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متهيد:
قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية منذ مطلع  2016إبجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون يف املناط
الفلسطينية احملتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود املناط املسماة "أ" ،وهذه املناط هي )1( :املنطقة "ب" )2( ،املنطقة "ج"،
()3منطقة "إتش2ا "H2من مدينة اخلليل ،و( )4أحياء القدس املعزولة اليت تركها جدار الفصل اإلسرائيلي خارج حدود املنطقة املضمومة
إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة يف اجلانب الشرقي من جدار الفصل .
تستند الدراسة جملموعة من اآلليات اليت وفرت للباحثني املشاركني جمموعة من املعطيات األولية اليت مت حتليلها للوصول إىل اخلالصات
الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :مثانية لقاءات للعصف الفكري مع جمموعات صغرية تراوحت بني  20-15فرد لكل
جمموعة ،وقد جاءت هذه اجملموعات من أحياء وبلدات خمتارة من مناط الدراسة ومشلت الرجال والنساء وكبار السن )2( .أربعة
استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2016ومشلت مناط الدراسة األربعة ،وقد مشل اثنان من هذه االستطالعات عينة متثيلية
لكافة مناط الضفة الغربية وذلك هبدف إجراء مقارانت بني سكان املناط األربعة من جهة وسكان منطقة "أ" من جهة أخرى)3( .
ستة دراسات حالة مشلت املوضوعات التالية :اهلجرة من مناط "جيم" ،حالة األمن يف ضواحي القدس ،انتشار املخدرات خارج املنطقة
"أ" ،االعتداءات على النساء يف مناط "جيم" ،واعتداءات املستوطنني كما يف منطقة اتش  2يف اخلليل ،واألمن املفقود يف مناط
القدس املعزولة .تستند دراسات ا الة لبياانت وإحصاءات رمسية ،واستطالعات الرأي ،ولقاءات العصف الفكري ،ومقابالت ميدانية
وغريها )4( .جمموعة من اللقاءات مع املسؤولني الفلسطينيني يف الوقارات واألجهزة ذات العالقة ،مثل وقارة الداخلية ووقارة العدل،
وجملس القضاء األعلى والشرطة وغريها .كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولني دوليني وإسرائيليني من املتابعني لشؤون األمن وحكم
القانون يف األراضي الفلسطينية احملتلة .قام املركز هبذه املبادرة ابلتعاون مع وقارة الداخلية الفلسطينية وابلتشاور مع أجهزة األمن املختلفة
ومع مؤسسات حكم القانون املختلفة .كما قام هبا بتمويل من املمثلية اهلولندية لدى السلطة الفلسطينية وابلتعاون مع مؤسسة كونراد
أديناور األملانية .يود املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية التقدم ابلشكر لكل من ساهم يف إجناا هذا العمل.
تشكل الورقة الراهنة ،االعتداءات على النساء يف مناط (جيم) وا صول على املساعدة وا ماية واحدة من دراسات ا الة.

امللخص التنفيذي
تواجه النساء صعوابت متعددة يف مناط (جيم) للوصول للشرطة وا صول على املساعدة مايتها عند تعرضها للعنف أبشكاله
املختلفة مقارنة بباقي املناط األخرى يف الضفة الغربية .هذه الصعوابت تتعل بشكل أساسي مبكان السكن حيث ال متتلك السلطة
الفلسطينية السيطرة عليها ،كذلك عدم تواجد شرطي أو امكانية الوصول اليها من قبل افراد الشرطة دون عوائ مرتبطة ابالحتالل
اإلسرائيلي واجراءاته مما أدى اىل قايدة يف االعتداءات على النساء الفلسطينيات يف تلك املناط خاصة أن بعض هذه املناط ابتت
مأوى للهاربني من انفاذ القانون الرافضني لتطبي أحكام احملاكم املتعلقة بقضااي املرأة.
إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوصول ملناط (جيم) يؤثر بشدة يف قدرة النساء والفتيات على الوصول للخدمات األساسية
وحيرمهن من اخلدمات الشرطة واحملاكمة وغريها الكثري .فغياب الوجود الرمسي للسلطة الفلسطينية يضاعف أتثريات ا رمان االقتصادي
والسيطرة العسكرية ليعرض السالمة البدنية واالمن النفسي – االجتماعي للنساء والفتيات للخطر.
املفاضلة ما بني ا ل املثايل واخليارات املمكنة ملعاجلة معاانة النساء يف مناط (جيم) ومناط أخرى كـ"إتش "2يف مدينة اخلليل يتطلب
اختاذ قرارات على مستوايت متعددة تتحمل من خالهلا اجلهات املعنية مسؤوليات تنفيذها وحسن أدائها إلحداث تطور يف تقدمي
املساعدة للنساء ضحااي العنف حبكم مكان السكن وتوفري ا ماية هلن يف هذه املناط  .ترتكز االقرتاحات املتعلقة حبماية النساء يف
مناط (جيم) مبا يلي :أوال :فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيين بزيهم الرمسي واسلحتهم لفرض سيادة القانون .ما يتطلب من
ا كومة حتمل مسؤولية التفاوض مع اجلانب اإلسرائيلي والضغط عليه ملد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل ،اىل
حني الوصول اىل اتفاق هنائي ،حبيث تتمكن السلطات الفلسطينية ،وخباصة قوات الشرطة ،من الوصول والتواجد يف التجمعات السكانية
الفلسطينية يف املناط املصنفة (جيم) لتقدمي املساعدة يف الوقت املناسب للنساء يف حال تعرضهن العتداءات وعند إطالق نداء
االستغاثة .وهو اخليار األمثل الذي تفضله أغلبية النساء الاليت تسكن يف مناط (جيم).
اثنيا :أما البديل فيتمثل مببادرة مؤسسات ا كم احمللي يف هذه املناط لتكوين حرس وطين له قاي موحدا يتوفر له مقرا يف اجمللس احمللي
ويف نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون " الشرطة الفلسطينية" للمسا ة يف فرض سيادة القانون .هذا األمر أيضا
حيتاج اىل دعم ا كومة هلذا التوجه وتوفري اإلمكانيات اللوجستية والعملية هلذا النوع من املبادرات .واثلثا :تطوير الشرطة الفلسطينية
لفكرة مراكز الشرطة املتنقلة  Mobile Unitيف التجمعات السكانية الفلسطينية يف مناط (جيم) .ورابعا :تعميم منوذج الشرطة
اجملتمعية إلشراك السكان احملليني للمساعدة يف منع االعتداء على النساء وتوفري ا ماية هلن يف حال وقوع أية اعتداءات عليهن وتنفيذ
أحكام القضاء لزايدة ثقة املواطنني وبشكل خاص النساء يف النظام القانوو والقضائي الفلسطيين.

مقدمة
تواجه النساء صعوابت متعددة يف مناط (جيم) للوصول للشرطة وا صول على املساعدة مايتها عند تعرضها للعنف أبشكاله
املختلفة مقارنة بباقي املناط األخرى يف الض ـ ــفة الغربية .هذه الص ـ ــعوابت تتعل بش ـ ــكل أس ـ ــاس ـ ــي مبكان الس ـ ــكن حيث ال متتلك
الس ـ ـ ــلطة الفلس ـ ـ ــطينية الس ـ ـ ــيطرة عليها،
تم تقسيم الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس إداريا ،وفقا لنص االتفاقية الفلسطينية املرحلية
كذلك عدم تواجد شـ ـ ـ ــرطي أو امكانية
عام " 1995أوسلو  ،"2إلى ثالث مناطق :وضعت املنطقة (أ) تحت السيطرة املدنية واألمنية
الوصول اليها من قبل افراد الشرطة دون
الفلسطينية ،ووضعت املنطقة (ب) تحت سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية ،فيما
عوائ مرتبط ــة ابالحتالل اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي
بقيت املنطقة "ج" خاضعة كليا للسيطرة األمنية اإلسرائيلية تحتفظ إسرائيل بصورة كاملة تقريبا
واج ـ ـ ـ ـراءاتـ ـ ـ ــه ممـ ـ ـ ــا أدى اىل قايدة يف
بالسيطرة على إنفاذ القانون والتخطيط والبناء فيها .كان من املفترض بناء على االتفاقية املرحلية
االعتداءات على النسـ ــاء الفلسـ ــطينيات
املوقعة أن يتم نقل الصالحيات إلى السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي على مدار  18شهرا ،وأن
يف تلك املناط خاصـ ـ ـ ـ ــة أن بعض هذه
يكون هذا التقسيم مؤقتا ،حيث لم يتم األخذ بعين االعتبار احتياجات النمو الطبيعي للسكان على
املنــاط ابتــت مــأوى للهــاربني من انفــاذ
املدى البعيد ،وبقيت ترتيباته سارية منذ ما يزيد عن العشرين عاما.
القانون الرافض ــني لتطبي أحكام احملاكم
تشكل مناطق (جيم) أكبر أجزاء الضفة الغربية ،وهي تحيط باملنطقتين (أ) و(ب) وتفصل بين
املتعلقة بقضااي املرأة.
أجزائهما .تبلغ مساحة املنطقة (ج( ما يزيد عن  60باملائة من الضفة الغربية ،يقيم فيها ما ُي ّ
قدر
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل منــاط (جيم) ،وفقــا لن
بحوالي  300ألف فلسطيني في املنطقة) ج( أي حوالي  %10من السكان الفلسطينيين ،في 530
ّ
ّ
تجمعا سكنيا ،من بينها  241تجمعا تقع بأكملها أو يقع جزء منها في مناطق (جيم)  50%أو أكثر من
االتفـ ـاقي ــة الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني ــة املرحلي ــة ع ــام
املنطقة املبنية) .يقطن أغلب املواطنين الفلسطينيين الذي يعيشون في املناطق املصنفة (جيم) في
" 1995أوسلو  ،"2أكرب أجزاء الضفة
تجمعات محيطة بمدينة القدس ،ويقدرعددهم  74ألف نسمة ،إضافة الى  67ألف نسمة يعيشون
الغربية وهي حتيط ابملنطقتني (أ) و(ب)
جنوب الضفة الغربية في املنطقة املحيطة بمدينة الخليل.
وتفص ـ ـ ـ ــل بني أجزائهما .تبل مس ـ ـ ـ ــاحة
ن
تعد إسرائيل" دولة االحتالل" مسؤولة بموجب القانو الدولي اإلنساني عن إدارة املناطق التي
املنطقة (ج( ما يزيد عن  60ابملائة
تحتلها ملنفعة سكان هذه املناطق ،وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية بما فيها حماية املدنيين
من الضـ ـ ـ ــفة الغربية ،يقيم فيها ما يُق ّدر
الفلسطينيين وذلك بكونها القوة املحتلة .لكن سياسات الحكومة اإلسرائيلية املتبعة في مناطق
حبوايل  300ألف فلســطيين يف املنطقة
ُ ْ
ّ
املقيدة ،ويشمل هذا
(جيم) تخ ِضع تنقل الفلسطينيين لنظام معقد من الوسائل املادية واإلدارية
)ج( أي حوايل  %10من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــان
النظام الجدار ،والحواجز ،ومتاريس الطرق ،ونظام التصاريح التي تقوض ظروف السكان
الفلس ـ ـ ـ ــطينينيُ 1.ختْضـ ـ ـ ـ ـع س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات
املعيشية وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية بما فيها االمن مما يزيد من عزلة التجمعات
ا كومة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية املتبعة يف مناط
السكانية الفلسطينية.
(جيم) تنقل الفلسـ ـ ـ ــطينيني لنظام معقد
من الوسـ ـ ـ ـ ــائل املادية واإلدارية املقي ّدة،
املصدر :املنطقة (ج) في الضفة الغربية :مخاوف إنسانية رئيسية ،2014 ،األمم املتحدة مكتب
تقوض بذلك قدرة الس ـ ــكان املعيش ـ ــية
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراض ي الفلسطينية املحتلة.
على الوص ــول إىل اخلدمات األس ــاس ــية
201http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August
مب ـ ــا فيه ـ ــا االمن مم ـ ــا يزي ـ ــد من عزل ـ ــة
_arabic.pdf4
التجمعات السكانية الفلسطينية.
تتجلى ه ــذه العزل ــة يف ا ي ــاة اليومي ــة
للفلس ــطينيني من خالل تعدد النظم البريوقراطية اليت يتعامل معها مبا فيها النظام القانوو ،وتبدو العزلة أكثر وض ــوحا ابلنس ــبة للنس ــاء
ابعتبارهن فئة مهمشـ ـ ــة يف اجملتمع .وهذا التهميش املركب بسـ ـ ــبب االحتالل اإلس ـ ـ ـرائيلي العسـ ـ ــكري والسـ ـ ــلطات االجتماعية األبوية
الفلســطينية مما لعل وصــول النســاء إىل مؤسـســات انفاذ القانون وناية حقوقهن أكثر صــعوبة ومســتحيال يف بعض األحيان .كما أن
عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوصول ملناط (جيم) يؤثر بشدة على قدرة النساء والفتيات على الوصول للخدمات األساسية
وحيرمهن من املوارد مثل التعليم والرعاية االجتماعية والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية وخدمات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة واحملاكمة وغريها الكثري .فغياب الوجود الرمسي
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للسلطة الفلسطينية يضاعف أتثريات ا رمان االقتصادي والسيطرة العسكرية ليعرض السالمة البدنية واالمن النفسي – االجتماعي
2
للنساء والفتيات للخطر.
هتدف دراسة ا الة املتعلقة ابالعتداءات على النساء يف مناط (جيم) إىل حتديد الفجوات يف مساعدة النساء حبكم مكان سكنهم
يف مناط (جيم) ،وتسليط الضوء على الصعوابت اليت تواجه النساء الفلسطينيات فيها للوصول اىل املساعدة وا ماية النامجة عن
طبيعة النظام القانوو هلذه املناط وضعف "الوالية" الفلسطينية فيها ،وفقا التفاق "أوسلو" ،مما حد من وصول الشرطة الفلسطينية
يف األوقات املناسبة ماية النساء من االعتداءات عليهن.
اعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعني للرأي العام الذي أجرا ا املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية حول أوضاع
االمن وسيادة القانون يف املناط الفلسطينية يف الضفة الغربية وخاصة يف مناط "ب" و (جيم) ومناط أخرى مماثلة 3.فقد مت اجراء
االستطالع األول يف الفرتة الواقعة بني  20-4أغسطس (آب)  2016بني عينة عشوائية بلغت  2107شخصاً ابلغاً متت مقابلتهم
يف  131موقعاً ،حيث متت مقابلة  697شخصاً يف  60موقعاً يف املنطقة (جيم) .أما االستطالع الثاو فتم إجراؤه يف الفرتة الواقعة
بني  24تشرين اثو (نوفمرب) –  7كانون اول (ديسمرب)  2016بني عينة عشوائية بلغت  1490شخصاً ابلغاً متت مقابلتهم يف
 134موقعاً من املناط األربعة اليت أجري فيها االستطالع الثاو حيث متت مقابلة  600شخصاً يف  60موقعاً يف املنطقة (جيم)،
كما مت اجراء عدد من املقابالت املعمقة مع رئيسة وحدة ناية االسرة والطفل يف الشرطة الفلسطينية ومدراء مؤسسات جمتمع مدو
عاملة يف جمال مساعدة املرأة ونايتها ونساء تعرضن للعنف يف مناط (جيم) .انظر قائمة املقابالت .كما مت االعتماد على دراسات
صادرة عن اجلهاق املركزي لإلحصاء الفلسطيين وعن هيئة األمم املتحدة للمرأة يف األراضي الفلسطينية احملتلة.

 )1العنف ضد النساء يف مناطق (جيم) واالحصائيات املتاحة
أشار مسح العنف يف اجملتمع الفلسطيين الذي اجراه اجلهاق املركزي لإلحصاء الفلسطيين عام  ( 2011تصدر أية مسوحات رمسية
منذ ذلك ا ني) اىل أن  %30من النساء اليت سب هلن الزواج يف الضفة الغربية تعرضن للعنف على أيدي أقواجهن فيما بلغت أعلى
نسبة للعنف يف حمافظة أرحيا واالغوار ( ،)47%واشارت  %12.5من اإلانث اللوايت يسب هلن الزواج يف الضفة الغربية إىل
تعرضهن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل  12شهراً املاضية 4 .كما يشري اجلدول أدانه اىل نسب العنف ضد النساء حسب
طبيعة منطقة السكن يف الضفة الغربية (حضر وريف وخميم).
املاضية)5

جدول ( ) 1نسبة النساء اللوايت تعرضن ألنواع حمددة من العنف من قبل الزوج حسب منطقة السكن (خالل  12شهر
تعرض للعنف
نوع العنف
منطقة السكن
العنف النفس ي العنف الجسدي العنف الجنس ي العنف االجتماعي العنف االقتصادي
سبق لهن الزواج
%38
%57
%56
%13
%24
%60
حضر
%29
%44
%47
%7
%17
%49
ريف
%42
%59
%64
%12
%31
%64
مخيم
لم يسبق لهن الزواج
%18
%11
-%0.6
%33
%28
حضر
%8
%5
-%0.5
%16
%11
ريف
%17
%10
-%1.5
%32
%24
مخيم

 2اندرة شلهوب – كيفكوركيان ،سهاد ضاهر -انشف ،ا رمان من العدالة :وصول النساء الفلسطينيات إىل العدالة يف الضفة الغربية من األرض الفلسطينية احملتلة ،رام هللا :هيئة األمم املتحدة
للمرأة ،2014 ،ص .10
 3للمزيد انظر موقع املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية http://www.pcpsr.org/ar/node/685
 4يقصد هنا خمتلف أنواع العنف النفسي واجلسدي واجلنسي واالقتصادي اليت تعرضت هلا املرأة خالل  12شهرا اليت سبقت اجراء املسح حسب ما ورد يف تقرير مسح العنف االسري يف اجملتمع
الفلسطيين  ،2011النتائج الرئيسية ،رام هللا :اجلهاق املركزي لإلحصاء ،2012،ص .26 - 25
 5مسح العنف االسري يف اجملتمع الفلسطيين  ،2011النتائج الرئيسية ،رام هللا :اجلهاق املركزي لإلحصاء ،2012،ص ص.92 ،50
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لكن املسح الذي اجراه اجلهاق املركزي لإلحصاء يتضمن تقسيم مناط الضفة الغربية حسب الوالية (أ ،ب ،ج) املمنوحة للسلطة
الفلسطينية وفقا التفاق "أوسلو" ،بينما استند اىل تقسيم احملافظات ومكان السكن حسب املدينة والقرية واملخيم .وامام غياب
احصائيات تشري بوضوا اىل تقسيم "الوالية" جرى اعتماد استطالع رأي للحصول على فهم أوسع حول العنف ضد النساء يف
مناط (جيم) .تظهر نتائج االستطالع اخلاص ،الذي أجراه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف شهر كانون أولا
ديسمرب  ،2016أن  %9من املستطلعني يف مناط (جيم) يعتقدون أن النساء تتعرض اىل اعتداءات يف منطقتهم ،وترتفع هذه
النسبة اىل  %17يف منطقة "اتش  "2يف مدينة اخلليل .وهي نسب تنسجم ملا تتعرض له النساء يف املناط الريفية اليت يف جزء منها
يقع يف املناط املصنفة (جيم) .وكما يشري الشكل رقم ( )1أدانه ،تنخفض نسبة االعتقاد بوجود اعتداء على النساء لدى الرجال
مقارنة ابلنساء مبقدار ستة نقاط يف مناط (جيم) ( 6%مقابل  )%12ويتشابه هذا االمر مع اعتقادات الرجال والنساء يف منطقة
اتش  14%( 2مقابل .)%19
الشكل رقم ( )1االعتقاد بوجود اعتداءات على النساء يف مناطق (جيم) و"اتش  "2حسب اجلنس
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ال

نعم

تربق هذه االعتداءات بشكل واضح عند ا ديث عن حصول النساء على حقهم يف املرياث ،فقد أشار ثلث املستطلعني يف مناط
خارج (أ) (حوايل  )%35أبن أغلب النساء ال حتصل على نصيبها القانوو من املرياث .6وكما يشري الشكل رقم ( ،)2فإن %33
من النساء يف مناط (جيم) ترى أن أغلب النساء ال حتصل على حقها يف املرياث .فيما ترتفع النسبة بشكل كبري يف منطقة "اتش
 "2اىل أكثر من نصف النساء ( )55%ترى أن أغلب النساء ال حتصل على حقها القانوو يف املرياث يف هذه املنطقة.
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انظر موقع املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية http://www.pcpsr.org/ar/node/685
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الشكل رقم ( )2اعتقاد النساء الاليت تسكن يف منطقيت (جيم) و"اتش  "2ابحلصول على املرياث يف مناطقهن
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أوضحت النساء يف مسح العنف ضد املرأة للعام  2011أن حوايل الربع ( )24%فقط من النساء اللوايت سب هلن الزواج يف
الضفة الغربية طلنب املساعدة سواء من أطراف رمسية أو اجتماعية ،يف املقابل  %65يطلنب مساعدة ،وأقل من  %1طلنب استشارة
من مؤسسة أو مركز نسوي.
تشري احصائيات مركز املرأة لإلرشاد القانوو واالجتماعي خالل السنوات الثالث األخرية ( )2016 – 2014إىل أن 1176
حالة جلأت للمركز لتلقي خدمات تتعل ابلعنف املمارس ضد النساء يف الضفة الغربية منها حوايل  331حالة تسكن يف القرى
و 281من البلدات و 450من املدن و 109من املخيمات فيما ثالث حاالت تسكن يف خربة( .انظر اجلدول والشكل التاليني)
جدول رقم ( :)2عدد احلاالت اليت جلأت ملركز املرأة

الشكل رقم ( :)3نسبة احلاالت اليت جلأت ملركز املرأة

لإلرشاد القانوين واالجتماعي حسب مكان السكن

لإلرشاد القانوين واالجتماعي حسب مكان السكن

املنطقة

احلاالت

خميم

109

قرية

331

بلدة

281

مدينة

450

أخرى

2

خربة

3

المجموع

1176

خربة
%0

مخيم
%10

أخرى
%0
مدينة
%38

قرية
%28

بلدة
%24

ثلث ا االت (أي  )%36اليت جلأت ملركز املرأة لإلرشاد القانوو واالجتماعي كانت مشكلتهم تتعل ابلنفقة 429 ،حالة من
 1176حالة ،ويف مرتبة اثنية قضااي الطالق حيث بلغت  %28من جممل ا االت ،تلتها قضااي اهلروب من املنزل بـ ،%8ويف املرتبة
الرابعة كانت قضااي ا ضانة حيث حصلت على  %7من جممل ا االت .يظهر الشكل أدانه عدد ا االت اليت جلأت ملركز املرأة
لإلرشاد القانوو واالجتماعي حسب طبيعة املشكلة.
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الشكل رقم ( :)4عدد احلاالت اليت جلأت ملركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي حسب طبيعة املشكلة
429
325

92

52

هروب من منزل

نفقة

مسكن

قضااي مهر

قضااي طالق

قضااي حضانة

طاعة

ضرب وايداء

شروع ابغتصاب

إيذاء نفسي

خطف

حرمان من حقوق

تنازع قوانني

تعويض طالق تعسفي

حترش جنسي

احلصول على أوراق ثبوتية

اغتصاب

أخرى

شروع ابغتصاب داخل االسرة

5

اثبات زواج

حترش داخل االسرة

8

0

23

0

30

1

7

4

2

3

1

3

5

اغتصاب داخل االسرة

8

82

47

49

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

تفيد املعلومات املتوفرة يف صندوق النفقة الفلسطيين 7أن  308مستفيدات من خدمات صندوق النفقة الفلسطيين ،علما أن
ا صول على خدمات الصندوق تتم بعد عجز السلطات الفلسطينية من تنفيذ أحكام احملكمة املتعلقة ابلنفقة ،وكما يظهر الشكل
رقم ( ،)5تبل نسبة املستفيدات من صندوق النفقة القاطنات يف مناط (جيم) وفقا لتقسيم "الوالية" يف الضفة الغربية حوايل %27
(أي  82مستفيدة) من جممل املستفيدات من صندوق النفقة .جتدر اإلشارة اىل أن سكان مناط (جيم) يشكلون حوايل %10
من سكان الضفة الغربية ( 300ألف نسمة من حوايل  2,953مليون نسمة) .االمر الذي يشري اىل ارتفاع حاالت عدم تنفيذ
احكام احملاكم يف هذه املنطقة مقارنة مع املناط األخرى مما يزيد من الطلب على صندوق النفقة من النساء والاليت تسكن يف مناط
(جيم) مقارنة ابملناط األخرى ،كما أن  %18فقط من احكام النفقة الصادرة عن احملاكم الشرعية تنفذ.8
الشكل رقم ( )5نسبة املستفيدات من صندوق النفقة الفلسطيين من سكان مناطق (جيم) مقارنة بعدد السكان فيها
50%
40%
27%

30%
20%

10%
10%
0%
نسبة املستقيدات من مناطق "جيم"

نسبة السكان يف مناطق "جيم"
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احصائيات غري منشورة مت ا صول عليها لغاايت هذه الدراسة من صندوق النفقة الفلسطيين بتاريخ 6ا2ا.2017
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مقابلة أجراها الباحث مع السيدة فاطمة املؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيين 26ا1ا.2017
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بلغت الشكاوى املتعلقة ابلعنف ضد النساء واليت قدمت لدى الشرطة
الفلسطينية ،حسب احصائيات دائرة ناية االسرة والطفل ،يف أربعة حمافظات (بيت
م وطوابس وقلقيلية وجنني) 923 9شكوى تتعل ابعتداءات على النساء يف
السنوات الثالث األخرية ( )2016- 2014منها  123شكوى من القاطنني يف
مناط (جيم) ،أي بل حوايل  %13من جممل الشكاوى يف السنوات الثالث.
ختتلف النسبة ما بني سنة وأخرى؛ فقد بلغت عام  2014حوايل  %10وارتفعت
اىل  %14يف عام  2015ومث ارتفعت اىل  %15يف العام  .2016وختتلف من
منطقة إىل أخرى فقد بلغت الشكاوى املقدمة من القاطننياات يف مناط (جيم)
 %20من جممل الشكاوى املقدمة لدى دائرة ناية االسرة يف حمافظة بيت م
و %15يف حمافظة طوابس و %14يف حمافظة جنني بينما تقدم شكاوى يف
حمافظة قلقيلية .انظر اجلدول رقم ()3

"في حال وجود نداء استغاثة؛ عادة يتم التعاون
مع جهات محلية ،خاصة أنه يكون صعب
الوصول للشرطة لهذه املناطق (مناطق جيم)،
وكذلك مع مؤسسات أهلية وحكومية
وشخصيات رسمية واعتبارية حيث يتم التواصل
معها للتدخل في املرحلة األولى لكن دورهم ما
يزال دورا عشائري".
العقيد وفاء معمرمديرة وحدة حماية االسرة والطفل في
جهازالشرطة الفلسطينية

جدول رقم ( ) 3نسبة سكان مناطق (جيم) يف احملافظات األربعة مقارنة بنسبة الشكاوى الواردة لوحدة محاية االسرة من مناطق (جيم)
عدد السكان
احملافظة

سكان

احملافظة10

سكان مناطق
(جيم)11

شكاوى النساء
النسبة

عدد الشكاوى

شكاوى مناطق
(جيم)

النسبة

بيت حلم

221802

37777

%17

112

22

%20

طوابس

66854

2736

%4

42

10

%24

جنني

318958

20897

%7

129

17

%13

قلقيلية

113574

9598

%8

42

-

-

تشري هذه املعلومات بوضوا اىل أن نسبة الشكاوى من النساء الاليت تسكن يف مناط (جيم) هي أعلى مقارنة مع نسبة السكان
يف تلك املناط  .كما يظهر الشكل أدانه أن نسبة الشكاوى الواردة لوحدة ناية االسرة والطفل يف احملافظات األربعة (بيت م
وطوابس وقلقيلية وجنني) كل على حدة ،للعام  ،2016تفوق نسبة عدد السكان يف مناط (جيم) يف كل حمافظة على حدة فيما
عدا حمافظة قلقيلية .ففي حمافظة طوابس يشكل سكان مناط (جيم) حوايل ( )4%فقط فيما بلغت نسبة الشكاوى املقدمة من
مناط (جيم)  24%من جممل الشكاوى الواردة لوحدة ناية االسرة والطفل فيها .وبلغت الشكاوى الواردة من مناط (جيم) يف
حمافظة جنني ضعف نسبة سكان هذه املنطقة يف احملافظة .ويف بيت م ارتفعت نسبة الشكاوى ثالث نقاط مقارنة بنسبة السكان
( %20مقارنة بـ  .)%17انظر الشكل رقم ()6

9
10
11

تتوفر معلومات من أغلب دوائر الشرطة يف احملافظات (قسم ناية االسرة والطفل).
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،16،كتاب فلسطني االحصائي ،2016،رقم " ،"17رام هللا ،فلسطني.
انظر https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_ar_.pdf
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الشكل رقم ( ) 6نسبة الشكاوى من مناطق (جيم) لوحدة محاية االسرة والطفل مقارنة بنسبة سكان منطق (جيم) حسب احملافظة
30%
24%

25%

20%
17%
13%
8%

20%
15%
10%

7%

4%

5%

0

0%

قلقيلية

طوابس

جنني
نسبة الشكاوى من مناطق "جيم"

بيت حلم

نسبة سكان مناطق "جيم

جتدر اإلشارة اىل أن االعداد الواردة أعاله ال متثل حجم العنف بل تلك الشكاوى اليت مت تقدميها فقط وهي تشكل جزءاً يسريا من
العنف املمارس ضد املرأة سواء يف مناط (جيم) أو املناط األخرى؛ حيث تؤكد السيدة أمال خريشة 12مديرة مجعية املرأة العاملة أن
اغلب النساء ترفض اللجوء اىل مراكز الشرطة لتقدمي شكوى على أقواجهم حتديدا كي ال تتحمل التبعات االجتماعية أو العواقب
النامجة عن تقدمي الشكوى حبيث حيمل اجملتمع الفلسطيين ،خاصة يف الريف ،املرأة املسؤولية عن أتقم العالقات يف االسرة وتتحول
بذلك من ضحية اىل مسؤولة عن تدمري االسرة 13.تشري كذلك العقيد وفاء معمر يف هذا االمر " أن اإلشكالية تكمن يف أن النساء،
بعد وصول الشرطة تلبية لنداء االستغاثة وطلب منها تقدمي الشكوى ،ترتاجع عن تقدمي شكوى خوفا من التأثريات االجتماعية ،فهي
تطلب أن تتدخل الشرطة ملنع االعتداء "ضرهبا" .فالنساء يف كثري من األحيان تريد من يدافع عنها دون أن يكون هلا دور رمسي
14
(شكوى)".

 )2االمن والسالمة الشخصية

أوضحت نتائج استطالع الرأي أن أكثر من ثلث السكان ( )34%يف مناط (جيم) ال يستطيعون اخلروج ليال خوفا على
سالمتهم ،وقال  %25يف استطالع كانون أول اهنم يستطيعون ذلك فقط برفقة أحد أفراد االسرة ،وقال  %42أهنم تستطيعون
ذلك بدون رفقة أحد .للمقارنة مع استطالع آب  2016انظر الشكل رقم ( )7أدانه .وكما ويشري الشكل رقم ( )8أدانه اىل
فروقات واضحة يف عدم قدرة النساء اخلروج ليال لوحدها يف مناط (جيم) حيث أشارت نسبة من  %36من النساء يف استطالع
كانون أول  2016مقارنة بـ %31من الرجال اهنا ال تستطيع اخلروج ليال ،يف املقابل قالت نسبة من  %26فقط من النساء أهنا
تستطيع اخلروج ليال مقابل  %58من الرجال.

 12مقابلة اجراها الباحث مع السيدة آمال خريشة مدير مجعية املرأة العاملة بتاريخ 2ا2ا.2017
 13مقابلة اجراها الباحث مع السيدة آمال خريشة مدير مجعية املرأة العاملة بتاريخ 2ا2ا.2017
14

مقابلة اجراها الباحث مع العقيد وفاء معمر مدير وحدة ناية املرأة والطفل يف الشرطة الفلسطينية بتاريخ 31ا1ا.2017
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الشكل رقم ( )8اخلوف من اخلروج ليال يف مناطق (جيم) حسب اجلنس يف

الشكل رقم ( )7اخلوف من اخلروج ليال يف مناطق (جيم) لكال
اجلنسني

34%

42% 42%

38%
25%

ال

29%

نعم لكن برفقة أحد
افراد االسرة
آب 2016

استطالع كانون أول 2016

50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

58%

60%

38%

36% 31%

26%
11%

40%
20%
0%

نعم

ال

نعم

نعم لكن برفقة أحد افراد
االسرة

كانون أول 2016

أنثى

ذكر

 )3النساء يف مناطق (جيم) والوصول للمساعدة واحلماية
تظهر نتائج االستطالع اخلاص الذي اجراه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية كانون أول  2016أن  %31من املواطنني
يف مناط (جيم) و %40يف منطقة "اتش  "2يعتقدون أن النساء ال تتمكن من الوصول للشرطة الفلسطينية عند االعتداء عليها.
تتشابه النسبة تقريبا ما بني الرجال والنساء يف مناط (جيم) ( 30%و %31على التوايل) .فيما يربق الفرق بني الرجال والنساء يف
منطقة "اتش  "2حيث بلغت لدى الرجال  %33مقابل  %46لدى النساء( .أنظر الشكل التايل)
الشكل رقم ( :)9قدرة النساء على الوصول ملركز الشرطة حسب املنطقة مقارنة بني الرجل واملرأة
69

68

67
54
46

33

امرأة

31

رجل

30

امرأة

منطقة H2

80
70
60
50
40
30
20
10
0

رجل
منطقة (ج)

ال

نعم

هذا األمر أتكده جممل املقابالت اليت جرت مع خمتصني وكذلك حاالت
تعرضت للعنف يف مناط (جيم) تستطع الشرطة الوصول اليها الغاثتها.

8

"لو حدث معي أي أمر آخر لن ألجأ للشرطة ألنهم لم
يفعلوا أي ش يء ألجلي؛ فقد أمضيت ثالث سنوات في
معاناة من أجل أن أرى أوالدي رغم وجود قرار
محكمة"
املواطنة "بشرى"

تقول املواطنة نعمات" 15.تعرضت لضرب مربا من قبل قوجي يف الليل واتصلت ابلشرطة لالستغاثة حيث طلبوا مين القدوم اىل مركز
الشرطة ،فأان أقيم يف منطقة بعيدة عن مركز البلدة (حوايل  10دقائ ابلسيارة) وتصنف مناط (جيم) ،لعدم متكنهم من الوصول
إيل ،مما اضطرو للهروب اىل اجلريان للحماية من قوجي .وعند وصويل يف اليوم التايل إىل مركز الشرطة متت احاليت اىل املستشفى ،ومت
استدعاء أهلي اىل مركز الشرطة" .وتشري املواطنة وفاء 16اليت تقطن يف احدى قرى حمافظة رام هللا والبرية" :واجهتين مشكلة احضار
ابين يف بداية ا ضانة حيث قالت الشرطة أن هذا االجراء حيتاج اىل عدة أايم ( 3-4أايم) بسبب ا اجة اىل التنسي مع اجلانب
االسرائيلي ملرور الشرطة يف مناط (جيم) عند احضاره من البلدة جنوب مدينة انبلس".
تشري العقيد وفاء معمر إىل وجود صعوابت للوصول اىل مناط (جيم) خلضوعها للسيطرة األمنية اإلسرائيلية وهي حتتاج اىل تنسي
للدخول اليها ،قد تسمح سلطات االحتالل الدخول اليها يف ا االت الطارئة جدا .لكن نسبة االستجابة للتنسيقات املتعلقة بقضااي
املرأة تقريبا معدومة ،واالستجابة لطلبات التنسي تكون أكثر للشجار والفوضى العامة أو تراكم عدد من املطلوبني وتكرار الطلب
حىت يسمح ابلتنسي  17.ويف حال طلب االستغاثة يعود اىل "نفسية" ضابط التنسي اإلسرائيلي ابلسماا أو عدمه بعد استكمال
اإلجراءات املتعلقة برقم السيارة وعدد االسلحة ونوعها وأمساء افراد قوة الشرطة للقيام ابلفح األمين للقوة ومن مث مينح قرار التنسي ؛
هذا االمر قد يستغرق ساعتني ،أي أن تنفيذ طلب االستغاثة يعد جمداي فاجلرمية تكون قد ارتكبت وميكن أن تكون املشكلة حلت
وانتهت؛ فوصول الشرطة يف هذه ا الة (يشبه وصول البطل يف هناية الفلم) مما يضع الشرطة يف موقف حمرج مع املواطنني ،فاإلسرائيليون
معنيون يف ذلك للتقليل من مكانة الشرطة ودورها يف نظر املواطنني.
تشري املعلومات يف الشرطة الفلسطينية للعام  2015واملتعلقة مبدى سرعة االستجابة لنداء االستغاثة الصادرة من مناط (جيم)
على رقم اجملاو للشرطة إىل أن  %41من امجايل نداءات االستغاثة تتم االستجابة هلا يف حدود مخسة دقائ من أقرب مركز شرطة
جماور للمنطقة ،جتدر اإلشارة اىل أن هذه االستجابة تكون يف املناط القريبة من مناط املصنفة ( )B+اليت تتوفر فيها مراكز للشرطة
الفلسطينية ،يف املقابل فإن  %40من نداءات االستغاثة تستغرق االستجابة كحد أدىن  16دقيقة وتصل لساعات طويلة أو يتم
رفض التنسي من قبل االرتباط العسكري اإلسرائيلي.
جدول رقم ( :) 4عدد نداءات االستغاثة الواردة من مناطق (جيم) واملدة لتلبية نداء االستغاثة
املدة لتلبية نداء االستغاثة ابلدقيقة

عدد النداءات

النسبة

5–0

776

%41

10- 6

205

%11

15 – 11

157

%8

- 16

740

%40

اجملموع

1878

%100

وكما يشري الشكل رقم ( )10أدانه ،فإن  %40من النساء يف مناط (جيم) غري راضية عن استجابة الشرطة الفلسطينية لنداءات
االستغاثة يف وقت معقول ،فيما تقول نسبة من  %51أهنا راضية وراضية جدا على استجابة الشرطة الفلسطينية؛  %3فقط راضية
جدا و %48راضية على استجابة الشرطة لنداءاهتا .وكما يوضح الشكل رقم ( )11فإن  %20من النساء 18فقط ممن لديهن جتربة
15

مقابلة مسجلة اجراها الباحث مع املواطنة نعمات بتاريخ 14ا2ا.2017

 16مقابلة مسجلة اجراها الباحث مع املواطنة وفاء بتاريخ 2ا2ا.2017
 17مقابلة اجراها الباحث مع العقيد وفاء معمر مدير وحدة ناية املرأة والطفل بتاريخ 31ا1ا.2017
 18جتدر اإلشارة أن  % 25من املستطلعني يف مناط (جيم) قالوا إهنم تعرضوا هم أو أحد افراد اسرهتم خالل السنوات املاضية لتجربة مع الشرطة الفلسطينية.
للمقارنة يف استطالع الرأي الذي جرى يف كانون أول  2016وللمقارنة مع استطالع آب  2016انظر موقع املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية.
http://www.pcpsr.org/ar/node/685
9

(متهمة ،معتقلة ،شاهدة ،مشتكية لإلبالا عن سرقة أو جرمية) استخدمن اهلاتف كوسيلة لإلبالا مقابل  %48تواصلن اب ضور
شخصيا يف مركز الشرطة ،فيما قالت  %17من النساء اللوايت تسكن مناط (جيم) قامت ابإلبالا يف الشارع ،ونسبة من %15
قالت اهنن تقدمت ابلبالغات يف البيت.
الشكل رقم ( )10مدى الرضا عن استجابة الشرطة على نداءات االستغاثة
من النساء يف مناطق (جيم)

الشكل رقم ( )11طرق التواصل مع الشرطة من قبل النساء يف مناطق "ج"

60%
48%

60%
48%

50%

40%

40%
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30%

20%
20%
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10%
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غري راض ابملرة

17%

15%

20%
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50%
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راض

راض جدا

شخصيا يف

ابلتلفون

الشارع /السيارة

شخصيا يف مركز

الشرطى

ترى آمال خريشة مديرة مجعية املرأة العامة أن حياة املرأة على احملك يف تلك اللحظة ويف اعتداء مستمر عند اتصاهلا وإطالق
االستغاثة ما يتقدم اخرون لنجدهتا لغياب الشرطة أو عدم متكنها من انقاذ حياهتا أو اغاثتها 19.فعادة تكون االعتداءات على
النساء يف ساعات الليل واغلب مناط (جيم) فيها حواجز عسكرية ،كما أنه يف حال جناا املرأة املعتدى عليها من اخلروج من البيت
20
عادة ال تتوفر هلا األموال أو ال تكون مستعدة ماليا أو نل أوراقها الرمسية مما يعرضها ملخاطر إضافية اثناء التنقل.
أما خبصوص ا صول على ا ماية فإن  %26من النساء يف مناط (جيم)،كما يشري الشكل رقم ( )12أدانه ،ترى أن املرأة ال
حتصل على ا ماية يف حال اعتدى عليها أحد أفراد اسرهتا فيما ترتفع هذه النسبة بني النساء يف منطقة اتش  2إىل  %38ما يشري
اىل غياب االعتقاد اب صول على ا ماية من االعتداءات لدى النساء خصوصا يف منطقيت (جيم) و"اتش ."2
الشكل رقم ( :)12نسبة االعتقاد لدى النساء يف مناطق (جيم) ومنطقة "إتش 2يف اخلليل أبهنا ال حتصل على احلماية
50%

40%

32%
26%

30%
20%
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0%

مناطق "جيم"

منطقة اتش  2يف اخلليل

19

مقابلة اجراها الباحث مع السيدة آمال خريشة مدير مجعية املرأة العاملة بتاريخ 2ا2ا.2017
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مقابلة اجراها الباحث مع العقيد وفاء معمر مدير وحدة ناية املرأة والطفل بتاريخ 31ا1ا2017
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أشارت نتائج استطالع الرأي كانون أول  2016إىل أن حوايل ثلث ( )30%سكان مناط (جيم) واجهوا صعوابت أثناء حماولة
التواصل مع الشرطة الفلسطينية؛  %68منهم قالوا إن السبب بُعد مركز الشرطة عن منطقة سكنهم ،وقال  %79إن السبب طول
21
الفرتة قبل االستجابة لنداء االستغاثة ،و %65قالوا إن السبب عدم وجود خصوصية عند عرض التفاصيل على الشرطة الفلسطينية.
تقول نسبة من  %51من النساء اليت واجهت صعوابت يف أثناء حماولة التواصل أن السبب يعود لعدم وجود خصوصية عند عرض
التفاصيل على الشرطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من  %6فقط أنه توجد خصوصية يف املقابل تقول نسبة من  %44انه ال رأي.
وكما يشري الشكل رقم ( )13أدانه اىل ان  %53من النساء ،اليت واجهت صعوابت أثناء حماولة التواصل مع الشرطة الفلسطينية،
ترى وجود فرتة طويلة قبل فرتة االستجابة.
الشكل رقم ( :) 13بعض الصعوابت اليت جتدها النساء يف مناطق (جيم) عند التواصل مع الشرطة الفلسطينية
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فرتة طويلة لالستجابة لنداء االستغاثة

عدم وجود خصوصية
ال

ال رأي /ال أعرف

نعم

توضح العقيد وفاء معمر ،كما ا االت اليت جرت مقابلتها ،ضعف التنفيذ ألوامر االعتقال أو أحكام احملاكم يف املناط املصنفة
(جيم) ابلضفة الغربية؛ حبيث تتم مرحلة التنفيذ على املعتدي سواء للتحقي يف الشكاوى أو تنفيذ االحكام حبيث يرسل له تبلي لكن
عادة ال يستجيب ،حيث توجد صعوبة للوصول اليه ُفيها وميكن أن يهرب اىل مناط أخرى حتتاج اىل تنسي آخر وأحياان يهرب اىل
مناط إسرائيلية .فالتنفيذ اندر لقضية واحدة ] منفردة[ بل ضمن جمموعة أوامر تنفيذ بسبب تعقيدات اليت تعاو منها الشرطة يف
مناط (جيم).
تروي املواطنة بشرى" 22حصلت على حضانة اطفايل بقرار من احملكمة و تستطع الشرطة تنفيذ ا كم لوجود قوجي الساب يف
مناط (جيم) حيث خييم يف مناط قريبة من املستوطنات .فقد قامت الشرطة بثالث حماوالت لكن دون جدوى بسبب هروبه من
املنطقة اليت يقطن فيها واليت مت رصده فيها قبل قدوم الشرطة .كما ان الشرطة تستطع اجباره على دفع النفقة ألكثر من سنة
ونصف".
االمر الذي يؤكده اخنفاض نسبة املواطنني الذين يسكنون يف مناط (جيم) الذين سيلجؤون للقضاء لفض النزاعات يف حال
حصوهلا؛ حيث تشري نتائج االستطالع إىل أن  %20من املواطنني فقط سيلجؤون للقضاء النظامي مقابل  %74سيلجؤون للجان
اإلصالا ،وتنخفض نسبة النساء الاليت سيلجأن اىل القضاء يف مناط (جيم) مقارنة ابلرجال مبقدار  6نقاط ( %17مقابل
 .)%23انظر الشكل التايل

 21للمزيد انظر موقع املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية http://www.pcpsr.org/ar/node/685
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الشكل رقم ( )14مدى الرغبة لدى سكان مناطق (جيم) يف اللجوء للقضاء لفض النزاعات حسب اجلنس
23

25
20

20

17

15
10
5
0

رجال

جمموع

نساء
اللجوء للقضاء يف منطقة ج

 )4اخليار األمثل واحللول املمكنة
تقول الغالبية العظمى من النساء سكان مناط (جيم) املشاركة يف االستطالع إن توفري املساعدة وا ماية ومعاجلة االمن وفرض
سيادة القانون يتطلب يف ظروف عادية وجود مركز للشرطة الفلسطينية ووجود دورايت يومية هلا وانه لو كان تواجد هلا فإن األوضاع
يف منطقتهم ستكون أفضل .تشري نتائج استطالع كانون أول  2016إىل أن  %77من النساء سكان مناط (جيم) ترى لو كان
هناك تواجدا للشرطة الفلسطينية يف منطقتهم ستكون األوضاع أفضل .يف املقابل تواف نسبة من  %12فقط النساء يف مناط (جيم)
لو كان هناك تواجدا للشرطة االسرائيلية يف منطقتهم ستكون األوضاع أفضل .انظر الشكل التايل
الشكل رقم( )15رأي النساء يف مناطق (جيم) ابألوضاع االمن وسيادة القانون
يف حال وجود الشرطة الفلسطينية مقارنة بوجود الشرطة االسرائيلية
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وحول اخليار األفضل ملكافحة اجلرمية يف منطقة سكنهم يف الظروف الراهنة ،كما يشري الشكل رقم ( ،)16تقول نسبة تبل %58
من النساء سكان مناط (جيم) ا ل األفضل ملعاجلة اجلرمية وتعزيز األمن يف منطقتهم هو من خالل تواجد الشرطة الفلسطينية ،إما
من خالل إقامة مركز شرطة ( )40%أو من خالل تواجد دورايت للشرطة ( .)18%تقول نسبة  %20أهنا تفضل وجود جلنة أهلية
من العائالت يف املنطقة لإلشراف على احتياجات االمن ،وتقول نسبة من  %10أهنا تفضل وجود حرس مدو من سكان املنطقة
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ينس مع الشرطة الفلسطينية ،وتفضل نسبة من  %8وجود رجال أمن حمليني يتبعوا للمجلس احمللي أو البلدية .يف املقابل تفضل
نسبة أقل من  %1تواجد الشرطة اإلسرائيلية .تشري العقيد وفاء معمر اىل وجود جتربة يف منطقة طولكرم ]ابقة الشرقية ومنطقة
النزالت[ بدأ العمل هبا العام " 2015تتمثل مبكتب متنقل  ،Mobile Unitيضم طاقم عمل ميثل كافة ادارات الشرطة ،يتلقى
الشكاوى يف املناط النائية ،ميثل مركز شرطة يذهب كل يوم اىل قرية أو قريتني" 23.كما أنشأت الشرطةُ الفلسطينية الشرطةَ اجملتمعية
للتعاون مع اجلهات احمللية ملساعدة اجملتمع يف حل مشكالته؛ حيث بدأ العمل جتريبيا بداية العام  2015يف حمافظة جنني أبربعة من
مراكز الشرطة اجملتمعية هي ميثلون وجبع وعرابة واليامون.
.

الشكل رقم ( ) 16تفضيل البدائل املختلفة لتوفري األمن برأي النساء يف مناطق (جيم)
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عند إقالة خيار التواجد الشرطي تفضل النساء يف مناط (جيم) ،كما يشري
الشكل رقم ( ،)17خيار وجود حرس مدو ينس مع الشرطة الفلسطينية
( ،)%49يتبعه خيار وجود جلنة أهلية من العائالت يف املنطقة ( ،)26%ويتبع
ذلك وجود رجال أمن يتبعون للمجلس احمللي أو البلدي ( .)18%تقول العقيد
وفاء معمر "عادة يتم التعاون مع رؤساء اهليئات احمللية ،خاصة أنه يصعب وصول
الشرطة هلذه املناط ] مناط (جيم)[ ،وكذلك مع بعض املؤسسات االهلية
وشخصيات رمسية واعتبارية تسكن يف املنطقة للتدخل يف املرحلة األوىل ويتم
التنسي معهم لكن دورهم ما قال دورا عشائراي وغري منظم قانونيا".

"قد يكون مفيد أن يكون دور املؤسسات
والشخصيات منظما قانونيا (أي تشريع دورهم في
مناطق "ج") لتمثيل دور الشرطة"
العقيد وفاء معمر مديرة وحدة حماية االسرة والطفل في
جهازالشرطة الفلسطينية

شكل رقم ( ) 17تفضيل البدائل املختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفلسطينية حسب رأي النساء يف مناطق (جيم)
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وجود جلنة أهلية

رجال أمن يتبعون للمجلس احمللي
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التوصيات:
املفاضلة ما بني ا ل املثايل واخليارات املمكنة ملعاجلة معاانة النساء يف مناط (جيم) ومناط أخرى كـ"إتش "2يف مدينة اخلليل يتطلب
اختاذ قرارات على مستوايت متعددة تتحمل من خالهلا اجلهات املعنية مسؤوليات تنفيذها وحسن أدائها إلحداث تطور يف تقدمي
املساعدة للنساء ضحااي العنف حبكم مكان السكن وتوفري ا ماية هلن يف هذه املناط  .ترتكز االقرتاحات املتعلقة حبماية النساء يف
مناط (جيم) مبا يلي:
أوال :فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيين بزهم الرمسي واسلحتهم لفرض سيادة القانون .ما يتطلب من ا كومة حتمل
مسؤولية التفاوض مع اجلانب اإلسرائيلي والضغط عليه ملد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل ،اىل حني الوصول
اىل اتفاق هنائي ،حبيث تتمكن السلطات الفلسطينية ،وخباصة قوات الشرطة ،من الوصول والتواجد يف التجمعات السكانية الفلسطينية
يف املناط املصنفة (جيم) لتقدمي املساعدة يف الوقت املناسب للنساء يف حال تعرضهن العتداءات وعند إطالق نداء االستغاثة وحفظ
النظام العام يف هذه املناط  .وهو اخليار األمثل الذي تفضله أغلبية النساء الاليت تسكن يف مناط (جيم).
اثنيا :أما البديل فيتمثل مببادرة مؤسسات ا كم احمللي يف هذه املناط لتكوين حرس وطين له قاي موحدا يتوفر له مقرا يف اجمللس
احمللي ويف نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون " الشرطة الفلسطينية" للمسا ة يف فرض سيادة القانون .هذا األمر
أيضا حيتاج اىل دعم ا كومة هلذا التوجه وتوفري اإلمكانيات اللوجستية والعملية هلذا النوع من املبادرات.
اثلثا :تطوير الشرطة الفلسطينية لفكرة مراكز الشرطة املتنقلة  Mobile Unitوتوسيعها اىل املزيد من التجمعات السكانية
الفلسطينية يف مناط (جيم).
رابعا :تعميم منوذج الشرطة اجملتمعية إلشراك السكان احملليني للمساعدة يف منع االعتداء على النساء وتوفري ا ماية هلن يف حال
وقوع أية اعتداءات عليهن وتنفيذ أحكام القضاء لزايدة ثقة املواطنني وبشكل خاص النساء يف النظام القانوو والقضائي الفلسطيين.
خامسا :تطوير مناذج تقدمي الشكاوى يف الشرطة الفلسطينية لتأخذ بعني االعتبار "الوالية" اجلغرافية واألمنية للسلطة الفلسطينية مما
يساعد على توضيح الفجوات ووضع االسرتاتيجية اخلاصة بكل منطقة وفقا ألولوايهتا.
سادسا :القيام حبملة توعية واسعة يف مناط (جيم) آلليات ا صول على املساعدة الرمسية عرب املؤسسات الفلسطينية الرمسية
ومواجهة العنف واالعتداءات اليت تتعرض اليها النساء.
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قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية منذ مطلع  2016إبجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون يف املناط
الفلسطينية احملتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود املناط املسماة "أ" ،وهذه املناط هي )1( :املنطقة "ب" )2( ،املنطقة "ج"،
()3منطقة "إتش2ا "H2من مدينة اخلليل ،و( )4أحياء القدس املعزولة اليت تركها جدار الفصل اإلسرائيلي خارج حدود املنطقة
املضمومة إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة يف اجلانب الشرقي من جدار الفصل .
تستند الدراسة جملموعة من اآلليات اليت وفرت للباحثني املشاركني جمموعة من املعطيات األولية اليت مت حتليلها للوصول إىل اخلالصات
الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :مثانية لقاءات للعصف الفكري مع جمموعات صغرية تراوحت بني  20-15فرد لكل
جمموعة ،وقد جاءت هذه اجملموعات من أحياء وبلدات خمتارة من مناط الدراسة ومشلت الرجال والنساء وكبار السن )2( .أربعة
استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2016ومشلت مناط الدراسة األربعة ،وقد مشل اثنان من هذه االستطالعات عينة
متثيلية لكافة مناط الضفة الغربية وذلك هبدف إجراء مقارانت بني سكان املناط األربعة من جهة وسكان منطقة "أ" من جهة
أخرى )3( .ستة دراسات حالة مشلت املوضوعات التالية :اهلجرة من مناط "جيم" ،حالة األمن يف ضواحي القدس ،انتشار
املخدرات خارج املنطقة "أ" ،االعتداءات على النساء يف مناط "جيم" ،واعتداءات املستوطنني كما يف منطقة اتش  2يف اخلليل،
واألمن املفقود يف مناط القدس املعزولة .تستند دراسات ا الة لبياانت وإحصاءات رمسية ،واستطالعات الرأي ،ولقاءات العصف
الفكري ،ومقابالت ميدانية وغريها )4( .جمموعة من اللقاءات مع املسؤولني الفلسطينيني يف الوقارات واألجهزة ذات العالقة ،مثل
وقارة الداخلية ووقارة العدل ،وجملس القضاء األعلى والشرطة وغريها .كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولني دوليني وإسرائيليني من
املتابعني لشؤون األمن وحكم القانون يف األراضي الفلسطينية احملتلة .قام املركز هبذه املبادرة ابلتعاون مع وقارة الداخلية الفلسطينية
وابلتشاور مع أجهزة األمن املختلفة ومع مؤسسات حكم القانون املختلفة .كما قام هبا بتمويل من املمثلية اهلولندية لدى السلطة
الفلسطينية وابلتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األملانية .يود املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية التقدم ابلشكر لكل من
ساهم يف إجناا هذا العمل.
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