
م بنظام مراكز حماية المرأة 1122( لسنة 9قرار مجلس الوزراء رقم )
 المعنفة

 
جملس الوزراء؛ استناداً إىل قانون الشؤون االجتماعية رقم )41( لسنة 4594م وال سيما املادة )4( منه، 
وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم )611( لسنة 5009م بتعزيز محاية املرأة املعنفة، وبناًء على 
تنسيب وزيرة الشؤون االجتماعية، وبناًء على ما أقره جملس الوزراء  ي جلسته املنعددة  ي مدينة رام اهل 
بتاريخ 5044/8/5م؛ وبناًء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً، وبناًء على مدتضيات املصلحة العامة، 
 :أصدر النظام اآليت

 (مادة )4
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة  ي هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل الدرينة على 
خالف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية. الوزير: وزير الشؤون االجتماعية. املديرية: مديرية 
الشؤون االجتماعية  ي حمافظات السلطة الوطنية الفلسطينية. املديرة: املديرة التنفيذية ملركز محاية املرأة 
املعنفة. اإلدارة العامة املختصة: اإلدارة العامة لشؤون األسر ة  ي وزارة الشؤون االجتماعية. املركز: مركز 
محاية ومتكني املرأة املعنفة واألسرة سواء كان حكومي أو خاص. العنف ضد املرأة: العنف البدين، 
واجلنسي، والنفسي، الذي حيدث  ي إطار األسرة واجملتمع، واملخالف للدوانني املرعية. املنتفعة: كل إمرأة 
 .ضحية استفادت وتستفيد من خدمات املركز
 
 

 (مادة )5
يعترب املركز املعتمد  ي هيكلية الوزارة مركزاً حكومياً، ويعمل على تددمي احلماية للمرأة املعنفة من  .1
خالل تددمي خدمات متكاملة اجتماعية وصحية وقانونية ونفسية وتربوية وتأهيلية. 5. جيوز انشاء مركز 



خاص من جهات تطوعية، يدوم مبهامه حتت إشراف الوزارة، وحتدد أسس ترخيصه وتنظيمه وطبيعة 
 .خدماته وأنشطته واسم مييزه عن غريه وكافة إعماله مبدتضى أحكام هذا النظام
 
 

 (مادة )6
يهدف املركز إىل محاية املرأة املعنفة وتأهيلها من خالل ما يلي: 4. محاية ورعاية املنتفعة وأطفاهلا، وتعزيز 
ثدتها بذاهتا وتطوير قدراهتا ومهاراهتا، من خالل تددمي خدمات متكاملة اجتماعية وصحية وقانونية 
ونفسية وتربوية وتأهيلية. 5. تأهيل املنتفعة وإعادة االستدرار النفسي هلا بشكل يتناسب مع قدراهتا 
وإمكانياهتا. 6. تدوية ودعم العالقة بني املنتفعة واألسرة، ومتتني العالقات األسرية املبنية على احت ام 
حدوق األفراد فيها. 4. العمل على إعادة دمج املنتفعة  ي اجملتمع، بصورة تضمن هلا احلماية. 9. اختاذ 
 .مجيع اإلجراءات لتمكني املنتفعة وتعزيز استدالهلا االجتماعي واالقتصادي لضمان حياة كرمية هلا
 
 

 (مادة )4
خيتص املركز بتأمني احلماية للمنتفعة وأطفاهلا من خالل املهام اآلتية: 4. تددمي املأوى واحلماية للمنتفعة 
وأطفاهلا بالتنسيق مع املديرية حلني إزالة اخلطر عنها. 5. متابعة حالة املنتفعة مع املديرية اليت يعمل املركز 
 ي منطدتها، وأي جهات رمسية أخرى يكون تدخلها ضروري. 6. توفري خدمات اإلرشاد النفسي 
واالجتماعي والدانوين للمرأة املعنفة وأطفاهلا واألسر اليت تتوجه للمركز بالتنسيق مع املديرية. 4. متابعة 
وضع املنتفعة داخل األسرة وخارجها حلمايتها من العنف. 9. تنسيق العمل مع املؤسسات الوطنية ذات 
 .العالقة، وتفعيل املبادئ واملواثيق واالتفاقات الدولية املتعلدة بدطاع املرأة
 
 

 (مادة )9



يددم املركز خدماته لكل من: 4. كل منفعة تتعرض حلالة من حاالت العنف. 5. أطفال املنتفعة على 
 .أن ال يزيد عمر الذكور عن )45( عاماً 
 
 

 (مادة )1
 .ال جيوز ألي مركز خاص مباشرة أعماله إال بعد إمتام إجراءات التخيص املنصوص عليها  ي هذا النظام
 
 

 (مادة )7
 .ال جيوز تغيري مكان املركز اخلاص إال بعد احلصول على موافدة الوزارة
 
 

 (مادة )8
 .يددم طلب احلصول على التخيص إىل مديرية الشؤون االجتماعية على النموذج الرمسي
 
 

 (مادة )5
يشتط  ي الشخص املتددم لتخيص املركز اخلاص ما يلي: أ. أن يكون فلسطيين اجلنسية. ب. أن  .1
ج. أن ال يكون حمكوماً جبناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة. د. أن يكون  .يكون بالغاً عاقالً 
حسن السمعة والسرية. 5. إذا كان املتددم للطلب مجعية، جيب أن تكون مجعية وطنية، وملتزمة بأحكام 
 .قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية املعمول به
 
 

 (مادة)40



يددم طلب التخيص للمركز اخلاص للمديرية من ثالث نسخ مدعماً بالوثائق والبيانات اآلتية: 4. 
اسم املركز املنوي إنشاؤه ومكانه الرئيسي. 6. أمساء طاليب التخيص وصور  .2 .النظام الداخلي للمركز
بطاقاهتم الشخصية. 4. سعة املركز واحلد األقصى الستيعاب املركز من املنتفعات اللوايت سريعاهم. 9. 
اخلدمات اليت سيددمها املركز. 1. سند ملكية املركز أو عدد اإلجيار. 7. حسن السلوك من وزارة 
الداخلي لطاليب التخيص، والعاملني باملركز وشهادة عدم حمكومية. 8. النموذج اخلاص باستكمال 
الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة، وموقعاً وخمتوماً من قبل املديرية  ي وزارة الصحة. 5. صور 
عن املؤهالت العلمية واملهنية للعاملني  ي املركز، مبا فيهم املدير. 40. تدارير طبية للعاملني  ي املركز، 
صادرة عن وزارة الصحة، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل، وخلوهم من األمراض السارية واملعدية، على أن 
 .يتم جتديدها سنوياً 
 
 

 (مادة )44
ممثل عن وزارة  - .تشكل الوزارة جلنة برئاسة مدير املديرية وعضوية كل من: - ممثل عن احملافظة .1
الداخلية. - ممثل عن وزارة الصحة. - ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان. - ممثل عن وزارة التبية 
والتعليم. - ممثل عن وزارة شؤون املرأة. - مندوب عن الدفاع املدين. - ممثلني عن مؤسسات اجملتمع 
املدين ممن هلم دور  ي محاية املرأة املعنفة، يسميهم الوزير مبوجب قرار على أن ال يزيد عددهم عن )4( 
ممثلني. 5. ختتار اللجنة من بني أعضائها املمثلني نائباً للرئيس يدوم مدامه عند غيابه. 6. يصدر الوزير 
قراراً بأمساء ممثلي اجلهات املنصوص عليها  ي الفدرة )4( من هذه املادة بعد ترشيحهم من قبل جهات 
التمثيلية. 4. يشتط  ي املمثلني األعضاء أن يكون هلم دوراً  ي محاية املرأة املعنفة على أن يكون ممثلي 
 .اجلهات احلكومية من موظفي الفئة األوىل باحلد األدىن
 
 

 (مادة )45



تدوم اللجنة بزيارة حسية للكشف على موقع املركز، خالل أسبوعني من استالم املديرية للطلب،  .1
وتفحص موقع املركز من الداخل واخلارج، ومدى توفر شروط صحة البيئة والسالمة العامة  ي املركز وفداً 
 .ألحكام هذا النظام. 5. تعد اللجنة تدريراً حول اجراءات التخيص خالل أسبوعني من تاريخ الكشف
 .ترفع اللجنة توصياهتا إىل اإلدارة العامة لشؤون األسرة مبوجب كتاب خطي من رئيس اللجنة .3
 
 

 (مادة )46
تتوىل اإلدارة العامة لشؤون األسرة دراسة التوصية املددمة من اللجنة وفداً للمادة )45( من هذا النظام 
 .وترفع توصياهتا للوزير خالل أسبوعني من تاريخ استالمه
 
 

 (مادة )44
يصدر الوزير قراراً مبنح التخيص أو رفضه بناًء على توصية اإلدارة العامة لشؤون األسرة وذلك  .1
خالل مدة ال تتجاوز )49( يوماً من تاريخ رفعه إليه من اإلدارة العامة، على أن يكون الرفض مسبباً. 
5. يعترب الطلب مرفوضاً إذا مل يصدر الوزير قراره خالل الفتة املنصوص عليها  ي الفدرة )4( من هذه 
 .املادة
 
 

 (مادة )49
يلتزم املرخص له بتجديد رخصة املركز سنوياً وفداً ألحكام هذا النظام، وال تسحب بعد مرور ستة  .1
أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التخيص. 5. يتم جتديد الرخصة أو رفضها خالل شهر من قبل مدير 
 .املديرية، بعد الكشف احلسي عن املركز من اللجنة املختصة، وفداً ألحكام هذا النظام
 
 



 (مادة )41
جيوز للشخص املرخص له فتح فروع للمركز  ي أي حمافظة على أن يتبع نفس إجراءات التخيص 
 .املنصوص عليها  ي هذا النظام
 
 

 (مادة )47
يشتط  ي املوقع املراد إقامة املركز فيه ما يلي: 4. أن يكون  ي مناطق منظمة تنظيماً سكنياً وليس جتارياً 
أو صناعياً. 5. أن يكون املركز بعيداً عن املنشآت الصناعية واملكاره الصحية واملستودعات الدابلة 
لالشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث. 6. أن ال يكون املركز 
 . ي منطدة منخفضة ومعرضة للفيضانات واالهنيارات. 4. أن تكون الطرق املؤدية للمركز آمنة ومعبدة
 
 

 (مادة )48
أن يكون البناء من مواد اإلنشاء الدائمة وحيدق الشروط الصحية والبيئية والسالمة العامة وفق  .1

الدانون، ويشتط  ي كل احلاالت أن يكون مبىن املركز له مدخل خاص، ومرافق صحية خاصة. 5. أن 
أن تتوافر فيه تدفئة كافية وآمنة. 4. أن تتوافر أدوات السالمة  .3 .يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارئ
مثل طفاية احلريق وخمارج الطوارئ. 9. أن توفر اخلصوصية للنساء املنتفعات. 1. أن تتوفر بيئة صحية 
ومناسبة لألطفال املرافدني ألمهاهتم. 7. أن تتوافر فيه قاعة طعام وقاعة متعددة األغراض. 8. أن تتوافر 
 .فيه شروط التهوية املناسبة واملرافق الصحية الكافية
 
 

 (مادة )45
جيب أن ال يدل عدد غرف املركز عن مثانية غرف، وأن يتوافق عدد احلاالت املنفعة مع مساحة الغرفة من 
 .جهة، ومع عدد العاملني من جهة أخرى



 
 

 (مادة )50
شهادة  .2 .جيب أن تتوفر  ي املركز لوحة إعالنات داخلية يعلق عليها ما يلي: 4. أهداف املركز وغايته

ترخيص املركز. 6. التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية أو من أي جهة حكومية. 4. 
هاتف أرضي مرتبط مع جهاز الشرطة. 9. أرقام اهلواتف الضرورية والطارئة )املديرية، والوزارة، والشرطة، 
 .والدفاع املدين، وأقرب مستشفى، واحملافظة( توضع قرب اهلاتف وتكتب خبط واضح
 
 

 (مادة )54
يتم جتهيز غرف املركز باألثاث الضروري والوظيفي املالئم على أن تتكون هذه التجهيزات من: 4. أسرّة 
خزائن تتمتع باخلصوصية وذات أقفال. 6. األغطية  .2 .فردية وزوجية للمرافدني من األطفال
 .والشراشف. 4. احلاجات األساسية للمنتفعة وأطفاهلا
 
 

 (مادة )55
يلتزم الكادر العامل  ي املركز مبا يلي: 4. حضور الفعاليات التدريبية  ي جمال التوعية واإلرشاد األسري 
والدفاع املدين. 5. وضع خطة باالحتياجات التدريبية، معدة من قبل إدارة املركز. 6. تنفيذ برامج، 
ونشاطات مهنية، تتوافق مع متطلبات املعايري اخلاصة بإعادة التأهيل والدمج، وغريها من املرجعيات 
 .الوطنية املعتمدة
 
 

 (مادة )56



أن تكون متفرغة وبشكل كامل  .2 .يشتط  ي مديرة املركز ما يلي: 4. أن تتمتع باجلنسية الفلسطينية
إلدارة املركز. 6. أن ال يدل عمرها عن )69( عاماً. 4. حاصلة كحد أدىن على الشهادة اجلامعية 
األوىل  ي أحد جماالت العلوم االجتماعية. 9. أن يكون لديها خربة ال تدل عن )9( سنوات  ي جمال 
 .العمل االجتماعي
 
 

 (مادة )54
جيب أن يتوافر عدد من املشرفات  ي املركز لتددمي املساعدة للمنتفعات، ويشتط  ي مشرفة املركز ما يلي: 
4. أن تكون فلسطينية اجلنسية. 5. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل  ي املركز. 6. أن ال يدل 
عمرها عن )59( عاماً. 4. حاصلة كحد أدىن على الشهادة اجلامعية األوىل  ي أحد جماالت العلوم 
 .االجتماعية مع مؤهالت تدريبية  ي ذات اجملال
 
 

 (مادة )59
يراعى أن يتوفر  ي املركز ممرضة وأخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة للعمل داخل املركز، ويراعى زيادة 
 .عدد األخصائيني مبا يتناسب مع عدد احلاالت
 
 

 (مادة )51
 يعني مدير تنفيذي للمراكز احلكومية بدرار من الوزير
 
 

 (مادة )57



ميارس املدير التنفيذي للمركز الواجبات والصالحيات اآلتية: 4. تطبيق أهداف ومهام للمركز الواجبات 
والصالحيات اآلتية: 5. إدارة أعمال املركز واإلشراف على موظفيها وشؤوهنا الفنية وفداً ألحكام هذا 
النظام. 6. تطوير الربامج اليت من شأهنا حتديق أهداف املركز ومهامها وتددمي التوصيات بشأهنا للوزارة. 
4. تطوير السياسات  ي جمال الرعاية االجتماعية للمركز ومراجعتها. 9. تددمي مدتحات التعليمات 
 .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
 
 

 (مادة )58
يددم املركز للمنتفعة وفداً للنظام الداخلي له خدمات وبرامج منها: 4. اخلدمات األساسية وتشمل: أ. 
ب. الوجبات الغذائية. ج. اإلقامة املؤقتة خالل فتة االنتفاع من خدمات املركز. 5.  .العناية الشخصية

خدمات إرشادية ونفسية وتشمل تددمي اخلدمات الداخلية واخلارجية للمنتفعة وذلك بوضع اخلطة الالزمة 
هلا على النحو األيت: أ. مساعدهتا على التكيف داخل املركز. ب. تددمي اإلرشاد الفردي واجلماعي من 
خالل جلسات عالجية وتثديفية لتخطي أزمتها وحل مشاكلها. ج. تعزيز الثدة بالنفس وتددمي الدعم 
النفسي واالجتماعي لضمان تكيفها مع أطفاهلا أو أسرهتا. 6. خدمات صحية وذلك من خالل 
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة وتشمل: أ. العالج الطيب الالزم للشفاء من آثار العنف. ب. إجراء 
الفحوصات الدورية الالزمة. ج. التحويل إىل أخصائيني إذا لزم األمر. د. وضع الربنامج الصحي الالزم. 
4. خدمات الدعم الدانوين وتشمل: أ. اخلدمات الداخلية واخلارجية االستشارية الالزمة للمنتفعة. ب. 
متثيل املنتفعة أمام احملاكم املختصة مبوجب توكيل رمسي، عند فشل اجلهود الرامية حلل مشاكلها. 9. 
خدمات تعليمية وتدريبية من خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة وتشمل خدمات التعليم للمنتفعة 
واألطفال )املنتفعني( لضمان عدم اندطاعهم عن املدارس واجلامعات، كما يددم هذا املركز اخلدمات 
التدريبية الالزمة لتزويد املنتفعة مبهارات متكنها احلصول على دخل خاص هبا. 1. اخلدمات الثدافية وحمو 
األمية والرياضية وتشمل اخلدمات التفيهية الرياضية والثدافية من خالل األقسام اخلاصة. 7. خدمات 
 .احلضانة وتددم ألطفال املنتفعات من اخلدمات الداخلية واخلارجية



 
 

 (مادة )55
ال يستدبل املركز احلاالت اآلتية: 4. كل من ارتكبت جناية أو جنحة وصدر حبدها حكم قضائي ومل 
تنتهي فتة حمكوميتها. 5. كل من تعاين من إعاقة عدلية أو مرض نفسي يشكل خطراً على املنتفعات 
ومثبت بتدارير طبية، أو تعاين من إعاقة حركية جتعلها غري قادرة على قضاء حاجاهتا األساسية. 6. كل 
كل منتفعة يدل عمرها عن )48( عام إال إذا كانت مرافدة  .4 .مدمنة أو متعاطية مسكراً أو خمدراً 
لوالدهتا املعنفة، أو متزوجة. 9. إذا كانت املنتفعة تشكل خطراً مباشراً أو غري مباشر على املنتفعات 
األخريات  ي املركز. 1. أن ال تكون املنتفعة ممن ميارسن الدعارة مبو جب تدرير من الشرطة أو الوزارة إال 
 ي حاالت خاصة يعود تدديرها للمديرة بعد دراسة احلالة من قبل االخصائيات، كأن تكون جمربة على 
هذا العمل، أو لديها رغبة حديدية بالتوقف وطلبت املساعدة واحلماية. 7. إذا كانت مصابة بأمراض 
 .معدية مثبتة بتدارير طبية
 
 

 (مادة )60
 .3 .يتم التحويل من قبل اجلهات اآلتية: 4. مديريات وزارة الشؤون االجتماعية. 5. وزارة شؤون املرأة
مراكز الشرطة. 4. احملافظة. 9. املستشفيات والعيادات. 1. املدارس واجلامعات, 7. املؤسسات األهلية 
اليت تتعامل مع فتيات ونساء وضحايا العنف اجلسدي أو النفسي أو اجلنسي. 8. احملاكم والنيابة العامة 
 . ي احملافظات. 5. املنتفعة بنفسها. 40. أية جهات أخرى يوافق عليها الوزير
 
 

 (مادة )64
يتم إدخال املنتفعة وفق اإلجراءات اآلتية: أوال: التحويل يستدل املركز املنتفعة من جهات التحويل 
املعتمدة  ي هذا النظام وفداً لاليت: 4.  ي حال جلوء املنتفعة إىل املركز  ي أوقات متأخرة أو أيام العطل 



والطوارئ، يدوم املركز باستدباهلا على أن يتم إبالغ املديرية واإلدارة املختصة أو الشرطة خالل )54( 
ساعة من استدبال احلالة واخذ املوافدة حسب األصول. 5. تستدبل احلاالت شديدة اخلطورة من قبل 
مراكز الطوارئ مبوجب تدرير يعد هلذا اخلصوص. 6. يعتمد قرار قبول التحويل إىل املركز بناء على تدييم 
أويل للخطر الذي يدع على املنتفعة وفداً لتدارير اجلهة احملولة مبا فيها مديريات الشؤون والشرطة واحملافظة 
تبعاً ألحكام النظام. 4. على اجلهة احملولة أن ترسل تدريراً اجتماعياً خطياً عن حالة املنتفعة خالل مدة 
أقصاها )54( ساعة. 9. على اجلهة اليت تدوم بتسليم املنتفعة التوقيع على النماذج اخلاصة بإدخال 
املنتفعة للمركز. ثانيا: االستدبال يتم استدبال املنتفعة  ي قسم احلماية الداخلي  ي املركز ويكون العمل  ي 
هذه املرحلة مع املنتفعة على النحو التايل: 4. تعزيز الشعور لدى املنتفعة باألمن واحلماية داخل املركز. 
5. توقيع املنتفعة على النماذج اخلاصة باملوافدة على دخول املركز وااللتزام بأنظمته وقوانينه. 6. إطالعها 
على طبيعة عمل املركز وبراجمه واخلدمات اليت يددمها. 4. تزويدها بنسخة من التعليمات الداخلية 
اخلاصة باملركز وبراجمه وخدماته ملعرفة حدوقها وواجباهتا. 9. تزويدها بكل ما يلزم من احتياجاهتا 
 .اخلاصة. 1. ختضع املنتفعة للفحص الطيب خالل )54( ساعة من دخول املركز
 
 

 (مادة )65
جيب أن ال تزيد مدة اإلقامة عن سنة واحدة على األكثر من تاريخ دخول املنتفعة، وجتدد لفتات أخرى 
بعد دراسة حالتها بدرار من الوزير وبتنسيب من مدير عام اإلدارة العامة لشؤون األسرة بناًءا على 
 .توصيات إدارة املركز واملديرية املسؤولة عن منطدة سكناها
 
 

 (مادة )66
على املركز عند بدء مدة اإلقامة اختاذ اإلجراءات اآلتية: 4. مجع البيانات الكاملة حول املنتفعة وتارخيها 
التطوري، وحيثيات املشكلة، بالتنسيق مع املديرية واملؤسسات الشريكة إن وجد  ي مكان سكن املنتفعة. 
5. إجناز تشخيص حول احلالة وأسرهتا، حبيث يشمل األبعاد النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثدافية 



والصحية والدانونية. 6. وضع خطة تدخل حبيث تشمل النواحي الصحية واإلرشادية والنفسية 
واالجتماعية والدانونية. 4. دمج املنتفعة فيما حتتاجه من برامج ارشادية وتأهيلية وتثديفية وأكادميية. 9. 
توفري اخلدمات االساسية للمنتفعات من املركز كامللبس واملشرب واملأكل. 1. تعزيز قدرات املنتفعة 
ومتكينها استعداداً الندماجها جمدداً مع أسرهتا وجمتمعها، بعد حل مشكلتها وزوال اخلطر الذي 
يتهددها. 7. تلبية احتياجات املنتفعة وأطفاهلا –إن وجدوا- لضمان استدرار وضعهم طيلة مدة اقامتها 
 ي املركز. 8. يتم تدييم خطة التدخل مع املنتفعة بشكل دوري بناء على قدرات املنتفعة واملستجدات 
 .على وضعها او أسرهتا وتغري مستوى اخلطر
 
 

 (مادة )64
يتم إخراج املنتفعة مبوافدة املركز وبعد انتهاء خطة العمل وفداً ملا يلي: 4. عمل جلسة تدييمية لفتة اقامة 
املتوجهة  ي قسم احلماية واإلرشاد من قبل األخصائية االجتماعية  ي املركز، واملرشدة  ي مديرية منطدة 
سكن املنتفعة، ومندوب من جهاز الشرطة، إضافة إىل وضع خطة متابعة مستدبلية حسب حاجة 
يتم تزويد املديرية بتدرير هنائي  .3 .املنتفعة بالتعاون مع املديرية. 5. تبليغ مركز الشرطة خبروج املنتفعة
عن املنتفعة قبل إخراجها مبدة ال تدل عن ثالث أيام وذلك للتنسيق مع اسرة املنتفعة. 4. تدوم املنتفعة 
بالتوقيع على النماذج اخلاصة باخلروج من املركز حسب األصول. 9. يتم ندل ملف املنتفعة إىل املديرية 
منطدة سكناها، واليت ستكون اجلهة املسؤولة عن متابعة املنتفعة بعد خروجها من املركز حسب اخلطة 
 .املتفق عليها. 1. جيوز إخراج املنتفع استثناءاً مبوافدة الوزير والشرطة
 
 

 (مادة )69
بالتنسيق مع املديرية مكان سكن املنتفعة جيب إتباع اإلجراءات اآلتية: 4. يدوم املركز بالتنسيق مع 
املديرية  ي منطدة سكن املنتفعة على تنفيذ خطة املتابعة املستدبلية. 5. على املديرية تزويد املركز بتدارير 



شهرية حول وضع املنتفعة وأسرهتا مبنية على الزيارات امليدانية. 6. تعمل املديرية مكان سكن املنتفعة 
 .على تددمي اإلرشاد والدعم الالزم لألسرة وفق مصلحتها بتددير من قبل املرشد املختص
 
 

 (مادة )61
خيضع املركز احلكومي  ي معامالته املالية واإلدارية لألنظمة اليت ختضع إليها الوزارة وعليه االلتزام  .1
بكافة التعليمات والدرارات الصادرة إليه من الوزارة. 5. خيضع املركز اخلاص  ي معامالته املالية واإلدارية 
لنظامه الداخلي املعتمد من الوزارة، مبا ينسجم مع الدوانني واألنظمة السارية املفعول  ي مناطق السلطة 
 .الوطنية الفلسطينية
 
 

 (مادة )67
تدوم إدارة املركز برفع تدرير شهري للمديرية اليت يدع املركز  ي حمافظتها حول احلاالت اليت توجهت 
 .للمركز، وال حتتاج إىل خدمة إيواء، اضافة للحاالت اليت حتتاج إىل إيواء
 
 

 (مادة )68
بالتنسيق مع املركز تددم الشرطة احلماية األمنية ملدرات املركز وللمنتفعات من خدماته  ي احلاالت  .1
أ. مرافدة ومحاية املنتفعات أثناء ندلهم  :اليت تتطلب ذلك. 5. بالتنسيق مع املركز تدوم الشرطة مبا يلي
من املركز إىل خارج املركز. ب. تزويد املركز بتدرير حول فحص مستوى اخلطر  ي حال االستدبال 
واخلروج وبالتنسيق مع املديرية. ج. تزويد املركز مبحددة  ي حال رغبة املنتفعة بتددمي شكوى حبضور 
 .األخصائية وحمامية املركز
 
 



 (مادة )65
احلق بالتعليم. 6. احلق  ي اإلحساس باألمان  .2 .تتمتع املنتفعة باحلدوق اآلتية: 4. احلق باحلماية
والطمأنينة واالستدرار دون التعرض لالبتزاز أو التهويل أو التهديد. 4. احلق  ي اإلطالع على النظم 
الداخلية والتعليمات واألنشطة اخلاصة باملركز. 9. احلق  ي العناية الطبية واالجتماعية والنفسية على 
أكمل وجه. 1. احلق  ي تناول وجبات طعام صحية. 7. احلق  ي إحضار بعض أغراضها الشخصية 
األساسية، وكافة األغراض املوافق عليها من قبل مديرة املركز وختضع هذه األغراض للتفتيش والرقابة. 8. 
احلق  ي احلفاظ على خصوصياهتا، وحدها باالحتفاظ مبمتلكاهتا وأمواهلا اخلاصة  ي عهدة املركز حسب 
األصول. 5. احلق  ي استعمال الوسائل اإلعالمية حسب األصول املتبعة داخل املركز. 40. احلق  ي 
استدبال الزوار املسموح هلم بزيارهتا بعد موافدة مديرة املركز بتنسيب من قسم اإلرشاد الداخلي على ذلك 
ووجود رقابة على عملية الزيارة. 44. حلق  ي اخلروج  ي زيارات خارج املركز على أن تتم هذه الزيارات 
بعد موافدة مديرة املركز بتنسيب من قسم اإلرشاد الداخلي على ذلك ووجود رقابة ومحاية خالل الزيارة. 
 .45. اللحق باالتصال مع األهل وحبضور املرشدة ومبا ال يتعارض مع األصول املتبعة  ي داخل املركز
 
 

 (مادة )40
تناول أو حيازة  .2 .(حيظر على املنتفعة ما يلي: 4. استخدام العنف بكافة أشكاله )اللفظي واجلسدي
ندل أية معلومات عن مكان املركز أو رقم  .3 .الكحول أو املخدرات خالل فتة اإلقامة  ي املركز

اهلاتف دون استشارة الطاقم ومصادقته على ذلك. 4. االحتفاظ بأي نوع من أنواع األدوية أو مواد 
التنظيف أو األدوات احلادة  ي الغرف. 9. التدخني إال  ي املكان املخصص لذلك. 1. حيازة أي 
 .وسيلة اتصال )هواتف ندالة أو غريها( دون علم املركز
 
 

 (مادة )44



على املركز تددمي تدارير مالية وإدارية حول كافة الشؤون املالية واإلدارية، واألعمال واألنشطة اليت  .1
ميارسها إىل الوزارة والتحدق من مطابدة أعمال املركز للنظام وللدوانني، وقرارات وتعليمات الوزارة وذلك 
بشكل دوري كل )6( أشهر. 5. يتوىل الرقابة موظفون من الوزارة يكون هلم حق دخول مدر املركز، 
 .واإلطالع على سجالهتا ودفاترها ووثائدها ومكاتباهتا
 
 

 (مادة )45
تتوىل الوزارة مسؤولية متابعة عمل املركز وفداً ألحكام هذا النظام وللوزارة متابعة نشاط أية مر كز  .1
مبوجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير  ي كل حالة، للتثبت من أن أمواله صرفت  ي سبيل الغرض 
الذي خصصت من أجله، واالداء املهين للعاملني  ي املركز ووفداً ألحكام هذا ونظام. 5. لتنفيذ أحكام 
هذا النظام والدرارات الصادرة مبدتضاه، يكون للموظفني الذين أنيط هبم مهمة الرقابة واإلشراف على 
املركز سلطة الرقابة كل  ي دائرة اختصاصه النوعي واملكين فيما يدع من خمالفات ألحكام هذا النظام 
والتعليمات والدرارات الصادرة تنفيذاً له وحترير احملاضر الالزمة هبا واختاذ اإلجراءات املدررة قانوناً بشأهنا. 
 .6. على املركز متكني الوزارة من تنفيذ هذا الدرار للتثبت من أنه يدوم بأعماله وفق أحكام هذا النظام
 
 

 (مادة )46
ُتشّكل الّلجنة التوجيهية ملراكز محاية املرأة مبوجب هذا الدرار، على أن تكون برئاسة وزارة الشؤون 
االجتماعية وعضوية كل من: - وزارة شؤون املرأة نائباً - ممثلة عن االحتاد العام للمرأة الفلسطينية عضواً  
حمافظة نابلس – مستشار من الشؤون الدانونية  -مدير وحدة محاية األسرة – جهاز الشرطة عضواً   -
عضواً - حمافظة بيت حلم – مستشار من الشؤون الدانونية عضواً - مديرة مركز املرأة لالرشاد الدانوين 
واالجتماعي عضواً - مديرة مركز االرشاد الفلسطيين عضواً - مديرة مجعية املرأة الفلسطينية العاملة عضواً 
 - مدراء مراكز محاية املرأة عضواً 



 
 

 (مادة )44
عّنفة. 5. تدييم  .1 :متارس اللجنة التوجيهية املهام اآلتية

ُ
اقتاح السياسات اخلاصة مبراكز محاية املرأة امل

عمل مراكز محاية املرأة وتددمي التوصيات الالزمة خبصوصها للوزير واجلهات ذات العالقة. 6. دراسة 
احلاالت الصعبة للنساء املعنفات واختاذ الدرارات الالزمة خبصوص هذه احلاالت. 4. اقتاح وتطوير 
برامج اإلرشاد والدعم النفسي اخلاصة باملرأة املعنفة. 9. اقتاح األنظمة الداخلية وأدلة اإلجراءات 
وأنظمة التحويالت مبا يضمن محاية املرأة املعنفة. 1. اقتاح وتطوير الربامج واخلدمات املددمة داخل 
املراكز. 7. ربط كافة مراكز محاية املرأة من خالل شبكة خدمات متكاملة وشاملة، لضمان أفضل 
اخلدمات للمرأة املعنفة. 8. تصنيف املراكز على أساس الفئة العمرية أو مدة اإلقامة أو طبيعة احلاالت 
عنفة. 5. ترفع الّلجنة تداريرها للوزير

ُ
 .امل

 
 

 (مادة )49
تنظم الّلجنة آليات عملها واجتماعاهتا، ومكاهنا، وزماهنا، وكيفية إدراج البنود على جدول  .1
األعمال، من خالل نظام داخلي للجنة ويصادق عليه رئيس اللجنة. 5. تنعدد االجتماعات بدعوة من 
 .رئيس اللجنة، وجيوز لثلث األعضاء الدعوة هلذه االجتماع وفق األصول احملددة بالنظام الداخلي
 
 

 (مادة )41
على املوظفني وكافة العاملني  ي املراكز احلفاظ على سرية املعلومات املتعلدة باملنتفعات وسرية الدرارات 
 .واالجراءات واملعلومات وعدم إفشاءها حتت طائلة املساءلة الدانونية
 
 



 (مادة )47
منوذج تدرير  .3 .منوذج استدبال منتفعة  ي قسم احلماية واإلرشاد. 5. منوذج التسجيل املبدئي .1
اإلشراف الليلي. 4. منوذج مالحظات املرشد املناوب. 9. منوذج فحص طيب. 1. منوذج التدرير 
النفسي. 7. منوذج إقرار وموافدة على دخول مراكز احلماية واإلرشاد. 8. منوذج مغادرة املنتفعة لدسم 
احلماية واإلرشاد  ي املركز دون موافدة املركز. 5. منوذج تسليم املنتفعة إىل الشرطة. 40. منوذج تعهد 
محاية املنتفعة من املركز بعد مغادرهتا. 44. منوذج املتابعة الدانونية للمنتفعة. 45. منوذج تدرير شامل 
للمنتفعة. 46. منوذج خروج منتفعة من قسم احلماية مبوافدة املركز. 44. أية مناذج أخرى يتم التوافق 
 .عليها بني املركز والوزارة
 
 

 (مادة )48
يعد املركز ملف لكل منفعة يتضمن ما يلي: أ. تدري الدخول يتضمن تسليم األمانات واألوراق  .1

الثبوتية وصور شخصية. ب. التدرير النفسي للمنتفعة املديمة  ي املركز وفق النموذج امللحق و املعد لذلك. 
ج. تدرير اجللسات الفردية واجلماعية وفق النموذج امللحق واملعد لذلك. د. تدرير العمل اليومي وفق 
النموذج امللحق واملعد لذلك. ه. التدرير املهين لإلرشاد وفق النموذج امللحق واملعد لذلك. و. تدرير 
حول املراسالت املتعلدة بكل منتفعة على حدا. ز. تدرير صحي لكل منتفعة. ح. تدرير تطور العمل مع 
املنتفعة الصعوبات والتحديات. 5. ينظم املركز السجالت اآلتية: أ. سجل بأمساء املنتفعات املديمات 
وتاريخ التحاقهن وفق النموذج امللحق واملعد لذلك. ب. سجل بأمساء الزوار وفق النموذج امللحق واملعد 
لذلك. ج. سجل بأمساء املتدربني و املتطوعني. د. سجل املكاتبات الرمسية الصادرة والواردة. ه. سجل 
اإلرشاد االجتماعي يبني طبيعة احلاالت وكيفيه التعامل معها. و. السجل املهين لإلرشاد. ز. سجالت 
مالية وحسابيه. ح. سجل املخزن واملوجودات. ط. سجل لطبيعة نشاطات املنتفعات االجتماعية 
والرياضية. ي. أي سجل آخر تدرره الوزارة. 6. جيب على املركز ختم سجالته ودفاتره ومكاتباته باخلتم 
 .الرمسي اخلاص باملركز واملعتمد من قبل الوزارة



 
 

 (مادة )45
 ي حالة خمالفة املركز هلذا النظام يوجه له إنذار خطي من الوزير بضرورة تصويب أوضاع املركز خالل 
 .شهر من تاريخ املخالفة
 
 

 (مادة )90
 ي حال عدم تصويب األوضاع خالل فتة اإلنذار اخلطي يتم إيداف املركز عن العمل مؤقتاً ملدة ال تزيد 
 .عن ثالثة أشهر، بدرار من الوزير وبتنسيب من املديرية
 
 

 (مادة )94
يصدر الوزير قراراً بإغالق املركز وسحب الرخصة منه إذا مل يتم تصويب املخالفات، ويتم إبالغ املدير ة 
 .هبذا الدرار، على أن تعطى مهلة أسبوعني لتأمني املنتفعات  ي مركز آخر
 
 

 (مادة )95
على املراكز واملؤسسات الدائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفداً ألحكامه خالل ستة 
 .أشهر من تاريخ نفاذه
 
 

 (مادة )96
 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام



 
 

 (مادة )94
على مجيع اجلهات املختصه، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 
 .وينشر  ي اجلريدة الرمسية
 

صدر  ي مدينة رام اهل بتاريخ 5044/8/5 ميالدية املوافق 5/ رمضان/ 4465 هجرية سالم فياض 
 رئيس الوزراء

 
 .عن منظومة الدضاء والتشريع  ي فلسطني - املدتفي -، اعداد معهد احلدوق  ي جامعة بريزيت


