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  مشروع "تعزیز وصول النساء لخدمات األمن وتعزیز آلیات المساءلة االجتماعیة في فلسطین"

  

 ب)أللقاا ظحف (معور لحضا

نیاز مزارعة، عبدالجبار برقان، جھاد حاج علي، بیسان أبو نزال،  یوسف، ریما أبو واصلشذى عودة،  
  آیات األنصاري.رقطي، 

 طاقم "مفتاح"

    دمحم عبد ربھ.لمیس الحنتولي، ، روال المظفر، عبیر الزغاري، عزمي الشعیبي 

 مقدمة

في الحقا لدراسة قیاس وتحلیل لخدمات وإجراءات الشرطة المدنیة الفلسطینیة  ،ھذه الجلسةعقدت 
تطویر آلیات  الضفة الغربیة من وجھة نظر المنتفعین/ المنتفعات، وبمنظور النوع االجتماعي، بھدف

والتعرف على التحدیات والثغرات التي تواجھ  وإجراءات تلبي االحتیاجات األمنیة للمواطنین والمواطنات.
وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا قد تكون األولى من نوعھا، وتختلف عن سابقاتھا من  عمل الشرطة.

ا مع أقسام الشرطة الخدماتیة، وكونوا الدراسات في تعرفھا على رأي المواطنین/المواطنات ممن احتكو
  تجربة وموقف مما اختبروه.

 مع تشكل وھي الفلسطینیة، األمنیة القوات من رئیسیا مكونا الفلسطینیة المدنیة الشرطة مؤسسة تعتبر
 دولة عموم في دعائمھ وإرساء القانون سیادة بسط في المرجعیة االخرى االمنیة واألجھزة العدالة مؤسسات
 مكتمل، غیر زال ما والذي لعملھا ناظم قانوني اطار ضمن قامت الفلسطینیة المدنیة الشرطة ان. فلسطین
 یعقد مما" ج"و" ب"و" ا" الى مصنفة جغرافیة مناطق حسب االمنیة لصالحیتھ مقیدة اتفاقیات وفق وكذلك
أولھا  ؛ سیاسیة ومتغیرات منعطفات بعدة الشرطة مؤسسة وتأثرت" . ج" المناطق في تحدیدا ویعیقھ عملھا

 تدمیر، منلھ  تعرضت وما ،الشرطة مؤسسة على الثانیة االنتفاضة تركتھا الذي االثار ، االحتالل استمرار
  . الداخلي السیاسي االنقسام عن ناھیك

 االصالح عملیات عبر استطاعت انھا اال الشرطة تواجھ التي والتحدیات الظروف كل من بالرغمو
 ، واداراتھا كوادرھا وتطویر عملھا استراتیجیات تطویر نحو جھودا  وضع في عدة سنوات ومنذ المختلفة
 استراتیجیة خطط فتبنت االنسان، وحقوق االفراد حریات احترام تعزیز  وایضا بالجمھور عالقتھا وتحسین
 خطة وضعت وایضا تعمیمھا، على وتعمل) 2014( الشرطة الفراد سلوك مدونة واصدرت متعاقبة،
 االفراد وحریات االنسان حقوق احترام حالة لتحسین) 2016-2014( المدنیة للشرطة الداخلیة للمساءلة
 عملیات من وغیرھا المھنیة الشرطة وسلوكیات ومبادئ التزامھم ومدى الشرطة افراد اداء على والرقابة
  .التطویر
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   اإلطار العام :شلنقاا

ذلك األمنیة سببھ االحتالل، ونظرتھ لطبیعة دور ھذه بما في جھاز الشرطة شعور المواطن بعجز  -
األجھزة، مما ینعكس على رؤیة المواطن ونظرتھ إلى األجھزة األمنیة والشرطة بأنھا تحتكم في 

 أعمالھا لقرارات وتعلیمات االحتالل.
، وما 2000بھدم مقراتھا في الفترة الواقعة ما بین  استھداف االحتالل للمؤسسة األمنیة الفلسطینیة -

بعد ذلك أثر بصورة سلبیة جدا على أداء الشرطة وقیامھا بواجباتھا، وخالل ذلك حاول االحتالل 
، 2003إظھارھا بمظھر العاجز عن حمایة شعبھا. وبالرغم من ذلك، كان للشرطة في الفترة من 

 تخابات التي جرت في األراضي الفلسطینیة.دور ھام في اإلشراف على االن 2006وحتى 
وما حدث في قطاع غزة من سیطرة حماس على السلطة ھناك، وكذلك استمرار  االنقسامأدى  -

الخالف الداخلي إلى توجیھ ضربة قویة أخرى بالمؤسسة الشرطیة، وھي تحدیات أضعفت توظیف 
 موارد للشرطة، وإعادة ترمیم بنیتھا التحتیة.

لم یكن خطوة إیجابیة، ولذلك ظھرت بعض التحدیات من أبرزھا  ون الشرطةتأخیر إقرار قان -
على التشریعات القدیمة، دون األخذ بعین  واالعتمادضرورة استكمال البنیة التحتیة للشرطة، 

 د التحرر، وبالتالي كان ضروریا فلسطنة التشریعات والقوانین.االعتبار أن الشعب یری
 یك أساس ولھ دور ھام في تغییر الصورة النمطیة عن الشرطة لدیھ.المواطن شرالمواطن والشرطة:  -
وحدة جھاز الشرطة: من المھم التأكید على وحدة جھاز الشرطة في غزة والضفة لدى الحدیث عن  -

 أي دراسة بھذا الخصوص، وعدم اقتصارھا فقط على الضفة، بمعنى أن تكون الدراسة شمولیة.
ھنا یتم بالتنسیق المباشر مع إدارة التخطیط والسیاسات في األولویات مرھونة باإلمكانیات، والتدخل  -

 الشرطة.
ما بین ھیئة مكافحة الفساد وجھاز الشرطة بخصوص ملفات تتعلق بقضایا وجرائم  غیاب التنسیق -

رطة التي تمتلك أدوات فساد. علما بأن الھیئة ال تمتلك األدوات الالزمة لتحقیق ذلك، على خالف الش
 التحري والضبط. 

، ولم یكن ذلك االرتباط بتطبیق القانون وفرض النظاماالنتقال من فرض األمن والنظام إلى فكرة  -
 عملیة سھلة.

 یتحمل جزء من بناء المنظومة األمنیة وتفھمھ لدور الشرطة في تطبیق القانون. لمواطنا -
االحتالل، وكذلك إعادة بناء وترمیم نفسیات عناصر إعادة بناء المؤسسات الشرطیة التي ھدمھا  -

 الشرطة التي تضررت بفعل اعتداءات االحتالل.
: ھي من منظور نوع اجتماعي، ولیس فقط من منظور نسوي. وھي تختلف عن غیرھا من الدراسة -

 أنھا توجھت للشرطة مباشرة وإلى الفئات المستھدفة.
 ات كبیرة ال یستھان بھا لعمل الشرطة.شكلت تحدی ،التقسیمات األمنیة والجغرافیة -
ال یتم من خالل األخیرة، بل من قبل وسائل  دائرة المظالم في الشرطةمعرفة الرجال والنساء عن  -

 اإلعالم والمعارف واألصدقاء، وبالتالي الشرطة لیست العنوان األول للتعریف بدورھا.
وحدة الجرائم اإللكترونیة، لكن إحدى العقبات یتم العمل حالیا على إنشاء : وحدة الجرائم اإللكترونیة -

 ھي األجور المتدنیة ألفراد الشرطة، وبیروقراطیة النظام المالي.



]جلسة سیاسات عامة 2016نیسان،  28 [  
 

  

  لتوصیاتا

مطالبة بأن تقوم بدور شراكات مع الشرطة لتغییر ذھنیة المواطن حیال مؤسسات المجتمع المدني:  -
 الشرطة وما ارتبط بھا نظرة على أنھا جھاز للقمع والعنف.

إنشاء إدارة خاصة بالتحقیق مع كبار الشخصیات المتھمون بجرائم وقضایا  إدارة خاصة للتحقیق: -
 فساد. 

وضرورة األخذ بآراء  بین المواطن وجھاز الشرطة، التكامل والشراكة الحقیقیةالتأكید على  -
 على أكمل وجھ. ادورھتؤدي األخیرة حتى  المواطنین في جمیع الجوانب المتعلقة بأداء الشرطة، 

مدونة سلوك الشرطة: تمتاز بامتالكھا معاییر عالیة من الكفاءة، وبالتالي تحتاج إلى برنامج وخطة  -
 عمل.

 اعتماد مصطلح الشرطة المجتمعیة ألنھ أقرب إلى ذھنیات وعقول المواطنین.الشرطة المجتمعیة:  -
 توزیع موازنة األمن. العمل على إعادة ترشید السیاسة العاملة في مجال موازنة األمن: -
توظیف العدید من األدوات والرسائل االعالمیة في عمل الشرطة، بحیث تستھدف العالقات العامة:  -

وتعزیز الحضور االعالمي للشرطة والتعریف بعملھا، وتفعیل الشراكات  كل أداة فئة معینة بذاتھا.
 المجتمعیة واألعمال التطوعیة.

الشرطة بما فیھا الخدماتیة، وألماكن التوقیف، وتمویل التعدیالت تقییم مرافق مرافق الشرطة:  -
ومراجعة إجراءات الشرطة في المجال الخدماتي وتحلیل مدى  المطلوبة عبر موازنة مقررة.

 مراعاتھا للنوع االجتماعي.
وجوب وقف تدخل األجھزة األمنیة األخرى في عمل الشرطة والتعدي على  صالحیات الشرطة: -

ووجوب تحویل جزء كبیر من  واعتبار التداخل والتدخل في الصالحیات إشكالیة كبیرة. صالحیاتھا.
 مھام ھذه األجھزة إلى الشرطة.

العمل على التقید وااللتزام بإجراءات موحدة لكل األجھزة في التعامل مع جمیع  توحید اإلجراءات: -
 وى والقضایا.القضایا. ووجود إجراءات واضحة وعادلة في تعاطي الشرطة مع الشكا

تعزیز الرقابة على سلوك منتسبي الشرطة، وتأھیلھم وتدریبھم على  الرقابة على سلوكیات الشرطة: -
السلوكیات المثلى. واحترام حقوق المواطن لدى توجھھ إلى مراكز الشرطة وعدم االستھزاء بھ، وإذا 

 تكررت شكاوى مواطنین في قضیة معینة، فیجب فحصھا جیدا، وعدم تبریرھا.
إدخال المساواة في الحقوق للعامالت في قوى األمن، وإدماج النوع االجتماعي في حقوق العامالت:  -

 .، وتعزیز تواجد العنصر النسوي في الجھاز الشرطيالشرطةجمیع 
الذھاب إلى التخطیط القطاعي في جھاز الشرطة، مع التوجھ إلى األولویات  التخطیط القطاعي: -

 المغطاة بموازنات.
ضرورة استكمال المنظومة القانونیة الناظمة لعمل الشرطة، وسد الفجوات  المنظومة القانونیة: -

  التمییزیة القائمة حالیا.

  


