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ال�سـرطة الن�سـائية ودورهـا يف حمـاية املـراأة من العنـف

يعترب اجراء  البحوث الإجرائية واحدة من املهام التي يقوم بها مركز املراأة الفل�سطينية للأبحاث والتوثيق بهدف توفري 

املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية تطوير �سيا�سات واإجراءات تنه�ض  الفل�سطينية مبا ميكن  املعلومات املتعلقة بق�سايا املراأة 

باأو�ساع املراأة، وت�ساعدها على تبني برامج ملنا�سرة ق�سايا املراأة ودعمها. كما تهدف هذه الدرا�سات والبحوث اإىل ت�سليط 

ال�سوء على الفجوات القائمة ما بني اجلن�سني يف املجالت املختلفة بهدف ج�سرها و�سول اإىل حتقيق امل�ساواة بينهما.

يف كل عام يعمد املركز اإىل حتديد عدد من املحاور لجراء البحوث، وبناء على درا�سة الحتياجات البحثية قمنا يف عام 

2009 باإجراء جمموعة من الدرا�سات �سمن حموري املراأة والقت�ساد، املراأة والق�سايا ال�سحية والجتماعية. اإ�سافة 

اإىل بع�ض الدرا�سات التي يجد املركز �سرورة لإجراءها �سواء بهدف احل�سول على معلومات، و/ اأو  تطوير �سيا�سات 

واإجراءات تتعلق باملو�سوع قيد الدرا�سة. ولأن مو�سوع مناه�سة العنف �سد املراأة يتطلب دور فاعل من ال�سرطة، وهناك 

توقعات من ال�سرطة الن�سائية قد تلئم اأوتختلف مع الدور الفعلي لل�سرطيات، جاءت درا�سة دور ال�سرطة الن�سائية يف 

حماية املراأة الفل�سطينية من العنف والتي قامت باإعدادها املحامية خديجة ح�سني ن�سر. 

مت اإجراء هذه الدرا�سة بهدف التعرف على موا�سفات ال�سرطيات ب�سكل عام يف جمتمع ال�سرطة الفل�سطينية، والإطار 

اإىل  اإ�سافة  ن�ساء �سرطيات يف جمتمع حمافظ.  تواجههن كونهن  التي قد  والإ�سكاليات  الذي ينظم عملهن  القانوين 

فح�ض مدى �سحة الفر�سية التي تدعي باأن وجود الن�ساء يف ال�سرطة �سيحد من العنف اأو ي�ساعد امل�ستكيات مبني على 

ت�سور اأن املراأة اأقدر على تفهم حاجات املراأة والتعاطف معها، وقدرة الن�ساء ال�سرطيات على التاأثري عند اأ�سحاب 

القرار للقيام ب�سن القوانني والإجراءات التي تزيد من اإمكانيات حماية املراأة. 

ال�سوء، بدءا  الدرا�سة اىل حيز  بال�سكر اجلزيل لكل من �ساهم باخراج هذه  نتقدم  اأن  اإل  ي�سعنا يف هذا املجال  ول 

من املحامية اأ. خديجة ح�سني ن�سر، كما نتقدم بال�سكر اإىل ال�سيدة مها اأبو دية التي قامب م�سكورة مبراجعتها. وكل 

ال�سكر اإىل اللواء حازم عطاهلل مدير عام ال�سرطة الفل�سطينية، واملوظفني واملوظفات يف اجلهاز لتعاون الذي بذلوه 

خلل املقابلت وتقدمي البيانات ال�سرورية للدرا�سة. ونخ�ض بالذكر كل من العميد جهاد امل�سيمي/ نائب مدير عام 

ال�سرطة، العميد فواز داوود/ م�ساعد مدير عام ال�سرطة لل�سوؤون املالية والإدارية، العميد �سمهود/ م�ساعد مدير عام 

ال�سرطة لإدارة التخطيط والبحوث، العقيد عبد اجلبار برقان/ مدير اإدارة حماية الأ�سرة �سابقا/ مدير اإدارة مكافحة 

املخدرات حاليا، العقيد املتقاعد فاطمة برناوي/ ال�سرطية الأوىل يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الرائد وفاء 

معمر/ مديرة اإدارة حماية الأ�سرة، نقيب اإميان �سلمة/ مديرة مركز حماية الأ�سرة - بيت حلم، الرائد نداء حنني/ 

خبرية �سري، النقيب نهلة راجح/ اإدارة التدريب. وال�سكر مو�سول اإىل من�سقة البحث يف مركز املراأة للأبحاث والتوثيق 

الباحثة �سرين ع�ساف ملتابعتها احلثيثة والدقيقة للبحث يف مراحله املختلفة.  

اأن يتم التعامل باإيجابية مع التو�سيات التي خرجت بها الدرا�سة، وب�سكل خا�ض تعزيز دور ال�سرطة ب�سكل  كلنا اأمل 

عام وال�سرطيات ب�سكل خا�ض يف حماية الن�ساء املعنفات، وا�ستهداف كادر ال�سرطة ذكورا واإناثا يف برامج التدريب 

الجتماعي،  والنوع  الإن�سان  حقوق  وق�سايا  اجلرمية،  �سحايا  وحقوق  اجلنائية،  العدالة  مببادئ  والتاأهيللتعريفهم 

والقوانني الوطنية التي تتقاطع مع حقوق الن�ساء �سحايا العنف. كما ناأمل اأن تكون هذه الدرا�سة حافزا لتطوير درا�سات 

اأكرث عمقا يف امل�ستقبل.  

زهرية كمال

مديرة مركز املراأة الفل�صطينية للأبحاث والتوثيق
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ال�سـرطة الن�سـائية ودورهـا يف حمـاية املـراأة من العنـف

امللخ�ص التنفيذي 

تقدم هذه الدرا�سة �سورة حول دور ال�سرطة الن�سائية يف حماية املراأة من العنف، وت�ستعر�ض ابتداء و�سعية 

ال�سرطة الن�سائية يف جهاز ال�سرطة ب�سفتها فئة �سغرية العدد، وباعتبار اأن ال�سرطة هي منطقة عمل الذكور 

بالدرجة الأوىل.

يت�سح من نتائج الدرا�سة انه رغم قلة عدد ال�سرطيات فاإنهن يتواجدن يف خمتلف جمالت العمل ال�سرطي، 

ويتم تكليفهن بق�سايا العنف املمار�ض �سد الن�ساء على اختلف م�سمياتهن ورتبهن الوظيفية، ا�ستنادا لكونهن 

ن�ساء تارة، وا�ستنادا لو�سفهن الوظيفي تارة اأخرى.

اأثناء تعاملهن مع ق�سايا العنف �سد املراأة، حيث يوؤمل  من هنا يربز الدور الهام الذي تقوم به ال�سرطيات 

ال�سحايا  الن�ساء  واإر�ساد  توعية  ويف  الن�ساء،  قتل  جرائم  من  احلد  يف  وي�ساهمن  احلماية،  بتوفري  يقمن  اأن 

حلقوقهن الواردة يف القانون.

ك�سفت الدرا�سة افتقار ن�سبة ل باأ�ض بها من ال�سرطيات اإىل الوعي واملعرفة بحقوقهن الوظيفية، وبال�سيا�سات 

والإجراءات الناظمة لعملهن، وبالإجراءات التي تعالج مو�سوع العنف �سد املراأة، الأمر الذي يتطلب توفري 

والت�سريعات  ال�سيا�سات  اإىل �سرورة تغيري وتعديل يف  اإ�سافة  املتعلقة،  املوا�سيع  والتدريب يف  التوعية  برامج 

املتعلقة بالعنف �سد املراأة.

بحثية  ا�ستمارة  ت�سميم  مت  حيث  والكيفي،  الكمي  البحث  منهجي  اعتماد  مت  الدرا�سة  هذه  اإعداد  �سبيل  يف 

الن�سائية، وعلى توجهاتها،  ال�سرطة  واقع عمل  التعرف على  ت�ساعد يف  التي  الأ�سئلة  العديد من  ت�ستمل على 

وعلى دورها يف جمال توفري احلماية للن�ساء املعنفات. اإ�سافة اإىل اعتماد املنهج الكيفي للتثبت والتحقق من 

الدرا�سة  مو�سوع  ومت فح�ض  اأعله،  بامل�سوحات  املتعلقة  التحليلية  اإىل اجلزئية  اإ�سافة  الكمي،  املنهج  نتائج 

كيفيا لتحليل م�سمون الت�سريعات والقرارات والتعليمات الناظمة لعمل ال�سرطة الن�سائية، ودورها يف حماية 

املراأة من العنف.

تتكون هذه الدرا�سة من مقدمة واأربعة مباحث. تتناول املقدمة تو�سيحا لأهداف الدرا�سة، واأهميتها، والفر�سية 

التي تناق�سها. يتناول املبحث الأول تو�سيحا ملنهجية الدرا�سة، والعينة البحثية لكل من البحث الكمي والبحث 

الكيفي، ومعاجلة خل�سائ�ض عينة البحث الكمي، واملعاجلة الإح�سائية لل�ستمارة البحثية، ويتاألف املبحث 

الثاين من عبور للأدبيات وتاأطري تاريخي نظري . كما يتناول املبحث الثالث الإطار الت�سريعي وال�سيا�ساتي 

الناظمة  والقوانني  واللتزامات،  للحقوق  الناظمة  القوانني  من:  ويتاألف  الن�سائية،  ال�سرطة  لعمل  الناظم 

املتعلق  الق�سم  ويتاألف  لعملهن.  الناظمة  للت�سريعات  ال�سرطيات  يت�سمن فح�سا ملعرفة  ال�سرطة،كما  لهيكلية 

على خريطة  وو�سعهن  الن�سائية،  ال�سرطة  تطور  ملراحل  الن�سائية عر�سا  ال�سرطة  بعمل  املتعلقة  بال�سيا�سات 

ال�سرطة والأو�ساع الوظيفية لل�سرطيات وال�ستخل�سات وال�ستنتاجات املتعلقة بهذا املبحث.

ويتطرق املبحث الرابع اإىل �سيا�سات ال�سرطة يف التعامل مع ق�سايا العنف �سد املراأة، حيث يتناول �سيا�سات 



8

ال�سرطة يف التعامل مع �سحايا اجلرمية، و�سيا�سات ال�سرطة يف حماية املراأة املعنفة، كما يقدم عر�سا لإدارة 

حماية الأ�سرة والعنف �سد املراأة، ويفح�ض طبيعة تعامل ال�سرطيات وتوجهاتهن اإزاء العنف �سد املراأة، ويقدم 

ال�ستخل�سات وال�ستنتاجات املتعلقة بهذا املبحث. اإ�سافة اإىل قائمة املراجع، وملحق الدرا�سة.

مـقـدمـة الدرا�ســة

يعترب مو�سوع املراأة يف الأجهزة املنفذة للقانون، واحدا من املو�سوعات التي مل جتد الهتمام الكايف �سواء من 

قبل الباحثني يف ق�سايا النوع الجتماعي، اأو الباحثني يف موا�سيع العدالة اجلنائية.

ينبع الهتمام بدرا�سة و�سع املراأة يف الأجهزة املنفذة للقانون، وحتديدا و�سع املراأة يف ال�سرطة، ذلك اأن هذه 

ن�سيج  تتخلل  تزال  التي ل  الذكورية  للثقافة  وفقا  الأوىل، وذلك  بالدرجة  الرجل  »اإل وظيفة  اإن هي  الوظيفة 

الفئة،  لهذه  الوظيفية  الأو�ساع  لدرا�سة  اأكرث  احلاجة  تظهر  وبالتايل  ال�سرقي«)الب�سيوين،2005(،  املجتمع 

والت�سريعات املحددة لها، ودور هذه الفئة يف جمال حماية الن�ساء املعنفات. 

و�ستتطرق  الذكور،  ال�سرطة  اأفراد  بعدد  قيا�سا  بو�سفهن جمموعة �سغرية  ال�سرطيات،  الدرا�سة  تتناول هذه 

يتم  ثم  ال�سرطة،  يف  كن�ساء  عملهن  تواجه  التي  والإ�سكالت  بزملئهن،  تربطهن  التي  العلقات  طبيعة  اإىل 

اأ�سيلة، يف حماولة لتطوير واقعهن الوظيفي،  اإليه البحث من معرفة اأمربيقية  حتليل وا�ستخل�ض ما تو�سل 

وال�ستفادة من وجودهن يف �سمان �سلمة الإجراءات القانونية وتطوير ال�سيا�سات املتعلقة بالعنف �سد املراأة. 

مع  تعاملها  ال�سرطة يف  يتبعها جهاز  التي  الإجراءات  بتقدمي �سورة عن  الدرا�سة  تهتم هذه  اآخر  من جانب 

الن�ساء املعنفات، ومدى ا�ستفادة هذا اجلهاز من وجود العن�سر ال�سرطي الن�سوي يف هذا املجال.

اأهـداف الدرا�ســة

اأجل  الفل�سطينية للأبحاث والتوثيق من  التي يبذلها مركز املراأة  اإطار اجلهود  اإعداد هذه الدرا�سة يف  ياأتي 

بال�سرطة  املتعلقة  املعرفة  تقدمي  اإىل  تهدف  و�سفية  درا�سة  وهي  املختلفة،   عملهن  مواقع  يف  الن�ساء  متكني 

ال�سيا�سات  بها،  ي�سطلعن  التي  والأدوار  املهام  لل�سرطيات،  الوظيفي  الواقع  الفل�سطينية، من حيث  الن�سائية 

الفجوات  اأهم  على  الوقوف  العنف،  من  املراأة  حماية  يف  دورهن  الوظيفي،  واقعهن  ت�سكل  التي  والقرارات 

والتحديات التي تعيق عمل هذه الفئة يف �سبيل اخلروج بنتائج وتو�سيات متكن ال�سلطة الوطنية من بناء وتعزيز 

�سيا�سات وا�سرتاتيجيات داعمة لدور ال�سرطة الن�سائية، وتو�سيات تتعلق بتعزيز دورها يف جمال حماية املراأة 

من العنف، وتقدم يف الوقت ذاته ت�سورات كافية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين املخت�سة يف جمالت التدخل.

اأهميـة الدرا�ســة 

ودورها،  املراأة  و�سع  على  التعرف  ال�سروري  من  ي�سبح  العمل،  يف  جديدة  جمالت  اإىل  املراأة  و�سول  مع 

والت�سريعات وال�سيا�سات التي تخ�سع لها، ومدى تاأثري وجود املراأة يف تلك املجالت. يف درا�ستنا هذه، تربز 
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تعزز حماية  التي  الإجراءات  تطبيق  �سمان  ال�سرطية يف  بدور  ارتباطها  �سياق  املعرفة يف  تلك  توفري  اأهمية 

ال�سحايا الن�ساء وهن يف نزاع مع القانون.  كما تربز اأهمية هذه الدرا�سة يف ظل ا�ستجابة ال�سرطة للمطالبات 

املوؤ�س�ساتية بتخ�سي�ض �سرطة ن�سائية للتعامل مع الن�ساء اللواتي يلجاأن اإىل ال�سرطة، طلبا للحماية من العنف 

املمار�ض �سدهن، وتلبية للتوجهات احلديثة يف علم �سحايا اجلرمية، والعدالة اجلنائية، لإ�سراك ال�سرطيات 

يف عملية احلد من العنف املمار�ض �سد املراأة، وتعزيز دورهن يف جمال احلماية. 

فر�سيـة الدرا�ســة

ل تاأخذ هذه الدرا�سة بفر�سية اأن وجود �سرطة ن�سائية ي�ساهم يف توفري احلماية للن�ساء املعنفات، واىل جلوء 

عدد اأكرب من الن�ساء املعنفات اإىل ال�سرطة، ول تفرت�ض اأي�سا اأن وجود ال�سرطيات �سرط �سروري لتح�سني 

و�سع الن�ساء املعنفات، بل تهدف اإىل درا�سة اأحوال ال�سرطيات ب�سكل عام يف جمتمع ال�سرطة الفل�سطينية، 

والإطار القانوين الذي ينظم عملهن، والإ�سكاليات التي قد تواجههن ب�سبب كونهن ن�ساء يف جمال عمل ظل 

حكرا فرتات طويلة على الرجال، واإمكانية ال�ستفادة من وجودهن يف جمال تعزيز حماية الن�ساء اللواتي هن 

يف نزاع مع القانون.

اأق�سـام الدرا�ســة

تتكون هذه الدرا�سة من مقدمة واأربعة مباحث. تتناول املقدمة تو�سيحا لأهداف الدرا�سة، واأهميتها، والفر�سية 

التي تناق�سها. يتناول املبحث الأول تو�سيحا ملنهجية الدرا�سة، والعينة البحثية لكل من البحث الكمي والبحث 

الكيفي، ومعاجلة خل�سائ�ض عينة البحث الكمي، واملعاجلة الإح�سائية لل�ستمارة البحثية. 

الإطار  الثالث  املبحث  ويتناول  نظريا.  تاريخيا  وتاأطريا  للأدبيات  عبور  من  الثاين  املبحث  يتاألف  حني  يف 

الت�سريعي وال�سيا�ساتي الناظم لعمل ال�سرطة الن�سائية، ويتاألف من: القوانني الناظمة للحقوق واللتزامات، 

والقوانني الناظمة لهيكلية ال�سرطة،كما يت�سمن فح�سا ملعرفة ال�سرطيات للت�سريعات الناظمة لعملهن. ويتاألف 

الق�سم املتعلق بال�سيا�سات املتعلقة بعمل ال�سرطة الن�سائية عر�سا ملراحل تطور ال�سرطة الن�سائية، وو�سعهن 

على خريطة ال�سرطة والأو�ساع الوظيفية لل�سرطيات وال�ستخل�سات وال�ستنتاجات املتعلقة بهذا املبحث.

ويتطرق املبحث الرابع اإىل �سيا�سات ال�سرطة يف التعامل مع ق�سايا العنف �سد املراأة، حيث يتناول �سيا�سات 

ال�سرطة يف التعامل مع �سحايا اجلرمية، و�سيا�سات ال�سرطة يف حماية املراأة املعنفة، كما يقدم عر�سا لإدارة 

حماية الأ�سرة والعنف �سد املراأة، ويفح�ض طبيعة تعامل ال�سرطيات وتوجهاتهن اإزاء العنف �سد املراأة، ويقدم 

ال�ستخل�سات وال�ستنتاجات املتعلقة بهذا املبحث. اإ�سافة اإىل قائمة املراجع، وملحق الدرا�سة.
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املبحث الأول: منهجية الدرا�سة

الن�سائية ودورها يف  ال�سرطة  تتناول مو�سوع  التي  املحلية  والعربية، وندرة امل�سادر  العاملية  الأدبيات  قلة  مع 

ا�ستمارة  للن�ساء املعنفات، فاإن املنهج امل�ستخدم يجمع بني الكمي والكيفي، حيث مت ت�سميم  توفري احلماية 

بحثية ت�ستمل على العديد من الأ�سئلة التي ت�ساعد يف التعرف على واقع عمل ال�سرطة الن�سائية، وعلى توجهاتها، 

وعلى دورها يف جمال توفري احلماية للن�ساء املعنفات. اإ�سافة اإىل اعتماد املنهج الكيفي للتثبت والتحقق من 

نتائج املنهج الكمي، وللو�سول اإىل معرفة متعمقة مبو�سوع البحث، ولإعطاء م�ساحة اكرب للمبحوثات يف التعبري 

بلغتهن اخلا�سة، دون التقيد باإجابات حمددة ومغلقة.

اإ�سافة اإىل اجلزئية التحليلية املتعلقة بامل�سوحات اأعله، �سيتم فح�ض مو�سوع الدرا�سة كيفيا لتحليل م�سمون 

الت�سريعات والقرارات والتعليمات الناظمة لعمل ال�سرطة الن�سائية، ودورها يف حماية املراأة من العنف.

جمتمع البحث: جهاز ال�سرطة الفل�سطيني يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة يف حمافظات ال�سفة الغربية املوؤلف 

من 7000 �سرطي و�سرطية.

جمتمع العينة: عينة ممثلة من ال�سرطيات العاملت يف جهاز ال�سرطة يف حمافظات ال�سفة الغربية، والبالغ 

عددهن )263( �سرطية على اختلف رتبهن الع�سكرية1 ) مرفق رقم 1(.

عينة الدرا�سة

عينة البحث الكيفي

مت اختيار ال�سرطيات املبحوثات بناء على اأ�سا�ض ق�سدي ) عينة ق�سدية(، حيث تكونت عينة البحث الكيفي 

من ت�سعة �سرطيات. ثلثة منهن من اأوائل ال�سرطيات اللواتي انخرطن يف العمل ال�سرطي، وثلثة �سرطيات 

يحملن اأعلى الرتب ال�سرطية، وثلثة �سرطيات يحملن رتبة �سابط �سف، كما مت مراعاة اأن يكون هناك تنوع 

يف املهام التي تقوم بها هوؤلء ال�سرطيات.

على  ذلك  مت  حيث  نابل�ض.  طوبا�ض،  قلقيلية،  حلم،  بيت  اهلل،  رام  من:  كل  يف  املعمقة  املقابلت  اإجراء  مت 

مرحلتني، الأوىل �سابقة لإجراء ظهور نتائج البحث الكمي، والثانية لحقة لنتائج املنهج الكمي، وذلك لغاية 

التو�سل اإىل فهم اأعمق لنتائج البحث الكمي.

مت اإجراء املقابلت يف الفرتة الزمنية كانون الأول/2008 - اأيار/2009. ا�ستعنت يف اإجراء بع�ض املقابلت 

بباحثة ميدانية يف مناطق قلقيلية وطوبا�ض، كما مت اإجراء جزء اآخر من املقابلت بوا�سطة الت�سال التليفوين 

وذلك نتيجة ال�ستحالة يف اإجراء املقابلة وجاهيا.

  مت ا�ستثناء ال�سرطة الن�سائية يف قطاع غزة  نظرا للأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية التي �سادت القطاع منذ احل�سم الع�سكري حلركة حما�ض، حيث مت اإن�ساء 
1

�سرطة ن�سائية تابعة حلركة حما�ض، جمهولة العدد واملهام، وتوؤدي مهامها ب�سورة غري من�سجمة مع اأحكام القانون، كما مت ت�سريح اأفراد ال�سرطة التي 

كانت تزاول اأعمالها قبل احل�سم الع�سكري.
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عينة البحث الكمي

110 �سرطية يعملن يف خمتلف مراكز ال�سرطة  مت اختيار عينة البحث الكمي ع�سوائيا، حيث �سملت العينة 

يف كافة حمافظات ال�سفة الغربية )حمافظة رام اهلل والبرية، حمافظة بيت حلم، حمافظة نابل�ض، حمافظة 

�سلفيت، حمافظة اخلليل، حمافظة جنني، حمافظة قلقيلية، حمافظة طولكرم، حمافظة القد�ض، حمافظة 

طوبا�ض، حمافظة اأريحا( يف جمالت عمل ومهام ويحملن رتب ع�سكرية خمتلفة،  مت تعبئة منوذج ال�ستمارة 

خلل الن�سف الأول من �سهر كانون ثاين 2009.

املعاجلة الإح�صائية

متت املعاجلة الإح�سائية اللزمة للبيانات با�ستخراج الإعداد والن�سب املئوية، وذلك با�ستخدام برنامج حتليل 

.)SPSS( الرزم الإح�سائية

اخل�صائ�ص الدميغرافية لعينة امل�صح الكمي

تهدف هذه اجلزئية اإىل ا�ستعرا�ض اأهم اخل�سائ�ض الدميغرافية لعينة الدرا�سة، ور�سم �سورة متكاملة للعينة 

من حيث: احلالة الجتماعية، الفئة العمرية، عدد الأطفال، مكان الإقامة، التح�سيل الدرا�سي، تتمثل اأهم 

اخل�سائ�ض الدميغرافية لل�سرطيات عينة الدرا�سة فيما يلي )مرفق رقم 2(:

من حيث متغري احلالة الجتماعية: اأظهرت النتائج اأن الفروقات ي�سرية بني ن�سبة ال�سرطيات  العزباوات  1 .

من  الن�ساء  الزواجية  احلالة  متنع  مل  حيث   ،)46.4%( املتزوجات  ال�سرطيات  ون�سبة   ،)49.1%(

النخراط يف ال�سرطة، ومل تقف مهام العمل ال�سرطي عائقا اأمام الن�ساء املتزوحات، حيث تبني نتيجة 

اإىل  الدخول  على  بت�سجيعهن  اأزواجهن  لعب  املتزوجات  ال�سرطيات  من  ي�سري  اأن جزءًا غري  املقابلت 

ال�سرطة، وجزءًا اآخر منهن تزوج اأثناء عمله بالعمل ال�سرطي.  

الفرتة  �سمن  ال�سرطيات  من  الأكرب  الن�سبة  تركيز  اأن  العمر  متغري  نتائج  اأظهرت  العمر:  متغري  من حيث  2 .

40 �سنة، حيث بلغت الن�سبة )%50.9( يف الوقت نف�سه بلغت ن�سبة ال�سرطيات   - العمرية الواقعة بني  31 

اللواتي التحقن بالعمل ال�سرطي منذ ما يزيد على ع�سرة �سنوات )%42.7( وهذا يعني اأن هذه الن�سبة من 

ال�سرطيات بداأن العمل ال�سرطي وهن يف الع�سرينات من العمر. بينما بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ترتاوح 

اأعمارهن بني 30-21 �سنة )%21.2( يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي تقل اأعمارهن عن الع�سرين 

�سنة )%10.0( وبلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي تزيد اأعمارهن عن 40 �سنة )%10.9( )مرفق رقم 3(.

وفيما يت�سل مبتغري عدد الأطفال: اأظهرت النتائج املتعلقة مبتغري عدد الأطفال اأن العمل ال�سرطي ل  3 .

يعيق الن�ساء عن دورهن الإجنابي، حيث اأن ن�سبة كبرية من ال�سرطيات لديهن اأكرث من طفل واحد، حيث 

بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي لديهن من 1 طفل- 3 اأطفال )%72.1(، وبلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي 

6 اأطفال )%25.6( يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي لديهن اأطفال تزيد اأعمارهم   - لديهن 4 

عن 6 �سنوات )2.3%(. 
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من حيث متغري مكان ال�سكن: اأظهرت النتائج اأن الغالبية العظمى من ال�سرطيات ت�سكن يف حمافظة بيت  4 .

حلم )%17.3(، تلتها ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ي�سكن يف حمافظة نابل�ض ) %16.4( وت�ساوت ن�سبة 

اللواتي ي�سكن يف حمافظة اأريحا مع ال�سرطيات اللواتي ي�سكن يف حمافظة اخلليل )%13.6(، بينما 

بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ي�سكن يف حمافظة رام اهلل )%11.8(، وبلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي 

ي�سكن يف حمافظة طولكرم  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  وت�ساوت  �سلفيت )9.1%(،  ي�سكن يف حمافظة 

ن�سبة  بلغت  ن�سبتهن )%3.6(، يف حني  فبلغت  اأما يف حمافظة طوبا�ض  بلغت )5.5%(  وجنني حيث 

اللواتي ي�سكن يف حمافظة  اأقل ن�سبة لل�سرطيات  اللواتي ي�سكن يف حمافظة قلقيلية )%2.7(، وبلغت 

القد�ض)9.%(.

وفيما يتعلق مبتغري التح�سيل الدرا�سي: اأظهرت النتائج اأن ن�سبة كبرية من ال�سرطيات اللواتي يحملن  5 .

موؤهل الثانوية العامة )%60(، حيث اأن نظام اللتحاق بال�سرطة يتيح حلملة ال�سهادة الثانوية العامة 

الدخول يف ال�سرطة، دون التقيد بال�سهادة اجلامعية الأوىل، نظرا لوجود العديد من املهام ال�سرطية التي 

ل تتطلب موؤهلت جامعية، وتلتها ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يحملن �سهادة البكالوريو�ض )%23.1(، واأما 

ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يحملن �سهادة الدبلوم فقد بلغت)%14.8(، يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات 

اللواتي يحملن �سهادة املاج�ستري)1.9%(.
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املبحث الثاين: عبور للأدبيات وتاأطري تاريخي- نظري

عامليا

تاريخيا، اقت�سرت مهمة احلماية والدفاع عن الأمن على الرجال، وحتديدا املقاتلني منهم، وهذا يعود اإىل 

الدور الذي على اأ�سا�سه مت اإن�ساء الأجهزة الأمنية الداعمة لعمل ال�سلطة. 

بداأت التوجهات احلديثة باإدماج الن�ساء يف جهاز ال�سرطة بت�سغيلهن- بداية- ك�سجانات يف �سجون الن�ساء، 

وذلك يف عام 1845 يف مدينة نيويورك، ومت لحقا ال�ستفادة منهن يف اإطار العمل املكتبي والإداري، وكاأفراد 

.)Barlow & Barlow، 2000( م�ساندين وداعمني لعمل الذكور يف جهاز ال�سرطة

اللمرئي  العمل  من  انتقالها  مبعنى  ال�سارع،  اإىل  خروجها  لدى  الن�سائية  ال�سرطة  عمل  يف  حتول  اأول  متثل 

 Barlow & Barlow،( ال�سرطيات  الن�ساء  اأوىل  1900، حيث ظهرت  بولندا عام  املرئي يف  العمل  اإىل 

انخراط  ن�سبة  اأخذت   1918 عام  منذ  الأوروبية.  الدول  وبقية  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وتلتها   ،)2000
الن�ساء الأوروبيات والأمريكيات يف الرتفاع، وغلب على مهامهن طابع العمل الجتماعي والأ�سري.

رغم تزايد انخراط املراأة يف اأجهزة ال�سرطة يف الوليات املتحدة واأوروبا، اإل اأن الواقع الوظيفي لتلك الن�ساء 

كان ينم عن �سيا�سات التمييز والإق�ساء، فمن جهة كانت هوؤلء ال�سرطيات منعزلت، واأدوارهن مقت�سرة على 

دعم اأفراد ال�سرطة من الذكور، والقيام بالتعامل مع الق�سايا التي تكون فيها املراأة يف حالة نزاع مع القانون، من 

 Butlerجهة اأخرى كانت تلك الن�ساء يتقا�سني اأجرا اأقل مما يتقا�ساه زملوؤهن الذكور يف العمل. وت�ستعر�ض

يف مقالتها فداحة التمييز الذي تعر�ست له ال�سرطيات يف نيوزلندا يف اأربعينات وخم�سينات القرن املن�سرم؛ 

حيث كانت اأجورهن اقل بن�سبة %87 من اأجور زملئهن الذكور. ناهيك عن اأنه مت ا�ستثناء ال�سرطيات يف اأول 

.)Butler & Winfee، 2003( 1948 ت�سريع ي�سمن الأجر املت�ساوي يف نيوزلندا يف عام

وحول الدور املتوقع من اإدماج املراأة يف اخلدمة ال�سرطية، وما ميكن اأن حتققه املراأة يف هذا املجال من متكني 

ذاتي ب�سفتها فاعلة يف جمال التاأثري يف البنى وال�سيا�سات، وحتويل هذه البنى اإىل بيئة داعمة حلماية املراأة 

التي هي يف نزاع مع القانون )Garcia، 2003( يربز النقا�ض حول درا�سة الختلف بني اأداء الذكور واأداء 

الإناث من اأفراد ال�سرطة، اإذ يتوقع من ال�سرطة الن�سائية اأن تكون فاعلة يف الق�سايا املتعلقة باملراأة والأ�سرة 

والأطفال واجلانحني. 

اأو  العاديني،  املجتمع  اأفراد  اأو  واملهتمني،  الأكادمييني  على  تقت�سر  الن�سائية، مل  ال�سرطة  لعمل  النظرة  هذه 

 - )Mary Hamilton( م�سوؤويل ال�سرطة من الذكور، بل �سملت اأي�سا ال�سرطيات الإناث، حيث اعتربت

وهي اأول امراأة تعينت �سرطية يف عام 1918 يف مدينة نيويورك- اأن دورها ك�سرطية يقت�سر على احلماية 

والوقاية، وهي تعتقد اأن هذا الدور هو الأن�سب لل�سرطيات الن�ساء، فاملراأة ال�سرطية  يف جهاز ال�سرطة  متثل 

التي  الق�سايا  اأعلى يف  باإن�سانية  التعامل  اأقدر على  واأمومتها  بف�سل غرائزها  الأ�سرية، وهي  الأم يف احلياة 
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.)Balkin، 1988( تخ�ض الأ�سرة واملراأة والأطفال واجلانحني

ناق�ست الن�سويات النظرة ال�سابقة لدور ال�سرطة الن�سائية، وربطتها يف اإطار النظرة املجتمعية لعمل املراأة، 

املهام  وتبقى  العام،  بالف�ساء  املتعلقة  املهام  بالرجل  يناط  حيث  اجلن�سني،  بني  العمل  تق�سيم  عن  والناجتة 

املرتبطة بالف�ساء اخلا�ض منوطة باملراأة. وتعترب )Garica( اأن هذا التوجه املوؤ�س�ض على تق�سيم الن�ساطات 

واملهام التي ت�سلح لل�سرطيات اأو الن�ساء فقط ، مت اإثارته ونقا�سه، ومت انتقاده من قبل العديد من الن�سويات، 

هذا  اأفرزت  البطريركية  الهيمنة  اأن  الن�سويات  وتعتقد  اجلن�سني.  بني  العمل  تق�سيم  يف  الفروق  حللن  حني 

التحديد للأدوار بني اجلن�سني، وان الطريق اإىل م�ساواة املراأة بالرجل وحتررها ي�ستوجب ك�سر احلاجز بني 

.)Garcia، 2003(العام واخلا�ض والتحول اإىل الأطر واملجالت التي يعمل بها اجلن�سني دومنا متييز

اعترب Heindensohn اأن عمل ال�سرطة الن�سائية يتدرج عرب ثلثة مراحل، املرحلة الأوىل: قيام ال�سرطيات 

والأطفال  الأخريات  الن�ساء  حماية  يف  دورهن  وي�سمل  املختلفة،  الأخلقية  للمعايري  امل�سححات  دور  بلعب 

وامل�سردين، ومتيز هذا الدور برتكيز وظائف ال�سرطيات كمراقبات لل�سرطة اأو ك�سجانات. ويف املرحلة الثانية 

تركزت مهام ال�سرطيات على الأعمال املكتبية الروتينية املختلفة ب�سفتها الأبرع فيها. اأما يف املرحلة الثالثة 

وعقب احلرب العاملية الثانية تو�سعت م�ساركة الن�ساء تدريجيا يف ال�سرطة، وتو�سع نطاق مهامها ب�سكل كبري 

.)Heindensohn،  1992(

ال�سرطيات  الن�ساء  لإدماج  منوذج  ببناء   1997 عام   )Brown( قام  ال�سابق  التاريخي  التتبع  اإىل  اإ�سافة 

الن�سائية يف دول  ال�سرطة  ال�سرطة مرورا ب�ست مراحل خمتلفة من خلل ملحظاته وتتبعه مل�سار  يف جهاز 

عديدة، وهذه املراحل هي: املرحلة الأوىل: الدخول اإىل جهاز ال�سرطة )Entry( املرحلة الثانية: الدور املحدد 

واملنف�سل لل�سرطيات عن زملئهن الذكور )Separated restricted role( املرحلة الثالثة: الدمج، مبعنى 

اإدماج ال�سرطيات يف جهاز ال�سرطة ب�سكل فاعل املرحلة الرابعة: النطلق )take off( املرحلة اخلام�سة: 

الإ�سلح )reform( املرحلة ال�ساد�سة: التفوق )tip-over( ولحظ اأي�سا الفروقات بني الدول ذاتها يف 

تبنيها ل�سيا�سات تدعم ال�سرطيات يف كل مرحلة من هذه املراحل ، واعترب براون اأن الفروقات والتمييز الذي 

تتعر�ض له الن�ساء يف ال�سرطة يختفي يف املرحلة الأخرية التي تتحقق حني ت�سكل الن�ساء ال�سرطيات ما ن�سبته 

.)Natarjan، 2001( 25 على الأقل من جمموع قوات ال�سرطة%

ال�سرطيات يف  الن�ساء  اأو�ساع  اأداة حتليلية، ميكننا ا�ستخدامها لتحليل  ال�سالفي الذكر  النموذجان  لنا  يقدم 

اأماكن خمتلفة من العامل. الأمر اللفت اأنه ويف املرحلة الأوىل لنخراط الن�ساء يف ال�سرطة، اأ�سندت اإليهن 

املهمات التي تتعلق بالن�ساء والأ�سرة، دون ا�ستثناءات يف اأي من الدول التي متت درا�ستها. ويبدو انه كان هناك 

نوع من الثقافة املتواطئة يف موؤ�س�سة ال�سرطة تهدف اإىل �سبط دور هوؤلء الن�ساء من خلل نوع اخلطاب املوجه 

اإليهن.

ويف معر�ض ر�سد وحتليل خطابات املوؤ�س�سة ال�سرطية التي رافقت دخول الن�ساء اإىل اأجهزة ال�سرطة الأوروبية 

والأمريكية، قام عدد من الباحثني بر�سد اخلطابات التي وجهتها موؤ�س�سة ال�سرطة للن�ساء ال�سرطيات، فهن 

يبالغن يف و�سع  اأو  األ يظهرن مفاتنهن  اأن يت�سرفن »برجولة« ويجب  يتوقع منهن، بل ويتوجب عليهن  اإناث 
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مع  اأنهن” اإناث” يعملن  اإىل  متنبهات  يكن  اأن  عليهن  ويجب  الأنثوية،  هويتهن  اإبراز  اأو  التجميل،  م�ساحيق 

العديد من الرجال؛ لذا يجب اأن يتوقعن اأن يتم التحر�ض بهن اأو م�سايقتهن من قبل زملئهم من ال�سرطة 

الذكور، اإ�سافة اإىل ذلك فقد مت تنبيه ال�سرطيات اإىل اأن “ احرتام اأنوثتهن” �سي�ساعدهن يف ك�سب احرتام 

.)Bell، 1982( املوؤ�س�سة ويف حماية اأنف�سهن

وتقدمي اخلدمات  الجتماعي  ال�سلوك  املجتمع، و�سبط  بال�سيطرة على  يتمثل  ال�سرطة  دور  اأن  الرغم من   على 

احلمائية والوقائية، اإل اأن املوؤ�س�سة ال�سرطية تعاملت تقليديا مع الق�سايا املرتبطة بالعنف املمار�ض �سد الن�ساء اأو 

الأطفال، وكاأنها لي�ست »جرائم حقيقية«، وبالتايل تعاملت معها باعتبارها اقل اأهمية من اجلرائم الأخرى. ونتج 

عن هذه النظرة التقليدية اإ�سناد جرائم احليز اخلا�ض اإىل الن�ساء بو�سفها امتدادا لدورهن الطبيعي، بينما اهتم 

.)Garicia، 2003( اأفراد ال�سرطة الذكور باجلرائم التي حتدث يف احليز العام بو�سفها ذات اأولوية اأعلى

ك�سفت الأدبيات عن ال�سيا�سات التي تبنتها الدول يف �سبيل الرتقاء بدور ال�سرطيات، والق�ساء على دونيتهن 

يف جهاز ال�سرطة، وذلك �سمن م�ساعي الدول ملزيد من امل�ساواة بني اجلن�سني، عرب تطبيق �سيا�سات تهدف 

اإىل زيادة انخراط الن�ساء يف جهاز ال�سرطة وتنوع اأدوارهن، وعدم اقت�ساره على الأدوار التقليدية املرتبطة 

بالأ�سرة والن�ساء، بحيث يكون الرتكيز على وجود العن�سر الن�سائي ب�سكل اأ�سا�سي يف اأجهزة ال�سرطة املختلفة، 

ويف �ستى املهام التي ي�سطلع بها اأفراد ال�سرطة الذكور. 

من جهة ثانية برز الهتمام بدور ال�سرطيات يف حماربة العنف املمار�ض �سد املراأة والعائلة، فقد اأو�سى املركز 

الوطني للن�ساء وال�سرطة، يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 2001 بتجنيد اأعداد اأكرب من ال�سرطيات 

كاإجراء �سيا�ساتي يهدف اإىل دعم الن�ساء ب�سكل عام، وطالب باملزيد من الهتمام ملحاربة العنف املمار�ض �سد 

.)Garicia، 2003(املراأة  والأ�سرة

اإن التوجه الأول القائم على فكرة متكني ال�سرطيات يف جهاز ال�سرطة يفرت�ض اأن النظرة التقليدية لهن قد 

ت�سعف عندما يتولني الق�سايا واجلرائم دومنا متييز ودومنا ح�سر لدورهن يف العمل، والتوجه نحو ق�سايا 

Garica باأن ا�ستمرار جتنيد الن�ساء وق�سر دورهن على  الأ�سرة والعنف والأطفال واملراأة؛ فقد حاججت 

ويحول دون  ال�سرطة،  الدونية يف  تثبيت درجتهن  �سي�ساهم يف  والأطفال،  والأ�سرة  املراأة  العنف �سد  جرائم 

. )Garicia، 2003(اإدماجهن ب�سكل كامل يف جهاز ال�سرطة

من ناحية اأخرى فاإن التوجه الآخر الذي يدعم املزيد من التدخل لل�سرطيات يف حماية الأ�سرة والن�ساء، يحظى 

بدعم العديد من الباحثني واحلكومات، فقد �سكلت بلدان مثل الباك�ستان �سكل جديدا لنخراط الن�ساء يف 

جهاز ال�سرطة، وذلك بتاأ�سي�سها مراكز �سرطة ن�سائية مكونة من الن�ساء، ت�سرف عليها �سرطيات، ووظيفة هذه 

Amos-( اأو باجلرمية بالعنف  والن�ساء املهددات  الن�ساء،  العنف من  اآمنة ل�سحايا  بيئة  املراكز هو توفري 

Wilson، 1999( ، ووجدت الباحثة اأن ال�سرطيات العاملت يف هذه املراكز ي�سعرن براحة اكرب وبدرجة 
اقل من التوتر مقارنة بزميلتهن ال�سرطيات يف املراكز املختلطة، فال�سرطيات العاملت يف مراكز ال�سرطة 

املخ�س�سة للن�ساء، ي�سعرن بر�سى وظيفي اأعلى وب�سرور اأكرب  لدورهن يف توفري الأمن، وحماية �سحايا العنف 

من الن�ساء والأطفال، خ�سو�سا اأنهن مل يعدن يتعر�سن للتحر�ض اجلن�سي، اأو امل�سايقة من قبل اأفراد ال�سرطة 
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الذكور، اإ�سافة اإىل متكن هوؤلء ال�سرطيات من التن�سيق بني واجباتهن الأ�سرية وواجباتهن ال�سرطية يف بيئة 

عمل اأكرث ت�ساحما وليونة.

وجاءت فكرة اإن�ساء وحدات ال�سرطة الن�سائية املتخ�س�سة، بعد تخ�سي�ض كوتا ن�سائية يف ال�سرطة الباك�ستانية، 

ونتيجة للجهود التي بذلتها العديد من موؤ�س�سات الن�سوية وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان يف الباك�ستان. وترتبط 

هذه املراكز ال�سرطية باملوؤ�س�سة احلكومية مبا�سرة، ولديها علقاتها مع موؤ�س�سات حقوق الإن�سان واملوؤ�س�سات 

الن�سوية وب�سخ�سيات قيادية �سيا�سية ن�سوية.

اأن فكرة املراكز  اإل  اإزاء نظرته لدور املراأة،  اأن املجتمع الباك�ستاين ما زال جمتمعا تقليديا  على الرغم من 

ال�سرطة الن�سائية لقت دعما من قبل اأفراد املجتمع، كما لقت اإقبال من قبل الن�ساء الباك�ستانيات لرغبتهن 

)Amos-Wilson، 1999( يف تقدمي امل�ساعدة للن�ساء والأطفال وتوفري احلماية لهم

باأعداد ال�سرطة الذكور، الأمر الذي يحد من  الن�ساء ال�سرطيات ما زال قليل مقارنة  ورغم ذلك فاإن عدد 

افتقار  اإىل  اإ�سافة  املناطق احل�سرية،  والبعيدة عن  املهم�سة  املناطق  وخا�سة يف  الن�ساء،  دورهن يف حماية 

ال�سرطة الن�سائية للتدريب الذي يتنا�سب مع عملهن ك�سرطيات، ويطور واقعهن الوظيفي.

وتتوافق التجربة الباك�ستانية مع التجربة الهندية التي اأن�ساأت مراكز �سرطة تقت�سر على الن�ساء، حيث تبني يف 

بحث اأجرته Mangai Natrajan يف ولية Tamil Nadu اأن هوؤلء ال�سرطيات ي�سعرن بر�سى وظيفي 

اأعلى نتيجة تقدميهن امل�ساعدة للن�ساء املعنفات والأطفال، اإ�سافة اإىل ر�ساهن عن طبيعة العمل التي تت�سف 

باملرونة، وحتقق احتياجاتهن كن�ساء يف اأدوارهن املختلفة. وتو�سلت الباحثة اإىل اأن التحول نحو اإدماج الن�ساء 

اللتحاق  اآخر منوذج  اأو  ب�سكل  ويتبع  التقليدية،  املجتمعات  بالبطء يف  يت�سف  ال�سرطة  قوات  ال�سرطيات يف 

الأوروبي للن�ساء يف ال�سرطة، وتعرب الباحثة يف خل�سة بحثها اأن اإدماج الن�ساء يف ال�سرطة قد ل يكون احلل 

.)Natrajan، 2001( الأف�سل يف املجتمعات التقليدية

عربيا

يتماثل  انه  اإل  ال�سرطة،  ل�سلك  والأمريكية  الأوروبية  املراأة  لدخول  لحقا  اأتى  العربية  املراأة  دخول  اأن  رغم 

بتاأثري  وذلك   ،1920 عام  ك�سجانة  ال�سرطة  امل�سرية  املراأة  فدخلت  العاملية؛  التجارب  توجهات  مع  تقريبا 

اإبراهيم وال�سيخ القر�ساوي  من تعاليم الدين الإ�سلمي الذي مينع خلوة الرجل باملراأة، حيث اعترب ال�سيخ 

)2005؛2001( عدم جواز خلوة الرجل باملراأة بغ�ض النظر عن الأ�سباب املوجبة لذلك، ول يجوز اأن ت�سجن 

اأن ت�سجن عند ن�ساء قويات ثقات ل ت�سلط  اإل مع الن�ساء. فاإذا دعت احلاجة اإىل �سجن املراأة، يتعني  املراأة 

للرجال عليهن ) البهن�ساوي، 1986(.

تبعا لذلك ي�سرتط باملراأة التي تود اللتحاق بال�سرطة اأن تكون لئقة بدنيا وتتقن القراءة والكتابة. مت اإدخالها 

كباحثة عام 1955 وخ�سعت لقانون العاملني املدنيني. طور هذا النظام عام 1962 واحلق بالبحث اجلنائي، 

فيها مثل  املراأة  تتطلب وجود  التي  الإدارات  ال�سرطة وخا�سة يف  اأجهزة  كافة  الن�ساء يف  انخراط  وتل ذلك 
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ال�سجون والآداب والأحوال املدنية ومراكز املعلومات. ) الب�سيوين، 2005(.      

ال�سرطيات الأردنيات وال�سرطيات  ال�سرطة عامليا انح�سر دور  اإدماج املراأة يف  املاأمول من  الدور  على غرار 

البحرينيات اللواتي دخلن ال�سرطة عام 1970 بالق�سايا ذات العن�سر الن�سائي، وق�سايا الأحداث، واإعداد 

الدرا�سات الجتماعية والبحوث، وتقدمي الرعاية الجتماعية للجانحني لإبعادهم عن النحراف والتحقيق يف 

اجلرائم، والقيام مبهام التوعية الأمنية بني اأفراد الأ�سر، واإلقاء املحا�سرات، وتنظيم اللقاءات والزيارات فيما 

يخ�ض رعاية الأمومة والطفولة بالإ�سافة اإىل دورهن الرئي�ض يف التفتي�ض وا�ستجواب الن�ساء، ويف الإ�سراف 

على امل�سجونات ) الب�سيوين، 2005؛ املو�سى، 2008(.

تكمن اأهمية دور ال�سرطيات يف البحرين يف تر�سيخ دعائم الوظيفة الجتماعية لل�سرطة، حيث اأن�ساأت دولة 

البحرين مبنى خا�ض لق�سم ال�سرطة الن�سائية، ومت تعيني اأول �سرطية مرور عام 2005، الأمر الذي اأثار جدل 

العادات  ال�سرطة، وحول هدف احلكومة من ذلك، وموقف  للعمل يف  كاأنثى  املراأة  حول مدى ملءمة طبيعة 

2006 العمل على  والتقاليد البحرينية من هذه اخلطوة. وتعتزم وزارة الداخلية البحرينية يف خطتها لعام 

حتقيق التوازن العددي بني اجلن�سني يف ال�سرطة وبن�سبة %25 اإناث و%75 ذكور )املو�سى، 2008(. 

�سلك  املراأة يف  لإدماج  ت�سرتط   النظرة، حيث  تكر�ض هذه  املجتمع، جندها  لنظرة  الدو�سري  انتقاد  وبرغم 

الدو�سري، وهذا  املعهد ي�سرتط  امل�ساندة الذي ت�سرف عليه  الهيئة  ال�سرطة ح�سولها على تدريب يف معهد 

على  وتفكريها  اهتمامها  كل  ت�سب  اأن  املتدربة  يف  يفرت�ض  لأنه  وذلك  خمطوبة،  غري  املراأة  تكون  اأن  بدوره 

متارينها ودرا�ستها يف املعهد. كما ي�سرتط اأن ل تكون املراأة متزوجة، ب�سبب احتمالية اأن تكون حامل؛ وبذلك 

تكون غري قادرة على حمل ال�سلح وتاأدية التمارين الريا�سية ب�سكل جيد )املو�سى، 2008(.

يف  ن�سوي  �سرطي  كادر  لإعداد  كمدربات  الآونة  هذه  يف  يعملن   البحرانيات  ال�سرطيات  اأن  من  الرغم  على 

دولة الكويت، اإل انه ما زالت ال�سرطية البحرينية تعاين من التمييز القائم على اجلن�ض؛ حيث يختلف لبا�ض 

بينهما،  الع�سكرية  الرتب  والتمييز يف  امل�ساواة  اإىل عدم  اإ�سافة  الإناث،  ال�سرطة  لبا�ض  الذكور عن  ال�سرطة 

ال�سهادة  ال�سرطيات يحملن  اأمن، وهوؤلء  ال�سرطيات جتاوزها وهي: م�سرفات  ت�ستطيع  فهناك ثلثة رتب ل 

�سريطني،  اأكتافهن  ويل�سق على  اأمن  م�سرفات  وم�ساعدات   ، �سرائط  ثلثة  اأكتافهن  ويل�سق على  اجلامعية 

ومعاونات الأمن ويل�سق على اأكتافهن �سريطة واحدة )املو�سى،2008(، وهذا يبني حمدودية التطور الوظيفي 

لل�سرطية البحرينية، والتمييز القائم على اجلن�ض يف اللبا�ض والرتب ومو�سوع ال�سرائط والنجوم والتكليفات.

العربية  الإمارات  الن�سائية بدولة  ال�سرطة  اأداء  نا�سر عبد اهلل )2001( بعنوان” تقومي  يف درا�سة جلميلة 

املتحدة- درا�سة حتليلية مقارنة لل�سرطة الن�سائية يف اإمارة اأبو ظبي” اأظهرت النتائج اأن ال�سرطيات يواجهن 

زملئهن  نظرة  مثل  الأداء،  وحت�سني  اجلهد  من  املزيد  بذل  يف  رغبتهن  ت�سعف  التي  ال�سعوبات  من  عددا 

مت�ض  التي  ال�سائعات  ن�سر  نتيجة  ب�سمعتهن  امل�سا�ض  ال�سهل  من  وانه  �سعيفات،  اأنهن  باعتبار  اإليهن،  الذكور 

امل�سئولني  تعاون  وعدم  ال�سرطي،  العمل  جمال  يف  املراأة  دور  باإبراز  الإعلم  اهتمام  وعدم  و�سلوكها،  املراأة 

والزملء الذكور اأثناء العمل على الرغم من حما�ض هوؤلء واإفراطهم يف اإظهار ت�سجيعهم لنخراط الن�ساء 

يف ال�سرطة.
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 برغم هذه التحديات واملعيقات اأظهرت نتائج درا�ستها الزيادة يف اإقبال الفتيات ال�سغريات ال�سن على اللتحاق 

بال�سرطة الن�سائية، مما يعطي موؤ�سرا على ت�سجيع املجتمع مل�ساركة الفتيات يف العمل ال�سرطي واحلاجة اإليهن 

يف جمالت رعاية الإحداث واملن�سات العقابية ) عبد اهلل،2001 موثق يف علن،2008(

عربت م�سيخ )2009( عن قدرة ال�سرطيات اجلزائريات حيث اثبنت اأنهن اأهل للثقة، التي اكت�سبنها، وهذه 

الثقة لي�ست هدية من احلكومة اجلزائرية واإمنا بعد اأن متكن من اإثبات قدراتهن، والتاألق يف مهنة امل�ساكل 

والإجرام “ ال�سرطية اجلزائرية امراأة تقتفي اثر جمرم يف الوقت الذي يقتفي الإرهابي اأثرها، امراأة تدقق يف 

ب�سمات خلفها جمرم، ونحاول نحن التدقيق يف ب�سماتها فاإذا بها را�سخة، لأنها امراأة عبدت طريقها بالعرق 

املمزوج بالدم”.

احلكومة  من  تقديرا  ال�سرطة  �سلك  يف  املراأة  باإدماج  اجلزائرية  احلكومة  قيام   )2009( م�سيخ  وتربر 

للت�سحيات والجنازات التي قامت بها ال�سرطية اجلزائرية، التي �ساركت يف مكافحة الإرهاب يف اجلزائر، 

ويف تنفيذ �سيا�سة املديرية العامة لل�سرطة،  وبناء عليه فاإنه هذه الت�سحيات والقدرات ت�ستتبع اأن يقوم جهاز 

ال�سرطة بزيادة توظيفها يف ال�سرطة.

 وباأية حال فاإن ن�سبة ال�سرطيات اجلزائريات ما زالت تبلغ %7،36 من عدد اأفراد ال�سرطة، وتعد هذه الن�سبة 

قليلة اإذا ما قي�ست بخطاب احلكومة املبني على م�ساركة املراأة يف الت�سحيات.  

بداية، اقت�سرت جتربة ال�سرطيات املغربيات على الدور امل�ساند لل�سرطي؛ حيث وجلت املراأة �سلك ال�سرطة 

عام 1975 غداة �سدور النظام الأ�سا�سي اخلا�ض مبوظفي الأمن الوطني الذي احدث رتبتي م�سعفة وم�ساعدة 

�سرطة )الراي، 2008(.

عرفت امل�سرية املهنية للمراأة ال�سرطية يف املغرب تغيريا جذريا يف بداية عام 2001 حيث �سدر نظام جديد 

يتيح للمراأة ال�سرطية النخراط يف كافة اأعمال جهاز ال�سرطة، و�سمح لها باجتياز جميع املباريات وامل�سابقات 

والدورات التي كانت حكرا على الرجل، و�سار باإمكانها اأن تناف�ض على مواقع �سنع القرار يف اجلهاز ال�سرطي 

كمن�سب وايل الأمن، وعمداء الأمن.

فبينما  وت�سكيلها  بن�سجها   ال�سلطات  اأو  احلكومات  تقوم  التي  ال�سورة  على  الن�سائية  ال�سرطة  دور  يعتمد 

اعتمدت العديد من احلكومات وال�سلطات على �سورة ال�سرطية بح�سر دورها يف املهام التقليدية والتنميط 

املجتمعي القائم لدور املراأة، فاأ�سندت اإليها -تبعا لذلك- املهام التي ترتبط اإىل حد كبري بدورها المومي، 

جلاأت بع�ض احلكومات اإىل ا�ستخدام املراأة كاأداة �سيا�سية ل�سرب خ�سومها وملغازلة املوؤ�س�سات الدولية، فقد 

ك�سف قائد �سرطة الب�سرة العراقية عن توجهه لإطلق �سرطة ن�سائية يف املحافظة على غرار تلك يف كربلء 

وبغداد م�سريا اإىل اأنها �ست�ساعد يف اإيقاف عمليات القتل �سد الن�ساء  املتربجات، حيث �سهدت الب�سرة مقتل 

50 امراأة يف عام 2007، و�ستكون يف الوقت ذاته موؤ�سرا على م�ساركة املراأة يف احلياة العامة داخل مدينة 
املتوقع، وملربرات احلكومة يف ت�سجيع  للدور  ال�سائدة عامليا، وا�ستكمال  ال�سرطية  الب�سرة. خلفا للأعراف 

الن�ساء للنخراط يف ال�سرطة، فقد فر�ست احلكومة العراقية احلجاب كلبا�ض �سرطي اإلزامي على كل الن�ساء 
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املنخرطات يف �سرطة الب�سرة،  وبح�سب امل�سدر ال�سابق ياأتي ذلك يف �سياق الن�سجام مع العادات والتقاليد 

) دنيا الوطن، 2008(.

قامت  املعنفات، حيث  للن�ساء  توفري احلماية  كبرية يف جمال  الأردنية حتقيق اجنازات  ال�سرطة  ا�ستطاعت 

بتاأ�سي�ض اإدارة حماية الأ�سرة يف مديرية الأمن العام الأردين )1997( كاإدارة �سرطية متخ�س�سة يف التعامل 

مع حالت العنف الأ�سري والعتداءات اجلن�سية �سمن منظومة عمل اأ�سا�سها ال�سرية واخل�سو�سية والت�ساركية 

مع اجلهات املخت�سة، وهي اأول اإدارة �سرطية متخ�س�سة يف ال�سرق الأو�سط ملعاجلة ق�سايا الأ�سرة.

وتخت�ض هذه الإدارة مبتابعة1( ق�سايا الإيذاء اجل�سدي والإهمال التي تقع على الأطفال عندما يكون الفاعل 

من داخل الأ�سرة وهنا لبد من الإ�سارة اإىل اأن الإدارة تتعامل مع حالت الإيذاء اجل�سدي الواقعة على الأطفال 

وذلك عندما يتحول تاأديب الأطفال اإىل تعذيب واإ�ساءة 2( ق�سايا الإيذاء اجل�سدي الواقع على الإناث البالغات 

اأو ال�سروع بها، الواقعة على الذكور  3 ( ق�سايا العتداءات اجلن�سية  عندما يكون الفاعل من داخل الأ�سرة 

والإناث بغ�ض النظر عن عمر اأو جن�ض ال�سحية و�سواءًا كان الفاعل من داخل الأ�سرة اأو من خارجها.

واإجراء املقابلت  التحقيق  الذكور والإناث املخت�سني يف جمال  ال�سباط  الإدارة جمموعة من  يعمل يف هذه 

ولديهم اخلربة  والجتماع  النف�ض  وعلم  القانون  اأكادميية يف جمال  �سهادات  ويحملون  والأطفال  الن�ساء  مع 

والتاأهيل للتعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري، ويرتدي هوؤلء جميعا الزي املدين ومت تزويد هذه الإدارة بتوفري 

غرف مقابلت للأطفال والن�ساء وت�سجيل الفيديو ملنع تكرار �سماع �سهادات الأطفال املعنفني، وت�سم كذلك 

عيادة للطب ال�سرعي وعيادة للطب النف�سي وتقوم بتقدمي اخلدمات الطبية اللحقة  لل�سحايا )مديرية الأمن 

العام،2009(

حمليا

تعَد اإينا�ض �سلبي واحدة من اأوائل الن�ساء اللواتي دخلن ال�سرطة الن�سائية الفل�سطينية، ت�سف �سلبي جتاوب 

اأ�سباب  لعدة  التام، ويرجع ذلك  بالنفور   1994 ان�سات عام  التي  الن�سائية  ال�سرطة  الفل�سطيني مع  املجتمع 

منها : انغلق املجتمع الفل�سطيني، ورف�سه يف ذلك احلني خروج املراأة من بيتها وتعاملها مع الرجال )عوف، 

.)2006

تعترب �سلبي اأنه خلل الأعوام 1996 وحتى عام 2006 ح�سل تطور كبري يف املجتمع الفل�سطيني،  حيث اأ�سبح 

هناك رغبة قوية من قبل الأهايل يف ت�سغيل بناتهم يف جهاز ال�سرطة، وتربر �سلبي �سرورة وجود �سرطة ن�سائية 

ل�سببني، الأول: حاجة املجتمع الفل�سطيني لوجود �سرطة ن�سائية ب�سفته جمتمعا اإ�سلميا، فتربز احلاجة اإىل 

اأو اللواتي هن يف نزاع مع القانون، وتعترب انه من غري املقبول  وجود �سرطيات للتعامل مع الن�ساء ال�سحايا 

اأن يقوم رجل بتفتي�ض امراأة، الثاين: �سمان حماية و�سلمة الإجراءات القانونية، حيث يفر�ض قانون  دينيا 

الإجراءات اجلزائية وجود امراأة للقيام مبهمة تفتي�ض امراأة اأخرى، حتت طائلة بطلن هذا الإجراء )عوف، 

.)2006
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للقيام ببع�ض مهام  اأول:  اأن وجود امراأة �سرطية �سروري  ال�سرطة  يف حني اعترب حازم عطا هلل مدير عام 

العمل ال�سرطي: مثل التحقيق يف جرائم الغت�ساب، وحرا�سة �سجون الن�ساء، وحرا�سة الأماكن التي فيها ن�ساء 

كاإمتحان الثانوية العامة للبنات ويف اجلامعات) ال�سرطة، 2008(، وثانيا: نتيجة “ ات�ساع مفهوم الأمن، وتطور 

ال�سرطة، وتعدد مهامها، وم�سوؤولياتها، حيث جعلت العمل ال�سرطي اأكرث تفاعل وتداخل مع كافة م�سكلت 

املجتمع اليومية وكافة الق�سايا ذات البعد القومي، الأمر الذي ا�ستلزم اأن ي�سبح مفهوم ر�سالة ال�سرطة مبا 

فيها ال�سرطة الن�سائية متعلق بوقاية النظم الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية للدول من عوامل النحراف 

اأهمية  اإغفال  دون  للجن�سني  ال�سرطي  للعمل  الجتماعي  البعد  تركيز  زيادة  هذا  ويتطلب  كيانها،  تهدد  التي 

وظيفتها التقليدية )الوقائية والعلجية( لأنها متثل الدرع الواقي من اجلرمية وتبعث على الهدوء والطمئنان 

ال�سرطة “ر�سالة ذات  الن�ساء يف  انخراط  اأن  اإىل  ي�سري عطا هلل  وكما  وال�ستقرار وحماية اأخلق ال�سعوب”. 

اأبعاد اإن�سانية” ) ال�سرطة، 2008(.

وفيما ركزت جممل الأدبيات الفل�سطينية على اأ�سباب واأهمية اإدماج املراأة الفل�سطينية يف ال�سرطة، اأثار جهاز 

اأن التكوين  ال�سرطة يف دوريته” ال�سرطة” مو�سوع املعيقات التي حتد من تطور املراأة يف ال�سرطة، فاعترب 

البيولوجي للمراأة وما يتطلبه العمل ال�سرطي من جهد وم�سقة ميثلن احد املعيقات التي تقف يف وجه العمل 

ال�سرطي الن�سائي )امل�سدر ال�سابق(.

يف معر�ض التعليق على املو�سوع تعترب الإعلمية امتياز املغربي اأن املوروث الجتماعي غالبا ما يكون �سلبيا جتاه 

املراأة لأنهم ينظرون للمراأة على اأنها الأ�سعف، ويف معتقداتهم اأن املراأة بحاجة اإىل حماية فكيف تكون هي 

احلامية وتعمل يف جمال ال�سرطة الذي هو عبارة عن جمال ال�سلطة والقانون والقوة ) ال�سرطة، 2008(.

فيما ترى الرائد كفاية مقبل من ق�سم العمليات يف �سرطة حمافظة نابل�ض اأن نوع اخلدمة التي تقدمها املراأة 

ال�سرطية يف نطاق معني فر�ست على املجتمع تغيري نظرته لها بعدما كانت نظرة �سك وارتياب ت�سل اإىل حد 

يعد فيه عمل املراأة بني اأفراد ال�سرطة تهمة اأخلقية ل يتقبلها احد )ال�سرطة، 2008(.

توؤكد وفاء معمر مديرة دائرة حماية الأ�سرة يف جهاز ال�سرطة التغيري احلا�سل يف نظرة املجتمع لدور املراأة 

عمل  لطبيعة  تفهمهم  وازداد  الن�سائي،  للعن�سر  بحاجة  اأنهم  ي�سعرون  املجتمع  اأفراد  اأ�سبح  حيث  ال�سرطية 

.)،2008Tebyan( ال�سرطيات، الأمر الذي انعك�ض ايجابيا على تعامل ال�سرطيات مع اأفراد املجتمع

تو�سلت ميادة علن )2008( يف بحث غري من�سور در�ست خلله “اجتاهات واآراء اأفراد املجتمع الفل�سطيني 

اإتباع منهجية البحث الكمي، اإىل عدة  والن�ساء ال�سرطيات نحو عمل املراأة يف املجال ال�سرطي”  من خلل 

نتائج منها: اأن املراأة ال�سرطية متتلك قدرا كافيا من الثقة بالنف�ض وبعملها، واأن انخراطها يف عمل طاملا كان 

خم�س�سا للرجال اأدى اإىل �سعيها اإىل اإثبات قدرتها وكفاءتها. وك�سف بحثها اأن ال�سرطية تواجه العديد من 

ال�سعوبات يف عملها نتيجة تف�سيل اأفراد املجتمع التعامل مع ال�سرطة الذكور، ونفت ال�سرطيات حاجة العمل 

ال�سرطي اإىل قوة بدنية وع�سلية لي�ض مبقدروها حتملها.

ل�سنة  الأردين  العقوبات  قانون  اإىل  املراأة  عنفا �سد  ت�سكل  التي  الأفعال  وتكييف  تو�سيف  ال�سرطة يف  ت�ستند 
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1960  حيث اأ�سبح هناك منظومتان من املفاهيم وامل�سطلحات امل�ستخدمة لتحديد اأ�سكال العنف املمار�ض 
اجلرائم  مثل  املحاكم  اأروقة  ويف  ال�سرطة  تقارير  يف  امل�ستخدمة  القانونية  امل�سطلحات  الأوىل:  املراأة   �سد 

�سفاح القربى، مواقعة الأنثى، الإغواء، املداعبة املنافية للحياء”  والثانية  جن�سي،  حتر�ض  العر�ض،  “هتك 
املفاهيم وامل�سطلحات احلقوقية امل�ستندة اإىل التفاقيات الدولية للق�ساء على العنف التي �ساع ا�ستخدامها 

نتيجة التوجه احلقوقي للموؤ�س�سات الن�سوية “ العنف اجلن�سي، العنف اجل�سدي، العنف النف�سي، ختان البنات، 

الإ�ساءة اجلن�سية، التحر�ض”.

طالبت املوؤ�س�سات الن�سوية ال�سرطة ووزارة الداخلية بالعمل على زيادة اأعداد ال�سرطيات، وتخ�سي�ض �سرطة 

ن�سائية للتعامل مع ق�سايا العنف �سد املراأة والعنف الأ�سري، كما قامت وزارة املراأة يف العام  2005 بالتعاون 

الوثيق مع اجلهات الر�سمية التي تتعامل مع مو�سوع العنف �سد املراأة ومن �سمنها ال�سرطة، حيث مت اإ�سدار 

قرار من قبل جمل�ض الوزراء يت�سمن عددا من املواد من �سمنها تخ�سي�ض �سرطة ن�سائية للتعامل مع ق�سايا 

العنف �سد املراأة.كما لوحظ اهتمام  موؤخرا املوؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية بتدريب وتاأهيل الكادر ال�سرطي 

الن�سائي لتمكينهن من القيام باأعمالهن ومبوا�سيع العنف �سد املراأة، ومبادئ حقوق الإن�سان.

من جانب اآخر، انتقد تقرير ملركز املراأة للإر�ساد القانوين والجتماعي )WCLAC، 2009(  اإجراءات 

ال�سرطة يف التعامل مع �سكاوى الن�ساء املعنفات، حيث اعترب اأن “ دوائر ال�سرطة تفتقر للموؤهلت التي متكنها 

من ا�ستقبال �سكاوى الن�ساء املعنفات، فال�سرطيات لي�ض لهن دورا مبا�سرا يف التعامل مع ق�سايا هذه الفئة، منا 

انه لي�ض بال�سرورة اأن تاأخذ املحققات م�سلحة ال�سحايا كاأولوية عند التعامل مع ال�سكاوى. وتفتقر ال�سرطة 

اإىل الربامج اخلا�سة بتطوير قدراتهم للتعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري والعنف �سد املراأة، اإ�سافة لفتقارهم 

اإىل التدريب الكايف من اجل متكينهم من القيام بواجباتهم، من خلل احرتام القانون وحقوق الإن�سان، ورفع 

وعيهم بق�سايا النوع الجتماعي”.
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املبحث الثالث:

الإطار الت�سريعي وال�سيا�ساتي الناظم لعمل ال�سرطة 

الن�سائية

مقدمة املبحث 

يعر�ض هذا املبحث الت�سريعات وال�سيا�سات الناظمة لعمل ال�سرطة الن�سائية، والت�سريعات وال�سيا�سات املتعلقة 

بدور ال�سرطة الن�سائية يف حماية املراأة املعنفة.

ال�سرطة  وتلتزم  الأمنية،  بالأجهزة  املتعلقة  الت�سريعات  كافة  مبراجعة  قمت  اجلزئية،  هذه  اإعداد  �سبيل  يف 

باأحكامها، �سواء يف �سياق تنظيم احلقوق واللتزامات، اأو يف �سياق التعامل مع الن�ساء املعنفات.

لي�ض �سهل الوقوف على ال�سيا�سات التي تنظم عمل ال�سرطة الن�سائية، وعلى دورها يف حماية املراأة من العنف، 

وذلك نتيجة طبيعة القرارات التي يتم اتخاذها كتعليمات داخلية. من اجل جتاوز هذه العقبة، قمت باإجراء 

باجلانب  املتعلقة  املعرفة  توفري  بهدف  ال�سرطة،  يف  اخت�سا�ض  وذوي  قرار  �سناع  مع  املقابلت  من  العديد 

ال�سيا�ساتي يف مو�سوع البحث، ومت اإجراء املقابلت خلل الفرتة كانون الأول/2008 - اآذار/2009.

�سكلت نتائج املقابلت اأجزاء الدرا�سة املتعلقة ب�سيا�سات ال�سرطة يف حماية املراأة املعنفة، اإدارة حماية الأ�سرة، 

واملراأة على خريطة ال�سرطة، ومت الأخذ مبا اأجمع عليه ذوو الخت�سا�ض يف كل جزئية. يف حني مت ن�سبة الآراء 

ال�سخ�سية اإىل اأ�سحابها دون اإ�سقاطها ك�سيا�سة عامة لل�سرطة.

متت اللقاءات مع:

•العميد جهاد امل�سيمي ، نائب مدير عام ال�سرطة. 	
•العميد فواز داوود، م�ساعد مدير عام ال�سرطة لل�سوؤون املالية والإدارية 	

•العميد اأبو العبد �سهمود، م�ساعد مدير عام ال�سرطة لإدارة التخطيط والبحوث. 	
•العقيد عبد اجلبار برقان، مدير اإدارة حماية الأ�سرة �سابقا، مدير اإدارة مكافحة املخدرات حاليا. 	

•العقيد املتقاعد  فاطمة برناوي، ال�سرطية الأوىل يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  	
•الرائد وفاء معمر، مديرة اإدارة حماية الأ�سرة 	

•نقيب اإميان �سلمة، مديرة مركز حماية الأ�سرة - بيت حلم 	
•الرائد نداء حنني، خبرية �سري 	

•النقيب نهلة راجح، اإدارة التدريب 	
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اأول: الإطار الت�سريعي الناظم لعمل ال�سرطة الن�سائية  

ال�سرطة هي جهاز الدولة احليوي، الأكرث ارتباطا بق�سايا املواطنني واخللفات والعتداءات واجلرائم التي 

اأجهزة ال�سرطة مبهام حفظ النظام والأمن ،والتحقيق يف ال�سكاوي،  اأن تقوم  تتم �سد الأ�سخا�ض، يفرت�ض 

وحتويلها اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة، وتنفيذ القرارات الق�سائية، وحماية املمتلكات العامة.

ن�ض بروتوكول اإعادة النت�سار والرتتيبات الأمنية امللحق للتفاقية النتقالية املوقع بتاريخ 1995/9/28، بني 

حكومة اإ�سرائيل ومنظمة التحرير يف املادة الرابعة منه على اأن تتوىل ال�سرطة الفل�سطينية الوظائف التالية: 

�سيانة الأمن الداخلي، حماية اجلمهور وممتلكاته، حماية املن�سات العامة، مواجهة اأعمال العنف والإرهاب 

ومنع التحري�ض على القيام بها، القيام باأعمال ال�سرطة العادية.

منذ اإن�ساء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام 1993، عقب اتفاقيات اأو�سلو، مت حتديد مهام هذه القوات، 

والأماكن التي ت�ستطيع التدخل بها مكانيا يف حدود ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومت تق�سيم ال�سفة الغربية اإىل 

العديد من املناطق امل�سنفة )اأ،ب،ج( حيث اقت�سر تدخل ال�سرطة الفل�سطينية يف مناطق )اأ(، بينما خ�سعت 

املناطق الأخرى لل�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية. 

ال�سرطة، مبوجب  اأن  ال�سرطية جند  للمهنة  الناظمة  الت�سريعات  اإىل  وبالرجوع  الدرا�سة  اإعداد هذه  لغايات 

تعريفها الوارد يف م�سروع قانون ال�سرطة لعام 2008 هي هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة الداخلية.

وعنا�سر ال�سرطة هم ال�سباط و�سباط ال�سف والأفراد. وال�سباط هم: كل من كان حائزا على اإحدى رتب 

ال�سباط املن�سو�ض عليها يف م�سروع قانون ال�سرطة ويف قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 2005.

الأفراد.  ومن  �سف  �سابط  و  �سابط  برتبتها  ال�سرطة:  عنا�سر  احد  هي  ال�سرطية  فاإن  ذلك،  من  اإنطلقا 

قانون  م�سروع  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سباط  رتب  اإحدى  على  حائزة  كانت  من  كل  هي  ال�سابط  وال�سرطية 

ال�سرطة ويف قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 2005.

وال�سرطة الن�سائية: هي جمموع ال�سرطيات العاملت يف ال�سرطة وفق الأحكام القانونية ال�سابقة الذكر.

1994، بقرار من  تاأ�سي�سه عام  اأو اجلهاز، الذي مت  اأو الإدارة،  الن�سائية فهي الوحدة،  اأما وحدة ال�سرطية 

رئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يا�سر عرفات، ومت اإلغاوؤها بقرار من مدير عام ال�سرطة عام 2008 اللواء 

حازم عطا هلل.

التي  القوانني  لذات  الفل�سطينية، تخ�سع  ال�سرطة  تركيبة  يتجزاأ من  الن�سائية جزء ل  ال�سرطة  تعترب  تباعا، 

تنظم عمل ال�سرطة. ب�سورة عامة يحكم تنظيم هيكل وعمل ال�سرطة نوعني من الت�سريعات، الأول: الت�سريعات 

التي حتكم التنظيم الهيكيلي جلهاز ال�سرطة، الإدارة، احلقوق واللتزامات، الإجراءات التاأديبية...، الثاين: 

الت�سريعات التي حتدد طبيعة املهام وال�سلحيات املنوطة بهذا اجلهاز وكيفية ممار�ستها )ادعي�ض،2004(.

تخ�سع ال�سرطة الن�سائية للعديد من الت�سريعات وهي: القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، قانون الإجراءات 

اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001، قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 1998، قانون الدفاع املدين رقم)3( 
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ل�سنة 1998، قانون التاأمينات واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004، قانون رقم )4(  

ل�سنة 2005 بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 1998، قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005، 

قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم )8( ل�سنة 2005، قانون رقم )16( ل�سنة 2005 بتعديل بع�ض 

اأحكام قانون التامني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004، قانون املخابرات العامة رقم 

) 17( ل�سنة 2005، قانون حرمة العلم الفل�سطيني رقم )22( ل�سنة 2005.

اأ. القوانني الناظمة للحقوق واللتزامات

الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  ت�سمنها  التي  الد�ستورية  القواعد  اإحدى  التمييز  وعدم  امل�ساواة  قاعدة  تعترب 

لعام 2003، حيث ن�ض يف املادة 9 منه على اأن” الفل�سطينيون اأمام القانون والق�ساء �سواء ل متييز بينهم 

ب�سبب العرق اأو اجلن�ض اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو الإعاقة”. كما اأر�سى اإ�سافة اإىل ذلك قاعدة 

. انطلقا من هذا؛ اأر�سى القانون الأ�سا�سي قاعدة 
تكافوؤ الفر�ض ك�سرط حلق تقلد املنا�سب والوظائف العامة2

امل�ساواة الفعلية يف تقلد الوظائف واملنا�سب العامة، انطلقا من اأن الفل�سطينيني جميعا لهم احلق يف تويل 

الوظائف دون اأن يت�سبب اختلف العرق اأو اجلن�ض اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو الإعاقة يف ا�ستبعاد 

احد، متى توافرت فيه �سروط اللتحاق بالوظيفة.

 املفهوم القانوين للم�ساواة اأمام الوظائف العامة ل يعني اإحلاق كل مواطن اأو مواطنة يف وظيفة، واإمنا يعني 

اأنه متى توافرت ال�سروط التي تتطلبها الوظيفة، ويتم تقرير ذلك من قبل اجلهات املخت�سة، فانه يحق ملن 

ا�ستوفى ال�سروط اأن يتوىل الوظيفة العامة.

لذات  ويخ�سعون  القانونية،  املراكز  نف�ض  يحتلون  الذين  الفل�سطينيني  بني  التفرقة  جواز  عدم  اخر،  مبعنى 

النظام القانوين الوظيفي فيما يح�سلون من مزايا، وما يقع على عاتقهم من اللتزامات3. ول ينطبق مبداأ 

امل�ساواة يف احلقوق العامة فقط، بل يف نطاق التكاليف العامة اأي�سا لأنه بدون م�ساواة اأمام الأعباء والتكاليف، 

اأي الواجبات حتول امل�ساواة يف احلقوق اإىل م�ساواة نظرية بحتة.

حدد قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( لعام 2005 اللتزامات واحلقوق املرتتبة على خ�سوع الأفراد للعمل 

يف قوى الأمن الفل�سطيني، وتعترب ال�سرطة من الفئات اخلا�سعة لهذا القانون، كما تنطبق اأحكام هذا القانون 

الأجهزة  يف  التعيني  القانون  ينظم  العاملة.  الأمن  قوى  يف  العاملني  والأفراد  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  على 

الأمنية مبا فيها ال�سرطة، واعتبار القدمية، والرتقيات والنقل والبعثات الدرا�سية والإعارة والإحلاق والرواتب 

والعلوات والإجازات وواجبات ال�سباط والأعمال املحظورة والعقوبات والأو�سمة والأنواط وامليداليات والإحالة 

على ال�ستيداع وانتهاء اخلدمة.

اعترب القانون يف تنظيم هذه الأحكام للرتبة، حيث ق�سم اأحكام هذا القانون اإىل ق�سمني: ق�سم خا�ض بال�سباط 

وق�سم خا�ض ب�سباط ال�سف والأفراد، تت�سف الأحكام التي تنظم اأو�ساع ال�سباط بالطابع ال�سيا�سي، حيث 

  املادة رقم )26( من القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003.
2

  املادة ) 84( من القانون الأ�سا�سي املعدل.
3
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اأنها متنح الإدارة م�ساحة وا�سعة لإفادة ال�سابط من العلوات والرتقيات، ويف جمال الإخلل بالوظيفة مييز 

القانون يف العقوبات التي تقع على ال�سابط عنها التي تقع على �سباط ال�سف حيث تتنوع العقوبات التي يتم 

اإيقاعها على ال�سباط عنها يف حالة �سباط ال�سف فيتم اإيقاع عقوبات ان�سباطية يوقعها القادة املبا�سرون 

اإيقاع  يتم  الع�سكرية، يف حني  املحاكم  توقعها  وعقوبات  ال�سباط،  توقعها جلنة  تاأديبية  وعقوبات  والروؤ�ساء، 

عقوبات ان�سباطية ب�سباط ال�سف، من قبل القادة املبا�سرين والروؤ�ساء، وعقوبات توقعها املحاكم الع�سكرية 

مبوجب قانون العقوبات الع�سكري.

يتم  ل  والعقوبات  واللتزامات  فاحلقوق  الأحكام،  هذه  يف  اجلن�سني  بني  القانون  مييز  مل  نظرية  ناحية  من 

تاأ�سي�سها بناء على اجلن�ض، حيث مت اإخ�ساع كل من اجلن�سني لذات الأحكام، وترك القانون التفا�سيل تنظيم 

وتف�سيل اأحكامه اإىل اللوائح التنفيذية اللزمة له، ولكن حتى تاريخه مل يتم اإعداد هذه اللوائح.

يف جمال احلقوق املالية لل�سرطيات ) الراتب، العلوة الجتماعية، التقاعد( 

اعتربت الت�سريعات الدور الإجنابي للمراأة، والنظرة النمطية القائمة على اأ�سا�ض اأن الرجل هو املعيل الأول 

والأ�سا�سي للأ�سرة، فعلى الرغم من اأن قانون اخلدمة املدنية رقم)4( ل�سنة 1998، واللوائح ال�سادرة عنه 

مل مييز على اأ�سا�ض اجلن�ض يف حتديد قيمة الراتب، اإل انه منح الرجل الأولوية يف العلوة الجتماعية املمنوحة 

كنفقة اإعالة للأبناء والبنات يف حالة انطباق قانون اخلدمة املدنية على الزوجني.

للدور  اعترب  حيث  الأمن،  قوى  يف  اخلدمة  قانون  حذو   2005 ل�سنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  وحذا 

الإجنابي يف حتديد اأهلية النتفاع بالتقاعد الإلزامي، فامل�سرتكني املنتفعني من التقاعد الإلزامي هم الذين 

اأن احلد  التقاعد من الذكور، وخم�سة ع�سرة �سنة للإناث، كما  اأكملوا ع�سرين �سنة خدمة مقبولة لأغرا�ض 

الأدنى من �سنوات امل�ساهمة للح�سول على تقاعد �سيخوخة هو 25 �سنة خدمة للذكور، و20 �سنة خدمة للإناث 

مقبولة لأغرا�ض التقاعد، وتعترب الإناث اخلا�سعات لهذا القانون هذه الإحكام امتيازا لهن، وتقديرا لدورهن 

الإجنابي، ومراعاة لأو�ساعهن ال�سحية يف مراحل عمرهن املتقدمة.

ب.  القوانني الناظمة لهيكلية ال�صرطة 

يف العام 2008 بادرت وزارة الداخلية بالتعاون مع ال�سرطة، العمل على اإعداد م�سروع قانون ال�سرطة، لتنظيم 

اإدارة وهيكلية جهاز ال�سرطة، ومت اإدراج هذا امل�سروع على اخلطة الت�سريعية ملجل�ض الوزراء لعام 2009.

يهدف قانون ال�سرطة اإىل تنظيم قوة ال�سرطة الفل�سطينية وحتديد اخت�سا�ساتها، ومنع تداخل الخت�سا�ض 

العام يف املجتمع وحماية احلقوق واحلريات  ال�سلم والقانون والنظام  اأخرى، واملحافظة على  اأمنية  مع قوى 

واإتاحة  والك�سف عتها وحماربتها  اإىل منع اجلرمية  الأفراد واحرتامها كما يهدف  بها  يتمتع  التي  الأ�سا�سية 

الفر�سة للجمهور الطلع على دور ال�سرطة ومهامها من خلل �سياغة قواعد قانونية وا�سحة4.

ونظم م�سروع قانون ال�سرطة ت�سكيل وهيكلية ال�سرطة واخت�سا�سات ال�سرطة وواجباتها 

   املادة رقم )2( من ذات امل�سروع.
4
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ومبوجب اأحكام هذا القانون، فاإن قوة ال�سرطة تعد هيئة مدنية ونظامية، ذات �سخ�سية اعتبارية تتبع الأمن 

. وتتاألف اإدارات مديرية ال�سرطة من 22 اإدارة غاب عنها اإدارة عامة لل�سرطة 
5
الداخلي برئا�سة وزير الداخلية

الن�سائية، كما غاب عنها اأي�سا اإدارة حماية الأ�سرة.

اأما قانون الإجراءات اجلزائية رقم 3 ل�سنة 2001 فقد خرج اإىل النور نتيجة رغبة امل�سرع يف توحيد القوانني 

الق�ساء وهو من  التي تنظم عمل  للقوانني  امل�سرع عناية خا�سة  اأوىل  الغربية وقطاع غزة، حيث  ال�سفة  بني 

القوانني ال�سكلية بني جمموع القوانني.

ت�سمن القانون الإجراءات الواجب اإتباعها يف خمتلف مراحل التقا�سي، ابتداء من حتريك ال�سكوى وانتهاء 

باإعادة املحاكمة، حمددا اأ�سحاب الخت�سا�ض يف كل مرحلة من مراحل الدعوى.

اعترب القانون اأن للمكلفني باإنفاذ اأحكامه رجال ون�ساء يتمتعون بنف�ض املهام يف ال�سياق الوظيفي، وترك املجال 

مفتوحا اأمام اجلن�سني للقيام بالأعمال ذاتها املن�سو�ض عليها يف القانون، متجاهل طبيعة الإجراءات التي 

يقوم بها هوؤلء، وتاأثري جن�ض املكلف باإنفاذ القانون يف �سمان حقوق �سحايا اجلرمية، نتيجة ارتباط بع�ض 

النتهاكات واجلرائم بعوامل وحمددات ثقافية واجتماعية ونف�سية.

من جانب اآخر، اوجب امل�سرع اأن يتم تفتي�ض الأنثى من قبل اأنثى اأخرى، اعتبارا للعوامل الدينية واملجتمعية، 

املبنية على حرمة امل�سا�ض بج�سد املراأة، ونتيجة لهذا جلاأت الكثري من التنظيمات املكلفة باإنفاذ القانون اإىل 

ت�سجيع الن�ساء للدخول فيها بهدف القيام بهذه املهمة ابتداء.

ج. معرفة ال�صرطيات للت�صريعات الناظمة لعملهن

دللت نتائج مراجعة وحتليل الت�سريعات الناظمة لعمل ال�سرطة الن�سائية، اأن هذه الت�سريعات هي يف جمملها 

واأدوار  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  والرجال  الن�ساء  واقع  اإغفالها  نتيجة  الجتماعي؛  للنوع  عمياء  ت�سريعات 

وحاجات النوع الجتماعي العملية والإ�سرتاتيجية، ولكن ذلك ل ينفي حقيقة اإن هذه الت�سريعات هي املطبقة 

ال�سرطيات بهذه  ا�ستك�ساف معرفة  الذي يرتتب عليه �سرورة  الأمر  ال�سرطيات،  اأحكامها على  ت�سري  والتي 

الت�سريعات كموؤ�سر على وجود وعي وظيفي لديهن.

لدى فح�ض هذه املعرفة، تبني اأن غالبية ال�سرطيات لديهن معرفة جيدة بالقوانني والقرارات والأوامر املتعلقة 

اإعلمهن  م�ستوى  يعتربن  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  اأن   )4 الكمي )مرفق  البحث  نتائج  اأثبتت  فقد  بعملهن، 

بالقرارات والأوامر ال�سادرة من ال�سرطة انه جيد )%77.1( بينما بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يعتربن 

انه قليل ما يتم اإعلمهن بالقرارات والأوامر ال�سادرة )%17.4(، وينعك�ض هذا املوؤ�سر يف م�ستوى معرفة 

ال�سرطيات بالقوانني الناظمة لعملهن، حيث بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يقيمن م�ستوى معرفتهن بالقوانني 

الناظمة انه جيد )%72.7( يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي و�سفن م�ستوى معرفتهن بالقوانني الناظمة 

وواجباتها  بحقوقها  ال�سرطية  ال�سابقة مع خمرج معرفة  املوؤ�سرات  وتن�سجم  قليل )25.5%(،  باأنه  لعملهن 

   املادة رقم )3 فقرة 2( من ذات امل�سروع.
5
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املهنية حيث اعتربت ما ن�سبته )%76.4( اأن م�ستوى معرفتهن بالقوانني والأنظمة انه جيد ، يف حني اعتربت 

ما ن�سبته )%17.3( اأن م�ستوى معرفتهن قليل بالقوانني والأنظمة.

تربز مفارقة املعرفة املت�سكلة لدى ال�سرطيات، حني مت فح�ض معرفة ال�سرطيات بالقانون الواجب التطبيق 

اأثناء ممار�ستهن لعملهن، فقد اأظهرت النتائج اأن ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ي�سفن معرفتهن بتطبيقات قانون 

املعرفة  اإىل  ال�سرطية  بحاجة  قي�ست  ما  اإذا  متدنية  ن�سبة  وهي  اأنها جيدة )45.5%(  الإجراءات اجلزائية 

بالقانون املخت�ض بتنظيم عملها اليومي، وخ�سو�سا اأن ن�سبة )%41.8( من ال�سرطيات يعتربن اأن م�ستوى 

معرفتهن بقانون الإجراءات اجلزائية قليل.

اأجمعت املبحوثات على معرفتهن بالقوانني والتعليمات الناظمة لعملهن، ولكن تبني وجود فوارق بني كل مبحوثة 

واأخرى يف جمالت هذه املعرفة، حيث اأظهرت نتائج البحث الكيفي وجود معرفة لدى املبحوثات يف الإجراءات 

اإجازتهن  اأو  التقاعدية  بحقوقهن  كاملعرفة  بحقوقهن  املتعلقة  بالقوانني  املعرفة  دون  فقط،  لعملهن  الناظمة 

الناظمة  وبالإجراءات  بحقوقهن  جيدة  معرفة  ميتلك  الآخر  وبع�سهن  الجتماعية،  التاأمينات  اأو  ال�سنوية، 

لعملهن، وتبني اأن هذه ال�سريحة هن ال�سرطيات اللواتي يحملن موؤهل جامعيا، وخ�سو�سا من يحملن �سهادة 

يف القانون، اأو ذوات رتبة عالية . يف حني تباينت طرق ح�سول ال�سرطيات على املعرفة،  فبع�سهن ح�سل عليها 

من خلل جتربة عملها، والأخريات من خلل اطلعهن على القوانني الناظمة لعملهن.

ثانيا: ال�سيا�سات املتعلقة بتنظيم عمل ال�سرطة الن�سائية

للتطورات  انعكا�سا  جاءت  تطورية،  مراحل  بعدة  مرت   ،1994 العام  يف  الن�سائية  ال�سرطة  تاأ�سي�ض  منذ 

التي مر بها جهاز ال�سرطة ب�سكل عام، وللتطورات التي نتجت عن دخول الن�ساء معرتك العمل ال�سرطي، 

عرب فرتة تزيد عن اأربعة ع�سرة �سنة، ابتداأت ب�سرطية واحدة وو�سلت اإىل 260 �سرطية، �سهدت خللها 

والقوة  باحلماية  مرتبطا  كان  طاملا  عمل  جمال  دخلن  ن�ساء  باعتبارهن  واإخفاقات  جناحات  ال�سرطيات 

والذكورة.

تنطبق املراحل التي �سهدتها ال�سرطة الن�سائية الفل�سطينية مع النموذج الذي و�سعه Brown لإدماج الن�ساء 

يف ال�سرطة يف دول عديدة، مرورا ب�ستة مراحل، ما زالت ال�سرطية الفل�سطينية يف املرحلة الثالثة منها. املرحلة 

الأوىل: الدخول اإىل ال�سرطة، املرحلة الثانية: الدور املحدد واملنف�سل لل�سرطيات عن زملئهن الذكور، الدور 

الثالث: الدمج، اإدماج ال�سرطيات يف جهاز ال�سرطة ب�سكل فاعل، املرحلة الرابعة: النطلق، املرحلة اخلام�سة: 

الإ�سلح، واملرحلة ال�ساد�سة: التفوق.

اأ. مراحل تطور ال�صرطة الن�صائية

Entry  1994   املرحلة الأوىل: مرحلة الدخول اإىل جهاز ال�صرطة

بتعيني  يق�سي  يا�سر عرفات،  اآنذاك  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ض  رئا�سي من  الن�سائية مبر�سوم  ال�سرطة  تاأ�س�ست 
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ال�سيدة فاطمة برناوي برتبة عقيد رئي�سا جلهاز ال�سرطة الن�سائية الفل�سطينية، وجاء هذا املر�سوم بالتوازي 

مع تاأ�سي�ض جهاز ال�سرطة الفل�سطيني.

وعن بواعث تاأ�سي�ض هذا اجلهاز تقول برناوي”  جاء تاأ�سي�ض هذا اجلهاز جت�سيدا لرغبة  يا�سر عرفات يف  بناء 

�سرطة ح�سارية وع�سرية، يكون للمراأة متثيل فيها، ومت تعييني رئي�سة لها نتيجة قناعة يا�سر عرفات بقدرتي 

على خلق قوة �سرطية ن�سائية قوية”.

ومت  ال�سرطي،  العمل  جمال  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  فتاة   80 دخلت  اجلهاز  هذا  ت�سكيل  اأعقاب  يف 

اإخ�ساعهن لدورة تدريبية ع�سكرية مدتها �سهران متوا�سلن يف قطاع غزة.

من  ان�سحبت  حيث  ال�سرطية،  بالأعراف  املجتمعية،  والتقاليد  للعادات  ا�سطدام  اأول  الدورة  بداية  �سهدت 

اإىل  اإ�سافة  �سهرين،  مدة  الأ�سرة  منزل  خارج  املتوا�سل  املبيت  على  موافقتهن  عدم  نتيجة  فتاة   20 الدورة 

اأن الفتيات اللواتي دخلن ال�سرطة كان بع�سهن  رف�سهن ارتداء اللبا�ض الع�سكري ) بنطال وقمي�ض(، علما 

متزوجا، والآخر عازبا، وكانت غالبيتهن موؤلفة من حالت اجتماعية، وبنات اأ�سرى و�سهداء.

خ�سعت ال�سرطيات للتدريب الع�سكري الذي يخ�سع له ال�سرطة الذكور، فقد ا�ستملت الدورة تدريبا ع�سكريا، 

والجتماعية،  والأمنية  القت�سادية  واملعطيات  الظروف  اأملتها  اأخرى،  موا�سيع  على  التدريب  اإىل  اإ�سافة 

مثل التدريب على موا�سيع تتعلق بالعنف �سد املراأة، والتدريب على التعامل مع  ق�سايا املخدرات واأنواعها، 

والتدريب على اأعمال العتقال والتحقيق، والتفتي�ض.

واجه جهاز ال�سرطة الن�سائية العديد من ال�سعوبات والتحديات، متثل ابرز حتدي يف عدم وجود قبول جمتمعي 

لفكرة املراأة ال�سرطية، املراأة ذات اللبا�ض الع�سكري، التي تتعامل مع جمهور اغلبه رجال اأو اأ�سحاب �سوابق، 

وت�سطرها ظروف عملها اإىل املبيت خارج البيت فرتات معينة ل�سبب اأو اخر، ومتثل التحدي الآخر يف قدرة هذا 

اجلهاز على اإيجاد م�سادر متويل كافية ل�سمان ا�ستمراريته وقيامه بتنفيذ مهامه، خ�سو�سا اأن فرتة بداية 

العمل الأمني يف ال�سلطة، مل تعك�ض طابع املاأ�س�سة والهيكلة وامليزانيات املر�سودة بناء على الحتياجات، فكان 

جهاز ال�سرطة يخ�س�ض “ نرثيات �سهرية”، وكان هذا املبلغ غري كايف لبناء جهاز �سرطة ن�سائية، الأمر الذي 

دفع” برناوي” وزميلتها للتوجه اإىل وجهاء املجتمع الفل�سطيني للتربع للجهاز اإما مببالغ نقدية اأو عينية.

عدد  زيادة  اجل  ومن  ال�سرطة،  يف  الفتيات  دخول  من  حدت  التي  الجتماعية  العقبات  اجتياز  اأجل  ومن 

ال�سرطيات، جلاأت برناوي اإىل عدم و�سع اأية معايري اأو �سروط لقبول الفتيات يف اجلهاز، كال�سروط املتعلقة 

بالعمر، اأو احلالة الجتماعية، اأو م�ستوى التعليم، اأو اخلربة. 

اللفت للنتباه؛ اأن املر�سوم تناول لفظة” جهاز �سرطة ن�سائية” ولكن عند بدء التطبيق كان يعامل كاإدارة 

تابعة ملدير عام ال�سرطة، ولي�ض جهازا م�ستقل، تخ�سع تلك الإدارة للت�سل�سل الإداري، حيث كانت القرارات 

ال�سادرة من قبل جهاز ال�سرطة الن�سائية قابلة للرف�ض اأو القبول واملناق�سة مع مدير عام ال�سرطة، وكان مقر 

جهاز ال�سرطة الن�سائية داخل مبنى مقر ال�سرطة.
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 separated restricted role املرحلة الثانية: الدور املنف�صل واملحدد للن�صاء ال�صرطيات

1996  -  1994

اإدارة ال�سرطة الن�سائية مزاولة عملها فور تاأ�سي�سها، فتم ت�سكيل دوائر �سرطة ن�سائية داخل مراكز  با�سرت 

ال�سرطة يف خمتلف املحافظات، يتبعن لرئي�سة الإدارة املركزية فنيا واإداريا، ومت تعزيز اإدارة ال�سرطة الن�سائية 

اأ�سوة بالإدارات الأخرى املركزية يف ال�سرطة، مثل اإدارة  بتثبيتها على هيكلية ال�سرطة يف نهاية الت�سعينات، 

التخطيط والبحوث، واإدارة ال�سوؤون املالية والإدارية.

الذكور،  ال�سرطة  به  يقوم  كان  الذي  ال�سرطي  العمل  مهام  املنف�سلة عن  مهامها اخلا�سة  الإدارة  لهذه  كان 

فعملت اإدارة ال�سرطة الن�سائية » ك�سوؤون اجتماعية«؛ تقدم املعونات والدعم املادي للأ�سر امل�ستورة، وتعمل على 

اإيجاد اآليات ل�سمان ا�ستمرارية هذا الدعم، كما اأخذت على عاتقها تاأ�سي�ض ح�سانة لأطفال ال�سرطيات، داخل 

مبنى ال�سرطة، ويف �سبيل اإجناح م�سروع احل�سانة جلاأت اإىل ال�ستعانة بتربعات راأ�ض املال الوطني.

ال�سبط  باأعمال  بالقيام  املحافظات  خمتلف  يف  الدوائر  ومديرات  الن�سائية  ال�سرطة  رئي�سة  عمل  ارتبط 

الأخلقي لل�سرطيات واملهني؛ حيث كن يتابعن اأمور ال�سرطيات الأخلقية واملهنية، ويعاجلن ال�سكاوى املقدمة 

ال�سرطية،  الوظيفة  نطاق  يف  بحقوقهن  التمييز  ق�سايا  متابعة  اإىل  اإ�سافة  قبلهن،  من  اأو  ال�سرطيات  �سد 

وم�ساعدتهن يف م�ساكلهن العائلية وق�ساياهن ال�سخ�سية.

العلكة،  قيامهن مب�سغ  تت�سبب مبعاقبتهن  التي  املخالفات  قبيل  تعترب من  التي  ال�سرطيات  ت�سرفات  وكانت 

وو�سع الزينة، والت�سرف مع الزملء الذكور مظهرات اأنف�سهن كاإناث.

خلل هذه الفرتة التي دامت �سنتني تقريبا، ات�سف تعامل ال�سرطة الن�سائية مع ق�سايا العنف �سد الن�ساء باأنه 

حمدود للغاية، حيث كان يقوم ال�سرطة الذكور يف الأق�سام الأخرى مبتابعة هذه الق�سايا بدءًا من ا�ستقبال 

ال�سحية، واخذ الإفادة، اأعمال البحث والتحري، ومن ثم اإحالتها اإىل النيابة.

2009  - املرحلة الثالثة: اإدماج ال�صرطيات يف جهاز ال�صرطة ب�صكل فاعل. 1996 

�سهدت ال�سرطة الن�سائية بداية مرحلة جديدة يف عام 1996، ميكن و�سفها مبرحلة الندماج، حيث اأ�سبحت 

التي كانت حكرا  ال�سرطية  ال�سرطة، ويتم تكليفهن بالعديد من املهام  اإدارات  ال�سرطيات يعملن يف خمتلف 

على ال�سرطة الذكور.

متيزت هذه الفرتة التي ا�ستمرت حتى عام 2007 بالزدواج الرقابي على ال�سرطيات، حيث كانت ال�سرطيات 

اأو امل�سئول املبا�سر، وكان يتم �سبطهن ورقابتهن من قبل م�سئولت  يتبعن فنيا واإداريا ملدير مركز ال�سرطة 

ال�سرطة الن�سائية.

مبهام  ويقمن  ال�سرطي،  العمل  جمالت  خمتلف  يف  ينخرطن  اأن  ال�سرطيات  ا�ستطاعت  الفرتة  هذه  خلل 

التفتي�ض، والتحقيق، والتدريب، والأبحاث،...
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بداأت ال�سرطة بتخ�سي�ض ال�سرطيات للتعامل مع الن�ساء اللواتي يف نزاع مع القانون، وحتديدا �سحايا العنف 

الأ�سري، واجلن�سي، نتيجة الإ�سكالت التي بداأت تظهر يف �سياق تعامل ال�سرطة الذكور مع هذه الفئة، ابتداء 

من الإ�سكالت الناجتة عن عدم تفهم ال�سرطي الذكر لنف�سية ال�سحية، وانتهاء مبطالبات املوؤ�س�سات الن�سوية، 

ووزارة املراأة بتخ�سي�ض �سرطة ن�سائية للتعامل مع الن�ساء املعنفات. 

مثل  ال�سرطيات  واأ�سبحت  الن�سائية،  ال�سرطة  اإدارة  باإلغاء  قرارا  ال�سرطة  عام  مدير  اأ�سدر   2007 عام  يف 

اإىل م�سئولهن املبا�سر فنيا واإداريا ورقابيا، وا�ستند القرار اإىل �سرورة عدم تق�سيم  زملئهن الذكور يتبعن 

العمل ال�سرطي واملهام ال�سرطية بناء على اجلن�ض، كما ا�ستند اإىل مبداأي امل�ساواة وعدم التمييز يف املعاملة 

ال�سرطية؛ فمن حق اجلن�سني العمل يف كافة الإدارات والدوائر، ومن حقهم العمل يف املجالت الذي تتنا�سب 

رئي�سة  اأعلى من  اإىل تويل منا�سب  ال�سرطيات  القرار �سقف طموح  يرفع  وبهذا  واإمكانياتهم؛  مع موؤهلتهم 

وحدة ن�سائية.

ال�سرطيات  بني  الع�سكرية  الرتب  اأعلى  يحملن  اللواتي  ال�سرطيات  من  عدد  تعيني  القرار  اإ�سدار  وواكب 

بوظائف قيادية، حيث اأ�سبحت بع�ض ال�سرطيات مديرات دوائر، اأو خبريات مرور، اأو نائبات ملدراء �سرطة 

يف املحافظات، اأو رئي�سات اأق�سام كق�سم التحقيق، اأو مديرات مراكز �سرطة، ومت اإدماج اأكرب لل�سرطيات يف 

الدورات ال�سرطية، �سواء كانت ع�سكرية، اأو تاأهيلية واإدارية، بغ�ض النظر عن مدة الدورة.

بالرغم من قرار اإلغاء اإدارة ال�سرطة الن�سائية، وجت�سيد القرار يف الهيكلية املقرتحة يف م�سروع قانون ال�سرطة، 

اإل انه ما زال هناك بع�ض مدراء مراكز ال�سرطة يقومون بتعيني م�سوؤولة لل�سرطيات عرب قرار �سفوي، وذلك 

ال�سرطيات  بع�ض  زالت  ما  ذاته  الوقت  يف  ال�سرطيات.  على  والجتماعي  الأخلقي  ال�سبط  اأعمال  ملمار�سة 

تعرف نف�سها باأنها م�سوؤولة ال�سرطة الن�سائية يف منطقتها، على الرغم من علمها بقرار الإلغاء.

ب. ال�سرطيات على خريطة ال�سرطة

يبلغ عدد ال�سرطيات 263 �سرطية �سمن قوة موؤلفة من 7000 �سرطي، اأي بن�سبة %3.7 من عدد ال�سرطة 

الذكور. وتتواجد ال�سرطيات يف كافة الإدارات املختلفة ملراكز ال�سرطة يف املحافظات، ويقمن بنف�ض املهام التي 

يقوم بها ال�سرطة الذكور، ويتوزعن يف عدة اإدارات منها: دوائر الإدارة والتنظيم، العلقات العامة، اأق�سام 

العمليات، اأق�سام املفقودات، خبريات �سري، اأق�سام التحقيق واملباحث، ا�ستقبال ال�سكاوى، على نقاط املعابر 

واحلدود، التخطيط والبحوث، احلرا�سات، الدوريات والنجدة، حماية الأ�سرة، مكافحة املخدرات، التدريب، 

التفتي�ض. 

وعمليا، فان ال�سرطة ل تقوم بتكليف ال�سرطيات باملهام املتعلقة يف التعامل مع النزاعات اجلماعية يف ال�سوارع 

)الطو�سات(، اإل اإذا كان �سمن هذه الفئات ن�ساء، اأو حني يتعلق املو�سوع بتفريق مظاهرة اأو م�سرية ويتواجد 

يف هذه امل�سرية ن�ساء.

امل�سريات  تزايد  فنتيجة  ال�سرطيات،  اإىل  ت�سند  التي  املهام  طبيعة  على  نف�سها  ال�سيا�سية  الأو�ساع  وتفر�ض 



35

ال�سـرطة الن�سـائية ودورهـا يف حمـاية املـراأة من العنـف

فكرة  درا�سة  اإىل  حاليا  ال�سرطة  يعمد جهاز  ورجال،  ن�ساء  الفل�سطيني  املجتمع  اأفراد  قبل  من  والتظاهرات 

اإعداد �سرطيات ملكافحة �سغب الن�ساء، ليتخ�س�سن يف التعامل مع م�سريات الن�ساء، اأو تلك التي تتواجد فيها 

ن�ساء، وذلك من اجل رفع م�ستوى مهنية ال�سرطيات يف هذا املجال، ومن اجل عدم اإثارة ال�سارع الفل�سطيني 

عندما يحاول ال�سرطة الذكور تفريق املظاهرات الن�سائية اأو حني التواجد يف مثل هذه التظاهرات.

بح�سب  التدريبية  الدورات  يف  ال�سرطيات  اإ�سراك  فيتم  وظيفيا،  ال�سرطيات  كادر  بتطوير  ال�سرطة  تقوم 

الدورات  من  العديد  زملئهن يف  مع  ال�سرطيات  تدمج  الذكور، حيث  وبني  بينهن  التمييز  دون  الخت�سا�ض 

الرغم من ذلك،  العمليات. وعلى  الأدلة اجلنائية، دورة مكافحة املخدرات، دورة يف  املتخ�س�سة مثل دورة 

فاإنه ونتيجة تدين عدد ال�سرطيات قيا�سا بعدد ال�سرطة الذكور، تبدو ن�سبة م�ساركة ال�سرطيات يف الدورات 

املختلطة ل تكاد تذكر قيا�سا بعدد ال�سرطة الذكور. 

وتنح�سر الرتب الع�سكرية التي حتملها ال�سرطيات بني رتبة رائد وحتى رتبة جندي، ويبلغ عدد ال�سرطيات 

اللواتي يحملن رتبة رائد �سبعة �سرطيات يف جميع حمافظات ال�سفة، وتت�سلم هوؤلء ال�سرطيات مهام قيادية 

نائبة مدير مفت�ض  �سرطة،  نائبة مدير مركز  العامة،  العلقات  الأ�سرة، مديرة يف  رئي�سة وحدة حماية  مثل 

حتقيق، مدير مركز حتقيق.

للن�ساء  تعود  ذاتية  بعوامل  الذكور،  ال�سرطة  بعدد  قيا�سا  ال�سرطيات  اأعداد  تدين  ال�سرطة  م�سوؤولو  ويربر 

اأو نتيجة اعتبارات جمتمعية تتمثل يف نظرة  اأنف�سهن؛ نتيجة عدم رغبتهن اخلا�سة باأن ي�سبحن �سرطيات، 

املجتمع، وعدم قبوله لدخول املراأة يف ال�سرطة، وتاأثري ذلك يف عزوف الفتيات وعدم قبول الأهايل لختيار 

بناتهم مثل هذه املهنة.

يرى بع�ض م�سوؤويل ال�سرطة اأن عدد ال�سرطيات املوجود حاليا هو عدد جيد ويتنا�سب مع احتياجات ال�سرطة 

اأن املهام التي يقوم بها ال�سرطة الذكور تختلف عن املهام التي تكلف بها  كجهاز لل�سرطيات، بالإ�سافة اإىل 

ال�سرطيات، حيث تقف مهام الأمومة، ونظرة ال�سرطية لنف�سها كاإمراأة ولي�ض ك�سرطية، عائقا اأمام التعامل مع 

ال�سرطيات بال�سكل الذي يتم فيه التعامل مع ال�سرطة الذكور.

ويراعي جهاز ال�سرطة ظروف ال�سرطية كامراأة، حيث ل تلتزم بفرتة الدوام امل�سائي اأ�سوة بزملئها الذكور، 

ويتم الكتفاء بدوامها يف الفرتة ال�سباحية حتى ال�ساعة الثانية اأو الثالثة بعد الظهر.

وحول الأ�سباب التي  تقف وراء عدم وجود �سرطيات يحملن رتب ع�سكرية عالية، كرتبة لواء، اأو عميد، اأو عقيد، 

اأو مقدم، وقلة اأعداد ال�سرطيات اللواتي يحملن رتبة رائد، وي�سكلن م�سدرا ل�سنع القرار ور�سم ال�سيا�سات 

بالعمل يف  �سواء  املدنية،  الأعمال  للدخول يف  التحرير  الن�سائي ملنظمة  الكادر  توجه  اإىل  فتعود  ال�سرطة،  يف 

الوزارات، اأو موؤ�س�سات املجتمع املدين، وعدم رغبتهن يف اأن ي�سبحن �سرطيات، الأمر الذي ن�ساأ عنه غياب 

الرتب الع�سكرية العالية .
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ت. الأو�ساع الوظيفية لل�سرطيات يف ال�سرطة.

عن  تقل  رتبة  يحملن  اللواتي  ال�سرطيات  فت�سكل  الع�سكرية،  الرتب  �سلم  اأدنى  ال�سرطيات يف  معظم  تتواجد 

اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  اأما   ،)74.8%( ن�سبة  اأول(  م�ساعد  م�ساعد،  رقيب،  عريف،  اأو  )�سرطية  �سابط 

يحملن رتبة �سابط فما فوق فتبلغ )%25.2( فقط )مرفق رقم 6(. 

تعود اأ�سباب تدين الرتبة الع�سكرية لدى ال�سرطيات لعدة عوامل اإ�سافة اإىل ما �سبق وذكره م�سوؤويل ال�سرطة 

اأن ن�سبة  يف الق�سم ال�سابق، وهذه العوامل هي: انخفا�ض م�ستوى التح�سيل الدرا�سي لدى ال�سرطيات حيث 

ال�سرطيات اللواتي يحملن �سهادة الثانوية العامة )%60( ، �سعف اإدماج ال�سرطيات يف الدورات الع�سكرية 

التي متنحهن ترقية اأو تعدل رتبهن، حيث بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي مت اإدماجهن يف الدورات الع�سكرية 

التي متنحهن ترقية اأو تعدل رتبهن )%35.5( فقط يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي مل يتم اإدماجهن 

يف مثل هذه الدورات )%50.0( وهي ن�سبة عالية حتد من التطور الوظيفي لل�سرطيات.

م�ساندة  وظيفة  باعتباره  ال�سرطيات،  لعمل  ال�سرطة  جهاز  نظرة  والكيفي  الكمي  البحث  نتائج  ك�سفت  كما 

لل�سرطي الذكر ح�سبما نوهت العقيد الدو�سري مديرة معهد الهيئة امل�ساندة ، وح�سبما ورد يف دورية ال�سرطة 

الفل�سطينية باأن التكوين البيولوجي للمراأة، وما يتطلبه العمل ال�سرطي من جهد وم�سقة ميثلن احد العقبات 

التي تقف يف وجه العمل ال�سرطي الن�سائي، حيث انه على الرغم من اإدماج ال�سرطيات يف معظم مهام العمل 

ال�سرطي اإل انه بقيت غالبية هوؤلء ال�سرطيات متار�ض مهاما واأعمال اإدارية بن�سبة )%84.5( بينما �سكلت 

ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ميار�سن مهام التحقيق )%4.5( ون�سبة ال�سرطيات اللواتي ميار�سن مهام التفتي�ض 

)%2.7( وت�ساوت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يعملن يف جمال احلوادث واملعابر واحلدود ومكافحة املخدرات 

)%1.8(، ومثلت اأدنى ن�سبة لل�سرطيات من يعملن يف جمال املرور)9.%( )مرفق 7(.

ن�سبته  ما  اأن  النتائج  اأظهرت  حيث  الوظيفي،  والو�سف  املهام  بتغري  لل�سرطيات  الوظيفي  الواقع  ويتميز 

واأجمعت  اإليهن،  املوكلة  املهام  يف  الثبات  وعدم  بالتغري  عملهن  طبيعة  تت�سف  ال�سرطيات  من   )63.6%(

ال�سرطيات على انه وان كان لهن و�سف وظيفي وجمال عمل حمدد اإل انه يتم تكليفهن بالقيام باأعمال اأخرى 

ح�سب احتياجات ال�سرطة كالقيام بالتحقيق اأو التفتي�ض اأو مبهام اإدارية اأو اإ�سرافية ويرتافق ذلك مع ما ن�سبته 

التي  الع�سكرية  الرتبة  مع  بها  يقمن  التي  الوظيفية  تن�سجم مهامهن  ل  اللواتي  ال�سرطيات  %31.5( من   (

يحملنها )مرفق 5(.

والرتوؤ�ض  القيادة  على  ال�سرطية  بقدرة  العرتاف  من  نوعا  اآخرين  �سرطة  لأفراد  ال�سرطيات  اإمرة  وتعك�ض 

واإدارة العمل، حيث بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يعمل باإمرتهن اأفراد �سرطة ذكور )%40( يف حني بلغت 

ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يعمل باإمرتهن �سرطيات )%38.2( وتبدو هذه الن�سب كموؤ�سر جيد على الثقة بقدرة 

ال�سرطيات من جانب، وعلى جناح ال�سرطيات يف اإثبات قدرتهن على التعامل مع اجلن�سني )مرفق 5(.

ن�سبة  بلغت  حني  يف   )44.0( اإدارتهن  م�ستوى  يف  القرار  اتخاذ  ي�ستطعن  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  وبلغت 

ال�سرطيات اللواتي ل ي�ستطعن اتخاذ القرار يف م�ستوى اإدارتهن )%33.0( ول تعترب هذه الن�سب م�ستغربة 
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اإذا ما قي�ست بالرتبة التي حتملها هوؤلء ال�سرطيات اأو بطبيعة عملهن )مرفق 5(.

الإناث،  ال�سرطة الذكور وال�سرطة  العراقية والبحرينية، فل يوجد ف�سل بني  ال�سرطية  وعلى خلف جتربة 

من  ن�سبته )90.0%(  ما  وترتدي  الذكور  زملئهن  مع  ال�سرطيات  من  ن�سبته )94.5%(  ما  تتعامل  حيث 

ال�سرطيات الزي ال�سرطي الذي يرتديه زملئهن. 

ال�سرطية بوجود متييز �سدها يف جمال عملها، تفاوتت مواقف املبحوثات، ففي حني عربت  اإح�سا�ض  وحول 

الدورات  الأطفال،  اإعالة  نفقة  “مثل  اأ�سكاله  عن  وعربت  ال�سرطية،  �سد  وجود متييز  املبحوثات عن  اإحدى 

الع�سكرية املتخ�س�سة، دورات متقدمة لل�سباط( فاإن مبحوثة اأخرى اعتربت انه ل يوجد متييز يف احلقوق 

واإمنا يف التكليفات مثل املناوبات امل�سائية، املهام ال�سعبة وذات اأهمية كبرية.

عليها  ت�سرف  ن�سائية  �سرطة  وحدة  وجود  يف�سلن  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  اأن  الكمي  البحث  نتائج  ت�سري 

ن�سائية ت�سرف عليها  اللواتي ل يف�سلن وجود وحدة  ال�سرطيات  ن�سبة  بلغت  ال�سرطيات )%44.5( يف حني 

5(، حيث  )مرفق  الكمي  البحث  نتائج  مع  الكيفي  البحث  نتائج  تتوافق  ال�سرطيات )%50.0( يف حني مل 

اأ�سبابهن يف ذلك، حيث  الن�سائية وان اختلفت  ال�سرطة  اإلغاء قرار وحدة  اأجمعت املبحوثات على موافقتهن 

يعترب معظمهن انه من الظلم لل�سرطيات اأن يحد طموحهن باإدارة وحدة م�سئولة عن �سرطيات، ناهيك عن 

اأن بع�سهن ا�ستطاع اأن ي�سل اإىل م�ستويات اإدارية ومهنية متقدمة يف جمالت خمتلفة من الإدارات ال�سرطية. 

وبع�سهن الآخر مع وجود �سرطة ن�سائية ولكن لي�ض ح�سرها يف وحدة اأو اإدارة.

ث. ال�ستخل�سات والتو�سيات

واإقليميا  عامليا  ال�سرطي  العمل  املراأة  لدخول  التاريخي  ال�سرد  مع  الن�سائي  ال�سرطي  العمل  جتربة  تتقارب 

ال�سرطيات  ت�سغيل  وجمالت  املجال،  هذا  املراأة  لإدخال  ال�سرطي  اجلهاز  دوافع  حيث  من  وذلك  وعربيا، 

ال�سرطيات،  من  املتوقع  والدور  ال�سرطيات،  بها  مرت  التي  للمراحل  التاريخي  والتطور  الوظيفية،  ومهامهن 

والتحديات التي تواجه هذه الفئة.

الذكور  زملئهن  وبني  ال�سرطيات  بني  متييزية  �سيا�سات  وجود  بعدم  الن�سائي  ال�سرطي  العمل  جتربة  تتميز 

يف الراتب، والرتبة، واللبا�ض ال�سرطي، ومكان العمل، واإمكانية التطور الوظيفي، وخ�سوع كافة العاملني يف 

ال�سرطة للمنظومة القانونية ذاتها، وذلك على خلف جتربة ال�سرطية الباك�ستانية، والبحرينية ، وال�سرطية 

النيوزلندية يف خم�سينات القرن املن�سرم.

تعاين ال�سرطية الفل�سطينية من تاأثري النظرة التقليدية لعملها، فهي امراأة تعمل يف ال�سرطة) احلرم الذكوري( 

لذا يتوقع منها اأن تت�سرف كزملئها الذكور خمفية اأنوثتها، ي�ساهم دورها تكوينها البيولوجي يف تنميط عملها 

داخل ال�سرطة، وعدم تكليفها باملهام والوظائف التي تت�سف بال�سعوبة والأهمية الأمر الذي يتم ا�ستغلله يف 

جتاوزها. تطوير زملئها الذكور وظيفيا. وما زالت ن�سبة كبرية منهن ت�سطلع مبهام العمل الإداري، اأو التعامل 

مع ق�سايا الن�ساء. 
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الذي  الأمر  العربية،  الدول  الفل�سطينيات متدنية جدا قيا�سا بنظرياتها يف بع�ض  ال�سرطيات  ن�سبة  ما زالت 

تبنيهم  عدم  نتيجة  ال�سرطة،  يف  الن�ساء  م�ساركة  بتو�سيع  الرغبة  عدم  يف  ال�سرطة  جهاز  توجهات  يعك�ض 

ل�سيا�سات ايجابية حتفز الن�ساء لدخول ال�سرطة. 

تعاين ال�سرطية الفل�سطينية ب�سكل عام من نق�ض يف معرفة حقوقها وواجباتها يف الت�سريعات الناظمة لعملها، 

كما تفتقر ن�سبة ل باأ�ض بها اإىل املعرفة بقانون الإجراءات اجلزائية، واملنظومة القانونية لعملها.

الذكور،  زملئهن  مثل  ال�سرطة  املهني يف  للتطور  فر�سة  لديهن  باأن  الفل�سطينيات  ال�سرطيات  غالبية  تعترب 

املبحث عددا من  الدرا�سة يف هذا  لذا تقدم هذه  والنجاح،  التطور  العمل هو معيار  واأن اجلد والجتهاد يف 

التو�سيات مل�سئويل ال�سرطة وملوؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العلقة )ن�سوية، حقوقية(  من �ساأنها اأن ت�سهم يف 

تطوير ال�سيا�سات احلكومية، من اأجل تعزيز دور ال�سرطيات ومتكينهن يف جمالت عملهن املختلفة:

( على الأقل من جمموع  • زيادة عدد الن�ساء ال�سرطيات ورفع ن�سبة م�ساركتهن يف ال�سرطة اإىل ن�سبة )25%	

قوات ال�سرطة، عمل بنتائج الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة، كو�سيلة للحد من الفروقات والتمييز بني اأفراد 

ال�سرطة ذكورا واإناثا، من خلل تبني ا�سرتاتيجيات حمفزة لت�سجيع الفتيات يف الإقبال على النخراط يف 

املوؤ�س�سة ال�سرطية.

•ومنح ال�سرطيات فر�ض امل�ساركة يف مهام العمل ال�سرطي املختلفة اأ�سوة بزملئهن الذكور. 	
•قيام ال�سرطة بتبني خطاب ينزع اإىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني �سواء يف طبيعة املهام ال�سرطية، اأو يف  	

احلقوق والمتيازات.

• اعتبار تعريف ال�سرطية بحقوقها والتزاماتها وبالقوانني الناظمة لعملها جزء ل يتجزاأ من ثقافة املوؤ�س�سة  	
ال�سرطية.

• اإ�سراك ال�سرطيات يف الدورات الطويلة، وعدم اعتبار املناوبات الليلية و�سيلة للمفا�سلة بني اجلن�سني. 	
الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  مثل  حلقوقهن  الناظمة  والت�سريعات  بالقوانني  ال�سرطيات  وعي  ن�سبة  •رفع  	
ل�سنة   )4 رقم)  املدنية  اخلدمة  قانون   ،2005 ل�سنة   )7( رقم  التقاعد  قانون   ،2005 ل�سنة  رقم)8( 

 . 1998، القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003،.... 
•رفع ن�سبة وعي ال�سرطيات بالقوانني والت�سريعات الناظمة لعملهن وخ�سو�سا قانون الإجراءات اجلزائية،  	

والقرارات ال�سادرة.
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املبحث الرابع: �سيا�سات ال�سرطة يف التعامل مع ق�سايا

العنف �سد املراأة

اأ. �سيا�سات ال�سرطة يف التعامل مع �سحايا اجلرمية

ال�سرطة  تتلقى  حيث  اجلنائية،  العدالة  اإىل  بالو�سول  مطالبة  ال�سحايا  منه  تلج  الذي  املدخل  هي  ال�سرطة 

بلغات و�سكاوى املواطنني واملواطنات، يف جميع اأنواع اجلرائم، كما اأنها حترك بنف�سها الإجراءات اجلنائية 

يف اجلرائم التي تت�سم باخلطورة، وتقوم مبهمة اإدخال الأ�سخا�ض يف نظام العدالة اجلنائية، وذلك بك�سفها 

للجرائم و�سبطها للمجرمني )الب�سري،1997(.

بعنا�سره  للمجتمع  العام  النظام  اإىل حماية  التي تهدف  الأعمال  اأولهما  الأعمال،  ال�سرطة بنوعني من  تقوم 

العامة،  ال�سكينة  العامة،  ال�سحة  العام،  الأمن  على  املحافظة  يف  املتمثلة  الإداري«  ال�سبط  »�سلطة  املختلفة 

والآداب والأخلق العامة. وثانيهما »�سلطة ال�سبط الق�سائي« املتمثلة بالأعمال التي تهدف اإىل الك�سف عن 

اجلرائم، وملحقة املجرمني الذين اأخلوا بالنظام العام للمجتمع«) ادعي�ض، 2004(.

اختلفت م�سوؤوليات ال�سرطة – اليوم- اختلفا كبريا عما كانت عليه من قبل؛ نتيجة التوجهات احلديثة يف 

اأن  التنمية، والتو�سع يف مفهوم الأمن؛ حيث ينبغي  الإن�سان وعملية  ارتباط منع اجلرمية مع مفاهيم حقوق 

يوؤدي النظام اجلنائي اإىل تعزيز وحماية وزيادة فاعلية العدالة اجلنائية والجتماعية، واحلريات الأ�سا�سية 

وحقوق الإن�سان ) �سعد، 2001 ؛ خزاعلة، 1998(.

ال�سبط  ب�سلحية  تتمتع  كونها  ال�سرطة  عمل  اآلية   2001 الفل�سطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  نظم 

العامة يف بع�ض  النيابة  الك�سف عن املجرمني وملحقتهم، ومعاونة  التي تخولها  الق�سائي، تلك ال�سلحية 

�سلطات التحقيق يف اجلرائم اإما ب�سفة اأ�سلية، اأو ب�سفتها منتدبة من قبلها باإجراء بع�ض اأعمال التحقيق.

هذه الأحكام ترتب على ماأموري ال�سبط الق�سائي قبول ال�سكاوى والبلغات التي ترد اإليهم ب�ساأن اجلرائم، 

وعر�سها دون تاأخري على النيابة العامة، واإجراء الك�سف واملعاينة واحل�سول على الإي�ساحات اللزمة لت�سهيل 

التحقيق، وال�ستعانة باخلرباء وال�سهود، واتخاذ جميع الو�سائل اللزمة للمحافظة على اأدلة اجلرمية، واإثبات 

جميع الإجراءات التي يقومون بها يف حما�سر ر�سمية بعد توقيعها منهم ومن املعنيني بها.

كما ن�ض القانون على وجوب انتقال ماأمور ال�سبط الق�سائي يف حالة التلب�ض واجلنحة فورا اإىل مكان اجلرمية، 

ومعاينة الآثار املادية لها، والتحفظ عليها، واثبات حالة الأماكن والأ�سخا�ض وكل ما يفيد يف ك�سف احلقيقة، 

و�سماع اأقوال من كان حا�سرا، اأو من ميكن احل�سول منه على اإي�ساحات ب�ساأن اجلرمية ومرتكبيها، ويجب 

على ماأمور ال�سبط اأن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على ع�سو النيابة املخت�ض مبجرد اإخطاره 

بجناية متلب�ض بها النتقال فورا اإىل مكان اجلرمية.
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انتقدت هيومن ريت�ض وات�ض يف تقريرها ال�سادر بتاريخ ت�سرين ثاين من العام 2006 )الإجراءات التي تقوم 

ال�سرطة باإتباعها » قانون الإجراءات اجلزائية« باعتبار اأنها تفاقم من م�سكلة العنف املمار�ض �سد املراأة؛ حيث 

ل تراعي الإجراءات املتبعة من قبل ال�سرطة مو�سوع العنف �سد املراأة واجلرائم اجلن�سية، الأمر الذي يوؤدي 

اإىل اإفلت مرتكبي العنف الأ�سري من العقاب، وبقاء العقبات يف وجه ال�سحايا الذين يبلغون عن الإ�ساءة 

)هيومن ريت�ض وات�ض، 2006(.

ابتداء، يفتقر القانون لإجراءات ت�سجع املراأة ال�سحية على اللجوء اإىل ال�سرطة ل�ستيفاء حقها، وتاأخذ بعني 

العتبار الأ�سباب التي تدفع املراأة ال�سحية ب�سورة عامة، اإىل الإحجام عن اللجوء اإىل ال�سرطة يف ظل تقبل 

اإىل  جلوئها  على  وحتفَظهم  الإ�سلح،  ورجال  والعائلة  الأ�سرة  اإىل  ال�سحية  املراأة  للجوء  املجتمعي  الواقع 

اإذا ارتبط مو�سوع ال�سكوى مبمار�سة العنف  اأمرا خارجا عن عاداته وتقاليده، خ�سو�سا  ال�سرطة، باعتباره 

�سد املراأة، وحتديدا يف نطاق الأ�سرة، اأو عندما يكون مو�سوع ال�سكوى اعتداء جن�سيا. 

تقر ال�سرطة بوجود هذه امل�سكلة، حيث يوؤكد عدنان ال�سمريي )املتحدث با�سم ال�سرطة( يف لقاء معه ن�سر 

عرب املوقع اللكرتوين ملوؤ�س�سة مفتاح مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة )2007(، » اأن عدد الن�ساء اللواتي يلجاأن 

اإىل ال�سرطة لتقدمي �سكوى �سد من مار�ض عليهن العنف، ل يكاد يتجاوز اأ�سابع اليدين، ومن تتقدم ب�سكوى 

ت�سحبها بعد �ساعات على تقدميها« )مفتاح 2009/3/24 (.

ويف �سياق تنظيم اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية مت اإغفال ما ن�ست عليه املواثيق الدولية املتعلقة بحماية 

�سحايا اجلرمية، ومراعاة جن�ض ال�سحية، وطبيعة العتداء املمار�ض �سدها، فجاءت الأحكام القانونية ملزمة 

للمكلفني باإنفاذها يف جميع اأنواع ال�سكاوى، ويف كافة مراحلها- حتت طائلة الطعن ببطلن ما يخالف هذه 

التي  ال�سكاوى  باقي  مثل  مثلها  عادية،  �سكوى  ب�سفتها  ال�سحية  املراأة  �سكوى  مع  التعامل  فيتم  الإجراءات- 

ت�ستقبلها ال�سرطة، دون مراعاة لطبيعة هذه ال�سكوى، وجلن�ض امل�ستكية كاأنثى، واملعاناة النف�سية لل�سحية جراء 

العتداء عليها، واخلطر الذي يتهدد حياتها.

يف جمال اآخر، قيد القانون حق الأطفال الذين مل يتموا اخلام�سة ع�سرة من عمرهم ذكورا واإناثا، يف تقدمي 

�سكوى لل�سرطة اإل من خلل اأقاربهم الذكور.

تتمثل عدم عدالة هذا القيد القانوين يف حالة العتداءات التي تتم داخل الأ�سرة، وحتديدا من قبل الذكور 

الذين لهم حق اللجوء اإىل ال�سرطة نيابة عن ال�سغري اأو ال�سغرية.

اإن العتماد على منطق القانون باأن الأطفال الذين مل يتموا اخلام�سة ع�سرة من عمرهم غري مميزين لنتائج 

اأفعالهم التي قد تلحق �سررا بالآخرين، يوؤدي اإىل ا�ستمرار العتداءات على حياة الأطفال و�سلمتهم اجل�سدية 

والنف�سية، يف ظل اأن اجلرائم التي تتم �سد الأطفال، وخ�سو�سا الإناث منهم هي جرائم جن�سية، واعتداءات 

ج�سدية مربحة.

من جانب اخر، ويف حالت عديدة تقوم ال�سرطة بدور النا�سح الواعظ الذي يبحث عن خمارج توفيقية بني 

على  املحافظة  اأجل  من  مثل،  املعتدي  من  ال�سحية  تزويج  يتم  حينما  اجلن�سية،  ال�سكاوى  يف  النزاع  طريف 
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حامل،  الفتاة  تلك  تكون  عندما  وخ�سو�سا  الفتاة،  اأمر  افت�ساح  دون  احليلولة  اأجل  من  اأو  الأ�سرة  متا�سك 

حيث تهدف ال�سرطة كما �سرح العميد جهاد امل�سيمي »اإىل املحافظة على وحدة ومتا�سك الأ�سرة الفل�سطينية، 

وحماولة التو�سل اإىل اإنهاء العنف عرب و�سائل الإ�سلح، واإنهاء اخلطر املهدد حلياة املراأة«.

من جانب اخر، تدرك ال�سرطة �سعوبة ال�ستمرار يف التعاطي مع �سكاوى الن�ساء ك�سحايا اإذا ما اكتفت بتطبيق 

اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية، ومل تلجاأ يف الوقت نف�سه لجتهادات تو�سلت اإليها من خلل جتاربها. 

مرحلة  يف  الن�سائية  ال�سرطة  دور  بتعزيز  ال�سرطة  قامت  ومعاناتها،  ال�سحية  جلن�ض  مراعاتها  �سياق  ففي 

اأناطت مهمة التحقيق مع الإناث اإىل �سرطيات، واإذا ما تعذر وجود �سرطية ت�ستطيع القيام  التحقيق، حيث 

مبهمة التحقيق، تلجاأ ال�سرطة اإىل التحقيق مع الأنثى من قبل �سرطي ذكر وبح�سور �سرطية، وذلك باعتبار 

على  قدرة  الأكرث  هي  ال�سرطية  واأن  ال�سرطي،  من  الأنثى  ال�سحية  احتياجات  تفهم  على  اأقدر  ال�سرطية  اأن 

ا�ستنطاق ال�سحية دون خجل اأو مواربة.

 وهناك اأ�سباب اأخرى لدى ال�سرطة لتكليف ال�سرطيات التحقيق مع الإناث، اأو بح�سورهن، وهو التخوف من 

اإدعاءات ال�سحايا باأن ال�سرطي اأ�ساء اإليها اأو جتاوز حدود الأدب واللياقة.

ب. �سيا�سات ال�سرطة يف حماية املراأة املعنفة

بالقيام  ال�سرطة  جتتهد  للخطر،  ال�سحية  حياة  تعر�ض  حال  يف  حمائية  لإجراءات  القانون  افتقار  نتيجة 

باإجراءات تهدف اإىل حماية ال�سحية، منها توفري مكان اآمن لها حلني حتويل ال�سكوى اإىل النيابة العامة. 

اإن توفري مكان اآمن اأمرا لي�ض بي�سري، يف ظل عدم توافر بيوت اآمنة يف كافة املدن، بالإ�سافة اإىل التزام وزارة 

الر�سمي  العمل  بفرتة  ال�سحايا-  للن�ساء  الآمنة  البيوت  عن  امل�سئولة  الر�سمية  اجلهة   - الجتماعية  ال�سوؤون 

ال�سرطة توفري مكان  الذي يفر�ض على  الأمر  الثالثة بعد الظهر،  ال�ساعة  الثامنة �سباحا وحتى  ال�ساعة  من 

اإقامة موؤقت حلني اإحالة ال�سحية اإىل مكان اآمن، وقد ا�سطرت ال�سرطة اأكرث من مرة اإىل اإبقاء ال�سحية يف 

اأو التن�سيق مع املحافظ يف  اأو توفري منامة لها يف احد الفنادق،  اإحدى ال�سرطيات،  مركز ال�سرطة ب�سحبة 

املنطقة، فتنتقل الإجراءات برمتها اإىل املحافظة، ويعمل املحافظ ب�سفته احلاكم الإداري الأعلى من خلل 

اإتباع اإجراءات تهدف اإىل توفري احلماية لل�سحية بالدرجة الأوىل واإنهاء التهديد القائم، حيث ي�ستدعي ذوي 

اإقناعهم  بغية  وذويه  املعتدي  ا�ستدعاء  ويتم  كنفهم،  اإىل  الفتاة حال رجوعها  اإيذاء  بعدم  ليتعهدوا  ال�سحية 

باإ�سلح خطا املعتدي، وبالغالب يتم اإيجاد حلول توفيقية ت�ساحليه يتم اإبرامها عرب العائلة والوجهاء. 

تثري م�ساألة الإجراءات احلمائية اإ�سكالت عديدة، لي�ض فقط ب�سبب الفتقار اإىل الن�ض القانوين، ولكن حني 

يتم ال�ستعا�سة عن الن�ض باإجراءات اإدارية غري جمدية، ت�سببت يف مقتل عدد من ال�سحايا، مثل اإجراء “ 

التعهد ال�سخ�سي” الذي يوقعه ويل اأمر الفتاة من اأجل اأن ت�سمح ال�سرطة له با�ستلمها، حيث يتعهد بعدم 

امل�سا�ض بحياة ال�سحية حتت طائلة امل�ساءلة القانونية التي ترتتب نتيجة اإخلل ويل اأمر الفتاة  مبا ورد بالتعهد، 

فاإذا قام باإيذائها فاإنه ي�سع نف�سه قيد امل�ساءلة القانونية نتيجة الفعل املجرم الذي قام به.
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فالتعهد ال�سخ�سي الذي يوقع لدى ال�سرطة، هو مبثابة اإجراء اإداري داخلي، يهدف اإىل اإجبار املواطنني على 

اللتزام بالقانون، وعدم اإتيان اأية خمالفة قانونية ت�ستوجب العقاب فيما بعد، وتوؤثر على الأمن العام والنظام 

العام. جتدر الإ�سارة اإىل تبني بعد مراجعة الت�سريعات املتعلقة مبو�سوع البحث غياب اأي �سند قانوين يلزم 

املواطن بالتوقيع على هذا التعهد، وبالتايل لي�ض هناك اأي جزاء قانوين ميكن اأن يرتتب على ال�سخ�ض الذي 

ل يلتزم مبا جاء يف التعهد، اأو ما وقع عليه. ويتم معاقبة ال�سخ�ض على خمالفة ما جاء يف م�سمون التعهد لأنه 

خمالف للقانون، ولي�ض لأنه خالف التعهد.

على الرغم من حماولت ال�سرطة احلثيثة و�سع �سيا�سات ت�ستهدف حماية الن�ساء ال�سحايا؛ ويف ظل ارتباط تلك 

ال�سيا�سات يف الوقت ذاته باجتهادات ل تتعار�ض مع اأحكام القانون املطبق، ل ميكن التعويل على الت�سريحات 

ن�سر يف  ال�سرطة؛ ففي ت�سريح �سحفي اخر  اإزاء  الن�ساء  تلك  باإحداث تغيري يف توجهات  املتعلقة  ال�سحفية 

دورية ال�سرطة ) 2008( اأ�سار ال�سمريي اإىل ارتفاع عدد ال�سكاوى املقدمة اإىل ال�سرطة من قبل الن�ساء، وبرر 

ال�سمريي ذلك بعدة اأ�سباب من بينها ازدياد الثقة بني الن�ساء وال�سرطة. 

اإن اعتبار ارتفاع عدد ال�سكاوى املقدمة من قبل الن�ساء موؤ�سرا على ازدياد ثقة الن�ساء بال�سرطة قد ل يكون 

دقيقا، حيث اأن مراجعة الرقم اأو املوؤ�سر الذي مت اعتماده حتتاج اإىل حتليل ودرا�سة للظروف املحيطة بالن�ساء، 

وباجلرمية ب�سكل عام، وظروف املجتمع الفل�سطيني، وال�سيا�سات التي مت اإتباعها  خلل فرتة 2008-2007 

و�ساهمت يف حفز الن�ساء للجوء اإىل ال�سرطة.

ومن اأجل الوقوف على مدى التغري يف موقف الن�ساء ال�سحايا اإزاء اللجوء اإىل ال�سرطة، مت ال�ستعانة بالتقارير 

ال�سنوية لل�سرطة- اإح�سائيات املراأة- ودرا�ستها، ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة فيها، التي تك�سف عدد ونوع 

وانتهاء   2005 عام  تقرير  ابتداء من  �سنوات  اأربعة  اإقامتها، خلل فرتة  ومنطقة  ال�سحية،  و�سن  ال�سكوى، 

بتقرير عام 2008، فتبني التايل:

 ) • بلغ عدد ال�سكاوى عام 2005 )1221( �سكوى، ويف عام 2006 )1746( ويف عام 2007 بلغت )1212	

�سكوى، ويف عام 2008 فقد بلغت )1591( �سكوى.

•مثلت هذه ال�سكاوى الن�ساء ك�سحايا لعتداءات ج�سدية، اأو نف�سية، وحماولت انتحار و�سرقات، واعتداء  	
على املمتلكات.

•هناك تفاوت بني عام واآخر يف اإقبال الن�ساء للجوء لل�سرطة، وثبت اأن معدل تقدمي ال�سكاوى خلل هذه  	
الفرتات مل يكن ت�ساعديا.

نلحظ مما �سبق انه من ال�سعب تربير ارتفاع عدد ال�سكاوى املقدمة من قبل الن�ساء بازدياد الثقة 

بني الن�ساء ال�سحايا وال�سرطة، لعدة اأ�سباب:

اأول: من خلل تتبع الظروف املرافقة لهذه الأرقام يت�سح لنا اأن »ذروة الثقة بني الن�ساء وال�سرطة » كان العام 

2006، اأي العام الذي يرتبط مبا يعرف« بالفلتان الأمني«، حيث ازدادت ن�سبة ارتكاب اجلرائم على اختلف 
اأنواعها ، ومور�ست خمتلف اأنواع النتهاكات بحقوق الإن�سان، نتيجة عدم قدرة الأجهزة الأمنية على القيام 

مبهامها، كما انه العام الذي �سهد النق�سام ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وانق�سام الأجهزة الأمنية، 
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وجنم عن زيادة اجلرائم زيادة يف اأعداد امل�ستكني.

ثانيا: يثري مو�سوع حتليل الأرقام كموؤ�سر للثقة م�ساألة يف غاية الأهمية، وهي اأن الثقة يتم اإكت�سابها اأو تعزيزها، 

نتيجة جناح ال�سرطة يف الو�سول اإىل احلقائق املتعلقة ب�سكاوى الن�ساء، ومدى جناعة الإجراءات والآليات التي 

متت بها متابعة هذه ال�سكاوى، واآليات اإنفاذ الأحكام التي �سدرت ل�سالح الن�ساء، وجدية ال�سرطة يف متابعة 

تلك الق�سايا وك�سف غمو�سها، وقدرتها على توفري حماية الن�ساء ال�سحايا اللواتي تهددت حياتهن اآو اأملكهن 

من قبل الآخرين.

ت. اإدارة حماية الأ�سرة والعنف �سد املراأة .

برز مو�سوع العنف الأ�سري كتحد اأمام ال�سرطة بال�ستمرار يف تطبيق الإجراءات القانونية النمطية الواردة 

يف قانون الإجراءات اجلزائية، فاأخذت ال�سرطة على عاتقها مهمة و�سع ال�سيا�سات التي متكن ال�سرطة من 

التو�سل اإىل ك�سف احلقائق املتعلقة بالعنف الأ�سري، وتوفري احلماية للن�ساء  والأطفال. 

متثل اإدارة حماية الأ�سرة اإحدى ال�سيا�سات ال�سرطية التي مت اللجوء اإليها لتجاوز العجز والق�سور الت�سريعي 

يف التعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري، والعنف �سد املراأة، ب�سبب عدم مرونة الإجراءات القانونية املتبعة مع 

هذه الفئات، والعوائق الإجرائية يف حتريك الدعوى.

تاأ�س�ست الإدارة يف �سهر ت�سرين اأول/2008 بقرار من قبل مدير عام ال�سرطة، واأحلقت مب�ساعد مدير عام 

ووزارة  الن�سوية  واملوؤ�س�سات  ال�سرطة  بني  امل�ستمر  التعاون  نتيجة  تاأ�سي�سها  ياأتي  اجلنائي.  للتحقيق  ال�سرطة 

املراأة، ونتيجة اإطلع ال�سرطة على جتارب الدول العربية املجاورة، وخ�سو�سا جتربة الأردن يف جمال التعامل 

مع الن�ساء والأطفال �سحايا العنف .

تنطلق فل�سفة هذه الإدارة يف معاجلة ق�سايا العنف الأ�سري، بالنظر اإىل الأ�سرة ككيان اجتماعي، فيتم التعامل 

اأ�سرة، حيث جت�سدت هذه الفل�سفة يف توجهات  اأو طفل« ب�سفتها كائن اجتماعي داخل  مع ال�سحية » امراأة 

الإدارة التي تعالج ق�سايا العنف الأ�سري من خلل اإيجاد ت�سوية اأو حلول داخل الأ�سرة لتوفري بيئة اأ�سرية اآمنة 

حلياة ال�سحايا.

اخت�صا�ص ومهام اإدارة حماية الأ�صرة

تخت�ض اإدارة حماية الأ�سرة بالتعامل مع كافة العتداءات التي حت�سل داخل الأ�سرة، والعتداءات اجلن�سية 

ال�سرطة  مراكز  قبل  من  اإليها  حتول  التي  تلك  اأو  ا�ستقبالها،  يتم  التي  �سواء  الأ�سرة،  نطاق  خارج  تتم  التي 

املختلفة، مثل ال�سرب، الغت�ساب، والتحر�ض، وهتك العر�ض، واخللفات الزوجية، والإكراه على الزواج..، 

وبغ�ض النظر عن عمر ال�سحية، والطبقة التي تنتمي اإليها، ومكان �سكنها.

اأقارب  موافقة  ا�سرتاط  من  الأطفال،  على  العتداءات  ق�سايا  اإ�ستثناء  الإدارة  هذه  اأحدثته  الذي  اجلديد 

ال�سحية اأو ال�سحية ذاتها لتقدمي ال�سكوى، خل�سوع هذه الق�سايا للحق العام، فتقوم الإدارة بتحريك ال�سكوى 
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و�سماع الإفادات دون انتظار موافقة الطفل اأو ذويه، خلفا للإجراءات املتبعة يف قانون الإجراءات اجلزائية، 

التي تقيد حق الأطفال الذين مل يتموا اخلام�سة ع�سرة من عمرهم من تقدمي �سكوى اإل من خلل اأقاربهم 

حتى الدرجة الرابعة.

مهام اإدارة حماية الأ�صرة

توؤثر الفل�سفة التي انطلق منها عمل الإدارة يف الإجراءات التي تقوم بها، وهي: 

احلر�ض على مراعاة اجلوانب النف�سية والجتماعية لل�سحية اأثناء كافة الإجراءات القانونية، ل�سمان  1 .

�سلمتها، و�سلمة الإجراءات املتخذة يف كل مرحلة.

. 2 ا�ستقبال ال�سكاوى، واأخذ الإفادة، وذلك اإن�سجاما مع رغبة ال�سحية يف تقدمي �سكوى �سد امل�ستكى منه. 

وانتهاء بتحويلها  التحقيق  اإبتداء من متابعتها يف ق�سم  القانونية  ال�سحية يف كافة الإجراءات  مرافقة  3 .

اإىل الق�ساء.

حتويل ملف الق�سية اإىل ق�سم التحقيق يف حال رغبت ال�سحية مببا�سرة الدعوى لدى الق�ساء. 4 .

متابعة الق�سية اأثناء عر�سها على النيابة العامة. 5 .

تقدمي �سهادة ل�سالح ال�سحية، مع الأخذ بالعتبار حالة املراأة النف�سية والجتماعية بناء على متابعتها  6 .

للق�سية ابتداء ا�ستقبال ال�سكوى، حتى و�سولها اإىل النيابة العامة.

متابعة ال�سحية لدى عودتها اإىل بيئتها الأ�سرية، فتقوم بالزيارات املنزلية ) امليدانية( املتكررة لل�سحايا  7 .

للطمئنان على و�سع ال�سحية داخل بيئتها الأ�سرية، والتاأكد من اأن الأ�سرة مل تعد بيئة مهددة ل�سلمة 

ال�سحية اجل�سدية والنف�سية.

مراعاة الظروف التي يوجد بها ال�صحايا:

تقوم الإدارة بالنتقال اإىل مكان اإقامة ال�سحايا ل�ستقبال ال�سكوى منهم ومتابعتها، اإدراكا منها للظروف  1 .

املحيطة بال�سحايا، التي قد تدفع بهم اإىل عدم اللجوء لل�سرطة حلمايتهم.

يتم ا�ستقبال احلالت احلرجة جدا، والتي تخ�سى من اللجوء اإىل مبنى ال�سرطة، خارج مبنى مديرية  2 .

ال�سرطة، يف مكتب مت تخ�سي�سه للإدارة يف مبنى حمافظة بيت حلم. 

تراعي الإدارة الأ�سباب التي قد تدفع بع�ض ال�سحايا بعدم التوجه اإليها، اأو اإىل مراكز ال�سرطة املختلفة،  3 .

فيقوم موظفيها اأثناء توجههم ملكان ال�سحية، بارتداء الزي املدين، ولي�ض اللبا�ض ال�سرطي املعروف من 

قبل اجلميع، كما تقوم الوحدة باإبعاد �سيارة ال�سرطة عن مقر اإقامة ال�سحية يف حالة ا�ستعمال �سيارة 

ال�سرطة كو�سيلة نقل، واإذا ما توافرت الإمكانيات املالية فاإنها تقوم با�ستعمال �سيارة مدنية.

يف حال اإذا ما تو�سلت الإدارة اإىل خطورة التهديد القائم على حياة و�سلمة ال�سحية، فلها اأن تتوىل  4 .

مهمة توفري مكان اآمن حلني انتهاء الو�سع املهدد، وتقوم الوحدة بالتن�سيق مع البيت الآمن الذي اأن�سئ يف 

نف�ض املدينة لنقل ال�سحية اإليه، وتعمل يف الوقت ذاته على اإنهاء اخلطر مع كافة الأطراف املعنية.
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التوعية والتثقيف

تاأثري وخطورة  وتو�سيح  باأكملها،  العائلة  اأي  العنف،  لأ�سر �سحايا  الإر�ساد  توفري  الإدارة  ن�ساط  ي�سمل  1 .

ا�ستمرار العنف داخل العائلة، اأو تدريب العائلة على التعامل مع ال�سحية، من اأجل اأن تتخطى اأزمتها 

وتنخرط يف احلياة من جديد، ويتم الرتكيز يف الإر�ساد على الأ�سخا�ض املعنفني، وعلى الأ�سخا�ض الذين 

من املمكن اأن يقدموا �سندا للمراأة .

الأ�سري،  العنف  موا�سيع  حول  والإر�ساد  التوعية  برامج  يف  املجتمعية  الفئات  من  العديد  ا�ستهداف  2 .

اأفراد ال�سرطة يف الأق�سام  والتعامل مع �سحايا العنف ن�ساء واأطفال مثل )املدار�ض، املراكز الن�سوية، 

املختلفة، اأفراد ال�سرطة الذين تق�سي طبيعة عملهم التعامل مع الن�ساء، والإعلميني..(

. 3 اإعداد طاقم تدريبي متخ�س�ض يف ق�سايا العنف واآليات احلد منه، وذلك من خلل اإعداد دورات تاأهيل 

وتدريب مدربني يف ذات املو�سوع داخل جهاز ال�سرطة.

البيئة الداخلية لإدارة حماية الأ�صرة

اإداريا ملدير  تتبع  التبعية، حيث  الإدارة يف مبنى مديرية �سرطة حمافظة بيت حلم، وتتميز بازدواج  اأن�سئت 

�سرطة املحافظة، وفنيا مل�ساعد مدير ال�سرطة للبحث اجلنائي. وت�سكل اإدارة حماية الأ�سرة اإحدى الإدارات 

التابعة فنيا مل�ساعد ال�سرطة للبحث اجلنائي. 

الرئي�سة  البوابة  وتتقا�سم  الأر�سي،  الطابق  يف  حلم،  بيت  حمافظة  �سرطة  مركز  مبنى  يف  الإدارة  هذه  تقع 

للمركز مع باقي اأجزاء املبنى، الأمر الذي يرتتب عليه عدم مراعاة خ�سو�سية ال�سحايا.

تتكون اإدارة حماية الأ�سرة من كادر مكون من اأربع عنا�سر �سرطة من اجلن�سني، وهم: مديرة الوحدة، ونائبة 

اأع�ساء الأ�سرة رجال ون�ساء، الأمر الذي  اإدارة، نظرا لتعامل الإدارة مع كافة  لها، و�سابط حتقيق و�سابط 

ي�ستوجب اأن يكون اجلن�سني ممثلني يف هذه الإدارة. 

ل تويل الإدارة اعتبارا جلن�ض العاملني فيها، فمن املمكن اأن يقوم �سرطي ذكر با�ستقبال املراأة ال�سحية، اأو 

التحقيق معها، ولكن ي�سرتط يف هذه احلالت اأن ترافقه �سرطية، وذلك دون اأن ي�سكل ذلك انتقا�سا حلقوق 

ال�سحية اأو اإحراجا لها، باعتبار اأن الإدارة تعتمد على املهنية املميزة للعاملني فيها، الذين يتمتعون بالتاأهيل 

والتدريب الكايف للتعامل مع ال�سحايا ن�ساء واأطفال، وعلى اآليات متابعة الق�سايا من قبلها.

تاأثري عمل الإدارة على العنف �صد املراأة 

منذ ما يزيد على عام ون�سف من عمل الإدارة، اأ�سبح هناك تغيري يف مواقف الن�ساء ال�سحايا، حيث ازداد 

اإقبال الن�ساء ال�سحايا باللجوء اإىل ال�سرطة عرب هذه الإدارة، وذلك نتيجة حماولة الإدارة التو�سل اإىل حلول 

مل�سكلة العنف داخل الأ�سرة، بناء على رغبة ال�سحايا اللواتي يف�سلن اأحيانا اإنهاء العنف �سدهن دون اأن يتم 

�سجن �سخ�ض املنتهك.
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من جانب اآخر �ساعدت هذه الإدارة على تعزيز ثقة الن�ساء باأنف�سهن، حيث اأ�سبح هناك رف�ض ملحاولت اإجبار 

الفتيات على الزواج، ورف�ض للعنف املمار�ض �سدهن.

واأما على �سعيد ال�سكاوى امل�ستقبلة من قبل الأطفال، فقد �ساعدت احلملت التوعوية والإعلمية يف التعريف 

بالإدارة، واآليات عملها، يف ارتفاع ن�سبة ال�سكاوى املقدمة من الأطفال. 

املعيقات والتحديات التي تواجه عمل الإدارة

مما �سبق، يتبني اأن اإدارة حماية الأ�سرة بو�سفها احلايل، هي فكرة اأو نواه اأو “حلم لإدارة حماية الأ�سرة” 

وفق و�سف اإحدى ال�سرطيات العاملت فيها، الأمر الذي ي�ستلزم الكثري من العمل للرتقاء بهذه الإدارة اإىل 

م�ساف النماذج والتجارب العربية يف هذا امل�سمار.

تواجه اإدارة حماية الأ�صرة العديد من املعيقات والتحديات:

، وتنبع اأهمية 
6
اأول: افتقارها اإىل الإطار القانوين الناظم لعملها يف ظل عدم وجود قانون للعنف الأ�سري

ماهية  وحتديد  الأ�سرة،  داخل  بالعنف  املتعلقة  املفاهيم  حتديد  يتم  �سياقه  يف  لأن  القانون،  هذا  وجود 

العنف، واأ�سكاله، و�سياقاته، ويحدد اأ�سول تقدمي ال�سكوى، والإجراءات الواجب اإتباعها من قبل ال�سابطة 

الأفعال  مرتكبي  بحق  اتخاذها  الواجب  والعقوبات  والتدابري  التقا�سي،  مراحل  كافة  يف  الق�سائية، 

ل�سمان  اتخاذها  الواجب  والإجراءات  الق�سايا،  هذه  يف  بالنظر  املخت�سة  املحاكم  يحدد  كما  املجرمة، 

.
7
�سلمة ال�سحايا

ثانيا: غياب ق�ساء الأحداث، وهي تلك املحاكم املخت�سة باجلرائم التي يرتكبها الأطفال، اإذ يحاكم الأحداث 

اجلانحني اأمام حماكم ال�سلح ب�سفتها خمت�سة بالنظر يف جرائم الأحداث.

ثالثا: الرتاتبية الإدارية لإدارة حماية الأ�سرة، فقد اأغفل م�سروع قانون ال�سرطة هذه الإدارة كاإدارة مركزية 

املالية  ال�سرطة، الأمر الذي �سيبقي دورها حمجما ومقزما، ول ي�ساهم يف زيادة ر�سد املوازنات  يف هيكلية 

املخ�س�سة لها، ومينعها من تطوير دورها وفق جتربة عملها، ويحد  من تطورها كاإدارة مركزية يتبع لها دوائر 

يف املحافظات املختلفة.

الإدارة  لقيام  للإدارة  ال�سهرية  املوازنة  تكفي  ل  حيث  للوحدة،  �سهريا  املخ�س�سة  املالية  املوارد  �سح  رابعا: 

الإدارة  اأع�ساء  انتقال  اآخر، ول تفي بحاجة  اإىل  للقيام مبهام نقل ال�سحايا من مكان  مبهامها، بل ل تكفي 

اأنف�سهم بغية القيام بزياراتهم امليدانية و متابعة ق�سايا ال�سحايا.

   ل يعترب العقيد برقان اأن م�سودة قانون العنف الأ�سري احلايل، الذي قامت على اإعداده املراكز الن�سوية كاف، اأو من املمكن العتماد عليه 
6

من قبل ال�سرطة، لتحقيق الغاية التي من اأجلها مت و�سعه، ويعتقد انه بحاجة لإجراء  تعديلت عديدة جلعله موائما للتطبيق، ومن�سجما مع 

الت�سريعات الأخرى.

حر�ست ال�سلطة الوطنية على اإ�سدار عدد من الت�سريعات لتوفري اأر�سية قانونية للم�سالح التي يريد امل�سرع اأن يحميها، مثل قانون املرور 
  7

رقم5 لعام 2000 الذي تقوم ال�سرطة بتنفيذ معظم الأحكام الواردة فيه، وقانون مكافحة التدخني رقم 25 لعام 2005.
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خام�صا: افتقار الإدارة للخ�سو�سية وال�ستقلل، حيث يتواجد مقر الإدارة يف مقر ال�سرطة يف بيت حلم يف 

الطابق الأر�سي، بجوار بقية اأق�سام ال�سرطة. 

�صاد�صا: منع الحتلل الإ�سرائيلي اإدارة حماية الأ�سرة من ممار�سة مهامها يف املناطق غري اخلا�سعة لولية 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ث. طبيعة تعامل ال�صرطيات وتوجهاتهن اإزاء الن�صاء املعنفات )مرفق رقم 8(

و�سلمتهن  املعتفات  للن�ساء  احلياة  حق  حماية  ت�سمن  التي  وال�سيا�ساتية  الت�سريعية  البنية  غياب  ظل  يف 

اجل�سدية، وغياب برامج التدريب والتاأهيل املمنهج واملخطط للو�سول اإىل بناء قدرات كادر ال�سرطة عموما 

تفهم  مدى  وحتليل  قراءة  بنا  يجدر  املعنفات،  للن�ساء  احلماية  توفري  �سبيل  يف  خا�ض،  ب�سكل  وال�سرطيات 

ال�سرطيات ووعيهن لحتياجات الن�ساء املعنفات، ومعرفتهن ابتداء بالإجراءات القانونية الناظمة التي متثل 

احلد الأدنى يف احلماية، ومن ثم قدرتهن على القيام بدور ايجابي ل�سالح الن�ساء املعنفات.

عك�ست نتائج البحث الكمي والكيفي توافق التوجه احلايل لل�سرطة الفل�سطينية مع الهتمام العاملي بتعزيز 

دور ال�سرطيات يف جمال حماية الن�ساء املعنفات، حيث ك�سفت نتائج البحث الكمي اإ�سلع اأغلبية ال�سرطيات 

مبهمة التعامل مع ق�سايا الن�ساء املعنفات �سواء كان ذلك ب�سبب ا�سرتاكهن يف اجلن�ض، اأو ب�سبب اإدماج ق�سايا 

الن�ساء املعنفات �سمن الو�سف الوظيفي لل�سرطيات، حيث بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يتعاملن مع الن�ساء 

اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  بلغت  ن�ساء)%62.4( يف حني  ب�سبب كونهن  ال�سرطة  اإىل  يلجاأن  اللواتي  املعنفات 

ن�سبة  الوقت ذاته اعتربت  %24.8(، يف  ن�ساء )  اأن يرتبط ذلك بكونهن  املعنفات دون  الن�ساء  يتعاملن مع 

مرتفعة من ال�سرطيات اأن التعامل مع الن�ساء املعنفات هو اأحد مهامهن الوظيفية )%60.9( بينما اعتربت ما 

ن�سبته )%25.5( باأنهن يتعاملن مع الن�ساء املعنفات دون اأن يرتبط ذلك بو�سفهن الوظيفي، واأظهرت نتائج 

البحث الكيفي الأ�سباب التي اأدت اإىل ارتفاع هذه الن�سب وهي قلة عدد ال�سرطيات يف جهاز ال�سرطة، ولن 

الن�ساء املعنفات بحاجة اإىل �سرطيات للتعامل معهن يف كافة جمالت العمل ال�سرطي .

وحول اعتقاد ال�سرطيات اأنف�سهن بحاجة الن�ساء املعنفات لوجود امراأة يف مركز ال�سرطة مل�ساعدتهن، تبني اإن 

ما ن�سبته ) %80.0( من ال�سرطيات يعتقدن باأن الن�ساء املعنفات يحتجن اإىل وجود امراأة يف مراكز ال�سرطة، 

يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي اجنب بالنفي )13.6%(. 

الن�ساء  التعامل مع ق�سايا  اأنف�سهن بدورهن يف  ال�سرطيات  ال�سرطيات، وقناعة  الوطني بدور  رغم الهتمام 

البحث  نتائج  اأثبتت  املتعلق مبجال عملهن، حيث  املعريف  التاأهيل  ال�سرطيات من �سعف يف  تعاين  املعنفات، 

الكمي اأن ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ميلكن معرفة قانونية جيدة بالإجراءات الواجب اإتباعها اأثناء تعاملهن مع 

الن�ساء املعنفات بلغت ) %51.8( اأي ن�سف حجم العينة، مقابل ن�سبة )%35.5( ميلكن قليل من املعرفة 

بالإجراءات الواجب اإتباعها يف التعامل مع ق�سايا الن�ساء املعنفات، يف حني بلغت ن�سبة ال�سرطيات اللواتي ل 

ميلكن اأية معرفة بهذه الإجراءات )%10.9(، واأكدت نتائج البحث الكيفي على وجود تباين بني ال�سرطيات 

يف معرفتهن بالإجراءات املتبعة، ففي حني تتوافر معرفة جيدة بالإجراءات الواجبة الإتباع لدى ال�سرطيات 
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اللواتي يعملن يف اإدارة حماية الأ�سرة، ولدى من يحملن موؤهلت جامعية وخ�سو�سا يف جمال القانون، فاإن 

اللواتي  ال�سرطيات  الإجراءات هن  بهذه  اأية معرفة  اأو ل ميلكن  املعرفة  اللواتي ميلكن قليل من  ال�سرطيات 

لديهن �سنوات عمل قليلة، اأو ل يحملن موؤهلت جامعية، واللواتي اقت�سر �سبب تعاملهن مع الن�ساء املعنفات 

كونهن ن�ساء فقط يعملن يف جمالت عمل خمتلفة ) املرور، العلقات العامة، مكافحة املخدرات،...(.

يف �سوء النتائج ال�سابقة اأعله، ويف ظل النتائج التي �سبق نقا�سها والتي تتعلق مبعرفة ال�سرطيات بتطبيقات 

بقانون  املعرفة  من  قليل  ميلكن  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  ارتفاع  ك�سفت  التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

ال�سياق �سرورة  بلغت )%52.7( يربز يف هذا  املعرفة حيث  اللواتي ل ميلكن هذه  اأو  الإجراءات اجلزائية 

البحث يف ماهية الإجراءات التي تتبعها ال�سرطيات يف التعامل مع ق�سايا الن�ساء، حيث ك�سفت نتائج البحث 

اأنها  اعتبار  على  واإدارية  قانونية  اإجراءات  من  به  يكلفن  ما  تنفيذ  اإىل  يعمدن  املبحوثات  غالبية  اأن  الكيفي 

الإجراءات الواجبة التنفيذ.

اأثبتت  ال�سرطة  اإىل  اللواتي يلجاأن  للن�ساء املعنفات  اإيجابي وم�ساند  ال�سرطيات بدور  اأن تقوم  اإمكانية  وحول 

ال�سرطة  اإىل  اللواتي يلجاأن  الن�ساء  ال�سرطيات يقمن بت�سجيع  اأن ن�سبة )%87.3( من  البحث الكمي  نتائج 

بالطمئنان  واإ�سعارهن  لل�سحايا،  والنف�سي  املعنوي  الدعم  تقدمي  وذلك من خلل  على حقوقهن،  للح�سول 

والأمان، واإ�سداء الن�سح والإر�ساد، وت�سجيع الن�ساء املعنفات على ا�ستكمال الإجراءات القانونية. 

يف الوقت ذاته تعترب ن�سبة )%84.5( من ال�سرطيات اأنهن ا�ستطعن تقدمي امل�ساعدة للن�ساء اللواتي جلاأن اإىل 

ال�سرطة، ومتت تلك امل�ساعدة من خلل تو�سية الزملء بالهتمام ب�سكوى املراأة، م�ساعدة املراأة يف احل�سول 

على حقها، تاأمني انتقال املراأة اإىل بيت اآمن، م�ساعدة املراأة يف احل�سول على ت�سوية منا�سبة حلقها.

اإن التعامل مع ق�سايا الن�ساء ال�سحايا يتطلب وجود قناعة وتفهم لدى ال�سرطيات بحقوق املراأة ال�سحية مثل 

حقها يف اختيار احللول املنا�سبة ل�سكواها، عدم الوقوع يف لوم ال�سحية، اأو الوقوع يف فخ التوبيخ املجتمعي، 

على اعتبار اأن ال�سحية اأ�سهمت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف اإيقاع الأذى بنف�سها، اأو امل�ساهمة يف تعري�ض 

ن�سبة  اأن  تبني  التوجهات،  هذه  فح�ض  ولدى  والتقاليد،  العادات  وطاأة  حتت  املجتمعية  للم�ساومات  ال�سحية 

)%26.4( من ال�سرطيات يعتقدن اأن هناك ق�سايا مت�ض املراأة ل يجب اأن ت�سل اإىل ال�سرطة خوفا على �سمعة 

املراأة مثل ق�سايا الغت�ساب و�سفاح القربى، يف حني نفت ما ن�سبته )%63.6( وجود ق�سايا مت�ض املراأة ول 

يجب اأن ت�سل اإىل ال�سرطة مثل ق�سايا الغت�ساب و�سفاح القربى خوفا على �سمعة املراأة.

تربر ال�سرطيات اللواتي اجنب بنعم على هذا ال�سوؤال باأن املجتمع الفل�سطيني باأغلبه ما زال ينظر اإىل املراأة 

اعتبارها  بعد من  يتحرر  يعاقبها جمتمعيا على اغت�سابها، وهتك عر�سها، فهو مل  ال�سحية نظرة متخلفة، 

م�سئولة عما اأ�سابها، ويلومها على الفعل الذي وقع عليها، ناهيك عن الأثر الذي يتولد نتيجة جلوء تلك الفئة 

لل�سرطة حيث يخرج املو�سوع من ال�ساأن واحليز اخلا�ض، حيز العائلة وامل�ستور، اإىل ال�ساأن العام، حيز املجتمع 

والعلن، وهذا يعني اأن علم كافة اأفراد املجتمع بهذه الواقعة، وافت�ساح اأمر الفتاة، وامل�سا�ض ب�سمعة عائلتها، 

فت�سبح منبوذة  ووحيدة، ودون اأي اأمل وم�ستقبل. 
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العنف  نتيجة  لبيتها  ال�سحية  ترك  م�ساألة  حول  ال�سرطيات  توجهات  يف  البحث  معر�ض  ويف  اخر  جانب  من 

املمار�ض �سدها واللجوء اإىل بيوت األمان واحلماية، اأو لدى الأقارب، تبني اأن ن�سبة ال�سرطيات اللواتي يعتقدن 

باأن بيت املراأة ا�سرت لها، ويجب اأن ل ترتكه )%37.3( يف حني نفت ما ن�سبته ) %43.6( من ال�سرطيات 

باأن يكون بيت املراأة اأ�سرت لها، وانه يتوجب عليها اأن ل ترتكه، حيث تعترب هوؤلء ال�سرطيات اأن بيوت الأمان 

وامللجئ هي اأماكن موؤقتة ثم تعود املراأة اإىل بيتها الذي خرجت منه، ولكن بعد اأن تكون ك�سبت غ�سب اأ�سرتها، 

وعلم اجلميع  بخ�سو�سياتها العائلية، فالأمور تبقى خا�سة و�سرية ومن املمكن اإيجاد حلول لها اإذا مل تخرج 

خارج نطاق الأ�سرة.

احلل  يكون  املعتدي  الرجل  من  املراأة  تزويج  باأن  يعتقدن  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  باأن  النتائج  اأظهرت  كما 

ن�سبته  ما  تعتقد  بينما  بالنفي )52.7%(  اأجنب  اللواتي  ال�سرطيات  ن�سبة  بلغت  بينما   )21.8%  ( املنا�سب 

)%20.0( من ال�سرطيات اأن تزويج املراأة ال�سحية من الرجل املعتدي يكون يف حالت معينة احلل املنا�سب، 

الفتاة،  �سمعة  على  للحفاظ  احللول  اأف�سل  باأنه  املعتدي  من  ال�سحية  تزويج  اأيدن  اللواتي  ال�سرطيات  وتربر 

وحماية مل�ستقبلها، و�سمعة عائلتها، كما ياأتي هذا احلل من�سجما مع رغبة الفتاة التي تكون يف بع�ض احلالت 

راغبة بالزواج من املعتدي، ويتوافق هذا الراأي مع الثقافة ال�سائدة التي تنزع اإىل اأن العتداء اجلن�سي ينتهي، 

وتنتهي اآثاره النف�سية والجتماعية والأخلقية، عندما يتزوج املعتدي بال�سحية.

ج. ال�صتخل�صات والتـو�صيـات 

تتفق اأهداف هذه الدرا�سة مع اجلدال الدائر يف ال�سياق العاملي حول الدور املتوقع من اإدماج املراأة يف ال�سرطة، 

والذي اأثارته الباحثة )Garcia( حول روؤيتها لدور املراأة يف ال�سرطة، وما ميكن اأن حتققه يف هذا املجال من 

متكني ذاتي، ب�سفتها فاعلة يف جمال التاأثري يف البنى وال�سيا�سات، وحتويل هذه البنى اإىل بيئة داعمة حلماية 

الن�ساء.

من ناحية اأخرى تتوافق نتائج الدرا�سة التي عك�ست توجه ال�سرطة الفل�سطينية يف اإناطة ق�سايا العنف �سد 

الن�ساء بال�سرطيات، هذا التوجه الذي تعتربه )Garcia( نتيجة لتق�سيم العمل بني اجلن�سني، وب�سبب الهيمنة 

البطريركية التي اأفرزت حتديد هذه الأدوار.

على الرغم من التوجه ال�سابق الذكر جند اأن �سيا�سات ال�سرطة الفل�سطينية احلالية بداأت تتخذ منحى اخر 

قد يغري يف توجهات ال�سرطة يف الدور املاأمول الذي على اأ�سا�سه قامت باإدماج ال�سرطيات، حيث مت اإن�ساء اإدارة 

حماية الأ�سرة، وهي الإدارة التي تتعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري، ويعمل اجلن�سني يف هذه الإدارة، ل بل اأن 

هناك نوايا لإن�ساء دوائر يف اأكرث من حمافظة يف الوطن، �سيكون لل�سرطة الذكور دورا فاعل فيها، انطلقا من 

فل�سفة الإدارة التي تنظر بعني العتبار اإىل التخ�س�ض واخلربة وقدرة الفاعلني يف هذه الإدارة على التعامل مع 

الن�ساء والرجال، هذا الأمر يعني مبنظور اآخر عدم ربط ق�سايا العنف الأ�سري بال�سرطيات فقط، الأمر الذي 

يرتتب عليه تكثيف اجلهود يف توفري برامج التاأهيل والتدريب لفئة وا�سعة من ال�سرطة ذكورا واإناثا.

عك�ست النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة توافقا مع ما خل�ض اإليه تقرير هيومن رايت�ض وات�ض حول افتقار 
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الن�ساء كم�ساألة اجتهادية، حينية؛ وذلك يف ظل عجز قانون الإجراءات اجلزائية عن التعامل مع هذه احلالت؛ 

حتول  التي  املجتمعية  الثقافة  مع  ويتجاوب  لل�سحية،  النف�سية  الأبعاد  مراعاة  اإىل  القانون  هذا  يفتقر  حيث 

دون جلوء الن�ساء اإىل ال�سرطة، ناهيك عن عجز القانون على توفري حماية و�سلمة الن�ساء اللواتي يتعر�سن 

للتهديد، بالإ�سافة اإىل التقييد القانوين املفرو�ض على قبول �سكوى الأطفال ذكورا واإناثا.

كما توافقت النتيجة التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة مع النتائج التي خل�ض اإليها التقرير ال�سابق حول عدم 

جناعة الإجراءات التي تقوم بها ال�سرطة ملعاجلة م�ساألة العنف �سد الن�ساء، حيث ك�سفت هذه الدرا�سة عن 

اأحد اأهم الإجراءات التي قد تودي بحياة الن�ساء اللواتي تتعر�ض حياتهن للتهديد األ وهو« التعهد ال�سخ�سي«، 

ومت يف هذه الدرا�سة ا�ستعرا�ض التكييف القانوين لهذا الإجراء، وتبني اأن »التعهد ال�سخ�سي« ما هو اإل اإجراء 

اإداري، ل يرتتب على خمالفته اأي تدبري اأو عقوبة، ول يعقل تبعا لذلك اأن يرتبط اإعمال هذا الإجراء بق�سايا 

بعد ف�سله  الق�سايا، خ�سو�سا  به يف مثل هذه  العمل  ي�ستمر  وان  الن�ساء و�سلمتهن،  التي تهدد حياة  العنف 

كاإجراء ناجع يف احلد من قتل الن�ساء ال�سحايا.

اأظهرت نتائج البحث اأن العمل على ماأ�س�سة التعامل مع ق�سايا العنف �سد الن�ساء والعنف الأ�سري، ما زال يف 

بداياته رغم تاأ�سي�ض اإدارة حماية الأ�سرة )كعمل �سرطي متخ�س�ض يف التعامل مع العنف الأ�سري(، فلم يتم 

توفري البيئة الت�سريعية والإدارية واملالية اللزمة لإجناح عمل هذه الإدارة، فما زالت الإدارة تفتقر اإىل الإطار 

القانوين الناظم لعملها، واملحاكم املخت�سة بالنظر يف ق�ساياها، ف�سل عن و�سعية الوحدة يف هيكلية ال�سرطة 

التي تعك�ض حجم املوازنات املخ�س�سة وتعك�ض يف الوقت ذاته  تبعيتها الإدارية ومدى قدرتها على ت�سريف 

اأمورها وفق روؤيتها اخلا�سة واأهدافها املتوخاة.

انطلقا من هذه ال�ستخل�سات والنتائج ما زال هناك الكثري من العمل ميكن لل�سرطة وملوؤ�س�سات املجتمع 

للن�ساء  لتوفري احلماية  به  تقوم  اأن  وال�سوؤون الجتماعية  املراأة  �سوؤون  والن�سوية( ووزارتي  املدين )احلقوقية 

املعنفات:

الت�سريعية  البيئة  توفري  وذلك من خلل  املعنفات،  الن�ساء  الأ�سرة يف حماية  اإدارة حماية  دور  تعزيز  اأول:  

ال�سيا�سات  وو�سع  املراأة،  �سد  والعنف  الأ�سري  العنف  م�ساألة  يعالج  ت�سريع  و�سع  الإدارة عرب  لعمل  املنا�سبة 

التي متكنها من ال�سطلع مبهمة حماية الأ�سرة ) اإبرازها يف هيكلية ال�سرطة كاإدارة عامة تابعة ملدير عام 

ال�سرطة مبا�سرة، ر�سد املوازنات الكافية لحتياجاتها، التدريب امل�ستمر للفاعلني فيها، تو�سيع اخت�سا�ساتها 

املجاورة،  العربية  الدول  جتارب  غرار  على  املحقق،..(  النف�سي،  الطبيب  ال�سرعي،  الطبيب  بتوفري  احلالية 

تو�سيع المتداد اجلغرايف  لهذه الإدارة يف كافة حمافظات الوطن.

ثانيا: تعزيز دور ال�سرطة يف حماية الن�ساء املعنفات، وذلك من خلل: العمل على و�سع قانون يحمي الأ�سرة 

بالأ�سرة  املخت�سة  املحاكم  توفري  الأ�سري،  بالعنف  يتعلق  فيما  البديل  الت�سريعي  الإطار  ويكون  العنف،  من 

�سحايا  وحماية  اجلنائية  العدالة  مبادئ  مع  ين�سجم  مبا  اجلزائية  الإجراءات  قانون  تعديل  وبالأحداث. 

اجلرمية، واإلغاء العمل بالتعهد ال�سخ�سي فيما يتعلق بالعنف �سد الن�ساء. 
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ثالثا:  ا�ستهداف ال�سرطة اإناثا وذكورا بربامج تاأهيل وتدريب منتظمة وم�ستمرة تهدف اإىل توعية ال�سرطة 

الجتماعي،  والنوع  الإن�سان  حقوق  وق�سايا  اجلرمية،  �سحايا  وحقوق  اجلنائية،  العدالة  مببادئ  وتدريبهم 

والقوانني الوطنية التي تتقاطع مع حقوق الن�ساء ال�سحايا.

رابعا: العمل على تو�سيع �سبكة احلماية للن�ساء املعنفات من خلل توفري بيوت حماية اآمنة للن�ساء يف اأنحاء 

باإدارة  ابتداء  املعنفات،  الن�ساء  املتعلقة بحماية  ال�سوؤون الجتماعية بتطوير براجمها  الوطن، وتكليف وزارة 

متخ�س�سة فاعلة على مدار ال�ساعة، وانتهاء بتطوير ال�سيا�سات املتعلقة ببيوت الأمان، والتعاون مع موؤ�س�سات 

املجتمع املدين املعنية يف هذا املجال. 

املراأة مع موؤ�س�سات  العنف �سد  الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ذات العلقة مبو�سوع  التن�سيق بني  خام�صا: 

املجتمع املدين، للعمل على توفري �سبكة حماية مماأ�س�سة تعمل طيلة الأيام على مدار ال�ساعة.
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ملحـــــــق الدرا�ســــــة

8
مرفق 1:  توزيع ال�صرطيات يف مراكز ال�صرطة يف حمافظات ال�صفة

عدد العينةكامل عدد ال�صرطيات املحافظةالرقم

3319بيت حلم1

5013رام اهلل وقيادة ال�سرطة2

3115اأريحا3

64طوبا�ض4

810�سلفيت5

206جنني6

236طولكرم7

63قلقيلية8

4918نابل�ض9

3215اخلليل10

51�سواحي القد�ض11

263110                 املجموع

  مت احل�سول على اأعداد ال�سرطيات وتوزيعهن اجلغرايف اأثناء لقاء مع م�ساعد مدير ال�سرطة لل�سوؤون املالية والإدارية، العميد فواز داوود.
8
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مرفق 2: اخل�صائ�ص الدميغرافية لعينة الدرا�صة

الن�صبةالعدداملتغري

احلالة الجتماعية

5449.1عزباء

5146.4متزوجة

32.7اأرملة

21.8مطلقة

العمر

 

1110.0اقل من 20 �سنة

2522.7من 21-30 �سنة

5650.9من 31-40 �سنة

1210.9اأكرث من 40 �سنة

65.5بدون اإجابة 

عدد الأطفال لدى ال�صرطيات 

املتزوجات

3-13172.1

 6-41125.6

32.3اأكرث من 6 اأطفال

مكان ال�صكن

 

65.5جنني

43.6طوبا�ض

65.5طولكرم

1816.4نابل�ض

32.7قلقيلية

109.1�سلفيت

1311.8رام اهلل

1513.6اأريحا

10.9القد�ض

1917.3بيت حلم

1513.6اخلليل

التح�صيل الدرا�صي

6559.1توجيهي

1614.5دبلوم

2522.7بكالوريو�ض

21.8ماج�ستري

21.8بدون اإجابة
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مرفق 3: تاريخ بدء العمل يف ال�صرطة

تاريخ بدء العمل

الن�سبةالعدد 

1994-19986660.0

1999- 20031311.9

2004-20083128.1

مرفق 4: جمموعة الأ�صئلة التي تتعلق باملعرفة بال�صيا�صات والقوانني الناظمة جلهاز ال�صرطة

ل ينطبقل يوجد لدي معرفةقليلجيد

العدد
الن�سبة 

املئوية
العدد

الن�سبة 

املئوية
العدد

الن�سبة 

املئوية
العدد

الن�سبة 

املئوية

كيف تقيمني م�ستوى اإعلمك بالقرارات والأوامر 

ال�سادرة يف اجلهاز

8477.11917.443.721.8

كيف تقيمني م�ستوى اإعلمك بالقوانني الناظمة 

لعملك

8072.72825.521.8

8476.41917.332.743.6ما مدى معرفتك بحقوقك وواجباتك يف العمل

ما مدى معرفتك بالإجراءات القانونية الواجب 

اإتباعها يف التعامل مع الن�ساء

5751.83935.51210.921.8

ما مدى معرفتك  بالتطبيق العملي لقانون 

الإجراءات اجلزائية

5045.54641.81210.921.8
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مرفق 5: جمموعة الأ�صئلة املتعلقة بو�صعية ال�صرطية يف جهاز ال�صرطة

 

اأحيانا قليلةاأحيانا كثريةلنعم

الن�سبة العدد

املئوية

الن�سبة العدد

املئوية

الن�سبة العدد

املئوية

الن�سبة العدد

املئوية

5954.14339.454.621.8هل ت�سغلني م�سمى ثابتًا على هيكلية جهاز ال�سرطة

7063.62623.654.598.2تتميز طبيعة املهام التي تقومني بها بالتغري وعدم الثبات

6257.43431.576.554.6هل تن�سجم املهام املنوطة بك مع الرتبة الع�سكرية التي حتملينها

هل مينحك جهاز ال�سرطة املزايا وامل�ستحقات الإدارية واملالية 

املرتتبة على ا�ستحقاقك للرتبة

5852.74137.365.554.5

4440.05550.076.443.6هل يعمل باإمرتك اأفراد �سرطة ذكور

4238.25852.754.554.5هل يعمل باإمرتك اأفراد �سرطة اإناث

9990.065.532.721.8هل ترتدين الزي اخلا�ض بال�سرطة

4844.03633.01311.91211.0هل ت�ستطيعني اتخاذ القرارات يف م�ستوى اإدارتك

6760.92825.543.61110.0هل يتم اإدماجك يف الدورات التدريبية الع�سكرية

5751.83128.265.51614.5هل يتم اإدماجك يف الدورات التدريبية الإدارية

هل يتم اإدماجك يف الدورات التدريبية التخ�س�سية التي متنحك 

ترقية اأو تعدل رتبتك الع�سكرية

3935.55650.954.5109.1

هل تف�سلني اأن تكون هناك وحدة �سرطة ن�سائية ت�سرف على 

الن�ساء ال�سرطيات

4944.55550.032.732.7

هل تعتربين اأن معيار التطور يف جهاز ال�سرطة غري م�سروط اإل 

باجلد والجتهاد

5853.22522.91513.81110.1

هل تعتربين اأنه يوجد لديك فر�سة للتطور املهني داخل ال�سرطة 

مثلك مثل ال�ساب

8678.21210.943.687.3

10494.510.943.610.9هل يقت�سي عملك التعامل مع زملئك الذكور

9687.321.887.343.6هل تت�سف علقتك بهم باأنها جيدة

3531.84540.987.32220.0هل تختلف طبيعة عملك عن عملهم

6761.51816.51715.676.4هل ت�سعرين بحرية واأريحية يف التعامل مع زملئك الذكور

هل يقوم مروؤو�سوك بتكليف الذكور باملهمات التي تو�سف باأنها 

مهمات �سعبة وذات اأهمية اأعلى

7770.01816.454.5109.1
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مرفق 6: الرتبة الع�صكرية للمبحوثات

الرتبة الع�سكرية

65.5نقيب
2522.7رقيب

1412.7م�ساعد اول
2320.9م�ساعد
1816.4�سرطية
2018.2ملزم

10.9رائد
32.7دون اجابة

مرفق 7: جمال عمل املبحوثات

جمال العمل

 

21.8احلوادث
21.8املعابر واحلدود

9384.5الدارة
32.7التفتي�ض

21.8مكافحة املخدرات
10.9املرور

54.5حتقيق
21.8غري مبني
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مرفق 8: جمموعة الأ�صئلة التي تتعلق بطبيعة تعامل ال�صرطية مع الن�صاء املعنفات

ل ينطبقب�سكل متو�سطلنعم

الن�سبة العدد

املوؤية

الن�سبة العدد

املوؤية

الن�سبة العدد

املوؤية

الن�سبة العدد

املوؤية

هل تتعاملني مع الن�ساء امل�ستكيات لن هذا التعامل من 

مهام وظيفتك

6760.92825.51110.043.6

هل يتم ا�ستدعاوؤك للتعامل مع الن�ساء اللواتي ياتني اإىل 

ال�سرطة لأنك امراأة

6862.42724.81311.910.9

هل تقومني بت�سجيع الن�ساء اللواتي يتوجهن لل�سرطة من 

اجل اتخاذ الإجراءات القانونية للح�سول على حقوقهن

9687.365.576.410.9

هل تعتربين انك ا�ستطعت م�ساعدة الن�ساء اللواتي 

يلجاأن اإىل ال�سرطة

9384.565.598.221.8

هل تعتقدين بان زملءك الذكور لي�ض لديهم القدرة على تفهم 

احتياجات الن�ساء اللواتي يلجاأن اإىل ال�سرطة مثل ال�سرطيات

4944.53330.02421.843.6

هل تعتقدين بان الن�ساء املعنفات يحتجن اإىل وجود 

امراأة يف مركز ال�سرطة مل�ساعدتهن

8880.01513.676.4

هل تعتقدين باأنه ل فرق بني ال�سرطي الذكر وبني 

ال�سرطية يف التعامل مع الن�ساء املعنفات

4036.45751.81110.021.8

هل تعتقدين بان هناك ق�سايا مت�ض املراأة يجب اأن ل 

ت�سل اإىل ال�سرطة، خوفا على �سمعتها، مثل ق�سايا 

الغت�ساب، و�سفاح القربى

2926.47063.687.332.7

هل تعتقدين بان تزويج املراأة من الرجل املعتدي عليها 

يكون احلل املنا�سب

2421.85852.72220.065.5

هل تعتقدين بان بيت املراأة ا�سرت لها، ويجب اأن ل 

ترتكه.

4137.34843.61513.665.5

هل يتم اإ�سناد املهام املتعلقة بالتعامل مع الن�ساء اإليك 

ب�سورة دائمة

4440.02926.42926.487.3



63

ال�سـرطة الن�سـائية ودورهـا يف حمـاية املـراأة من العنـف



64




