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 شكر وتقدير

 اهلل العظيم. صدق  أل يدنكم(.ق ل  ع لى )لئن حك  م  ال مد هلل  ب الع لمين  

ن يف الدك و  لمح ف  الف ضل  د يل الحك  وا م ن ن  ةدم أأن  ف  مس قل ه   ال س لن  يطيب ل 
  ك ن ل  م، موالمص د الم   عن، و وفي  الد اس ت   من دقد ف  ال ودي  وا  ح د و د اد، لم  قدم

  .   ا ك   ف  اند   ه   الد اسن واخ ادق   ق   الصو ة ا 

 

لدنن المن قحن ا ف ضل   ال ين ح فون    ة ول من قحن الد اسن  و دو هم  ألعض  وا ةدم   لحك  
 الك ي  ف  ا  ا  الد اسن من خ  ا قم و عممقم .

 

األس   ة الك ام و ،  عض   القيئن ال د يسين ف  معقد ال نمين المس دامن الد يل  كم  ا ةدم   لحك  
 . ودقدهم و وديق  قم  عممقم م   خموا عمين   نال ي

 

 والى دميع ا هل واألصدق   وال مال ، والى كل من س هم وس عد ف  اند ح ه   الد اسن.
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 الممخص

و أ ي ه  ف   نالفمسطينيالمؤسسن األمنين  واقع مح  كنالم أة ف هدفت ه   الد اسن الى الكحف عن 
مواقع صنع الة ا . ول  ةيق أهدافق  اس خدمت ال    ن المنقج الوصف  ال  ميم ، و م مت أدوات 

 ال  ث   س   نن صممت خصيص  لق   الغ ين.

م ل مد مع الد اسن دميع ا ن ث الع مالت ف  المؤسسن ا منين الفمسطينين، و مغ مد مع الد اسن  
 من مدموع مد مع الد اسن.  %( 33(، أي م  نس    )520 اسن) لدو مغت عينق( موظفن، 1566)

و وصمت الد اسن الى عدة ن  ئج، اهمق : أن واقع مح  كن الم أة ف  المؤسسن ا منين هو  د دن 
م وسطن، وان نس ن  ول  الم أة لممن صب الةي دين ف  األدق ة األمنين الفمسطينين ضئيمن، و    ن سب 

ق . و  ين ان  يودد وع  م  فع لدى الم أة  أهمين مح  ك ق  ودو ه  ف  صنع مع عدد المن س  ت إلي
 الة ا  ف  المؤسسن ا منين.

وصت الد اسن  ض و ة اد ا   عديالت عمى الةوانين و ال ح يع ت الفمسطينين  أعمى ضو   الن  ئج، 
لم د من ال ميي  ضد الم أة، وض و ة موا من ه   الةوانين وال ح يع ت مع ا  ف ق ت والمع هدات 

األمم الم  دة  ات العالقن، وأن يد ي  تق ا اوالموا يق ال   انضمت اليق  دولن فمسطين مؤخ ا، ومع 
و ع ي  عمل و دات النوع ا د م ع  ف  األدق ة األمنين ووضع خطن وطنين ح ممن لدمج دعم 

ف  السي سن األمنين الفمسطينين، وأن   خ  الدق ت المسؤولن ال دا ي   ا د م ع مف هيم النوع 
الض منن لوصول الم أة الى المح  كن الف عمن ف  مواقع صنع الة ا . كم  أوصت الد اسن   لعمل 

إد ا  الم يد من األ   ث والد اس ت العممين المعمةن والم خصصن عمى صعيد دمج النوع  عمى
 ا د م ع  ف  المؤسسن األمنين.

 كمم ت مف   ين

 األمنين الفمسطينينا دق ة النوع ا د م ع ، المح  كن ف  صنع الة ا ، 
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Revealing the reality of women's participation in the Palestinian 

security establishment and its impact on decision-making positions 

 

Prepared by: Amal Shaher Salameh Ghrouf  

Supervisor: Dr. Nayef Jarrad  

Abstract 

This study aimed at revealing the reality of women's participation in the 

Palestinian security establishment and its impact on decision-making 

positions. To achieve its objectives, the researcher used the analytical 

descriptive method. The research tools were a questionnaire designed 

specifically for this purpose, and interviews were held with a number of 

gender unit officials in the Palestinian security services and with specialized 

experts in this field. 

The study population represented all females working in the Palestinian 

security establishment. The study population reached (1566) female 

employees, and the sample reached (520) (33%) of the total study 

population. 

The study found several results, the most important of which is that the 

reality of women's participation in the security establishment is medium, and 

that the percentage of women holding leadership positions in the Palestinian 

security apparatuses is small and disproportionate to the number of those 

who join them. It was found that there is a high awareness among women of 

the importance of their participation and their role in decision-making in the 

security establishment. 

The study also found that the most important obstacles to women's access to 

decision-making centers are obstacles such as male culture, customs and 

traditions, and women's lack of awareness about their legal rights and their 

leadership roles. 

In light of the results, the study recommended the need for amendments to 

the Palestinian laws and legislation to reduce discrimination against women 



 ه
 

and the need to harmonize these laws and legislations with the agreements, 

treaties and 

Charters recently joined by the State of Palestine and with the relevant  

Resolutions of the United Nations. Gender in the security services and the 

development of a comprehensive national plan to integrate gender concepts 

into Palestinian security policy, and that the responsible parties take 

measures that guarantee women's access to active participation in decision-

making positions. The study also recommended working on further scientific 

and specialized researches on the integration of gender in the security 

establishment. 
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Gender, Participation in Decision-Making, Palestinian Security 
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 الدراسة:مصطمحات 

ه  الةوة المسم ن ف  ال الد و ن ص  وظيف ق  ف  الردف ع عن الوطن : األجهزة األمنية الفمسطينية
المد مع والسق  عمى  فظ األمن والنظر م العر م واآلداب الع من و ؤدي واد ق  وخدمن الحعب و م ين 

لمسمطن  المعدل )الة نون ا س س   ت.ف  ال دود ال    سمق  الة نون ف  ا   ام ك مل لم ةوق وال  ي
 ألف قوى األمن من قوات األمن الوطن   .  ((1(  ند )24, الم دة) 2003لسنن الوطنين الفمسطينين 

وأين قوة أو قوات أخ ى ن وديش ال   ي  الوطن  الفمسطين  و قوى األمن الداخم  و المخ   ات الع م
لع م  ف  قوى ا من الفمسطين  ن)ق نون الخدممودودة أو  س  دث  كون ضمن إ دى الةوى ال الث

الع من   حمل: )ا من الوطن  الفمسطين ، ا من الوق ئ  الفمسطين ، المخ   ات( 3م دة ) ،2005
الفمسطينين، الح طن المدنين الفمسطينين، ا س خ   ات العسك ين الفمسطينين، ال  ا ال ئ س  
الفمسطين ، الدف ع المدن  ،الم لين  العسك ين ، الةض   العسك ي، ا     ط العسك ي الفمسطين ، 

 الض  طن الدم كين، الخدم ت الط ين العسك ين(.

المن س  ت لألدق ة ا منين و الخ ضع ت لةوانين وح وط  النساء االمنية:العامالت في االجهزة 
 (2002)ا و ص لح ,الدولن.العمل العسك ي واألمن  وفق النظ م و القيكمين الم  عن ف  

عممين ا خ   الة ا   يث ي م ا خ     ق  ا  ت  الم ؤوسين ف :  وسيع الدو  ال ي يةوم    المشاركة
لمة ا ات ا ك    يمكن الوصولن مم  و وال وصي ت و اآل ا  الف دين و الدم عين ال   ي ديق  الم ؤوس

 (.2010، )إسم عيلفع لين و ضم ن سقولن  نفي ه  

هو إعط   من ل  السمطن والةوة  مودب الةوانين المةصود   لة ا  ف  ه   الد اسن أن   القرار:
ك ن ه ا الة ا  أوالموائح، ألوام  وا  ادات م   ن  قدف إلى   ةيق مصم ٍن ع من لممؤسسن، وسوا  

إدا ي ً ، أم قض ئي ً ، أم  ح يعي ً ، أو    ى ق ا ًا داخمي ً ، فدميع ه   الة ا ات     ج إلى خطوات يسي  
 .(2016،ق ا   )ا وس لم عميق  المدي  ف  إصدا 



 ز
 

ه  وليدة  ة  ي   الة ا ات الق منان : اخ ي   ط يق لمسموك  ين عدة  دائل مع مال ظ  صنع القرار
 المعدم الوسيط()مد وسن. 

اإلدا ة هو سمسمن ا س د   ت الف دين او الدم عين ال    ن ق   سيولودي يسد اسن ف  صنع القرار:
موادقن موقف معين  ديل ا نسب ف    خ ي   ال

(http://www.siironline.org/alabwab/algharar.) 

وه  م ا ل   طمب من ص نع الة ا  الم و   ق  لموصول الى م  م  ا خ   الة ا , فم  من ا خ   
ن ان هن ك و اد مع ال    ه  د   من عممين صنع الة ا ,  وه  ا د م ا ل صنع الة ا  و  الة ا 

  دا ه   الم  من  داين    ديد و ص     ي ق  و   ل غم   خ الفقم عمى عدده  , و م ا ل لصنع الة ا  
محكمن،   م وضع المة ييا والمع يي ، ودمع المعموم ت  ول المن ، و  ةويم المحكمنالمحكمن ,   ميل و 

ي ى طومسون و  ودين"ان و    لنق ين وضع ال ل ا م ل موضع ال نفي . ،اخ ي   ا فضل صي غ  و 
ى  مك ا نحطن ال    ؤدي الى مفقوم الة ا  ليا ق ص ا عمى ا خ ي   النق ئ   ل ان  يحي  ك لك ال

 .(http://www.siironline.org/alabwab/alghararا خ ي  )" لك 

، السموكي توا  والعالق ت والسم ت الحخصين، والمواقف و ا د المفظ الىيحي  ": عياالجتماالنوع 
عمي  يحي  لفظ النوع ا د م ع  الى ا خ الف ت المك س ن يع وه  المد مع لمم أة وال دل و الةيم ال   و 

النوع ). "وال ك ا ن ى  ال يولودين  ين يحي  لفظ الدنا الى ا خ الف ت والم أة  ينم  ين ال دل 
 .((Nicola Popovic, 2008  ميم . ف   ةييم اصالح الةط ع ا من  وم اق    و  أ   و ا د م ع  
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 الفصل االول

 االطار العام لمدراسة

 

 مقدمة 1.1

مف المسائؿ األساسية، التي  كمشاركتيا الفاعمة رصنع القراكصكؿ المرأة إلى مراكز تعد مسألة 
انصبت عمييا اىتمامات الحركة النسكية العالمية تاريخيا. كقد حققت النساء نجاحات كاضحة عمى ىذا 

في العقديف الماضييف،  يتبكأ مسؤكلية مناصب قيادية ميمة في الصعيد، كبات الكثير مف النساء، 
اف عربية كاسالمية، كفي فمسطيف أيضا. لكف كرغـ ذلؾ، ال نستطيع العديد مف البمداف، بما فييا بمد

نصاؼ كعدالة شاممة في العالقات بيف المراة كالرجؿ في مختمؼ البمداف  القكؿ، أف ثمة مساكاة تامة كا 
. كىذا يعني اف التمييز ال زاؿ قائما ، كال في فمسطيف أيضاعمكما، كفي البمداف النامية بشكؿ خاص

التقميدية تتحكـ بأدكار المراة كالرجؿ في  لت الكثير مف العالقات كاألفكارنس، كأنو ال زاعمى أساس الج
كالدكلة، مما يحـر المرأة مف التمتع بمكانتيا بشكؿ منصؼ في صنع القرار عمى المستكيات المجتمع 

عنصرا  تبرتعك  ،نصؼ سكاف العالـتمثؿ المرأة المختمفة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.  كإلف 
كمف الصعكبة لمحركة النسائية تنمية بدكف دكر فاعؿ  حيث ال ،ميما في عممية التنمية كاستدامتيا

، الحظنا االىتماـ الكبير مف المجتمع بشكؿ فاعؿ لممرأة مشاركةتحكالت اجتماعية دكف  إحداث بمكاف
ضركرة ازالة كافة أشكاؿ االجتماعية كالسياسية، ك  الدكلي بضركرة تمكيف المرأة كتعزيز مشاركتيا

كىذا ما أكدت عميو التمييز ضدىا، التي تعيؽ مشاركتيا كتؤثر سمبا عمى التنمية في مختمؼ البمداف. 
بكضكح اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المراة ، المعركفة اختصارا ب"سيداك"، التي 

 في المكاثيؽ كالممارسات الدكليةكلقد أصبح كاضحا، . 1979صادقت عمييا األمـ المتحدة عاـ 
كضع المرأة في أم مجتمع يعتبر مقياسا لمدل تطكر كنمك ىذا المجتمع، كأصبح تقدـ أم ، أف الالحقة
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مجتمع مرتبطا ارتباطا كثيقا بمدل تقدـ المرأة كقدرتيا عمى المشاركة في التنمية االقتصادية 
النمك  كينيا يعتبر اضمف سبيؿ لإلسياـ فيكاالجتماعية، كأصبح االستثمار في قدرات المرأة كتم

ولئن كان االهتمام بمشاركة المرأة قد تركز على الشأن التنموي بشكل عام،  . االقتصادم كالتنمية

والمدنً منه بشكل خاص، فقد جرى التنبه مؤخرا، إلى ضرورة ان تشمل هذه المشاركة أٌضا المجال 

لمتحدة بهذا الشأن فً الثالث عشر من كانون وقد صدر قرار عن األمم ا العسكري واألمنً.

، لكنه قرار لم تكن له قوة قانونٌة الزامٌة، وتبعته توجٌهات بهذا الشأن 2891اول/دٌسمبر عام 

 عاـ(1325)رقـ األمفصدر قرار مجمس  ، وأخٌرا2891صادرة عن مؤتمر نٌروبً بكٌنٌا عام 
 كا، سكاء المكاتي يعشف في دكؿ الصراع ،عالـتمكيف نساء ال األعضاء إلىدكؿ اليدعك ( الذم 2000)

مشاركة النساء  في مراكز صنع القرار مف اجؿ  إلى يدعك القرارك  ة. المكاتي يعشف في مناطؽ حر 
كاف ىذا اكؿ قرار يصدر عف مجمس األمف يتتاكؿ كاقع النساء في الدكؿ التي تعاني ك ، كالسالـ األمف

كيؤكد القرار عمى ضركرة اشراؾ النساء في  الصراع. مف الصراعات المسمحة كفي مراحؿ ما بعد
ترتيبات األمف كالسالـ عمى الصعيديف الكطني كالدكلي، حيث أف تمثيميف كمشاركتيف ليا دكر كبير 
في األخذ بعيف االعتبار مصالح النساء كالفتيات كاألطفاؿ، الذيف يعانكف أكثر مف غيرىـ جراء 

  الصراعات المسمحة.

تمثيؿ المرأة الدراسة الحالية تتمحكر حكؿ  ة خصكصية عمى ىذا الصعيد. كلككفكفي فمسطيف ثم
لحديث عف تطكر ال بد مف اف ،في المؤسسة األمنية الفمسطينية صنع القرارككصكليا إلى مراكز 

كصكال الى اليـك حيث باتت تتكاجد في كافة مجاالت العمؿ. المجتمع الفمسطيني،  مكانتيا كدكرىا في
المرأة الفمسطينية تاريخيا في مراحؿ النضاؿ المختمفة، كلعبت دكرا ميما منذ احتالؿ  ساىمتحيث 

(، 9111، كالحقا في ظؿ االنتداب البريطاني الذم بدأ عاـ )9191الجيش البريطاني لفمسطيف عاـ 
كفي المراحؿ التي تمت ، 9191 – 9191ككاف ليا دكر كاضح في ثكرة  ، 9191كاستمر حتى عاـ 

المرأة الفمسطينية لعبت دكران مممكسان في بناء المجتمع، فيي ربة منزؿ  كمف مكقعيا لعبت .النكبة
أسيمت مساىمة كبيرة في الحفاظ عمى تماسؾ األسرة كسد الفراغ الذم يسببو غياب رب األسرة إما 

شاركة في أك بسبب غيابو عف البيت لمم البمداف العربيةأكتنقمو بيف المدف الفمسطينية أك بسبب العمؿ 
، فمنذ بداية االستيطاف الصييكني لفمسطيف، ، أك بسبب االعتقاؿ اك االستشياداألعماؿ الفدائية

احتجاجان عمى االستيطاف  تخاضت المرأة الفمسطينية غمار الحياة السياسية عندما نظمت التظاىرا
األكلى لممرأة  الييكدم في فمسطيف، ثـ أعقبيا إنشاء الجمعيات الخيرية التي شكمت االنطالقة
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، الفمسطينية. كقد تعزز دكر المرأة في الحياة السياسية الفمسطينية، كلـ يقؼ دكر المرأة عند ىذا الحد
لـ تكتؼ النساء الفمسطينيات في المشاركة السياسية، بؿ بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير، حيث 

ىمت في تنمية المجتمع كشاركت اتجيت لممشاركة في العمميات العسكرية كالعمميات الفدائية، كسا
 الرجؿ في كؿ شيء.

ككاف لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية دكر في تحفيز المرأة الفمسطينية ك تعزيز إمكانيات تحقيقيا 
كتكلي  ي بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية،لذاتيا، كفسح المجاؿ ليا لمتعبير عف امكانياتيا ك قدراتيا ف

سات عززت مف شأف المرأة كدكرىا لمسمطة اسياميا الكاضح في تبني سياالمسؤكليات فييا. ككاف 
ثبات جدارتيا ك  تطكير مشاركتيا مف خالؿ فسح المجاؿ ليا لممشاركة في انتخابات المجمس التشريعي كا 

كمشرعة كممثمة لمشعب، ك مف خالؿ إتاحة الفرصة ليا إلشغاؿ مكاقع ميمة في الكظيفة العامة، 
خاصة بالمرأة. كشجعت السمطة الكطنية الفمسطينية اعتماد نظاـ الككتا االنتخابي  ككذلؾ إنشاء كزارة

في القانكف، ككقعت كثيقة حقكؽ المرأة، كصادؽ الرئيس محمكد عباس عمى اتفاقية )سيداك( التي تكفؿ 
اسية إنياء كافة اشكاؿ التمييز ضدىا. كعمى الرغـ مف تزايد مشاركة المرأة كمساىمتيا في الحياة السي

مثؿ مشاركة )انتصار الكزير(  ،بدءا مف كزيرة، مركرا بالتحاقيا بالسمؾ الدبمكماسي، كالقضاء كالتشريع
)حناف عشراكم( سابقا في التشكيالت الحككمية، كالدكر الذم لعبتو )ربيحة ذياب( ) حناف عشراكم( كك

كرغـ تزايد أعداد ، مؤخرا سطينيةكانتخابيا لعضكية المجنة النفيذية لمنظمة التحرير الفم في المفاكضات
إال انو ظمت النساء، المكاتي كصمف الى مناصب عميا في الحككمة كمؤسسات السمطة الفمسطينية، 

كظؿ  (.2009نزاؿ، )االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم ىناؾ مساحات مغمقة اماميا عمى الصعيد
اكز صنع القرار، ككجكدىا الكمي السؤاؿ عف ضركرة تمكيف المرأة الفمسطينية مف الكصكؿ إلى مر 

كالنكعي في ىذه المراكز، مطركحا كبقكة، كال بد مف الكشؼ عف كاقعو الحقيقي، كعف المعيقات التي 
 تعترض سبيمو.

إف المرأة الفمسطينية كبعد ىذه المساىمات منيا في العمؿ المؤسسي، أصبح اىتماميا يتركز عمى تأثير 
ي الكقت ذاتو الى تحسيف مكانتيا في العمؿ المؤسسي، كرفع دكرىا عمى العمؿ نفسو، كالسعي ف

ي المجاؿ لممرأة مستكل ىذه المشاركة، كصكال الى تقمد المناصب المؤثرة كالقيادية، التي تعط
المكانة التي تميؽ بيا، كتجعميا شريكا حقيقيا في اتخاذ القرار، كليس فقط القياـ  بكأتالفمسطينية لت


