وتم توزيع ثالث استبيانات كمية مهيكلة عىل  96مستفيد مستهدف .يوضح اجلدول الوارد أدناه
توزيع املستفيدات املبارشات واملستفيدين غري املبارشين الذين شاركوا يف االستقصاء.

اجلدول رقم  :3توزيع العينات الكمية

املستفيدات املبارشات
وضع املرأة يف امللجأ
حممية يف الوقت احلايل
غري حممية يف الوقت احلايل
غري معروف
اإلمجايل
املستفيدين غري املبارشين – أصدقاء/أفراد أرس املستفيدات املبارشات
العالقة باملستفيدة املبارشة
أفراد األرسة
األصدقاء

عدد املستفيدات
12
29
1
42
عدد املستفيدين/ات
27
5
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النقيب عطا عبد الفتاح جوابره مدير وحدة محاية األرسة
مدير وحدة محاية األرسة
النقيب ميرسة مقبول
مدير وحدة محاية األرسة
النقيب مثنى أبو صاع
رئيس وحدة محاية األرسة
املقدم وفاء معمر
مدير وحدة محاية األرسة
النقيب عبله أبو الرب
وحدة محاية األرسة
مالزم أول حممد سامرة
مدير وحدة محاية األرسة
النقيب منترص برهم
مكاتب النيابة العامة
الوظيفة
االسم
نائب رئيس النيابة
جمدي ربعي
رئيس النيابة
عالء متيمي
املؤسسات الصحية
الوظيفة
االسم
طبيب مقيم ،مستشفى األمراض العقلية
د .ابراهيم مخيس
والنفسية
أخصائية اجتامعية ،مستشفى األمراض
إكرام املحتسب
العقلية والنفسية
أخصائي املسالك البولية ،جلان الصحة
د .رؤوف عازار
الطبية
طبيبة نفسيه ،مديرية وزارة الصحة
د .سامح جابر
مؤسسات جمتمع مدين و شبكة تواصل
الوظيفة
االسم
منسقة وأمينة صندوق مجعية التنمية
مدلني قمصية
الزراعية
منسقة مركز تواصل بيت حلم
مها عبد املسيح
مديرة ،مركز اإلرشاد النفيس
خوله األزرق
واالجتامعي للمرأة
مديرة ،شبكة تام ،تنمية وإعالم املرأة
سهري فراج
أخصائي استشارة اجتامعية  /الكريش
د .إسكندر آندون
مديرة مجعية الفتيات/مركز الدعم
فالفيا أندون
النفيس-االجتامعي

مالجئ النساء
االسم
إخالص صوفان
سعود شتيوي
ختام عواتله
24

الوظيفة
مديرة ،ملجأ نابلس
أخصائية علم نفس ،ملجأ نابلس
مدير ة سابقة ،ملجأ أرحيا

اخلليل
نابلس
طولكرم
رام اهلل
رام اهلل
رام اهلل
أرحيا

2012/5/24
2012/5/31
2012/6/4
2012/6/4
2012/6/12
2012/6/12
2012/6/12

املوقع
بيت حلم
بيت حلم

التاريخ
2012/6/11
2012/6/11

املوقع

التاريخ

بيت حلم

2012/6/20

بيت حلم

2012/6/20

بيت ساحور

2012/6/20

املوقع

التاريخ

بيت حلم

2012/6/06

بيت حلم

2012/6/06

بيت حلم

2012/6/09

بيت جاال
بيت حلم

2012/6/12
2012/6/20

رام اهلل

رام اهلل

املوقع
نابلس
نابلس
رام اهلل

2012/6/25

2012/6/27

التاريخ
2012/5/31
2012/5/31
2012/7/17

مركز حمور
االسم
ميسون رمضان
باسمة جابرين
ليىل حممد
أمينة احللو
ليندا جراييس
سائدة األطرش
فردوس عبد ربه
عنان رسور
املحافظات
االسم

املوقع
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم

التاريخ
2012/5/19
2012/5/19
2012/5/19
2012/5/24
2012/5/24
2012/6/06
2012/6/25
2012/7/04

املوقع

التاريخ

سالم فريتخ
جمد عبده
عبد الفتاح محايل
سكارلت بشارة
كامل ابو محيد
صفاء أبو سنينه
املحاكم
االسم

املوقع

التاريخ

رام اهلل

2012/6/10

رام اهلل

2012/6/10

بيت حلم

2012/6/11

لينا عبد اهلادي

يوسف دعيس
صمود الضمريي
جاد اجلعربي
عامد مسوده
عيسى اجلبور
عامر النمورة
مهند الرضا
ياسمني جراد
إدارات الرشطة
االسم
النقيب حسام السعدي

الوظيفة
املديرة
رئيسة القسم القانوين
حمامية
رئيسة قسم احلامية واالستشارة
رئيسة قسم العمل املجتمعي
رئيسة قسم اإلدارة واملالية
مرشفة طاقم
مرشف طاقم

الوظيفة
مستشارة قانونية شؤون املحافظة
حمافظة نابلس
ومستشارة املحافظ
حمافظة نابلس
مستشار قانوين
حمافظة نابلس
مستشار قانوين
حمافظة بيت حلم
حمافظ
حمافظة بيت حلم
مستشارة قانونية
حمافظة اخلليل
حمافظ
حمافظة اخلليل
مدير إدارة املرأة والطفل
الوظيفة
وكيل قايض القضاة ونائب رئيس
املجلس األعىل للرشيعة واملحكمة
الرشعية العليا
رئيسة املحكمة الرشعية
رئيس املحكمة الرشعية ورئيس اللجنة
االجتامعية يف اإلدارية العليا للقضاء
رئيس حمكمة البداية
رئيس املحكمة الرشعية
رئيس حمكمة الصلح
قايض يف حمكمة البداية
قايض يف حمكمة البداية
الوظيفة
مدير وحدة محاية األرسة

2012/5/31

2012/5/31
2012/5/31
2012/6/06
2012/6/06
2012/6/13
2012/6/13

2012/6/11
بيت حلم
حلحول  -اخلليل 2012/6/13
2012/6/13
اخلليل
2012/7/09
نابلس
2012/7/09
اخلليل
املوقع
بيت حلم

التاريخ
2012/5/24
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و ُيوضح اجلدول الوارد أدناه توزع املحاورات التي أجراها املستشارون مع املستجيبني األساسيني.

املحاورون
اجلدول رقم  :1توزيع
َ

التعاون االيطايل
الوظيفة
االسم
خبرية النوع االجتامعي
كارال باجانو
مؤسسة دفرنسا دونا غري احلكومية
الوظيفة
االسم
منسقة فنية حملية ملرشوع مركز حمور حتى
كاترينا بيتيش
ديسمرب 2011
أيريني أجنيللو

هيئة األمم املتحدة للمرأة
االسم
إيلينا جنتييل
فابريسيا فالتشيوين
علياء اليسري

وزارة الشؤون االجتامعية
االسم
معايل السيدة ماجدة املرصي
نوال التميمي
أنور محام
داوود الديك
خلود عبد اخلالق
غسان شمالوي
عزت ملوح
سليامن بشارات
بدران بدير
ميسون رمضان
خالد اللحن
خوله نابليس
أمل معايل
ماجد جرادات
صباح رشيز
22

خبرية نفسية رفيعة املستوى

املوقع
رام اهلل

التاريخ

املوقع
إيطاليا (حماورة
2012/7/02
عرب السكاي يب)
إيطاليا (حماورة
2012/7/02
عرب السكاي يب)
املوقع
القدس

الوظيفة
مستشارة فنية لشؤون محاية املرأة
وحدة احلقوق اإلنسانية للمرأة ،مديرة
القدس
املرشوع
املمثل اخلاص هليئة االمم املتحدة للمراة
رام اهلل
يف االرض الفلسطينية املحتلة
الوظيفة
وزيرة الشؤون االجتامعية
مديرة إدارة شؤون املرأة
نائب وزيرة الشؤون االجتامعية
نائب وزير التخطيط
مستشارة قانونية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مديرة مركز حمور
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية
مدير مديرية وزارة الشؤون االجتامعية

التاريخ
2012/6/28

املوقع
رام اهلل
رام اهلل
رام اهلل
رام اهلل
رام اهلل
أرحيا
قلقيلية
جنني
بيت حلم
بيت حلم
طوباس
نابلس
بيت حلم
يطا
طولكرم

التاريخ
2012/5/08
2012/7/03
2012/8/08
التاريخ
2012/5/06
2012/5/10
2012/5/23
2012/6/04
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28
2012/5/28

سع ًيا وراء تقديم هيئة األمم املتحدة للمرأة تقييماً شاملاً ملرشوع “مركز حمور حلامية ومتكني املرأة واألرسة”،
ٍ
أدوات بحثية كمية ونوعية .وقد
اقرتحت رشكة ريادة لالستشارات والتدريب منهجية شاملة تتألف من
لاً
تم تطوير األدوات باالشرتاك مع هيئة األمم املتحدة للمرأة .ونورد أدناه بيا ًنا مفص ملنهجية التقييم
املنطبقة.

 1-3مراجعة الوثائق

من أجل بلورة فهم شامل حول تصميم املرشوع وأهدافه وأنشطته ،قام فريق اإلرشاد اخلاص بنا بجمع
ومراجعة املواد املتاحة املتعلقة بمرشوع مركز حمور .وقد ساعدت مراجعة الوثيقة عىل إرساء األساس
التصوري لتقدير وتقييم األثر ،والتي ّبينت تطور أدوات التقييم ومؤرشاته بل وعملية التقييم ذاهتا .وقد
تضمنت مراجعة الوثائق مراجعة شاملة وحتليلية ملا ييل:
•وثيقة املرشوع/إطار العمل املنطقي للمرشوع؛
•خطة التنفيذ؛

•التقارير السنوية والربع سنوية؛

•“تقييم السياسات واإلجراءات التي يطبقها مركز حمور” ،إطار العمل القانوين املقرتح ملركز حمور
(قيد التطوير)؛
•مجع وحتليل البيانات الكمية والنوعية من أرشيف مركز حمور؛

•وثائق السياسة األساسية وااللتزامات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية ذات الصلة؛
•أي وثائق أخرى تويص هبا وتقدمها هيئة األمم املتحدة للمرأة والرشكاء يف املرشوع؛

وقد أتاحت مراجعة املرشوع للمستشارين إمكانية بلورة فهم شامل إلطار عمل املركز وأنشطته
خرجت املراجعة فهماً
واضحا ألهداف املرشوع ومراميه ومقاصده.
ً
ومبادراته .كام ّ

 2-3العمل امليداين النوعي

 1-2-3حماورات املستجيبني األساسيني

التقى فريق اإلرشاد اخلاص بنا مع الرشكاء يف املرشوع (بام يف ذلك املانحني) واألطراف املعنية الرئيسية
من أجل تقييم وحتديد اهتامماهتم ودوافعهم ودرجة التأثري التي حيظون هبا فيام يتعلق بأهداف املرشوع
ونتائجه .كام كشفت املحاورات املعلومات الكمية املعنية بأنشطة الربنامج وسلطت كذلك الضوء عىل
بعض العقبات والقيود التي تواجه أمر تطوير املرشوع وتنفيذه.
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 1-2معلومات عامة عن املرشوع

منذ افتتاحه يف فرباير من عام  ،2007عمل مركز حمور حلامية ومتكني املرأة واألرسة عىل التصدي ملامرسة
العنف ضد املرأة مع تعزيز ثقافة مراعاة النوع االجتامعي ،وخلق عالقة أرسية خالية من العنف يف الضفة
الغربية باالرض الفلسطينية املحتلة .ويركز املركز عىل محاية ومتكني املرأة واألطفال الذي يقعون ضحايا
للعنف ،كام ُينارص املركز فكرة إقرار أطر عمل مؤسسية وطنية تضمن حق العيش بأمان وكرامة للضحايا
من النساء ووضع هناية ملسألة إفالت ُمرتكبي العنف من العقاب.
وعىل وجه التحديدُ ،يقدم مركز حمور خدمات متكاملة لضحايا العنف من النساء واألطفال ،بام يف ذلك
عىل سبيل املثال ال احلرص ،مكان اإلقامة اآلمن وضامن املشورة االجتامعية والدعم النفيس واملشورة
القانونية والتمثيل القانوين يف املحاكم واإلحالة إىل العالجات الطبية ودعم إعادة االندماج اآلمن يف
املجتمع .كام ينفذ املركز برامج منارصة ووقاية مع األرس التي تعاين الصعوبات ومع املجتمع بصورة
عامة ،وينظم املركز كذلك األنشطة الرتفيهية والثقافية التي تستهدف املجتمع املحيل.

منذ سبتمرب  ،2008بدأ صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة ،واملعروف اآلن باسم هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،يف تنفيذ املرشوع باالشرتاك مع وزارة
الشؤون االجتامعية الفلسطينية بميزانية تُقدر بـ  2،016،878.40يورو.

 2-2اهلدف من التقييم

يستعرض التقييم أنشطة املرشوع ويقيمها مع الرتكيز عىل ما أضفته من تأثري .وت ّتبع منهجية التقييم سياسة
وإرشادات التقييم املؤسيس من أجل ضامن تطبيق املعايري ذات اجلودة عىل عملية التقييم والتقرير ،مع
تسليط الضوء عىل املالئمة والفعالية والكفاءة واألثر واالستدامة يف املرشوع ا ُملنفذ.

وتتمثل األهداف العامة للمرشوع يف:

1.1تقييم األثر الذي أضفته خدمات مركز حمور عىل املجموعة األولية املستهدفة وضحايا العنف
والناجون منه من النساء واألطفال ،وكذلك األرس التي تواجه صعوبات مع الرتكيز يف الوقت ذاته
عىل الفوائد التي يحُ صلها الضحايا؛

2.2تقييم األثر الذي أضفاه مرشوع مركز حمور عىل تطوير األنظمة وسبل املعرفة حلامية ضحايا العنف
من النساء؛
3.3تقييم األثر الذي أضفاه مرشوع مركز حمور عىل معايري جودة خدمات املالجئ؛

4.4تقييم األثر الذي أضفته مسامهات الرشكاء يف املرشوع ،وحتديدً ا هيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة
الشؤون االجتامعية ومؤسسة دفرنسا دونا وف ًقا لألدوار واملسؤوليات التي يضطلعون هبا ،يف تعزيز
عمليات املركز وفق املعايري املهنية التي تقوم عىل حقوق اإلنسان.
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•حتسني نظام التوثيق واالرشفة -يوىص ان يواصل مركز حمور اجلهود يف انشاء قاعدة بيانات حموسبة
ونظام االرشفة .وباﻹضافة إىل ذلك ،حتسني نظام الوثائق املتعلقة بإدارة احلاالت فيام بني أصحاب
املصلحة الذين يتعاملون مع احلالة بام يشمل ذلك بناء قدرات إضافية.
•حتسني خدمات وإجراءات إعادة االندماج – يوىص بأن يبذل مركز حمور مزيدً ا من اجلهود من أجل
إعداد ضحايا العنف من النساء لعملية إعادة االندماج.
•اضفاء الطابع الرسمي وتبسيط املبادئ التوجيهية لإلحالة والقبول.
•وضع خطط تقييم سنوية وشهرية للمركز.

•خلق مزيد من فرص العمل للمرأة – يوىص بأن يتم بذل اجلهود من أجل خلق مزيد من فرص العمل
للمرأة ،وعىل وجه اخلصوص لضحايا العنف من النساء اللوايت حياولن االندماج يف املجتمع مر ًة ثانية.

•تشكيل جمموعات دعم لضحايا العنف من النساء املاويات واللوايت تم إيوائهن سابق ًا– يوىص بأن
يبذل املركز اجلهود من أجل تشكيل جمموعات دعم لضحايا العنف من النساء داخل املركز ويف
املجتمع املحيط .كام أن تيسري مشاركة املستفيدات يف جمموعات الدعم عىل االنرتنت مع النساء من
أمر ال بد من أخذه يف احلسبان.
بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا األخرى ٌ
•دعم وصول املرأة ملرافق الرتفيه – جيب بذل اجلهود من أجل تعزيز وصول املرأة ملرافق الرتفيه خارج
املركز.
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•حتقيق املركز القانوين شبه احلكومي – يوىص بشدة بأن يواصل املركز عمله نحو حتقيق املركز
القانوين شبه احلكومي.
•تأمني مصادر التمويل – يوىص بمواصلة بذل اجلهود من أجل تأمني اتفاقيات رشاكة مع املنظامت
املانحة القادرة عىل توفري الدعم املايل للمركز لفرتة زمنية ممتدة.

التوصيات عىل املستوى السيايس

•إعادة االندماج – يوىص بأن يقوم مركز حمور وهيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة الشؤون االجتامعية
باستكشاف مزيد من خيارات إعادة االندماج وخيارات االيواء البديلة لضحايا العنف من النساء.

•اعداد قوانني حلامية ضحايا العنف من النساء – يوىص بأن تبذل وزارة الشؤون االجتامعية مزيدً ا من
اجلهود من أجل وضع الترشيع واللوائح التي يمكنها ملء بعض الثغرات القانونية والتي ستوفر
املزيد من احلامية واألمن للنساء من ضحايا العنف يف األرض الفلسطينية املحتلة.
•زيادة الوعي املجتمعي بمركز حمور ومراكز اإليواء األخرى – جيب بذل اجلهود من أجل نرش وزيادة
الوعي – عىل املستوى املجتمعي والوطني – بوجود مراكز اإليواء داخل االرض الفلسطينية املحتلة.

•إنشاء مزيد من املالجئ داخل االرض الفلسطينية املحتلة – هناك حاجة ملحة بصورة واضحة
لتوافر مالجئ مثل مركز حمور داخل االرض الفلسطينية املحتلة .ولذا يوىص ببذل اجلهود من أجل
استخدام نموذج حمور إلنشاء مزيد من املالجئ حسب احلاجة.

التوصيات عىل مستوى الربنامج

•زيادة مكونات املساعدة الفنية التي تستهدف وكاالت إنفاذ القانون (القضاة ووحدة محاية األرسة)
– يوىص بأن تزيد الربامج املستقبلية هليئة األمم املتحدة للمرأة من املساعدة الفنية التي تستهدف
وكاالت إنفاذ القانون وكذلك القضاة من حيث التوعية بحاالت العنف ضد املرأة.
•االستمرار يف بناء قدرة فريق عمل مركز حمور – من املهم أن يتواصل تزويد فريق عمل املركز بالدعم
الفني الذي يقدمه هلم اخصاصئيي النفس ،وكذلك تزويدهم بتدريبات بناء القدرات واملهارات
الذي يقدمه هلم اخلرباء الوطنيني والدوليني.
•يتعني عىل املركز أن يوفر مزيدً ا من اخلدمات النفسية ودجمها بصورة جيدة ضمن برنامج العالج الذي
ُيقدمه املركز – أشار مستشارو املركز إىل أن اخصائية نفسية واحدة عىل األقل تعمل بدوام كامل
داخل املركز يف مجيع األوقات ويتم تعيني اثنني من األخصائيني االجتامعيني يف الورديات الليلية.

•حتسني أمن مركز حمور – بسبب الطبيعة الصعبة التي تتسم هبا عملية إيواء ضحايا العنف من النساء،
وبصورة جزئية بسبب السياق االجتامعي الذي تتسم به االرض الفلسطينية املحتلة ،فإن املركز
بحاجة إىل اسرتاتيجيات أمن ممنهجة وإىل اإلنفاذ؛ وعليه من املهم مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة
لضامن أمن املستفيدات واملوظفني باملركز يف مجيع األوقات.

•حتسني قدرة حماميي املركز يف القانون اإلسالمي (الرشيعة) – يوىص بأن يستمر تزويد حمامي املركز
بالتدريب ويف هناية املطاف احلصول عىل اجازة مزاولة مهنة املحاماه الرشعية .بام يضمن قدرهتم عىل
توفري أفضل اخلدمات املمكنة إىل عمالئهم.
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أثر مركز حمور عىل وضع معايري اجلودة للمالجئ

وجد مستشارو التقييم أن مرشوع مركز حمور قد عزز معايري اجلودة للمالجئ داخل االرض الفلسطينية
املحتلة .يف الواقع ،يف حال مل يكن قد تم تنفيذ املرشوع ،فمن املحتمل أن إجراءات اإليواء داخل االرض
الفلسطينية املحتلة كانت ستبقى عىل احلال التي كانت عليه قبل إنشاء املركز .كام أن وزارة الشؤون
متاحا إليواء ضحايا العنف من
االجتامعية مل تعد تعترب السجون ومؤسسات األمراض العقلية
خيارا ً
ً
النساء .ونتيج ًة لتعزيز معايري جودة املالجئ ،استفادت الضحايا من النساء بصورة أساسية نتيجة هذا
معيارا ملوفري اخلدمات وينظر إليه الرشكاء يف املرشوع واألطراف املعنية
املرشوع .لقد وضع املرشوع
ً
معيارا لتوفري اخلدمة داخل االرض الفلسطينية املحتلة
عىل أنه نجاح تم حتقيقه .مل يضع مركز حمور
ً
فحسب ،بل كان له ً
أيضا السبق يف رفع جودة معايري املالجئ يف مجيع أنحاء االرض الفلسطينية املحتلة
ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
االستدامة (االستمرار املحتمل للنتائج املتحققة)

وجد املقيمون إىل أن استدامة مركز حمور يمكن ضامهنا مهني ًا ومالي ًا إذا ما تم تناول جماالت التنمية
والتحدي وإبرازها يف السياسات واإلجراءات املتبعة يف املركز – وهي )1 :التعاون والتنسيق بني مركز
حمور ووزارة الشؤون االجتامعية والرشطة وغريها من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف
جمال الرعاية االجتامعية والتمكني االقتصادي للمرأة )2 ،متابعة احلالة (باستهداف املرأة الضحية وأرسهتا
عىل السواء) بعد مغادرة الضحية ملركز حمور )3 ،تقديم الدعم للناجيات من العنف يف جمال التدريب
املهني وخلق فرص العمل )4 ،األنشطة التوعوية التي تستهدف املجتمع ككل )5 ،األنشطة واحلمالت
الوقائية – والتأسيس عىل اقرتاح بتغيري الوضع القانوين للمركز لكي يصبح مستق ً
ال ،ومؤسسة عامة
(ويعرف أيض ًا باسم «مؤسسة شبه حكومية»).
ري إىل الوضع احلكومي عىل أنه من املحتمل أن يشكل رضر ًا بعمليات املركز ،ال سيام من حيث
كام أش َ
القواعد واللوائح التنظيمية املالية وسياسة املوارد البرشية التي ال تتناسب مع طبيعة ملجأ للنساء ضحايا
العنف (مثال :املؤهالت العالية املطلوبة يف املوظفني وتوافر التغطية بخدمات الطوارئ عىل مدار 24
ساعة) .سيتم ضامن االستدامة عىل كال املستويني من خالل صياغة ما ييل :االنتهاء من الوضع القانوين
ملركز حمور وإطار السياسة املركز ،وفق ًا لوضع «املبادئ التوجيهية يف املامرسات والسياسة» والتقرير
القانوين ، 1ووضع سياسة شاملة ملركز حمور فيام خيص املوارد البرشية.
 1إن التحليل القانوين الذي وضعه املستشار نارص الريس ( )2012ملركز حمور ،يبحث يف الطبيعة احلساسة ملالجئ مكافحة
العنف واملخصصة للنساء ويف بعض اجلوانب احلاسمة ذات الصلة واملتعلقة بالسياق الفلسطيني ،مثل مخول/غياب املنظامت غري
احلكومية املختصة بشؤون املرأة والتي تدعم احلكومة يف حشد الدعم للوضع القانوين املستقل ملركز حمور/مالجئه ،وصعوبة وضع
اإلطار القانوين حيث أن هذا االطار غري منظم وفق املعايري الوطنية ،وبالتايل ال بد من حتديده وإقراره وختصيصه وفق التزام سيايس
واضح .وترتبط االستدامة طويلة األمد ملركز حمور بشكل حاسم بمأسسة املركز وغريه من دور محاية املرأة كمؤسسات مستقلة
تنظم عملها وفق لوائح قانونية خاصة .سيحدد اإلطار املعياري اخلاص بمركز حمور عىل أنه هيئة فلسطينية مستقلة حلامية املراة ،يتم
تشغيله بتفويض سليم من قبل موظفني متخصصني وترأسه وزارة الشؤون االجتامعية ،وسيقوم هذا اإلطار املعياري عىل تنظيم
وترخيص وحتديد خمتلف وظائف املركز بحيث تتحقق الكفاءة والفعالية يف تقديم خدمات احلامية للمرأة .يمكن حتقيق هذا اإلطار
من خالل صالحيات جملس الوزراء املنصوص عليها بمقتىض املادة  69من القانون الفلسطيني األسايس .وبالنسبة لتأسيس الكيان
القانوين املستقل ،فإنه سيوفر إمكانية توظيف ودعم القدرات املهنية العالية ،فض ً
ال عن املرونة يف إدارة املراكز ،بام خيدم طبيعة العمل
يف احلاالت الطارئة .إن وجود مثل هذا الكيان سيدعم بال شك تنسيق مجيع جهود احلامية عىل املستوى الوطني ويقلل من تنازع
االختصاصات القضائية والصالحيات بني خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني.
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•تم متثيل ما جمموعه  151امرأة يف املحاكم املدنية والرشعية من قبل املحاميات يف مركز حمور،
مما يشري إىل تزايد أعداد النسوة املحميات الاليت اخرتن تفعيل إجراءات املحاكم .وتم إغالق ما
متوسطه ثلث من امللفات القانونية التي فتحتها النساء يف املحاكم خالل فرتة سنة واحدة بتسهيل من
حماميات مركز حمور (أغلبها مسائل تتعلق بأحكام الرشيعة اإلسالمية) ،وجتدر اإلشارة إىل أن %95
من األحكام التي صدرت يف القضايا كانت يف صالح الضحية .كام تم رفض مجيع القضايا املرفوعة
ضد الضحايا (يف الغالب من قبل اجلناة) ؛

•استفاد مجيع النساء واألطفال املحميني من خدمات الرعاية الصحية بموجب إحاالت مركز حمور
ودعمه هلا؛

•تم تسجيل جيمع النساء واألطفال املحميني يف نظام التأمني الصحي الوطني (ابتدا ًء من عام )2011
وبالتايل استفادوا مجيعهم من خدمات الرعاية الصحية املجانية؛

•استفادت حوايل  135امرأة حممية من فرصة أو أكثر يف التدريب املهني ملا جمموعه  56دورة تدريبية
قدمها مركز حمور خالل تنفيذ املشاريع .واشتملت هذه الدورات ،من بني أمور أخرى ،عىل جماالت
التمريض ،والسكرتارية الطبية ،واخلياطة وتصميم األزياء ،وتصفيف الشعر ،وتصميم املجوهرات
واألعامل احلرفية اليدوية ،والكمبيوتر واللغة اإلنكليزية؛
•استفادت ما جمموعه  49امرأة من فرص العمل أثناء فرتة جلوئها إىل مركز حمور؛

•استفادت ما جمموعه  19امرأة من النساء اللوايت يدرسن ويعملن خارج مركز حمور من جمموعة دعم
األقران التي يقدمها موظفي مركز حمور (ابتداء ًا من عام .)2010

اكتساب املهارات احلياتية واملهنية

كشف التقييم حتقيق املرشوع للعديد من احلاالت اكتساب املهارات احلياتية واملهنية فيام بني املستفيدات
املبارشات ،فمن بني املستفيدات املبارشات اللوايت تم شموهلن يف االستقصاء ،نجح مركز حمور مع %75
ىف مساعدهتن عىل حتديد املوارد املتاحة هلن وعىل بناء ُقدراهتن من خالل التدريبات وفرص العمل
واألعامل التطوعية واألنشطة األخرى .وقد أعربت العديد من املستفيدات اللوايت شاركن يف عملية
التقييم إىل مستشاري التقييم عن أن املرشوع قد و ّفر هلن األدوات التي قد متنحهن املستقبل.
حتقيق االندماج/إعادة االندماج االجتامعي

أقمن يف مركز حمور سابق ًا – قادرات
هناك حاالت كانت فيها ضحايا العنف من النساء – اللوايت
ً
عىل االندماج يف املجتمع ثاني ًة ،وعىل الرغم من ذلك ،مل يكن ذلك األمر هو احلالة السائدة .يف معظم
بدعم من أفراد األرسة املمتدة .ويف حاالت أخرى،
حاالت النجاح ،اندجمت النساء ثاني ًة يف املجتمع
ٍ
والتي أنجبت فيها النساء عىل سبيل املثال طفلاً غري رشعي ،أو اللوايت تعرضن ملستويات اعتداء بالغة،
مطروحا هلن .وقد أشارت موظفات مركز
خيارا
مل يكن االندماج ثانية يف العائلة أو املجتمع املحيل
ً
ً
حمور ومستشاريه إىل أنه عىل الرغم من أن النساء غال ًبا ما يغادرن املركز بإحساس قويٍ بالتمكني ،إال
أن املجتمع الذي حياولن دخوله ثاني ًة يكون غري جاهز لقبوهلن .يف الواقع ،يتعني عىل مركز حمور ووزارة
الشؤون االجتامعية واملنظامت املشاركة أن يبذلوا مزيدً ا من العمل من أجل تيسري االندماج االجتامعي
لضحايا العنف من النساء عىل املستوى املجتمعي والسيايس.
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توافق تنفيذ مرشوع مركز حمور مع األهداف املحددة والنتائج املتوقعة

وجد مستشارو التقييم أنه يف معظم احلاالت ،كان تنفيذ مرشوع مركز حمور متواف ًقا مع أهداف مرشوع
مركز حمور فقد انبهر مستشارو التقييم بالقدرات واخلربات التي يتمتع هبا موظفو مركز حمور وقدرهتم
ٍ
دجج باملهنيني املتمكنني
عىل تنفيذ املرشوع
بطريقة تقوم عىل املعرفة بأهداف املرشوع .كام تبني أن املركز ُم ٌ
وامللتزمني .ولقد جاء مستوى التزام مديرة املركز وخربهتا وثيقة الصلة باملوضوع إثبا ًتا با ًتا عىل ذلك،
فلقد عملت مع مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي وكمستشارة لدى مركز حمور قبل أن تتقلد
منصب املديرة.
ٍ
بجودة عالية ،وعىل الرغم من أن هيئة األمم املتحدة
وعىل الرغم من أن فريق عمل مركز حمور حظي
للمرأة نفذت املرشوع بصورة فاعلة ،تبدو القدرة االستيعابية للمركز حمدودة مقارن ًة باالحتياجات
الفعلية .وهذا األمر هام للتوافق العام لتنفيذ املرشوع .إن الطبيعة املعقدة ملعظم احلاالت التي تناوهلا
مركز حمور مع األنظمة القانونية واالجتامعية املعقدة داخل االرض الفلسطينية املحتلة جتعل املركز عاجزً ا
ٍ
بمتطلب أكرب .وعىل الرغم من القيود املوجودة ،وجد مستشارو التقييم أن تنفيذ املرشوع
عن الوفاء
توافق مع األهداف والنتائج املتوقعة.
التأثري (حتقيق آثار أوسع نطا ًقا)

ترد أدناه البيانات النهائية الصادرة عن مركز حمور فيام يتعلق بحصول املستفيدين عىل خدمات مركز حمور
واالستفادة منه خالل فرتة املرشوع (.)2012-2008

•تم محاية ومتكني ما جمموعه  286امرأة و 79طفل من الضحايا والناجني من العنف والذين خيضعون
لتهديد بحياهتم أثناء جلوئهم يف مركز حمور؛

•ما يقارب  1430فرد أرسة ممن استفادوا من خدمات تقديم املشورة االجتامعية والقانونية عرب مركز
حمور ،مع زيادة سالمة النساء ضحايا العنف (عىل اعتبار أن مركز حمور يعمل مع ما متوسطه  5من
أفراد أرسة كل امرأة حممية لدى املركز) ؛
•تم دمج ما جمموعه  267امرأة من بني النساء اللوايت تم إيواؤهن ضمن املجتمع .ووفق ًا ملالحظات
التغذية الراجعة اخلاصة بمركز حمور ،مل يتم إعادة إدماج أي إمراة داخل األرس التي ال يزال اجلاين
(اجلناة) يعيشون فيها .بدء ًا من عام  2010فقد تم إنشاء آلية للتشاور بني الرشكاء املتعددين (وهي
آلية «مؤمتر احلالة») وذلك لتقييم ومتابعة عملية إعادة إدماج املرأة بصورة مشرتكة مع الرشكاء
وذلك استناد ًا إىل معايري السالمة وإعادة التأهيل احليايت .يشتمل الرشكاء من بني آخرين عىل:
الرشطة ووحدات محاية األرسة ،واملديريات املحلية لوزارة الشؤون االجتامعية ،ومكاتب النيابة،
واملحافظات ،وشبكة املنظامت غري احلكومية «تواصل» ،ومستشفى الصحة النفسية احلكومية يف
بيت حلم ،وغريها من مقدمي خدمات الصحة النفسية؛
•حتسن املعدل الشهري بني النساء اللوايت يتم استقباهلن يف امللجأ والنساء اللوايت تتم إعادة إدماجهن
يف املجتمع ،من  5نساء حمميات 2/معاد إدماجهن (يف عام  )2010إىل  4نساء حمميات 3/معاد
إدماجهن عىل أساس شهري (يف عام )2012؛

بينهن  230حالة المرة حممية ،و109
•تلقى ما جمموعه  339امرأة املشورة القانونية واإلرشاد ،من
ّ
حاالت توعوية؛
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ومع األخذ يف االعتبار القيود االجتامعية والسياسية التي تسود االرض الفلسطينية املحتلة ،فقد اتسم
املرشوع يف معظم نواحيه بالفعالية بصورة استثنائية .وقد ارتفعت درجة فعالية املركز يف حتقيق أهدافه
بصورة كبرية من خالل قدرة موظفي املرشوع والرشكاء واألطراف املعنية والتزامهم .عمل فريق املرشوع
عن قرب مع األطراف املعنية من أجل وضع اسرتاتيجية واضحة حلامية احلقوق اإلنسانية لضحايا العنف
من النساء واألطفال .وقد أصبحت هذه االسرتاتيجية بصورة ثابتة أكثر فعالية منذ وقت انطالقها؛ وعىل
الرغم من ذلك ،ال زال هناك بعض التحديات األكثر أمهية والتي يلزم التغلب عليها .ومع أن ناحية
اإليواء باملرشوع كانت نموذجية بصورة واضحة ،إال أن البيانات الكمية والنوعية التي تم مجعها خالل
الفرتة التي شغلتها عملية التقييم أكدت عىل أن املرشوع مل يكن فاعلاً يف ضامن احلقوق اإلنسانية لضحايا
العنف من النساء واألطفال فور ترسحيهن من املركز .لكن يف الواقع ،حقق املرشوع فعالية كبرية حتى
ذلك الوقت الذي يتم فيه ترسيح النساء من املركز.
الكفاءة

فيام يتعلق بكفاءة مرشوع مركز حمور ،وجد مستشارو التقييم نقاط قوة كبرية يف العديد من نواحي
نواح أخرى أوجه قصور كبرية .وعىل الرغم من هذا ،علينا أن ُنس ّلم بوجود حتسن
املرشوع ،بينام أظهرت ٍ
متحقق منذ مراجعة نصف مدة املرشوع التي تم إجراءها يف عام  .2010وعالو ًة عىل ذلك ،كشف تقييم
 2011لسياسات وإجراءات مركز حمور عد ًدا من الفجوات يف تقييم مركز حمور للسياسات واإلجراءات
مستشارا حمل ًيا ،وهو الربوفسور حممد حاج حييى لدعم
عينت هيئة األمم املتحدة للمرأة
ً
واملامرسات .وقد ّ
وزارة الشؤون االجتامعية ومركز حمور يف مراجعة السياسات واإلجراءات التي يطبقها املركز ،وقد كان
هذا الدعم أساس ًيا من أجل إدخال عنرصي تطوير وتعزيز إضافيني للسياسات واإلجراءات واملامرسات
التي يطبقها مركز حمور.

مل يتم إعالم مستشارو التقييم بأية آليات رصد وتقييم مؤسسية غري نظام إدارة احلالة اخلاص بمركز حمور
– والذي كان قيد التحديث ،وكانت التوصية األساسية التي خرجت عن «تقييم السياسات واإلجراءات
التي يطبقها مركز حمور» هي تطوير نظم رصد وإبالغ تتوافق مع املعايري املهنية ومعايري حقوق اإلنسان،
ومل ُيقدم مستشارو التقييم أي دالئل عىل أن هذا األمر – حتى اآلن – قد تم إكامله .بصورة واضحة،
حيث إن مركز حمور قد يستفيد من تطوير واستخدام آليات رصد وتقييم واضحة ،فهذه اآلليات قد
تساعد مركز حمور يف:
•توصيل ختطيط املرشوع؛

•دعم سياسة القطاع وتصميم الربنامج؛
•توصيل عملية ختصيص امليزانية؛

•حتفيز التحسني اإلداري املستمر؛
•تعزيز الشفافية واملساءلة.

ولقد كشف "تقييم السياسات واإلجراءات ملركز حمور" لعام  ،2011عن أن املركز كان يستخدم نظام
ملفات حالة ورقي مع املستفيدين منه؛ وقد نتج عن هذا األمر العديد من املسائل مثل وجود ملفات يف
غري موضعها ووجود حاالت عدم توافق يف اإلبالغ .ويعمل املركز يف الوقت الراهن عىل عملية االنتقال
إىل عملية تسجيل (رقمي) أكثر فعالية.
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منذ افتتاحه يف فرباير من عام  ،2007عمل مركز حمور حلامية ومتكني املرأة واألرسة (الذي ُيشار إليه فيام
بعد باسم “مركز حمور/املركز”) عىل التصدي ملامرسة العنف ضد املرأة مع تعزيز ثقافة مراعاة النوع
االجتامعي وخلق عالقة أرسية خالية من العنف يف الضفة الغربية من االرض الفلسطينية املحتلةُ .يركز
املركز عىل محاية ومتكني املرأة واألطفال الذي يقعون ضحايا للعنف ،كام ُينارص املركز فكرة إقرار أطر
عمل مؤسسية وطنية تضمن حق العيش بأمان وكرامة للضحايا من النساء ووضع هناية ملسألة إفالت
مرتكبي العنف من العقاب.

ومنذ سبتمرب  ،2008بدأ صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة ،واملعروف اآلن باسم "هيئة األمم
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة" (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،يف تنفيذ املرشوع باالشرتاك
مع وزارة الشؤون االجتامعية الفلسطينية بميزانية تقدر بـ  2،016،878.40يورو.

لقد تم عقد تقييم مرشوع مركز حمور ما بني شهر آيار حتى آب .2012و قد صمم لتقديم تقييم موضوعي
لتنفيذ املرشوع ،مع مراعاة األثر الذي أضفته األعامل التي إنطوى عليها املرشوع جتاه حتقيق أهدافه .وقد
دروسا مستفادة وتوصيات عملية ُمقرتحة إلجراءات املتابعة .كام وفرت هيئة األمم املتحدة
حدد التقييم
ً
للمرأة التوجيه والدعم لفريق التقييم خالل عملية التقييم.

املالئمة

بنا ًء عىل اإلفادات التي قدمها اخلرباء واألطراف املعنية والرشكاء واملستفيدون الذين متت حماورهتم
خالل عملية التقييم ،تبني أن مركز حمور  -بصورة عامة – ُيناسب احتياجات الشعب الفلسطيني –
وعىل وجه اخلصوص ضحايا العنف من النساء وأرسهن .و ُيعد املركز األول من نوعه داخل االرض
الفلسطينية املحتلة من حيث الطريقة التي تم تصميمه هبا من أجل محاية ضحايا العنف من النساء
واألطفال وإيوائهم بام يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانُ .يمثل مركز حمور جز ًء من اسرتاتيجية
تتناول الكثري من نواحي محاية ضحايا العنف من النساء وإعادة دجمهن يف املجتمع .وقد وافق الرشكاء يف
املرشوع واألطراف املعنية فيه عىل أنه طاملا أن هناك عنف ضد اجلامعات املهمشة يف املجتمع الفلسطيني،
فإن احلاجة إىل “مراكز احلامية” تبقى جلي ًة واضحة .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن أهداف مركز حمور تتوافق
وأهداف األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية احلالية التي تركز عىل مكافحة العنف ا ُملامرس ضد املرأة
الفلسطينية .جيري تنفيذ مرشوع مركز حمور يف نطاق إطار عمل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية التساعية –
التي أعدهتا وزارة شؤون املرأة – من أجل التصدي للعنف ضد املرأة الفلسطينية“ .حيث يتوافق بصورة
مبارشة مع اهلدفني االسرتاتيجيني الثاين والثالث الذين تسعى اخلطة الوطنية لتحقيقهام” (نائب وزير
التخطيط والتنمية يف وزارة الشؤون االجتامعية).

حتقيق اهلدف (الفعالية)

ريا يف حتقيق هدفه
بصورة عامة ،توصل مستشارو التقييم إىل أن مرشوع مركز حمور قد حقق
ً
نجاحا كب ً
نواح كثرية يف معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة بطريقة شاملة،
املنشود .فلقد اتسم املرشوع بالفعالية من ٍ
وذلك من خالل العمل بصورة متوازية عىل مستويات املنع مع املجتمع ،ومحاية ضحايا العنف من النساء
واألطفال من خالل توفري املأوى وخدمات اإلرشاد املتخصصة ومتكني الضحايا من النساء وإعادة
دجمهن يف املجتمع .إن الفعالية الكلية للمرشوع ترتبط بقدرته عىل كسب الدعم املتواصل من املؤسسات
احلكومية الرئيسية .وقد حصل مركز املحور عىل مركزه القانوين من خالل السلطة الوطنية الفلسطينية،
والتي تراعي باهتامم الكم اهلائل من التحديات التي تكتنف عمله داخل السياق الفلسطيني ا ُملعقد؛ حيث
إن البدائل األرسية والقبلية للمركز غري منصفة متا ًما للمرأة.
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ُشكر وتقدير

نتقدم بخالص شكرنا وامتنانا ملركز ريادة لالستشارات والتدريب عىل ما قدمه من الدعم الوافر واملهني،
وعىل ما قدمه من تيس ٍ
ري لعملية التقييم التي أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة :نتقدم بشك ٍر خاص إىل
السيدة علياء اليسري ،ا ُملمثل اخلاص هليئة األمم املتحدة للمرأة يف االرض الفلسطينية املحتلة ،والسيدة
فابريسيا فالتشيوين ،وحدة احلقوق اإلنسانية للمرأة – مدير املرشوع ،والسيدة إيلينا جنتييل ،املستشار
الفني لشؤون محاية املرأة.
كام ساهم األعضاء اآلخرين يف الفريق املرجعي املعني بالتقييم مسامه ًة كريمة بام بذلوه من ٍ
وقت ودعم.
من التعاون االيطايل :السيدة كارال باجانو ،خبرية النوع االجتامعي ،ومن مؤسسة دفرنسا دونا :السيدة
كاترينا بيتيش ،املنسق الفني املحيل ملرشوع مركز حمور حتى ديسمرب  ،2011والسيدة أيريني أجنيللو،
خبرية نفسية رفيعة املستوى.

كام نود أن نتقدم بالشكر إىل فريق عمل مركز حمور عىل التعاون والدعم الذي قدمه خالل عملية التقييم.
نود كذلك أن نتقدم بشك ٍر خاص إىل السيدات اللوايت شاركن يف التقييم -سواء من خالل املشاركة يف
مناقشات جمموعة الرتكيز أو من خالل إجراء املسوحات الكمي -ملساعدتنا يف فهم تأثري املرشوع عىل
حياهتن.

كام تتقدم ريادة لالستشارات والتدريب بالشكر واالمتنان جلميع الرشكاء املعنيني الذين أثبتوا التزامهم
باملرشوع من خالل املشاركة النشطة يف عملية التقييم وخالل العمل امليداين .نتوجه كذلك بشك ٍر خاص
إىل السيدة ماجدة املرصي ،معايل وزيرة الشؤون االجتامعية ،إىل كبار موظفي وزارة الشؤون االجتامعية
واألخصائيني االجتامعيني يف مديريات وزارة الشؤون االجتامعية عىل ما قدموه من إدخاالت وتيسري
ودعم لباحثي ريادة عىل املستوى امليداين والذي أتاح ملركز حمور الوصول إىل املستفيدات واألرس.

نو ّد أن نشكر السيد يوسف دعيس ،نائب مستشار ونائب رئيس املجلس األعىل للرشيعة ،واملحكمة
الرشعية العليا ،وصمود الضمريي رئيس املحكمة الرشعية يف رام اهلل والقضاة الذين متت مقابلتهم عىل
إسهاماهتم القيمة.
كام نعرب عن تقديرنا للمحافظني وممثيل أقسام الرشطة وممثيل مؤسسات الصحة ومنظامت املجتمع
املدين ،باإلضافة إىل أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية ملراكز احلامية يف األرض الفلسطينية املحتلة الذين
قدموا لنا أيض ًا املعلومات القيمة أثناء عملية التقييم هذه.
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توطئة

بالرغم من اجلهود واملساعي العاملية ،من قبل كل من اجلهات احلكومية وغري احلكومية الفعالة لتعزيز
املساواة بني اجلنسني ولتمكني املرأة ،اال ان العنف ضد املرأة ما زال يعترب هذا انتهاكا واسع ًا حلقوق
اإلنسان ،وبالرغم من ذلك فان القانون يف مجيع انحاء العامل ولألسف حياسب انتهاكه بأقل العقوبات.

ورد يف قرار األمم املتحدة  187/65املتعلق « بتكثيف اجلهود للقضاء عىل مجيع أشكال العنف ضد
املرأة» ،فان اجلمعية العامة قد حثت الدول األعضاء عىل اعتامد «هنج منظم وشامل ،متعدد القطاعات
ومستدام» من خالل إنشاء «مراكز متكاملة» لتوفر خدمات االيواء وخدمات الدعم النفيس واالجتامعي
والقانوين ،باإلضافة إىل توفري الرعاية الصحية والتمكني االقتصادي للنساء املترضرات.

يسلط هذا التقرير املهم عىل انجازات مرشوع مركز حمور ،الذي تم تطويره برؤية مستقبليه منذ بداية عام
 ،2000وبفضل املتابعة واملساعدات التقنية التي سامهت يف توفري خدمات متكاملة لضحايا العنف من
النساء واألطفال بفعالية ،باإلضافة اىل اخلدمات الوقائية لألرس اللوايت يف حمنة بشكل خاص وإىل املجتمع
بشكل عام.

ان النتائج التي حصدت من خالل هذا املرشوع تبني أن مرشوع حمور قد ختطى املرحلة االبتدائية للتنفيذ
وكان له أثر بشكل ملحوظ عىل مستوى السياسات ويظهر ان املرشوع قد لعب دور ًا هام ًا يف تطوير النظم
واملعايري واللوائح الوطنية التي مل تقترص فقط عىل قوانني احلامية االجتامعية بل أيضا يف جمال توفري األمن
للمرأة والوصول إىل العدالة.
من خالل هذا التقرير تتقدم هيئة االمم املتحدة للمرأة بتقديم جزيل تقديرها وامتناهنا للحكومة اإليطالية
عىل الرشاكة املستدامة التي مرت بمراحل تنفيذ طويلة وعصيبة للوصول اىل مرحلة إضفاء وإنشاء الطابع
املؤسسايت عىل مركز املحور ليصبح مركز ريادي متفوق .ومن خالل هذه الرشاكة وااللتزام متكن مركز
حمور ان يكون مركزا مثالي ًا حيتذى به لتقديم خدمات نموذجية ملنطقة الرشق األوسط حيث اصبح يف
الوقت احلايل نموذج ناجح يستقبل برامج اخرى هلدف تبادل اخلربات يف املنطقة.

كام وتود هيئة االمم املتحدة للمرأة من خالل هذا التقرير ان تعرب عن امتناهنا لوزارة الشؤون االجتامعية
التي لعبت دور الرشيك األسايس واملظلة الراعية ملركز حمور .كام ويقدم الشكر ملنظمة دفرنسا دونا غري
احلكومية لتقديمها املساعدات التقنية للمرشوع ،وال ننس وطبعا طاقم وموظفي مركز حمور اللتزامهم
االستثنائي واملهني يف تقديم خدمات مناهضة العنف ضد املرأة بأعىل وامهر املستويات .كام وتعرب
هيئة االمم املتحدة للمرأة التزامها واستمرارها بالعمل يف رشاكة مع اجلهات الوطنية الفاعلة واملجتمع
املدين واحلركات املنارصة للمرأة لتحسني املعايري وضامن االستدامة خلدمات محاية املرأة ونظم اطار
االسرتاتيجية الوطنية الفلسطينية ملكافحة كافة انواع العنف ضد املرأة.
علياء اليسري

املمثل اخلاص هليئة االمم املتحدة للمرأة
االرض الفلسطينية املحتلة
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