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 المقدمة:

دخلـت المـرأة فـي العصـر الحـديث كـل مجـاالت النشـاطات علـى 
اختالفهـا، وأصـبحت تنـافس الرجـل فـي كل المهام والوظـائف 
والمهـن، وخاصـة فيمـا يتعلـق باألعمـال المكتبيـة والمهنيـة، وقطـاع 

ن دور المرأة في كثير من الدول والمجتمعات إالتربيـة والتعلـيم، بل 
ى قدم المساواة مع دور الرجـل، كمـا دخلـت المرأة المجـال أصبح عل

  .السياسـي واالقتصـادي وتولـت مناصـب حكوميـة رفيعـة
قادت المرأة مجتمعات  ،وخاصـة الـدول الغربية ،وفـي بعـض الـدول

عديدة ووقفت على رأس سلم الهرم اإلداري. وعلــى الــرغم مــن 
لمــرأة فــي العقــود األخيــرة، وعلــى كــل االهتمــام الــذي حظيــت بــه ا

المســتويات العلميــة واالجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية، إال أننـا 
تواجـه عـددًا مـن الصـعوبات فـي العديد من  زالـتنجـد أن المـرأة ال 

المجاالت والمواقع، على الرغم من وجود التشـريعات والقـوانين 
ذلـك، أو علـى األقــل عــدم وجــود مــن يمنــع أو  التـي تحـض علـى



يحــد مــن هــذا االختــراق والتقــدم، وبقيــت العــادات والتقاليــد والنظــرة 
االجتماعية الدونية للمرأة تحد من التقدم فيها، وأخذ موقعها 

  الحقيقي المتناسب مع حجمها فـي المجتمـع.
مؤسسات المجتمع المدني  وفي الوقت الحاضر زاد اهتمام

الفلسـطيني بـدور المـرأة الفلسطينية؛ مما جذب الدول المانحة 
للمجتمع الفلسطيني؛ لدعم المؤسسات والجمعيات الدوليـة 

فلم يعد نشاط  والمحلية على المستويين األكاديمي والسياسي.
المرأة الفلسطينية يقتصـر علـى االنضمام للجمعيات النسوية 

خاصـة و اعي، بل امتد إلى مختلف القطاعات األخرى، والعمل الزر 
في قطاع العمل المأجور؛ فالظروف القاسية في الحياة التي مرت 
بها المرأة الفلسـطينية جـراء االحتالل اإلسرائيلي وظروف المعيشة 
الصعبة، اضطرتها لدخول سوق العمل خارج المنـزل، فبدأت 

ألعمال المنزلية، وهنالـك باألعمال غير مدفوعة األجر كالزراعة وا
ومع مرور الوقت قلـة مـن النسـاء الفلسطينيات من عملت بأجر، 

كالتعليم والتمريض التي تتناسب الظروف  عملت بأعمال أخرى 
 القائمة. 



 
 مشكلة الدراسة:

انطالقـًا من الحاجة المجتمعية والحاجة المهنية لوجود المرأة في 
جهـزة األمنيـة، خاصـة وأن العديـد العمـل األمنـي فـي مختلـف األ

مـن المهـام واألعمـال األمنيـة تتطلـب وجـود المـرأة، وبعضـها غيـر 
دون وجـود مـن النظـرة الدونيـة والسـلبية للمجتمـع من ممكـن التنفيـذ 

بشـكل عـام، نحـو عمـل المـرأة فـي األجهـزة األمنيـة المـرأة، وانطالقـاً 
لمعوقات لوجود المرأة في األجهزة األمنية من وجود العديد من ا

بالشكل المطلوب، تأتي هذه الدراسة لبحـث العوامل المؤثرة في 
اتجاهات المرأة نحو العمل في األجهزة األمنية الفلسطينية، 
ومعوقات التحاقهـا بالعمـل إلـى سـبل تحسـين وتطـوير اتجاهـات 

مـل فـي األمنـي وصـواًل ايجابيـة لـدى المـرأة بشـكل خـاص، نحـو الع
إلى األجهـزة األمنيـة، وذلـك مـن خـالل قيـاس اتجاهـات المـرأة 
العاملـة فـي األجهـزة األمنيـة وعينـة مـن النسـاء غيــر العــامالت 
ــتلط،  فــي األجهــزة األمنيــة، نحــو العمــل الميــداني واإلداري والمخـ

توصـيات مشـاركة المـرأة فـي العمـل  ونحــو واقــع ومجــاالت؛ لوضـع



األمنـي؛ وذلـك لمعرفـة طبيعـة هـذه االتجاهـات وقوتهـا تمهيـداً إلى 
مقترحـات، يمكـن أن تـؤدي إلـى تشـجيع وتنميـة وتعزيـز اتجاهـات 

 المـرأة نحـو العمـل فـي األجهـزة األمنيـة بشـتى أنواعهـا.
تتمحور مشكلة البحث في التعرف على الدور الذي تقوم به المرأة 
الفلسطينية في قوى األمن الفلسطيني ) وحدات النوع االجتماعي 

البحث  افي األمن الوطني كنموذج للبحث(، وسيحاول هذ
 اإلجابة على سؤال البحث الرئيس وهو:

األمن في المؤسسة األمنية والعسكرية ) ما هو دور المرأة
 لوطني نموذجًا(؟ا

 

 أهداف البحث:

بعد القراءة لكل الجوانب التي يشمل عليها عنوان البحث سيقوم 
التعرف على المرأة  :البحث على تحقيق األهداف التالية

معرفة الفلسطينية ووحدات النوع االجتماعي في األمن الوطني، و 



عمل قوى األمن الفلسطيني، المرأة الفلسطينية في  كيف ساهمت
لتعرف على المعيقات التي واجهت عمل المرأة اإلضافة إلى اب

 في قوى األمن الفلسطيني.
 

 أهمية البحث:

أكانت العملية أو  سيفيد في كثير من الجوانب، سواءهذا البحث 
 العلمية ومنها أنها ستقوم بـ:

تسليط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في قوى األمن  .1
 الفلسطيني.

ة في اإلثراء المعرفي واألكاديمي حول تساهم الدراس .2
 دور المرأة وأثرها في األمن الفلسطيني.

تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها تناول موضوع مختلف  .3
 عن باقي المواضيع، وهو عمل المرأة في األمن الفلسطيني.
 

 



  مصطلحات البحث:

 تأسست األجهزة األمنية الفلسطينية إثر : قوى األمن الفلسطيني
(، ياسر عرفات) في عهد الرئيس الراحل )أوسلو) توقيع اتفاق

"هيئة أمنية نظامية ذات ، هو األمن الوطني الفلسطينيوجهاز 
، يتبع صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيالت ميدانية وكتائب"

الرئيس الفلسطيني مباشرة. أصبح بدياًل عن جيش التحرير 
 17 وإدماج القوة رقم السلطة الفلسطينية الفلسطيني بعد إنشاء

، الذي يضم تحت لوائه عدة وحرس الرئيس في الجهاز الجديد
تشكيالت وأجهزة أخرى، يحدد الجهاز وظيفته بـ: "الدفاع عن 
الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن 
والنظام العام، ويخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد األعلى 

 لقوى األمن الفلسطيني".
ساعدة األجهزة وهو مكلف بحفظ األمن العام داخل الوطن، وم

الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط 
 األمن، إلى جانب السيطرة على كافة مداخل المدن ومخارجها.

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2015/11/28/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2015/11/28/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/10/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/10/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


ويتكون الجهاز من: اإلطار القيادي، ويشمل القائد والنائب 
ورئيس العمليات، إضافة إلى عدد من المديريات، والشعب. 

بين خريجي الكليات والمعاهد  يعين الضباط في قوى األمن من
العسكرية الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها قانونًا، ومن 
االختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية األولى. وذلك 
باإلضافة إلى خريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات 
الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة. ويعين القائد 

لعام بقرار من الرئيس لمدة ثالث سنوات، ويجوز التمديد له ا
  سنة واحدة فقط.

  
 الوحدة المعينة الموجودة في وحدات النوع االجتماعي :

الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي تعمل على 
تضمين قضايا واحتياجات النوع االجتماعي في خطط 

البرامج والسياسات من وسياسات الوزارات، وتدقيق ومتابعة 
منظور النوع االجتماعي والتي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء 

  (م.2005عام )



 
 :اإلطار النظري  

عاشت البشرية قروًنا طويلة ال تعي الدور الحقيقي للمرأة؛ ولعل 
ذلك ما أدى إلى تأخر مسيرتها لفترات طويلة، لكنه أصبح العقل 

ي والنضج، لتقبل فكرة المساواة البشري على درجة عالية من الوع
والمشاركة، وما أن بدأت المرأة في حملة شعلة التقدم بالمشاركة 
مع الرجل، حتى قطعت اإلنسانية دربًا طوياًل في التقدم والرخاء 
للبشرية جمعاء، ومن المتوقع المزيد من ذلك، حيث لم تدخل 

ث عن تعزيز المرأة مجاالً إال وأثبتت جدارة منقطعة النظير. والحدي
نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان 
كمي، ولكن تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في 

 كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.
يعيش اإلنسان في مجتمع متكامل، حيث ال يمكن فصل أي جزء 
منه عن اآلخر، ويحتكم أفراد هذا المجتمع إلى العديد من القوانين 
واألنظمة، التي تضعها الجماعات القاِئمة على خدمة المجتمع، 
ومن أهم الركائز لقيام أّي مجتمٍع وتطوره هو وجود عنصر 



راضيها الحروب أو تفتقر اأَلمن، فالشعوب التي توجد على أ
ألبسط أنواع اأَلمن، فإن مجتمعاتها تهاجر؛ لتبحث عن المكان 
الذي يتوفر فيه األمن، فاألمن واالستقرار هما مصطلحان 
مترافقان معًا، فأينما وَجدت األمن وجدت االستقرار معه، وأينما 
وجدت االستقرار فاألمن يكون مرافقًا له؛ فانعدام األمن يسبب 

 والجزع وعدم االستقرار وعدم البناء.  الخوف
لقد واجهت المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل الفلسطيني معترك 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وخاضت معه 
الصعاب وتحملت اآلالم؛ فعاصرت المرأة الفلسطينية األوضاع 
السياسية واالقتصادية المتقلبة في فلسطين، وشهدت الحروب 
والمعارك في األراضي الفلسطينية، فعاشت الحقبات العثمانية 
واالستعمارية واالحتالل الصهيوني وعمليات التهجير والتشريد 
داخل أرض الوطن وفي الشتات، ولم تكن المشارك األصم في 
الحياة األسرية، فقد ساهمت في جميع مجاالت الحياة الفلسطينية، 

األسرة، أو عملت على  من خالل مساعدة زوجها لزيادة دخل
دخول الحياة السياسية؛ لتشارك بالمظاهرات وحماية الفدائيين 



الفلسطينيين، رغم ارتباطها بشكل أساسي بالبيت والتزامها 
  بالعادات والتقاليد الفلسطينية، تنوعت أدوار المرأة الفلسطينية.

للمرأة الفلسطينية دور بارز في النضال ومقاومة االحتالل بأشكال 
(م، 1987عديـدة، وال سـيما فـي االنتفاضة الشعبية األولى عام )

ولكن هذا الدور لم نشاهده في االنتفاضة الثانيـة عـام 
فلم يظهر دورها بشكل واضح، وإنما أخذ أشكال   (م؛2000)

أخرى عبر المؤسسات واللجان الوطنية؛ فقد تراجع دور النساء 
: عسكرة االنتفاضة في النضال الوطني ألسباب كثيـرة منهـا

واستعمال السالح، وتقسيم المناطق إلى )أ، ب، ج(، وإعادة 
انتشـار قـوات االحتالل بعيدًا عن مركز المدينة إلى أطرافها، إال 
أن دور المرأة عاد إلى الظهور ثانية؛ إثـر بناء جدار الفصل 
العنصري؛ حيث بادرت بعض النساء باالحتجـاج علـى بنـاء 

راضيهن، ونّظمن أنفسهن في مجموعات ولجان في السـور على أ
مختلف مدن وقرى ومخيمات فلسـطين، وخرجن في مسيرات 

 واعتصامات ومظاهرات احتجاجية. 



منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيل األجهزة األمنية 
( م، التحق عـدد مـن النســاء فــي صــفوف 1994الفلسطينية عام )

واضــطلعت بالعديــد مــن المهــام األمنيــة هــذه األجهــزة، 
والعســكرية، إال أن المــرأة واجهت كثيرًا مـن الصـعوبات أبرزهـا: 
فكـرة المجتمـع السـلبية اتجـاه عملهـا فـي المجـال األمنـي الفلسطينية 
والعسكري، وقد تمثلت هذه األفكار باعتقاد بعض فئات المجتمع 

لعسـكري يجـب أن يخلو من االنفتاح بأن العمـل األمنـي وا
واالختالط، التـي قـد تفرضـها، ويقتصر على الرجال فقط كونه 
عمل يحتاج إلى خشونة، وخوفًا من طبيعة هذا العمل. وقـد 
تطـورت الفكـرة المجتمعيـة بإبـداء آراء أكثـر إيجابيـة، وهـي أنـه ال 

علـى أن يقتصـر  مـانع مـن عمـل المـرأة فـي األجهـزة األمنيـة،
عملهـا علـى الشـؤون اإلداريـة فقـط، ولكـن المـرأة الفلسـطينية 
اسـتطاعت وبكـل جدارة أن تغير وجهة نظر المجتمع السلبية هـذه، 
مـن خـالل مؤهالتهـا وقـدراتها؛ فهـي المـرأة التـي واجهـت االحـتالل 

ب مـع الرجـل، اإلسـرائيلي، وقامـت بفعـل المقاومـة جنبـًا إلـى جنـ
وتعاملـت مـع المفـاهيم األمنيـة الدقيقــة، التــي اكســبتها الخبــرة فــي 



مواجهــة كافــة أنــواع المخــاطر، وهــي المــرأة التــي شــاركت فــي 
الثــورة الفلسطينية بكافة مراحلها؛ نتيجة لتوجهات المؤسسات 

لداعمة لعمل المرأة، األهلية والحكومية ومؤسسات حقوق اإلنسان ا
والمؤمنة بقدرتها على التغيير في كافة المجاالت. وال شك أن 

) الصـادر فـي 1325المواثيق الدولية مثـل قـرار األمـم المتحـدة )
(م، والـذي يـدعو إلـى تعزيـز دور المـرأة فـي حفـظ 2000عـام )

ت األمـن والسـالم، وجهودهـا فـي إعـادة األعمـار والمفاوضـا
السياسـية، وقـد دعا إلى تعزيز دور المرأة في األجهزة األمنية 
وقوات حفظ السالم الدوليين، األمـر الـذي أدى إلـى اهتمـام األجهزة 
األمنية في توظيف عدد أكبر من النساء، وتشجيعهن لاللتحاق 
بها. وبذلك استطاعت المرأة مع مرور الزمن أن تغير شيئًا فشيئاً 

ماعية التـي كانـت سـائدة لفتـرة، وقبول فكــرة عملهــا، األفكار االجت
وأصــبحنا نــرى المــرأة الضــابط، والمجتمــع ثانيــًا، فأصــبحت 
عائلتهــا أواًل، والمـرأة المحقـق، والمـرأة المفـتش، وتعـود المجتمـع 
الفلسـطيني أن يـرى المـرأة باللبـاس العسـكري وأن يراهـا تحمل 

    .السالح



وبنظرة سريعة وخاطفة نجد أن المنتسبات لألجهزة األمنية: 
الشرطة، والدفاع المدني، واألمن الوطني، والخدمات الطبية 

%( من إجمالي العاملين، ونجد 6العسكرية، يشكلن ما يقارب الـ )
أن المرأة الفلسطينية باتت منافسة ومتفوقة في كثير من المجاالت 

دخلتها، وإن صح القول التي اقتحمتها  العسكرية واألمنية التي
بكسرها حاجز احتكار الرجال للعمل العسكري واألمني، والذي ما 
زال منصوبًا في العديد من المجتمعات والدول العربية؛ فتولت 
المرأة الفلسطينية العديد من المناصب كفرد وضابط وقائد؛ لنجد 

تخضع العامالت ، و الدكتورة )ليلى غنام( محافظ رام هللا والبيرة
في القطاع األمني لنفس التدريبات الشاقة لتي يخضع لها رجال 
األمن، وبعضهن يتعرض لتدريبات مكثفة على مختلف أنواع 
األسلحة؛ نظراً ألن مجال عملهن يحمل قدراً كبيراً من الخطر في 
مجاالت مكافحة الجريمة والمالحقة األمنية غير مباليات 

، حتى بات السالح جزءًا أساسيًا في بالمخاطر التي يواجهنها
 حياتهن، وفي مجال عملهن.



ولما كان هذا التواجد القوي للمرأة الفلسطينية في القطاع   
العسكري؛ فإنه يجب تشجيع الدور الحيوي للمرأة العسكرية، 
وتنميته وتطويره وإنجاح عالقة الشراكة بين الرجل والمرأة، في 
تنفيذ المهام العسكرية المناطة بهما معًا، باإلضافة إلى وضع 

رية، والتأكيد على جودة األداء استراتيجيات لنجاح المرأة العسك
العملي لها، وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة العسكرية القيادية في 

  صنع القرار وسن القوانين.

 
 
 
  



 أواًل: وحدة النوع االجتماعي 
 

(م باسم وحدة شؤون المرأة 2005استحدثت الوحدة عام ) -
م.و/أ.ق(، ثم تم /15/12/09بقرار من مجلس الوزراء رقم )

بقرار   (م،2008استبدالها باسم وحدة النوع االجتماعي عام )
م.و/س.ف(/08/65/12من مجلس الوزراء رقم ) . 

  
 :الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة 
تضمين قضايا واحتياجات النوع االجتماعي في خطط  - 

 وسياسة الوزارة.
تدقيق ومتابعة البرامج والسياسات من منظور النوع  - 

 االجتماعي.
 متابعة قضايا ذات طابع نسوي.  -

     
 :الدوائر التابعة لهذه الوحدة 



 دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع االجتماعي.  -
  دائرة تطوير وإدماج النوع االجتماعي.  -

 :انجازات الوحدة 
تم تنفيذ مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية وشؤون المرأة  -

 وتشكيل فريق عمل من الداخلية لتنفيذ مذكرة التفاهم.
ة األمنية؛ تم عمل دورات لضباط األمن من جميع األجهز  -

للتعامل مع ضحايا العنف، وقد تم تدريب ثالث مجموعات من 
-األمن الوقائي-الضباط في األجهزة األمنية: )الشرطة

الدفاع المدني(، ومجموعة من موظفي -االستخبارات-المخابرات
وزارة الداخلية المدنيين، ويقوم على التدريب مركز )سوا( بدعم 

 يفيم(.من صندوق األمم المتحدة )اليون
تم عمل ورشة حول عرض اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة  -

(م، حيث تم مناقشتها 2015-2011العنف ضد النساء لألعوام )
وزارة الداخلية، وبحضور كل من ممثلي وزارة شؤون  مع مسؤولي

 المرأة واليونيفيم.



عمل احتفال ليوم المرأة العالمي في الثامن من آذار من كل  -
 وزارة الداخلية.عام لموظفات 

عضو في لجنة سرقة أعضاء الشهداء من قبل الجيش  -
 لمكافحة االتجار في البشر.  اإلسرائيلي، وعضو في لجنة

ذات طابع نسوي، ويوجد حالتان حاليًا   ( حالة138تم حل ) -
 في المتابعة.

تم صدور تعميم من قبل عطوفة وكيل وزارة الداخلية ينص  -
على: أن المرأة يحق لها االحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج، وأنه 
يحق لها إعطاء جنسيتها الفلسطينية ألوالدها وزوجها غير 
الفلسطيني، وأنه تستطيع إصدار جواز سفر دون موافقة األب أو 

  عامًا. (18الزوج، طالما بلغت سن الرشد )
  
 
 
 



 ثانيًا: وحدة النوع االجتماعي في األمن الوطني:
  

(م أعلنت قيادة قوات األمن الوطني، خالل 2018في عام )
مؤتمر بالتعاون مع مركز )جنيف( للرقابة الديمقراطية على 
القوات المسلحة، عن إنشاء وحدة النوع االجتماعي. وأوضح مدير 

اف المؤتمر تتركز في مركز جنيف )روالند فريدريش(، أن أهد
نشر الوعي بشأن الربط بين عملية تطوير العمل األمني والنوع 
االجتماعي، باإلضافة إلى توفير منتدى للتشبيك والتعاون بين 
األجهزة األمنية والمجتمع المدني؛ لتوفير خدمات أمنية للمواطن، 
بطريقة تحترم مبادئ حقوق اإلنسان، وتتماشى مع مفهوم النوع 

ماعي. وبدورها أعلنت رئيسة وحدة النوع االجتماعي في االجت
األمن الوطني العميد )رشيدة المغربي( عن تأسيس الوحدة والبدء 
بتفعيلها، ودعت كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية واألهلية، إلى 
تفعيل كافة الموارد البشرية للوصول لمجتمع ينعم باالستقرار 

 واألمن والمساواة.



عالقات العامة واإلعالم في األمن الوطني )بالل ونوه مدير ال
( ألفًا، في 30حامد( إلى أن عدد قوى األمن في الضفة يبلغ )

حين ال يزيد عدد العامالت في األجهزة األمنية عن 
(عنصر، مشددًا على ضرورة تعزيز دور المرأة وتبوئها 1500)

 الدور الذي تستحقه.
وخرج المؤتمر بتوصيات تتلخص مجملها بضرورة تعزيز المرأة 
في األجهزة األمنية، وتطبيق فعلي للتشريعات الخاصة بالقضاء 
على التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة، في تولي المهام 
والمسؤوليات، وتعزيز الشراكة والتشبيك بين األجهزة األمنية 

   ومؤسسات المجتمع المدني.
  

 ًا: بعض النسب الخاصة بالنساء في فلسطين:ثالث
 :حسب بيان الجهاز  نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة

(م، بلغ عدد 2022آذار  7)  المركزي لإلحصاء الفلسطيني في
( مليون أنثى، من مجموع السكان 2.63اإلناث في فلسطين )

%(، فيما 49(م، وبنسبة بلغت )2022المقدر في منتصف عام )



( من ذكور 103(، أي أن هناك )103.3نسبة الجنس ) وصلت
ارتفاعًا في نسبة  ( أنثى، وجاء في البيان أن هناك 100لكل )

مقارنة مع   (م،2021مشاركة النساء في القوى العاملة للعام )
(م، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 2020العام )

(م، 2021العام )%( من مجمل النساء في سن العمل في 17)
( م، مع العلم أن 2020%( في العام )16بعد أن كانت النسبة )

%( مع 69نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت )
 .%( لنفس الفترة65)

 
بلغ معدل  معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة: -

%( مقابل 43البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة )
(م. في حين بلغ معدل البطالة 2021%( بين الرجال للعام )22)
سنة(، من حملة شهادة الدبلوم  29-19%( بين الشباب )53)

 .%( للذكور39لإلناث مقابل )%( 66المتوسط فأعلى، بواقع )
 



 
%( من العاملين 29المستخدمات بأجر في القطاع الخاص: ) -

المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل 
شيقاًل(، حيث بلغت النسبة  1,450من الحد األدنى لألجر والبالغ )

%( من 25%( للنساء، و)30%( للرجال، مقابل )29)
بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، المستخدمات 

%( يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد، مكافأة نهاية 56و)
الخدمة، بالمقابل أكثر من نصف المستخدمات بأجر في القطاع 

%( يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر وذلك 52الخاص )
 (م.2021للعام )

 
بيانات ديوان  وحسب مساهمة النساء في القطاع المدني: -

(م، فقد بلغت مساهمة 2022الموظفين العام حتى شهر شباط )
%( من مجموع الموظفين، وتبرز 47النساء في القطاع المدني )

الفجوة في نسبة الحاصالت على درجة مدير عام فأعلى التي 
 .للرجال  %(86%( للنساء مقابل )14بلغت)



ة والمواقع القيادية، مشاركة النساء في صنع القرار والحياة العام -
بلغت  يعد جانبًا أساسيًا من جوانب المساواة بين الجنسين، حيث

)المرحلة   (م2021نسبة النساء الفائزات في االنتخابات المحلية )
%( للرجال الفائزين، حيث كانت نسبة 78%( مقابل )22األولى( )

وكان هناك   %( من مجموع المرشحين،26النساء المرشحات )
%( من إجمالي القوائم االنتخابية ترأسها 1ائم، أي ما نسبته )( قو 9)

 نساء.
في حين أنه ال تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة 
ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 

%( من أعضاء المجلس 25(م أن النساء تشكل حوالي )2022)
(م إلى أن النساء تشكل 2020المركزي، وأشارت بيانات العام )

%( من أعضاء 12.5%( من أعضاء المجلس الوطني، و)11)
%( نسبة السفيرات في السلك 11مجلس الوزراء هن نساء، و)

الدبلوماسي، كما أن هناك امراة واحدة تشغل منصب محافظ من 
%( من روؤساء الهيئات المحلية في 2( محافظًا، و )16أصل )

أما عن إدارة مجلس الغرف التجارية  فلسطين هّن من النساء،



%( من الرجال، مقابل 99والصناعية والزراعية، فقد بلغت النسبة )
%( نسبة القاضيات، ونسبة 19%( فقط من النساء، وحوالي )1)

 .%(20وكيالت النيابة تبلغ )
 

 :رابعًا: المعيقات التي تواجه المرأة في العمل األمني
ة فـي األجهـزة األمنية ودورها أن وجـود المـرأة الفلسـطيني .1

أقل مما يجـب، وأقـل مـن المسـتوى المنشـود، وأن أسـباب ذلـك 
تعـود إلـى حـول عمـل المـرأة فـي األجهـزة األمنيـة، وعـدم بـذل 
الجهـود لفكـرة المجتمـع المحلـي السـلبية، بصورة نسبية، والكافية 

مرأة في العمل من قيادات األجهزة األمنية؛ لتفعيل دور ال
 األمني.

في المجتمعات العربية بشكل عام ال زال دخول المرأة إلى  .2
العمل األمني غير مقبول لـدى كثيـر من الفئات في المجتمع؛ 

 العتقادهم أن العمل األمني هو من اختصاص الرجال فقط.



قلـة االهتمـام بإشـراك المـرأة الفلسـطينية فـي كافـة المهـام    .3
والمناصـب بالقطـاع األمنـي، جنبًا إلى جنب مع والواجبـات 

الرجل، وضرورة اعتماد واقرار قــرار قــانون؛ إلنصــاف المــرأة 
فــي التفريغــات واالعتمـادات الماليـة لألجهـزة األمنيـة، كمـا 
يجـب ادخـال الكـادر النسوي، واشـراك المرأة في المهمات 

ز وعيها وطموحها في والواجبات في قطاع األمن؛ مما يعز 
 العمل األمني.

نظـرة المجتمـع للمـرأة علـى أنهـا مخلـوق عـاطفي، ال    .4
تسـتطيع التعامـل مـع المهـام والمتاعـب فـي العمــل األمنــي، كمــا 
أن جســمها مــن حيــث القــوة الجســدية ال يتحمــل التــدريبات 

البيت؛ لتربية األبناء  القاســية، وأن المكان الطبيعي للمرأة هو
 والقيام بشؤون بيتها.

الموروث العربي اإلسالمي الذي يمنع اختالط المرأة  .5
بالرجـل، وخـروج المـرأة لفتـرات طويلـة خـارج المنزل، وما يتبع 

 ذلك من شائعات ومساس بالشرف.



عدم وجـود اسـتراتيجيات فعالـة وواضـحة النخـراط المـرأة    .6
الت العمـل األمنـي، وإن وجـدت مثـل هـذه العربيـة فـي مجـا

االسـتراتيجيات؛ فإنهـا تتسـم بـالتميز بـين المـرأة والرجـل فـي 
المناصـب والترقيـات والرواتب؛ مما يحد من حوافز المرأة 

   العربية لدخول مجاالت العمل األمني .
  

خامسًا: جامعة االستقالل ودورها في عمل المرأة في 
 المؤسسة العسكرية:

 

األكاديميـة الفلسـطينية للعلـوم األمنيـة )جامعـة االسـتقالل(، ومقرهـا 
مدينـة أريحـا، تقـوم بتعلـيم وتـدريب الفتيـات الفلسـطينيات لبرنـامج 
 البكـالوريوس، فـي مختلـف التخصصـات األمنيـة والعلـوم
االسـتخبارية، وعلـم الـنفس األمنـي، إلى جانب تاهيل العامالت 
في األجهزة األمنية حتى يخدمن في أجهزة األمن الفلسطينية، 
وبعدما يجتزن دورات إعادة تاهيل مكثفة؛ لتعزيز مهاراتهن 



وكفائتهن المهنية على مدى عدة أعوام وحسب متطلبات األجهزة 
  األمنية. 

العاملين في األجهزة األمنية الفلسطينية   أنشئت ألغراض إعداد
وتدريبهم وتأهيلهم، وتخريج كوادر علمية ذات كفاءة لرفد األجهزة 

اهتمام  وأن %( من الطلبة.30الطالبات يشكلن ما نسبته )بها، و 
الجامعة ضمن رسالتها التركيز على وجود العنصر النسوي، من 

سة في صفوف خالل تحقيق التوازن بانتساب الطالبات للدرا
  الجامعة، جنبًا إلى جنب مع إخوتهم الذكور .

 
  



سادسًا: أمثلة عن القادة النسوية في العمل األمني والعسكري 
 في فلسطين:

ومن هذه األمثلة العقيد )رنا خولي(، البصمة النسوية األولى في 
شرطة طولكرم، وحصلت الخولي وهي من سكان مخيم طولكرم، 
على رتبة مالزم فور التحاقها به، وهي اآلن تحمل رتبة عقيد 
ومدير النوع االجتماعي في األمن الوطني، ورئيسة اللجنة 

األجهزة األمنية، وأعلنت  االستشارية لوحدات النوع االجتماعي في
تفوقها في العمل الشرطي والعسكري، وتحدت كل الظروف 
المجتمعية أمام عمل المرأة في هذا المضمار، الذي كان مقتصرًا 
على الذكور؛ فأثبتت جدارتها بشخصيتها الهادئة التي قادتها إلى 
النجاح؛ حيث تمكنت من إثبات تفوقها في العمل الشرطي 

جيع من عائلتها بالدرجة األولى رغم التخوف من والعسكري، بتش
دخول هذا المعترك، كونها المرأة الوحيدة التي تدخل هذا المجال، 
والتحقت الخولي بعد تخرجها من جامعة النجاح الوطنية 
بتخصص علوم سياسية وصحافة، بدورة ضباط حقوقيين شرطية 



في ( شهور، وخاضت العمل الشرطي؛ فشاركت 9في أريحا مدة )
اجتماعات الضباط في طولكرم، وفي اجتماعات اللجنة التنفيذية 
للشرطة، وعملت في قسم التحقيق، وشغلت منصب أول مدير 
عالقات عامة في الشرطة في طولكرم، وفي الفترة ما بين عامين 

(م، انتقلت إلى قطاع غزة بعد زواجها هناك، 1999-2000)
الشرطة لست  وواصلت عملها في قسم العالقات العامة في

سنوات، إلى أن عادت إلى طولكرم بتصريح زيارة ألهلها عام 
(م، كان بشرط احتاللي هو الخروج وعدم العودة إلى 2007)

غزة، وتشير إلى أنه بعد انتقالها إلى طولكرم واصلت عملها في 
الشرطة، لتنتقل فيما بعد إلى هيئة التوجيه السياسي والوطني مدة 

ي عملها وشاركت في نشاطات الهيئة ( سنوات؛ فتميزت ف4)
المختلفة، وفي ظل عدم وجود موظفات في األمن الوطني في 
حينه، كان هذا الجهاز يستعين بها أحيانا في المهمات اإلنسانية 
واالجتماعية التي ينفذها في المحافظة طولكرم، سواء إغاثة بعض 
، المسنين، والكشف عن المنازل التي بحاجة إلى إعادة تأهيل

وغيرها من المهمات اإلنسانية، وبسبب ضغط العمل ما بين 



التوجيه السياسي واألمن الوطني، انتقلت إلى الجهاز األخير عام 
( بناء على طلبه؛ فالقت هذه الخطوة ارتياحًا لديها، 2011)

خاصة وأن األمن الوطني كانت تراه نواة لجيش فلسطين. وتقول 
من الفلسطيني جعلني قريبة من الخولي: "عملي كأول امرأة في األ

كل األجهزة األمنية، تعلمت الكثير من األمور التي صقلت 
شخصيتي"، وترى أن العمل العسكري يتطلب التمتع بالهدوء 
والصبر؛ ألن ذلك سيساعد في كسب قلوب الناس، إضافة إلى 

( سنة 22بعد النظر، والنظر إلى األمور من كل الجوانب. وبعد )
ألجهزة األمنية، تقول الخولي: إن نجاح تجربتها من العمل في ا

في هذا المجال، فتح الباب أمام دخول عدد كبير من النساء اآلن 
معترك العمل العسكري، وأصبح المجتمع على قناعة تامة بعمل 
المرأة في األجهزة، واتضح ذلك من خالل طلبات االلتحاق 

ب وأكثر ( طل1000بالدورات، مشيرة إلى وجود اآلن حوالي )
 لنساء لديهن الرغبة في االنتساب لألمن الوطني.

وكونها مدير النوع االجتماعي في األمن الوطني من نصف عام 
(م، إال أنها ما زلت تحارب النظرة السائدة بتفضيل الرجل 2016)



عن المرأة في األجهزة األمنية، وتقول: إن المرأة تمكنت من منافسة 
ي العمل؛ فأصبح هناك مديرات زمالئها الذكور في التقدم ف

عالقات عامة في األجهزة األمنية، ومديرة الرياضة العسكرية في 
فلسطين هي العقيد )أمل خليفة( التي تمثل الرياضة العسكرية 

 الفلسطينية في كل المحافل الدولية واإلقليمية والعربية. 
  

 :الخاتمة 

خرى؛ تختلف النساء في فلسطين عن باقي النساء في الدول األ
بسبب ما عانت منه من ويالت الحروب التي جرت في فلسطين، 
فكانت دائمًا إلى جنب الرجل في جميع أوقات الحرب، ولم تقف 
مكتوفة األيدي، فكانت تحمل السالح وتقاتل، أو تنقل األكل 
والشرب للمقاتلين، أو تقدم نفسها استشهادية، وهناك الكثير من 

 األمثلة على ذلك.
عمل المرأة في المؤسسة العسكرية في فلسطين، أما بخصوص 

فهذا ليس غريبًا على النساء في فلسطين؛ فهي قوية وشجاعة 



وتتحمل الصعاب، ولكن هناك الكثير من المعوقات التي أعاقت 
دخول النساء في تلك المجال ومنها العادات والتقاليد، ولكن هذا 

ل أصبح هناك كان قديمًا، فاليوم وبعد افتتاح جامعة االستقال
الكثير من الفتيات اللواتي يدخلن تلك المجال، ويتدربن في أصعب 

 التدريبات ويتحملن، ويتخرجن منها مثلهن مثل الشباب.
برأيي الخاص أن دخول المرأة في المجال العسكري واألمني واجب 
ومهم وضروري، خصوصًا أن الوقت والحياة يتغيران؛ فاصبح 

العنصر النسائي موجود فيها؛ ألن  اليوم ال تخرج دورية وإال
  القانون هكذا.
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