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ملخص تنفيذي

النتاجئ الرئيسة

يعرض هذا التقرير النتاجئ اليت توصلت إلهيا مناقشات
املجموعات البؤرية الستة اليت يرسها مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم
حقوق اإلنسان والديقراطية (مشس) مع رشاكء السمل األهيل
يف حمافظة جنني ،واليت عقدت يف الفرتة الواقعة بني آذار
وأيار  .2013وقد مت عرض النتاجئ األولية هلذه املناقشات يف
منتدى عقد يف حمافظة جنني يف هشر حزيران  2013وكذلك
يف مؤمتر وطين عقد يف رام اللـه يف هشر ترشين الثاين
 ،2013مما أتاح الفرصة أمام مركزي جنيف ومشس مجلع
املزيد من املالحظات والتوصيات واليت مت إضافهتا إىل هذا
التقرير.

ضعف األمن :عرب العديد من األخشاص عن قلقهم حول ضعف
األمن يف حمافظة جنني ،وعزوا ذلك إىل األوضاع السياسية
واالجمتاعية واالقتصادية غري املستقرة يف احملافظة،
فالتوغالت العسكرية لقوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنات
وإغالق الطرق تؤثر وبشلك كبري عىل أمن املواطنني .إضافة
إىل ذلك ،فإن التوترات السياسية بني الفصائل الفلسطينية
املتنافسة وانتشار السالح تشلك هتديدا مبارشا لسالمة
األفراد اجلسدية .مكا يرى املواطنون يف جنني أن ضعف
األمن االقتصادي والبطالة املنترشة بني الشباب والفقر تفيض
إىل اجلرمية وانعدام األمن.

واكن اهلدف وراء مناقشات املجموعات البؤرية يمتثل
باستخالص تصورات الرشاكء الرئيسيني حول األمن
يف حمافظة جنني ،حيث أن العديد من املشاركني يف هذه
اجللسات مه مسؤولون عن تطبيق اخلطة االسرتاتيجية للسمل
األهيل ،واليت طورها مكتب احملافظ بالتعاون مع مركزي
جنيف ومشس خالل العام  .1 2012ويمشل هؤالء الرشاكء
ممثلني عن مكتب احملافظ واألجهزة األمنية ،وجلان الصلح
العشائري ،واملجمتع املدين.

غياب سيادة القانون :إن ضعف األمن يؤثر عىل احلياة العامة
واخلاصة عىل حد سواء ،فهناك العديد من اخلالفات حول
ملكية األرايض واملمتلاكت عىل الصعيد العام يف املدن
والقرى واملخميات .مكا أن العنف األرسي يؤئر عىل النساء
بدرجات يصعب حتديدها بسبب احملظورات اليت تلف هذه
القضية .وأحيانا يتورط األطفال والشباب يف العاملة غري
القانونية وجتارة املخدرات والتمنر اإللكرتوين.
حتديات مساءلة آليات الصلح العشائري :يرى جزء كبري من
املجمتع بأن آليات الصلح العشائري يه إحدى الوسائل
املجدية لملامطالت اليت تشوب العملية القضائية يف احملامك
الفلسطينية ،غري أن هذه الوسائل التقليدية لتسوية الزناعات ال
ميكن تنبؤها مكا أهنا غري خاضعة لملساءلة.

ومن اجلدير ذكره أن أيًا من مركز جنيف أو مركز مشس
ال هيدف من خالل هذا التقرير إىل عرض توصياته املتعلقة
بالسمل األهيل يف جنني ،بل إن التقرير يسىع إىل تسليط
الضوء عىل القضايا األساسية املتعلقة بالسمل األهيل مكا
حددها الرشاكء أنفهسم ،وبالتايل فإن ما ذكر يف التقرير
يعرب عن آراء وتوصيات املشاركني يف مناقشات املجموعات
البؤرية ،وهو ال يعرب عن آراء وتوصيات مركز جنيف أو مركز
مشس.

ضعف التنسيق ما بني مؤسسات األمن والعدالة الرمسية وغري
الرمسية :إن النطام احلايل يعاين وبشدة من ضعف التنسيق
وتبادل املعلومات بني مؤسسات األمن والعدالة الرمسية وغري
الرمسية ،مما يؤدي إىل عدم وجود بيانات دقيقة ومعاجلة عن
اجلرمية وضعف األمن ،وهذا من شأنه أن يعيق وبشلك خطري
وضع تدابري مدروسة وحمددة لتعزيز السمل األهيل.

ويأمل لك من مركزي جنيف ومشس بأن يهسم هذا التقرير
يف تجشيع رشاكء السمل األهيل عىل دجم نتاجئ هذا التقرير
مع املبادرات املوجودة ملنع اجلرمية وتعزيز السمل األهيل ،ومن
ذلك خطة السمل األهيل حملافظة جنني.
1

انظر «خطة السمل األهيل حملافظة جنني بني اإلعداد والتنفيذ»،
جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
(.2012 ،)DCAF
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ملخص توصيات املشاركني

قام املشاركون يف مشاورات املجموعات البؤرية اليت نمظها مركزي جنيف ومشس برفع بعض التوصيات من أجل تعزيز السمل
األهيل يف حمافظة جنني .وهذه التوصيات موجهة إىل صانيع القرار الفلسطينيني ،ومكتب احملافظ ،وأعضاء اللجنة األمنية،
وأعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف احملافظة ،وغريها من اجلهات الرمسية وغري الرمسية اليت توفر األمن (مؤسسات
املجمتع املدين ووجهاء الصلح العشائري) .وتمشل هذه التوصيات:
 )1تقوية النظام السيايس:
•

إهناء االحتالل

•

تعزيز ثقافة احلوار والتساحم بني الفصائل السياسية الفلسطينية

•

إطالق براجم توعية موجهة للشباب هتدف إىل احلد من العنف السيايس

 )2تعزيز األمن االجمتايع واالقتصادي:
•	

التصدي للبطالة وخلق فرص معل للشباب

•	

حتسني قدرة املواطنني عىل تسديد قروضهم

•	

حتسني نظام تجسيل األرايض وامللكية من أجل منع اخلالفات حول امللكية

•	

تعزيز فرص دخل متساوية األجر للرجال والنساء

•	

حتسني حقوق املواطنني املعوزين ماليا ،اكلنساء املطلقات

 )3تعزيز األمن يف احلياة العامة:
•	

توفري آليات استجابة مدروسة لملناطق املترضرة من الزناعات والتباين االقتصادي

•	

إجياد أماكن عامة آمنة للعائالت واألطفال من أجل التجمع واللعب

•	

رفع ويع األهل حول مصادر انعدام األمن بالنسبة لألطفال

 )4حتسني آليات التواصل بني رشاكء السمل األهيل:
•	 تعممي خطة السمل األهيل حملافظة جنني ووضعها موضع التنفيذ
•	 تفعيل دور اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني مبا يمتاىش مع األهداف املتبناة يف خطة السمل األهيل حملافظة
جنني
•	

حتسني مشاركة املجمتع املدين واإلعالم يف صناعة القرارات املتعلقة باألمن

 )5تقوية اجلهات القانونية اليت توفر األمن والعدالة:
•	

تفعيل دور املجلس الترشييع الفلسطيين يف اإلرشاف عىل القطاع األمين وإصدار الترشيعات النامظة لعمله

•	

توضيح مسؤوليات اجلهات اليت توفر األمن والعدالة واليت تقوم بتطبيق تدابري من شأهنا تعزيز السمل األهيل

 )6تعزيز آليات استجابة أكرث فعالية لقضايا العنف ضد النساء:
•	

تبين إصالح القوانني اليت تؤثر سلبا عىل أمن النساء

•	

منع مرتكيب العنف ضد النساء من االستفادة من “الظروف املخففة” مبوجب قوانني قدمية
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•	

توظيف أطر اجمتاعية ومالية ملساعدة النساء املعنفات

•	

فتح بيت آمن للنساء املعنفات

 )7إخضاع آليات الصلح العشائري لملساءلة:
•	

جعل آليات الصلح العشائري أكرث عرضة لملساءلة من قبل السلطات املدنية ،وذلك عن طريق حث وجهاء العشائر
عىل توثيق نتاجئ معلهم وإبالغ مكتب احملافظ هبا

 )8تعزيز تعلمي مفاهمي السمل األهيل:
•	

إثراء املناجه الدراسية الفلسطينية حبيث تمشل مبادئ سيادة القانون والسمل األهيل

 )9تبادل البيانات واملعلومات املتعلقة باجلرمية وضعف األمن:
•	

إنشاء قاعدة بيانات للسمل األهيل يف مكتب احملافظ؛ هبدف مركزية املعلومات ذات الصلة باجلرمية وانعدام األمن
لتكون األساس الذي تبىن هيلع أية خطوة قادمة

شكر
يتقدم لك من مركزي جنيف ومشس جبزيل الشكر مجليع من
شارك يف معلية نقاشات املجموعات البؤرية للسمل األهيل،
وخيصان بالذكر أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف
جنني والذين قاموا مبراجعة هذا التقرير.

مكا ويتقدم مركزي جنيف ومشس بشكرمها اجلزيل
للربوفيسور بيتري هومل من جامعة جريفيث يف برسيبان -
أسرتاليا عىل دمعه العميل والنظري.

إخالء مسؤولية
إن اآلراء والتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن رأي املشاركني يف املشاورات وجلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية (مشس) يف حمافظة
جنني ،وال تعرب بالرضورة عن آراء أو توصيات أي من مركز جنيف أو مركز مشس.
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املقدمة

بيان املشلكة

وقام الرشاكء ،والذين يضمون ممثلني من مكتب احملافظ،
واألجهزة األمنية ،وجلان الصلح العشائري ،ومؤسسات
املجمتع املدين ،بتحديد العوامل الرئيسة اليت تؤدي إىل
ضعف األمن والسمل األهيل يف حمافظة جنني.

يف عام  2012قام مركزي جنيف ومشس مبساعدة رشاكء
السمل األهيل يف حتليل خماوف املجمتع فميا يتعلق باألمن.

ما يه التخوفات الرئيسة املتعلقة بالسمل األهيل يف جنني؟
عدم استقرار البيئة االقتصادية واالجمتاعية والسياسية ،يمتثل بـ :تفيش البطالة بني الشباب ،وضعف ثقافة التساحم
واالحرتام بني املواطنني ،والتوترات القامئة بني األحزاب والفصائل السياسية.
ضعف األمن يف احلزيين العام واخلاص ،يمتثل بـ :الهتديدات اليت يفرضها اجلنود واملستوطنون اإلرسائيليون ،والتعرض
للجرامئ وأمعال االبزتاز واملضايقات واإلجرام ،والزناعات القامئة بني األفراد أو العائالت حول املسائل املتصلة بالعرض
واألرايض وملكية العقارات ومسائل األحوال الخشصية.
قصور آليات االستجابة ،وتمتثل بـ :ضعف االسرتاتيجيات العملية املوجودة اليت تسهتدف منع اجلرمية ،وضعف الرشاكة
املوجودة الناجعة بني اجلهات امللكفة بإنفاذ القانون ومنمظات املجمتع املدين ،وهمينة أنمظة اإلصالح التقليدية (أو «العشائرية»)
اليت ال تتوافق يف معلها مع معايري سيادة القانون ،واالفتقار إىل شباكت البنية التحتية واملناطق اآلمنة (من قبيل مراكز اإليواء
املخصصة للنساء اللوايت يقعن حضية ألمعال العنف) ،وضعف اسرتاتيجيات التواصل املوجودة اليت تيرس تعزيز السلوك
الذي يهسم يف الوقاية من ارتاكب هذه األمعال.
املرجع « :خطة السمل األهيل حملافظة جنني بني اإلعداد والتنفيذ» ،جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( ،2012 ،)DCAFص .10-9
شلكت ختوفات رشاكء السمل األهيل أساسا لتطوير اخلطة
االسرتاتيجية للسمل األهيل يف جنني .2واكن من بني التوصيات
األساسية يف اخلطة اتفاق الرشاكء يف جنني عىل رضورة القيام
بتقيمي حالة السمل األهيل يف احملافظة .3وأقر الرشاكء بأن
القيام مبثل هذا التقيمي سيساعد يف بلورة تصوراهتم وإجياد
آليات مبنية عىل األدلة تعاجل ضعف السمل األهيل يف جنني.

اجلذرية لضعف األمن .ومن وجهة نظرمه ،فإن نتاجئ هذا
التقيمي ستهسم يف تطوير آليات استجابة مبنية عىل األدلة
هتدف إىل معاجلة مواطن الضعف يف السمل األهيل يف جنني.

املهنجية املتبعة لتقيمي السمل األهيل
إلجراء هذا التقيمي قام مركزي جنيف ومشس بتبين مهنجية
عقد مجموعات النقاش البؤرية شبه املنمظة ،وهذه املهنجية
جشعت النقاش بني املشاركني وأتاحت هلم املجال لعرض
قضايا مل يذكرها ميرس النقاش ،وبذلك تناولت النقاشات
قضايا متنوعة تتعلق بالسمل األهيل يف حمافظة جنني.

آليات االستجابة
يف هشر شباط من عام  ،2013وبناء عىل توصيات «خطة السمل
األهيل حملافظة جنني» ،قام مركزي جنيف ومشس بتقدمي مقرتح
حملافظ جنني للقيام بتقيمي حالة السمل األهيل يف احملافظة.

مض املشاركون يف املجموعات البؤرية ثالث مجموعات خمتلفة
من الرشاكء:

وقد رحب ممثلون من مكتب احملافظ واألجهزة األمنية وجلان
الصلح العشائري واملجمتع املدين يف جنني هبذه املبادرة،
متوقعني أن يهسم مثل هذا التقيمي يف تعميق فهمهم لألسباب
2
3

 .1مكتب احملافظ واألجهزة األمنية.
 .2جلان الصلح العشائري.

مرجع سابق.
مرجع سابق ،التوصيات  ،2-4ص.20

 .3املجمتع املدين.
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تألفت لك مجموعة بؤرية من  8إىل  15مشرتك ،واسمترت
النقاشات مبعدل ساعة إىل ساعة ونصف ،واكنت باللغة
العربية بوجود ميرس للنقاش وخشص آخر قام بأخذ
املالحظات وتجسيل النقاشات عىل رشيط ،واليت متت كتابهتا
وترمجهتا إىل اللغة اإلجنلزيية الحقا.

اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني هذه النتاجئ بالتفصيل
وقدمهتا ملكتب احملافظ .ويف ترشين الثاين  ،2013متت
مناقشة نتاجئ هذا التقيمي والدروس املستفادة منه يف مؤمتر
وطين للسمل األهيل عقد يف مدينة رام اللـه.
هدف التقرير وهيلكيته

اعمتدت نقاشات املجموعات البؤرية عىل استبانتني ،ومت مناقشة
االستبانتني بشلك منفصل مع املجموعات الثالث من الرشاكء.
ويف معظم احلاالت اكن املشاركون يف نقاشات التقيمي العام
خمتلفني عن املشاركني يف التقيمي اخلاص بالنوع االجمتايع.

بناء عىل النتاجئ املستخلصة من املجموعات البؤرية واملعلومات
اليت قدمهتا اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني ،قام مركزي
جنيف ومشس بكتابة مسودة هذا التقرير وهتدف إىل ثالثة أمور:
 .1تزويد السلطات الفلسطينية املسؤولة عن تطوير وتطبيق
اسرتاتيجيات تريم إىل منع اجلرمية وتعزيز السمل
األهيل عىل مستوى احملافظة والوطن مبجموعة من
التوصيات املفصلة.

قام مركزي جنيف ومشس بتحليل إجابات املشاركني وتوصياهتم،
واليت مت مجعها يف هذا التقرير ،مكا متت مناقشة التوصيات
الواردة مع مكتب احملافظ ورشاكء السمل األهيل قبل نرشها.

سري العملية

 .2توفري معلومات لرشاكء السمل األهيل يف جنني املشاركني يف
تطبيق األهداف املرسومة يف خطة السمل األهيل يف جنني.

يف آذار  2013قام مركزي جنيف ومشس بإعداد استبانتني لتقيمي
السمل األهيل (انظر ملحق  .)1وقد اكن اهلدف من االستبانة
األوىل تقيمي التصورات العامة حول السمل األهيل يف جنني ،يف
حني هدفت االستبانة الثانية بشلك خاص إىل تقيمي تصورات
السمل األهيل املتعلق بالنوع االجمتايع مع الرتكزي عىل اآلليات
املرتبطة بالعنف ضد املرأة .وقد قام خرباء دوليون مبراجعة
االستبانتني قبل عرضهام عىل مكتب احملافظ لملوافقة.

 .3مساعدة املواطنني وصانيع القرار الفلسطينيني يف تعميق
فهمهم للتحديات املرتبطة مبنع اجلرمية والسمل األهيل ،مع
الرتكزي عىل قضايا حمددة مثل العنف ضد املرأة.
ينقسم هذا التقرير إىل أربعة أجزاء يه:
الفصل األول :يعرض ختوفات املجمتع اليت خلصت هلا معلية
التقيمي ،6ويه تتعلق بشلك رئيس بضعف األمن من النوايح
السياسية واالقتصادية واالجمتاعية ،ويف احلياة العامة واخلاصة.

يف الفرتة الواقعة بني هشر آذار وأيار  ،2013قام مركزي
جنيف ومشس بتيسري ست جلسات ملجموعات نقاش بؤرية
شبه منمظة من أجل تقيمي التصورات حول السمل األهيل يف
جنني 4:ثالث مشاورات عامة ،وثالث جلسات خاصة بالنوع
االجمتايع .ويف أيار  ،2013متت مناقشة القضايا الرئيسة
اليت تؤثر عىل السمل األهيل خالل جلسة منتدى مض حوايل
 100مشرتك .ويف حزيران  ،2013أطلع مركزي جنيف
ومشس أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني 5عىل
النتاجئ األولية للتقيمي .ويف هشر أيلول سنة  ،2013راجعت

الفصل الثاين :جيمع مالحظات املشاركني حول آليات االستجابة
املوجودة يف املؤسسات اليت توفر األمن والعدالة ،وممارساهتا.
الفصل الثالث :يسلط الضوء عىل دور املعلومات وتبادل
البيانات يف تطوير آليات استجابة فاعلة لتعزيز السمل األهيل.
الفصل الرابع :يعرض فيه مركزي جنيف ومشس توصيات
املشاركني ،ومن مث يوحضان اخلطوات القادمة يف اخلامتة.

رؤية من أجل جنني آمنة
يف أيلول  ،2013قام مركزي جنيف ومشس بعرض النتاجئ الرئيسة هلذا التقرير التقييمي عىل أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل
األهيل يف جنني .وطلب من األعضاء أن يضعوا رؤيهتم حول األمن يف جنني ،وقد أمجعوا عىل بيان الرؤية اآليت:
رؤية السمل األهيل يف حمافظة جنني
نأمل حنن ،مواطين جنني ،أن نعيش يف بيئة آمنة حيث معدالت البطالة والفقر منخفضة ،وحوادث العنف واجلرمية حمدودة .مكا
نأمل أن يهسم وجود بيئة آمنة يف جنني يف تطوير الصناعة والزراعة ،وأن تصبح جنني السلة الغذائية لفلسطني ومركزا صناعيا
وجتاريا ،وأن ينعم امجليع باالزدهار واالستقرار ،وأن يكون جممتعنا مبنيا عىل أساس سيادة القانون والسالم االجمتايع.
4

5

انظر ملحق  :3األنشطة اليت متت جكزء من معلية تقيمي السمل
األهيل.
ملعرفة هيلكية اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني وأهدافها
راجع« :إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني» ،مرجع سابق.
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من أجل التقيمي الوارد يف الفصول  ،3-1قام مركزي جنيف ومشس
بتجسيل التفاصيل املتعلقة بالرشاكء واملشاركني يف املجموعات
البؤرية قدر اإلماكن ،وأورداها أسفل ترصحيات لك مهنم .ولكن
بعض املعلومات غري متوفرة لبعض الترصحيات.

الفصل األول :التصورات واملخاوف حول السمل األهيل يف جنني

السمل األهيل يف املناطق احلرضية والريفية عىل حد سواء.
ورأى املشاركون أن التقسمي اإلداري للضفة الغربية إىل ثالث
مناطق وفق اتفاقيات أوسلو يتيح لملجرمني فرصة اإلفالت من
االعتقال واملالحقة القضائية من قبل اجلهات الفلسطينية اليت
توفر األمن والعدالة .وهذا ينطبق عىل حاميل األسلحة غري
املرشوعة ومهربهيا عىل سبيل املثال.

قام املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس مبناقشة ختوفاهتم الرئيسة حول
ضعف األمن يف حمافظة جنني (اإلجابات عىل السؤال األول
واألسئلة املتعلقة التابعة هلا يف استبانة تقيمي السمل األهيل
بشلك عام واستبانة تقيمي السمل األهيل فميا خيص النوع
االجمتايع ،انظر ملحق  .)1ومن وجهة نظر املشاركني ،فإن
جنني تعاين من ضعف يف األمن يف النوايح الثالثة اآلتية:

أصبحت مناطق (ب) و(ج) ،واليت ال تقع حتت السيطرة
الفلسطينية الاكملة ،مالذا آمنا للفارين من القانون .مفثال،
ميكن ألفراد امجلاعات اإلجرامية واليت متتلك أسلحة غري
مرشوعة الفرار إىل أي ماكن يف مناطق (ج) يك ال تمتكن
أجهزة األمن الفلسطينية من اعتقاهلم .وجود السالح هنا
يف جنني هو مهنا األسايس.

•	 ضعف األمن السيايس.
•	 ضعف األمن االجمتايع واالقتصادي.
•	 ضعف األمن يف احلياة العامة واخلاصة.
وفميا ييل ملخص إجابات املشاركني.

أحد رجال اإلصالح العشائري

 1-1ضعف األمن السيايس

مكا أشار املشاركون إىل أن اخلالفات الفصائلية املسمترة بني
فتح ومحاس أثر عىل السمل األهيل عىل مستوى احملافظة.
ورأى املشاركون أنه مع غياب االستقرار السيايس فإن األفراد
والعشائر سيسمترون يف جتاهل املصلحة العامة وراء حتقيق
أهدافهم الضيقة.

رأى املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس أن االحتالل اإلرسائييل هو السبب
الرئييس لضعف األمن يف حمافظة جنني.

إن االحتالل العسكري هو أكرث ما يقلقنا ،حيث أن عدم
القدرة عىل الوصول إىل مناطق معينة ،وإغالق الطرق بشلك
تعسيف ،ووجود املستوطنني ،وتوغالت اجليش اإلرسائييل
لكها مصادر السمترار حالة ضعف األمن.

بعض العائالت منقمسة بسبب التوترات السياسية .قد جتد
يف نفس البيت أفرادا ينارصون فصائل خمتلفة ،ويف فرتة
االنتخابات ،عىل سبيل املثال ،تزداد املشالك بني العائلة
الواحدة أو بني العائالت.

أحد أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين ،قباطية (حمافظة جنني)

االحتالل هو السبب األول والثاين والثالث لضعف األمن،
وبقية االعتبارات ثانوية .طاملا أن االحتالل موجود سنشعر
بعدم األمان ،وطاملا أننا ال نشعر باألمان فإننا ال نستطيع
حتقيق أهدافنا مكجمتع وأفراد.

 2-1ضعف األمن االجمتايع واالقتصادي
رأى املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس أن غياب التطور االجمتايع واالقتصادي
يعد مصدرا رئيسا لضعف األمن .وبالنسبة لصانيع القرار
يف جنني ،فإن األمن والتطور االجمتايع واالقتصادي وجهان
لعملة واحدة ،حيث ال ميكن أن يكون هناك أمن دون وجود
تطور اجمتايع واقتصادي ،والعكس حصيح.

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين
ومحل املشاركون االحتالل اإلرسائييل املسؤولية عن تقسمي
املناطق الفلسطينية ،وعرقلة معليات تطبيق القانون ،وتقويض
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ال يستطيع األفراد املوازنة بني مصاحلهم اخلاصة ومصاحل
عائالهتم واملصلحة العامة ،فيفضل العديد من هؤالء
األخشاص أو عشائرمه زيادة منافعهم الخشصية بدال من
العمل من أجل الصاحل العام.

كيف لنا أن جنذب الرشاكت واالستمثارات األجنبية إذا مل
يكن هناك سالم وأمان؟ بعض األخشاص قد يستفيدون من
حالة الفوىض عىل املدى القريب ،ولكن عىل املدى البعيد
سيتأثر امجليع من ضعف األمن .لذلك ،فإننا نريد إرشاك
اكفة الفائت حلفظ السمل األهيل يف جنني.

ممثل عن السلطات التنفيذية

حمافظ جنني اللواء طالل دوياكت

وذكر املشاركون أن االستغالل غري القانوين لألطفال يف سوق
العمل من أسوأ تبعات ضعف األمن االجمتايع واالقتصادي.

إال أن بعض املشاركني انتقدوا السياسات اليت تجشعها
السلطات الفلسطينية لزيادة الرفاه االقتصادي .فهم يرون أن
بعض هذه السياسات تشلك رشارة ملزيد من اخلالفات بني
املواطنني وحىت داخل البيت الفلسطيين.

بسبب مستويات الفقر ،أصبحت معالة األطفال مشلكة
حقيقية .بعض األطفال يرتكون مدارهسم ويرسل بعضهم
للعمل يف إرسائيل بطرق غري قانونية ،مكا يمت إرسال
بعضهم إىل مناطق بعيدة يف الضفة الغربية لبيع املخدرات
أو للقيام بأنشطة غري قانونية أخرى .هذا األمر خطري فعال.

إن السياسات والتهسيالت اليت تقدمها السلطات
الفلسطينية لملواطنني للحصول عىل قروض تزيد من
خالفاهتم االجمتاعية .فالعامل االقتصادي هو أحد األسباب
الرئيسة لملشالك بني األزواج ،حفيمنا يأخذون قروضا من
البنوك فإن الجشارات بيهنم تزداد مما يؤدي يف بعض
األحيان إىل الطالق .يلجأ بعض األخشاص مضطرين إىل
أخذ قروض من البنوك للعيش مضن مستوى اقتصادي
معني للتبايه والتفاخر أمام اآلخرين ،هذه طبيعة البرش.

رجل أمن

وجدت دراسة أجريت بإرشاف من وزارة الشؤون االجمتاعية
سنة  2012أن  %70من األطفال يف جنني يعملون عند
أحصاب املشاريع الصغرية .وقد مت أخذ تعهدات من العديد
من اآلباء الذين جيربون أطفاهلم عىل العمل.

أحد رجال اإلصالح العشائري

رشيط

واعترب العديد من املشاركني تفيش البطالة ،والتفاوت
االقتصادي ،وعدم وجود عائدات ثابتة من العوامل اليت تزيد
احمتالية حدوث اخلالفات بني املواطنني الفلسطينيني يف جنني.

وقد أقر عدد كبري من املشاركني أن النساء غالبا ما يكن
حضايا النعدام األمن االقتصادي يف جنني.

العديد من اخلالفات سبهبا الفقر والبطالة ،حيث يصل
الناس إىل أقىص حد للتحمل .تبدأ املشالك بني أفراد
العائلة نفهسا مث بعد ذلك خترج عن السيطرة.

غالبا ما يكون للعنف ضد املرأة جذور اقتصادية .وغالبا
ما تكون النساء الضحية األوىل للفقر ،فقد حترم املرأة
من التعلمي بسبب الوضع االقتصادي للعائلة ،وأحيانا ال
يستطيع اآلباء محتل تاكليف إرسال بناهتم للجامعات.

رجل أمن

ممثلة عن املجمتع املدين

ال يوجد فرص معل للشباب ،وغياب فرص التوظيف خيلق
املشالك ويولد العنف داخل األرس الفلسطينية ومن مث ينتقل
من البيت إىل الشارع.

بناء عىل ما تردنا من شاكوى ،فإن هناك ثالثة أشاكل
للعنف ضد املرأة ألسباب اقتصادية )1 :حيمنا حياول
الزوج االستيالء عىل مرياث زوجته )2 ،حيمنا حياول الزوج
مصادرة أموال زوجته )3 ،حيمنا خيتلف الزوجان حول
مزيانية األرسة.

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين ،قباطية (حمافظة جنني)
مكا ون ّوه املشاركون إىل أن األوضاع االقتصادية السيئة قد
تؤدي إىل غياب االهمتام باملصلحة العامة واليت تعد مكونا
مفصليا للسمل األهيل.

قاض يف احملمكة الرشعية

11

3-1أ ضعف األمن يف احلياة العامة

3-1ب ضعف األمن يف احلياة اخلاصة

اتفق املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس أن معظم املسائل املتعلقة بضعف األمن
يف احلياة العامة تؤثر عىل اكفة املناطق يف حمافظة جنني .إال
أهنم ذكروا أن ضعف األمن يؤثر عىل املدن والقرى واملخميات
بشلك خمتلف.

ذكر املشاركون يف املجموعات البؤرية ضعف األمن يف احلياة
اخلاصة كقضية تؤثر عىل النساء يف حمافظة جنني ،لكهنم مل
يذكروه مكشلكة تواجه الرجال ،حيث ما زال العنف األرسي
عىل وجه اخلصوص يرى بأنه يؤثر عىل النساء فقط .وألن هذا
النوع من العنف يقترص عىل احلياة اخلاصة ،وألنه حيظر
عىل املرأة أن تقدم شكوى ضد أقارهبا الذكور فإنه نادرا ما
يمت اإلبالغ عن حاالت العنف األرسي .وهذا ينطبق أيضا عىل
العنف الذي يتعرض له األوالد والرجال يف احلياة اخلاصة.

يف املدن قد حتدث حاالت أكرث من التحرش يف الشوارع؛
ألن الناس ال يعرفون بعضهم البعض .أما يف القرى ،فإنه
من النادر حدوث ذلك ،ألن الرقابة االجمتاعية أشد .بالتايل،
فإن شباب القرى غالبا ما يفتعلون املشالك يف شوارع
جنني ألن ال أحد يعرفهم يف املدينة وال يوجد هناك أحد من
قرامه لرياقهبم.

يعد العنف ضد املرأة مشلكة موجودة يف جنني ،لكن الناس
حياولون إخفاءها ،فيشتكون فقط حيمنا يصلون إىل نقطة
الالعودة .أستطيع أن أجزم أهنا ليست ظاهر مهنجية ،لكن
يوجد حاالت ،وهذه احلاالت يف ازدياد .هذه القضية حساسة
جدا وحياول الناس التظاهر بأهنا غري موجودة .عىل الناس
يف جنني وخاصة النساء أن يتناولوا هذه املشلكة ويتحدثوا
عهنا.

رجل أمن
واتفق املشاركون عىل أن املخميات يه أكرت املناطق تأثرا
بضعف األمن والعنف يف احلياة العامة.

ممثلة عن السلطات التنفيذية

حتدث حاالت ضعف األمن يف خمميات جنني أكرث مما
حتدث يف القرى واملدينة ،وهذا له عالقة بالكثافة الساكنية
العالية يف املخميات.

حتدث معظم حاالت العنف ضد املرأة داخل البيت ،ومع
ذلك ،تتجنب العديد من املؤسسات تناول هذه احلاالت ألهنم
يعتقدون أن ردة فعل الناس ستكون عنيفة إذا ما بدأوا
بسؤاهلم عن املوضوع.

ممثل عن السلطات التنفيذية

ال يستطيع الخشص النوم يف خممي جنني ،فهناك إطالق
مسمتر لألعرية النارية ،والفوىض يف املخمي أشد مهنا يف
مدينة جنني أو قراها.

ممثلة عن املجمتع املدين

ال يمت اإلبالغ عن العنف األرسي ألن أخوة املرأة قد يقتلوها
إذا قامت باإلبالغ عن مثل هذه احلاالت.

رشيط

ممثلة عن املجمتع املدين

وبشلك عام ،يواجه الرجال والنساء أشاكال خمتلفة من العنف
ولدهيم جتارب خمتلفة مع ضعف األمن .وقد ظهر ذلك أيضا
يف املجمتعات الصغرية مثل بلدة قباطية جنوب رشق جنني،
حيث يتعرض الذكور واإلناث إىل أشاكل خمتلفة من العنف.

هنا يف حمافظة جنني تصلنا عدة حاالت عنف ضد املرأة،
ليس لدينا أرقام حمددة ،وحنن نعمل أن احلاالت اليت تصلنا
ال تعكس املعدل احلقييق للعنف؛ ألن النساء يفضلن أن ال
يتقدمن بشكوى ضد عائالهتن .وبعض النساء ال يدركن
مفهوم العنف ويعتقدن أنه من الطبييع أن يرضهبن أزواجهن
وال يعتربن ذلك سوء معاملة.

يؤثر العنف اجلسدي عىل الفتيان والفتيات بشلك خمتلف.
فالذكور الذين ترتاوح أمعارمه بني  6و 20عاما أكرث عرضة
للعنف يف الشوارع ،بيمنا تكون اإلناث أكرث عرضة للعنف
األرسي ،فالشباب الذكور ينترشون يف الشوارع ويواجهون
الواقع االجمتايع خارج البيت برسعة ،يف حني غالبا ما
تبىق اإلناث يف البيت وعلهين التعامل مع الواقع األرسي.

ممثلة عن السلطات التنفيذية
وأخريا ،أشار املشاركون إىل أن للعنف ضد املرأة أشاكال
متعددة .وقد حمست النقاشات اليت دارت يف املجموعات

أستاذ ،قباطية (حمافظة جنني)
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البؤرية لملشاركني اقرتاح تعريفاهتم اخلاصة للعنف وضعف
األمن اللذين يؤثران عىل النساء يف جنني.

هناك عنف حىت وإن مل يكن واحضا ،فتعدد الزوجات،
والطالق ،وعوامل أخرى عديدة تؤثر عىل حياة النساء .هل
حتصل النساء بهسولة عىل تطبيق القانون؟ ماذا عن نفقة
املرأة بعد الطالق؟ علينا رفع سن الزواج ألن معظم املشالك
حتدث يف زواج القارصين .وهناك أمر آخر ،يف احملامك
الرشعية هشادة املرأة ال تساوي هشادة الرجل.
ممثلة عن السلطات التنفيذية

ال يعترب جممتعنا املامرسات ضد املرأة عنفا ،فهم يعتربون
أن العنف حيدث فقط عندما يتغىط جسم املرأة بالكدمات
وتنقل إىل املستشىف ،واحلديث عن هذا املوضوع يعد من
احملرمات يف جممتعنا .حاالت العنف ضد املرأة أكرث
بكثري من حاالت العنف ضد الرجل .مييل الرجال إىل تفريغ
ضغوطاهتم بزوجاهتم %90 .من العنف يمت إساكته من
املجمتع ألنه من احملظور التحدث عنه.
ممثل عن املجمتع املدين

ميارس املجمتع العنف ضد املرأة حيمنا حيرمها من التعلمي
خاصة يف املناطق الريفية حيث حتصل الفتيات عىل تعلمي
ابتدايئ فقط .حىت أن بعض العائالت تتدخل يف التخصص
األاكدميي الذي ختتاره الفتيات يف التوجهيي .وإذا أرادت
الفتاة أن تمكل دراسهتا اجلامعية فإهنا تستطيع فقط
اختيار التخصصات اليت ستؤهلها ألن تصبح معملة ،فال
متتلك الفتاة احلرية الختيار التخصص الذي ترغبه .وعادة
ما يمت إناكر حق املرأة يف املرياث.
ممثلة عن املجمتع املدين
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الفصل الثاين :آليات األمن والعدالة للرد واالستجابة

ناقش املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس نقاط القوة والضعف يف آليات األمن
والعدالة للرد واالستجابة عىل ضعف األمن وتعزيز السمل
األهيل يف حمافظة جنني (األسئلة من  1-2إىل  3-2واألسئلة
التابعة ذات العالقة يف استبانة تقيمي السمل األهيل بشلك عام
واستبانة تقيمي السمل األهيل فميا خيص النوع االجمتايع،
انظر ملحق  .)1وقد حدد املشاركون نقاط الضعف امخلسة
التالية واليت تؤثر عىل آليات األمن والعدالة املوجودة للرد
واالستجابة:

لقد مسعنا عن اسرتاتيجية لتعزيز السمل األهيل لكننا مل
نقرأها ،فمل يمت نرشها أو توزيعها .جيب أن تكون خطة
السمل األهيل ملزمة مجليع املواطنني .وإذا اكن هناك
اسرتاتيجية جيب تعريف الناس هبا.
ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين
ويعتقد العديد من املشاركني أن مستوى التعاون والتواصل بني
املؤسسات املختلفة املسؤولة عن القضايا األمنية حمدود ،وهذا
يؤدي بدوره إىل ضعف كفائهتا .ويأمل املشاركون أن تهسم
تقوية الرشااكت القامئة لتعزيز السمل األهيل بني اجلهات
املوفرة لألمن وجلان الصلح العشائري واملجمتع املدين يف
تعزيز األمن .وقد رحب املشاركون بإنشاء جلنة توجهيية للسمل
األهيل يف جنني كنوع من هذه الرشااكت ،ومه يأملون أن
تلعب اللجنة دورا ملحوظا يف املستقبل.

• ضعف التواصل والتعاون حول آليات تعزيز السمل
األهيل
• الضعف املؤسسايت للجهات املزودة لألمن والعدالة
• الردود غري الفعالة للعنف ضد املرأة
• ضعف املساءلة عىل آليات الصلح العشائري

هناك تعاون وتنسيق بني األجهزة األمنية ومكتب احملافظ
ووجهاء العشائر ،إال أن هذه الرشاكة شلكية فقط.

• االفتقار إىل أنمظة تعلميية تعزز السمل األهيل

أحد رجال اإلصالح العشائري

وفميا ييل ملخص إجابات املشاركني.

 1-2ضعف التواصل والتعاون حول آليات
تعزيز السمل األهيل

هناك تعاون بني العشائر ومكتب احملافظ وأجهزة األمن
والقضاء ،لكن تعاوهنم مع مؤسسات املجمتع املدين ضعيف.

مل يكن معظم املشاركون يف مناقشات املجموعات البؤرية
اليت يرسها مركزي جنيف ومشس عىل عمل بوجود خطة
اسرتاتيجية وجلنة توجهيية لتعزيز السمل األهيل يف حمافظة
جنني .وباستثناء أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف
جنني ،فإن قلة من املشاركني اكنت عىل عمل بوجود هذه اللجنة
ودورها وأهدافها .وقد انتقد املشاركون غياب التواصل حول
هذا الشأن.

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين
مكا أشار بعض مزودي اخلدمات أنفهسم أهنم ال يتعاونون
بشلك مهنيج مع غريمه من مزودي اخلدمات ،وأن الرتابط
ما بني اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية ال يكون دامئا واحضا
بالنسبة هلم:

أحيانا يستقبل مكتب احملافظ حاالت ال ندري حنن [مزودي
اخلدمات اآلخرون] هبا ،ويمت حلها مبارشة هناك.

لقد مسعت أن هناك اسرتاتيجية لكنين مل أ َر نخسة مهنا.
يف الواقع ،إذا اكن هناك خطة فإننا ال نستطيع الوصول
إلهيا.

ممثلة عن السلطات التنفيذية

أحد رجال اإلصالح العشائري
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 2-2الضعف املؤسسايت للجهات املزودة لألمن
والعدالة

يمت حل بعض احلاالت [املتعلقة بالعنف ضد املرأة] هنا يف
مكتب احملافظ دون التنسيق مع الرشطة.

ناقش املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس ضعف املؤسسات اليت من املفروض
أن توفر األمن والعدالة لملواطنني يف حمافظة جنني .وقالوا أن
غياب سلطة ترشيعية مفعلة مينع تطوير إطار قانوين شامل
يتعامل مع قضايا السمل األهيل .وال يعتقد املشاركون أن
السلطات التنفيذية تمتتع باالستقاللية واألهلية الاكفية اليت
متكهنا من سد هذه الفجوة.

ممثلة عن السلطات التنفيذية

ال أحد يف املجمتع مقتنع باالسرتاتيجية الوطنية ملناهضة
العنف ضد املرأة ،مكا أهنا قد تتعارض مع التقاليد والدين.
ممثلة عن السلطات التنفيذية
وقد ذكر املشاركون أن الرشااكت املوجودة بني مزودي
اخلدمات الرمسيني وغري الرمسيني رضورية ملنع ومعاجلة
القضايا األساسية املتعلقة بالسمل األهيل ،وهذا ينطبق بشلك
خاص عىل قضايا العنف ضد املرأة.

حىت بضع سنوات مضت ،اكن املجلس الترشييع
الفلسطيين فعاال ،فملاذا مل يمت تعديل القوانني؟ واآلن مبا
أن املجلس الترشييع الفلسطيين معطل ،فملاذا ال تقوم
وزارة الشؤون االجمتاعية ووزارة شؤون املرأة بصياغة
مسودة قانون ملعاجلة العنف؟ فبدال من استمثار المتويل
يف مشاريع صغرية هنا وهناك ،علهيم استغالل مواردمه
وإعداد مسودة قانون جديدة ملناهضة العنف األرسي.

قضايا مثل القتل عىل خلفية الرشف والعنف ضد املرأة
تتطلب جهودا مركزة من اكفة مزودي اخلدمات يك يمت
معاجلهتا ومنع حدوثها إن أمكن.

رجل أمن

ممثلة عن السلطات التنفيذية

مكا أظهر العديد من املشاركني قلقهم حول ضعف أجهزة
إنفاذ القانون الفلسطينية وعدم كفائهتا ،فيف عديد من
احلاالت ،يتجنب املواطنون الفلسطينيون االتصال بالرشطة
عندما يواجهون حالة من ضعف األمن.

بالنسبة للنساء املعنفات ،جيب توفري مراكز متخصصة هلن،
وجيب أن حيظني بدمع خاص من احلكومة ،ولتحقيق ذلك
علينا مجيعا العمل معا :مؤسسات املجمتع املدين والدولة
واألجهزة األمنية.

إن درجة تطبيق وتعزيز القانون هو املعيار الذي جيب عىل
أساسه قياس السمل األهيل الفلسطيين .يف الوقت الراهن،
تطبيق القانون يف أدىن مستوياته.

ممثلة عن املجمتع املدين
أخريا ،أوىص العديد من املشاركني بالتعاون بني اكفة رشاحئ
املجمتع لنرش ثقافة السمل األهيل يف حمافظة جنني .ومه
يأملون أن يمت البدء بتجشيع هذه الثقافة داخل األرسة النووية
أوال ،يك تنترش ومتتد بعد ذلك إىل املجمتع كلك.

ممثل عن السلطات التنفيذية

ال تلعب األجهزة األمنية واحملافظة أي دور فاعل يف حل
هذه القضايا ،بل خيربون العائلة أن علهيم حل مشالكهم
يف البيت.

إن العمليات األمنية التكتيكية مهمة ،لكهنا غري اكفية لتناول
قضايا السمل األهيل ومعاجلهتا .حيتاج الرتوجي للسمل
األهيل تعاونا قويا بني اكفة األطراف ذات العالقة .نريد أن
يلعب رب العائلة دورا مهام يف بناء هذه الثقافة ،ونريده أن
خيرب أطفاله أن األمان واحرتام القانون مهامن.

ممثل عن املجمتع املدين

فميا خيص الثقافة ،يقول الناس أنه جيب زيادة ويع املرأة
حول العنف ،لكنين أعتقد أن جهود زيادة الويع جيب أن
تسهتدف الرجال والنساء عىل حد سواء.

غياب مؤسسات إنفاذ القانون الرادعة يؤثر بشلك خطري
عىل السمل األهيل .فبسبب غياب سيادة القوانني ،مييل
بعض األخشاص إىل االنتقام بشلك مبارش أو االخنراط
فميا يمسى بـ «خالفات الرشف» ألسباب تتعلق مبلكية
األرايض واملمتلاكت .ال يستطيع أحد التدخل حلل هذه
الزناعات واملشالك بني الناس.

ممثلة عن املجمتع املدين

رجل أمن

رشيط
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وقد أثار بعض املشاركني قضية عدم كفاءة اجلهاز القضايئ.
ووحضوا أنه يف العديد من احلاالت يفضل املواطنون
الفلسطينيون حل مشالكهم بطرقهم اخلاصة بدال من رفع
قضايامه لملحمكة .ويرى املشاركون يف هذا األمر هتديدا
للسمل األهيل.

النظام القضايئ ميلء باملشالك أيضا ،مفثال لو اعتدى عيل
أيخ جنسيا فإنه يف نفس الوقت هو الوحيد املمسوح له
برفع شكوى أصالة عن نفيس.
ممثلة عن املجمتع املدين

القضايا يف احملامك يمت تأجيلها .فعىل سبيل املثال ،أعرف
قضية تتعلق بسارق من حمافظة جنني يمت تأجيلها منذ سنة
.2000

نوه بعض املشاركون أنه وبالرمغ من وجود مستوى معني من
التعاون املسمتر ،إال أن الرشطة والقضاء ومكتب احملافظ
باألغلب غري قادرة عىل حل قضايا العنف ضد النساء .مكا
أن غياب البىن التحتية واملوارد واإلجراءات العقمية اليت عىل
النساء املعنفات اتباعها لتحقيق العدالة تشلك حتديا آخرا
هبذا الصدد.

أحد رجال اإلصالح العشائري

ال يوجد تطبيق عادل للقانون ،مما يؤدي إىل ضعف الثقة
بالسلطات ،لذلك يفضل املواطنون أن يأخذوا القانون بأيدهيم
ألن احملامك ال حتقق العدالة.

حنن يف وحدة محاية األرسة يف الرشطة واحملافظة غري
قادرين عىل حل القضايا املتعلقة بالعنف ضد النساء ،فعندما
حنتاج محاية امرأة معنفة فإننا جنوب اكفة احملافظة إلجياد
بيت آمن ،لكن ال يوجد بيت آمن يف جنني.

ممثل عن املجمتع املدين

ممثلة عن األجهزة األمنية

إن ضعف السلطات التنفيذية وغياب هيلكية فاعلة لتطبيق
القانون يسببان ضعف األمن .فيف أغلب األحيان ،تكون
السلطة القضائية عاجزة عن تطبيق سيادة القانون؛ لذلك ال
يثق املواطنون يف مؤسسات األمن والعدالة ،وهذه مشلكة
حقيقية.

حىت وإن وجد بيت آمن أوخط ساخن ،ماذا ستكون اخلطوة
التالية؟ علينا أن نفكر يف نظرة املجمتع للنساء اللوايت
يذهنب إىل البيوت اآلمنة .السؤال الذي جيب أن نسأله هو
كيف يل أن أحصل عىل حقويق اكمرأة وأبىق يف املجمتع
بعد أن كنت حضية؟

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين ،قباطية (حمافظة جنني)

 3-2الردود غري الفعالة للعنف ضد املرأة

ممثلة عن املجمتع املدين

اعترب العديد من املشاركني أن اجلهات اليت توفر األمن والعدالة
ضعيفة ،خاصة عندما يتعلق األمر حبامية املرأة من العنف.
وذكر العديد من املشاركني أن اإلطار القانوين الفلسطيين
محلاية املرأة بال وحيتاج إىل تعديل.7

نواجه العديد من التحديات ،بعضها متعلق بامحلاية ،مثال
حنن حنتاج إىل  24ساعة إلهناء اإلجراءات املتعلقة بأخذ
إحدى الضحايا إىل بيت آمن .وأثناء ذلك ال يوجد لدينا
ماكن نضعها فيه ،وأحيانا نضع الضحايا يف الجسن [لعدم
وجود أي بديل آخر] وهذا يعد انهتااك حلقوقهن.

ال يوجد قانون حيمي املرأة ،ال أعرف ما عيل فعله إذا حترش
يب مديري يف العمل أو إذا رضبين زويج.

ممثلة عن السلطات التنفيذية

ممثلة عن املجمتع املدين

7

واتفق معظم املشاركون عىل أن النساء اللوايت يتقدمن
بشكوى ضد أزواجهن يواجهن خطورة اإليذاء والومص بالعار.
وهذا يعود من وجهة نظرمه إىل نظرة املجمتع السلبية للنساء
اللوايت ينقلن ما يعد جزءا من احلياة اخلاصة إىل احلياة
العامة بذهاهبن إىل الرشطة أو احملمكة.

لتحليل أكرث تفصيال ،انظر ورقة العمل وأوراق تقدير املوقف اليت
نرشها مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجمتايع يف أيار  :2012املرأة
الفلسطينية واألمن :تعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من
خالل الترشيعات؛ النساء الفلسطينيات وقانون األحوال الخشصية؛
النساء الفلسطينيات وقانون العقوبات؛ النساء الفلسطينيات واألمن
االقتصادي؛ املرأة الفلسطينية واألمن :حتليل قانوين.
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وقد أشار العديد من املشاركني إىل حقيقة أن لدهيم انطباعا
أن النساء املعنفات غالبا ال ميلكن أي خيار سوى اللجوء إىل
العائلة أو إىل آليات الصلح العشائري حلل قضاياهن املتعلقة
بأمهنن ورشف عائالهتن .وهذا بسبب احملظورات اليت حتيط
بقضايا العنف ضد النساء ومسعة اجلهات القانونية املوفرة
لألمن والعدالة وغياب الثقة هبا.

يف إحدى املرات استقبلت امرأة يف مركز الرشطة وقد
بدأت برضب رأهسا باحلائط .اكنت مهنارة نفسيا ألهنا مل
تتوقع أن تأيت إىل مركز الرشطة يف يوم من األيام .أرادت
املغادرة ،لكنين أخربهتا أن عائلهتا قد تكون ختطط لقتلهتا
إذا اما غادرت مركز الرشطة.
ممثلة عن األجهزة األمنية

الذهاب إىل العشائر أهسل عىل النساء وعائالهتن .إذا
ذهبت النساء املعنفات إىل الرشطة ،فإن هذا سيؤثر سلبا
عىل مسعهتن ومسعة عائالهتن.

عندما تشتيك املرأة ضد زوجها ،تواجه العديد من املشالك.
فاملجمتع ينظر إلهيا بشلك خمتلف؛ لذلك تفضل معظم
النساء حل مثل هذه القضايا مضن إطار العائلة.

ممثلة عن املجمتع املدين

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين

مسعة مؤسسات املجمتع املدين يف جممتعنا سيئة .إذا مل
تستطع املرأة أن تثق هبذه املؤسسات فكيف هلا اللجوء إلهيا
لطلب املساعدة؟ إذا واجهت مشلكة فإنين أجلأ إىل عائليت،
ومه يستطيعون محاييت بشلك أفضل.

تعجز احملافظة واألجهزة األمنية عن حل قضايا العنف ذات
العالقة بالنوع االجمتايع ،وحىت وإن أحيلت هذه القضايا
إىل احملمكة فإن العملية طويلة ،لكن يفضل الناس أن حيلوا
قضايامه برسعة.

ممثلة عن املجمتع املدين

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين

هذا وعرب أغلب املمثلني عن رجال اإلصالح العشائري الذين
شاركوا يف نقاشات املجموعات البؤرية اليت يرسها مركزي
جنيف ومشس عن رغبهتم باالخنراط بشلك أكرب يف اإلجراءات
القضائية ،وأن يمت تقدير اخلدمات اليت يقدموهنا.

 4-2ضعف املساءلة عىل آليات الصلح
العشائري
ذكر العديد من املشاركني يف مشاورات املجموعات البؤرية
اليت يرسها مركزي جنيف ومشس أن آليات الصلح العشائري
تعد بديال للجهات املوفرة لألمن والعدالة الضعيفة .غري أهنم
أشاروا إىل أن هذه اآلليات تفتقر بشلك عام إىل املساءلة.

جيب تعديل القوانني الدامعة للنظام القضايئ ،فيجب أن
ينخرط رجال اإلصالح العشائري بشلك أكرب يف القضايا
املنظورة أمام احملامك.
أحد رجال اإلصالح العشائري

أنا مع فكرة بناء جممتع مدين قوي وتعزيز سيادة القانون،
وهذا يعين تقليل احلد من تأثري رجال اإلصالح العشائري
وتدخلهم يف حتقيق العدالة .ومع ذلك ،فإن اسمترار وجود
آليات اإلصالح العشائري يعود أيضا إىل ضعف السلطات
الفلسطينية وغياب سيادة القانون .وهلذا يلجأ الناس إىل
آليات اإلصالح العشائري أوال ،ويلجأون لملحامك فقط
عندما ال يستطيع رجال اإلصالح العشائري حل اخلالف.

يف احلقيقة ،يوجد هناك تعاون بني القضاة ووجهاء العشائر.
حفيمنا حتدث خالفات ،وخاصة يف حاالت الطالق ،فإن
القضاة يتصلون بنا وغالبا ما نتدخل فورا حلل املشلكة.
أحد رجال اإلصالح العشائري ،قباطية (حمافظة جنني)

جيب توفري خمصصات مالية لرجال اإلصالح العشائري
يك يمتكنوا من إمتام مهامهم املتعلقة حبل املشالك وفض
اخلالفات بني الناس .وجيب عىل احملافظة واألجهزة األمنية
دمع جلان العشائر ووجهاء اإلصالح العشائري بشلك
أفضل.

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين ،قباطية (حمافظة جنني)

إن آليات حل الزناع غري اخلاضعة لملساءلة تدمع انتشار
احملسوبية والعصبية .من حيث املبدأ ،أنا مع سيادة
القانون ،فيجب أن يطبق القانون عىل امجليع .ولكن يف
حالتنا ،ال يثق املواطنون باجلهات التنفيذية مما خيلق العديد
من املشالك.

أحد رجال اإلصالح العشائري

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين
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 5-2االفتقار إىل أنمظة تعلميية تعزز السمل
األهيل

يؤثر التمنر اإللكرتوين بشلك مبارش عىل السمل األهيل.
فاالنتشار الرسيع الستخدام الفيسبوك واهلواتف النقالة
خلق أنواعا جديدة من التوترات واملشالك يف العالقات
بني الطالب والطالبات ،فأحيانا يمت استخدام هذه الوسائل
بطرق غري سلمية.

أوىص املشاركون يف مشاورات املجموعات البؤرية اليت
يرسها مركزي جنيف ومشس ،والذين مضوا ممثلني عن
وزارة الرتبية والتعلمي ،بأنه وعىل الصعيد العام جيب أن يلعب
التعمل دورا أكرب يف تعزيز السالم االجمتايع والسمل األهيل.
وعربوا عن قلقهم بأن املناجه الدراسية املوجودة غري مطورة
بشلك اكف وحباجة إىل تعديل.

ممثل عن املجمتع املدين

قدميا اكنت معظم املشالك تدور حول شباب من قرية ما
يتشاجرون مع شباب من قرية أخرى .لكن اليوم أصبحت
املشالك تدور حول شاب تعرف عىل فتاة عن طريق شباكت
التواصل االجمتايع ،فهم يتحدثون مع بعضهم لبضع
الوقت مث تبدأ املشالك باحلدوث .مثل هذه األمور واحضة
جدا يف اجلامعات.

إن املعملني واألفراد املسؤولني عن التعلمي يقللون من أمهية
مواضيع مثل الرتبية املدنية والدميقراطية وسيادة القانون.
حىت أنه يمت جتاهل مبحث الرتبية اإلسالمية ،رمغ أن مثل
هذه املواد تهسم يف نرش ثقافة التساحم يف املجمتع.
ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين

أستاذ جاميع

وقد عرب العديد من املشاركني عن أملهم يف حتسن األوضاع
يف املدارس يف جنني من أجل خلق بيئة مالمئة للتعمل .مكا
أكدوا عىل أمهية حتسني ماكنة املدارس بصفهتا مؤسسات
عامة .إضافة إىل ذلك ،عرب املشاركون عن قلقهم حيال العنف
املنترش يف املدارس والذي جيب كبحه.

ال حيصل الطلبة يف جنني عىل التعلمي الذي يستحقونه.
فاإلرضابات اليت حدثت مؤخرا يف مدارس جنني يه مؤرش
عىل االنطباع السليب املزتايد لدى الناس حول املدرسة
مكؤسسة عامة .وأدى ذلك إىل ازدياد حاالت الترسب،
مما أثر عىل السمل األهيل ،وجفأة ازداد عدد األطفال يف
الشوارع بال معل.
أحد رجال اإلصالح العشائري

إن عنف املعملني ضد الطلبة منترش ،مكا يوجد عنف ميارسه
الطلبة ضد معملهيم ،وبالتأكيد هناك عنف بني الطلبة أنفهسم.
لقد مسعت أن معملا دخل الصف ورضب أحد األطفال يك
يلقن البقية درسا ويبقوا هادئني.
ممثل عن االسلطات التنفيذية
وأخريا ،أشار املشاركون إىل أن أنواعا جديدة من العنف،
مثل التمنر اإللكرتوين عىل شباكت التواصل االجمتايع ،تؤثر
بشلك مزتايد عىل الفتيان والفتيات يف املدارس واجلامعات.
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الفصل الثالث :مجع البيانات ومشاركة املعلومات

ناقش املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس أمهية وفائدة أنمظة مجع املعلومات
املتعلقة بالسمل األهيل يف حمافظة جنني سواء املوجودة أو
اليت ميكن تطويرها يف املستقبل (سؤال رمق  4-2واألسئلة
التابعة ذات الصلة يف استبانة تقيمي السمل األهيل بشلك عام
واستبانة تقيمي السمل األهيل فميا خيص النوع االجمتايع،
انظر ملحق  .)1مكا قاموا بتحديد املصادر الرئيسة للبيانات
واملعلومات املتوفرة يف احملافظة عىل شلك رمس ختطييط.
(لالطالع عىل هذا الرمس التخطييط ،انظر ملحق .)2

متتلك الرشطة ووزارة الشؤون االجمتاعية إحصائيات حول
العنف ضد املرأة مثال ،لكن هذه اإلحصائيات غري موحدة،
مفن املمكن أن تقوم لكتا اجلهتني مبعاجلة قضايا خمتلفة
دون التعاون فميا بيهنام .وأحيانا يستقبل مكتب احملافظ
حاالت ال نعمل عهنا يف الوزارة ،ويمت حل بعضها هناك
بشلك مبارش .مكا أن احلصول عىل إحصائيات حول هذه
القضية صعب جدا ألن احلاالت رسية.
ممثلة عن السلطات التنفيذية

اتفق العديد من املشرتكني عىل أن تبادل البيانات واملعلومات
املتعلقة بالسمل األهيل يف جنني حاليا يعد غري اكف ،فليس
هناك أية مؤسسة مركزية مسؤولة عن مجع املعلومات حول
اجلرمية وضعف األمن .مكا أن التعاون بني اجلهات اليت
متتلك البيانات شبه معدوم.

اعتادت الرشطة الفلسطينية نرش إحصائياهتا حول اجلرامئ،
لكهنا توقفت عن ذلك .وال نستطيع الوصول يف أي حال من
األحوال إىل إحصائياهتم وال يوجد لدينا السلطة لطلهبا.
ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين

وبرأي العديد من املشاركني ،فإن العديد من املؤسسات
املتخصصة واليت تتابع قضايا السمل األهيل ،مثل منمظات
املجمتع املدين والوزارات ومكتب احملافظ ،متتلك يف الواقع
نظاما خاصا هبا مجلع املعلومات حول السمل األهيل .إال أنه
ويف العديد من احلاالت ال يمت مشاركة تلك املعلومات مع
اجلهات األخرى .ويربز غياب التواصل يف هذا املجال بشلك
خاص بني اجلهات املوفرة لألمن والعدالة .فيف حني أنه من
غري املتوقع أن تقوم هذه اجلهات مبشاركة معلومات خاصة
حباالت فردية ،لكنه من املمكن تبادل بيانات إمجالية تحمس
بصياغة السياسات بطريقة مدروسة ،ولكن ذلك نادر احلدوث.

متتلك احملامك النظامية واحملامك الرشعية إحصائيات
ووثائق ،لكهنا تبىق رسية.
أحد رجال اإلصالح العشائري
وذكر ممثلون عن وزارة الرتبية والتعلمي أنه يمت مجع
اإلحصائيات حول العنف يف املدارس واجلامعات ،وبالتايل
يكون أي ترصف مبنيا عىل أساهسا.

تقوم الرتبية بالتعاون مع املدارس يف نرش تقرير هشري
حيتوي عىل إحصائيات حول اإلصابات وحاالت الترسب
اليت حتدث يف املداس .وبناء عىل هذه اإلحصائيات فإننا
نستطيع وضع براجم حلل املشالك بالتعاون مع مؤسسات
املجمتع املدين.

ميكن أن يقوم مكتب احملافظ مبركزة املعلومات حول
اجلرمية وضعف األمن ،ولكنه ال يقوم بذلك يف الوقت
الراهن .ال يوجد قاعدة بيانات مركزية للجرمية والسمل
األهيل يف مكتب احملافظ أو يف أي ماكن آخر.

ممثلة عن السلطات التنفيذية

عضو يف اللجنة التوجهيية للسمل األهيل
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ومع ذلك ،دمع بعض املشاركني من رجال اإلصالح العشائري
فكرة أن تبىق املعلومات املتعلقة باجمتاعات الصلح (حل
الرصاعات تقليديا) رسية.

عىل وجهاء العشائر حل املشالك دون إظهارها للعلن .مهمتنا
أن ندفن األخطاء والتجاوزات اليت حتدث يف املجمتع ،وليس
نرشها.
أحد زمعاء العشائر
يف اخلتام ،أمجع عدد كبري من املشاركني عىل أنه يصعب
مجع املعلومات املتعلقة ببعض املواضيع اكلعنف ضد النساء
والفتيات ،والعنف األرسي ،وما يمسى جبرامئ «الرشف».
وهذا يعود إىل ضعف آليات مجع البيانات ،عالوة عىل تردد
الضحايا يف تقدمي الشاكوى.

ال ننكر أن هناك حاالت من العنف ضد املرأة ،سواء اكن
العنف لفظيا أو جسديا أو جنسيا .ووفق إحصائيات
الرشطة ،فإن العنف سائد يف جممتعنا ،لكن نسبة ضئيلة
من احلاالت يمت اإلبالغ عهنا أو تصل إىل الرشطة.
ممثل عن املجمتع املدين

اإلحصائيات املتعلقة باجلرامئ ضد املرأة غري موحدة وال
يوجد أي حترك لتوحيدها.
رشيط
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التقرير التقييمي للسمل األهيل يف حمافظة جنني

الفصل الرابع :توصيات املشاركني

•

طلب من املجموعات البؤرية اليت يرسها مركزي جنيف ومشس
وضع توصياهتم حول تعزيز السمل األهيل يف حمافظة جنني
(اإلجابات عىل السؤال الثالث واألسئلة الالحقة ذات العالقة
يف استبانة تقيمي السمل األهيل بشلك عام واستبانة تقيمي
السمل األهيل فميا خيص النوع االجمتايع ،انظر ملحق .)1

جيب أن يمت الرتكزي عىل املراهقني الذين يتأثرون
بالفوىض السياسية واألمنية .إن الشباب مه القادرون
عىل إجياد السمل األهيل ،وجيب أن هيدف اإلعالم
وبراجم التوعية إىل حتسني قدرهتم عىل التعامل مع
الزناعات والفوىض.

وفميا ييل ملخص التوصيات اليت اقرتحها املشاركون خالل
جلسات املجموعات البؤرية اليت يرسها مركزي جنيف ومشس.
إن هذه التوصيات موجهة إىل صانيع القرار الفلسطينيني،
واملؤسسات األمنية احمللية (مكتب احملافظ واألجهزة األمنية
التابعة له) ،وغريها من اجلهات الرمسية وغري الرمسية اليت
توفر األمن (مؤسسات املجمتع املدين ورجال اإلصالح
العشائري) إضافة إىل املنمظات احمللية والدولية اليت تدمع
مبادرات السمل األهيل.

رجل أمن
 )2تعزيز األمن االجمتايع واالقتصادي:
•

إهناء االحتالل

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين ،قباطية (حمافظة جنني)

جيب إهناء االحتالل ،وجيب أن ال يكون هناك مناطق
ال نستطيع الوصول إلهيا واليت تعد مالذا آمنا
لملجرمني .نريد من املجمتع الدويل واملنمظات الدولية
أن ترصح بأن االحتالل يسامه يف خلق العنف.

•

حتسني قدرة املواطنني عىل تسديد قروضهم

عىل احملامك توفري آليات تساعد املواطنني عىل
تسديد قروضهم والتهسيل علهيم ،وعلهيم أن يتدخلوا
يف اخلالفات النامجة عن أسباب مالية.

أحد رجال اإلصالح العشائري
•

التصدي للبطالة املنترشة بني اللشباب

يعاين الشباب من مشالك اقتصادية ،لذا علينا توفري
فرص معل هلم ،فاملشالك االقتصادية تؤثر عىل تعلمي
الشباب .إن مثل هذه املشالك يضعف النظام التعليمي
وخيلق حالة من عدم األمان.

 )1تقوية النظام السيايس:
•

إطالق براجم توعية موجهة للشباب

أحد رجال اإلصالح العشائري

تعزيز ثقافة احلوار والتساحم بني الفصائل
السياسية الفلسطينية

•

نريد أن نجشع ثقافة احلوار والتساحم السيايس
بني الفصائل املتنازعة .هناك الكثري لنقوم به لتحقيق
وحدتنا الوطنية من جديد .االستقرار السيايس
سيؤدي إىل حتقيق السمل األهيل يف جنني.

حتسني نظام تجسيل األرايض للحد من
اخلالفات حول امللكية

تولد املشالك حول ملكية األرايض توترات وعنف،
وعىل السلطات الفلسطينية التدخل هبذا الصدد ،مكا
علهيا أن تجشع تجسيل األرايض .إن معليةالتجسيل
هذه ملكفة جدا ،لذلك ميكن لملنمظات الدولية أن تقدم
دمعها يف هذا املجال.

عضو يف اللجنة التوجهيية للسمل األهيل

أحد رجال اإلصالح العشائري
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•

 )4تعزيز التواصل بني رشاكء السمل األهيل:

تعزيز فرص دخل متساوية للرجال والنساء

•

حىت اآلن ،يتقاىض الرجال أجورا أعىل من النساء.
هذا العنف االقتصادي جيب أن ينهتي ،فيجب أن
تكون الفرص متساوية أمام الرجال والنساء بناء عىل
مؤهالت الخشص .جيب أن حتظى النساء بفرص
متساوية لكسب لقمة العيش.

جيب تطبيق خطة السمل األهيل حملافظة جنني ،وجيب
مراقبة هذا التطبيق .مكا جيب أن يمت إعالم عامة
الناس عن هذه اخلطة وإرشاكهم يف إجناح تطبيقها.

ممثلة عن املجمتع املدين
•

محاية حقوق
اكلنساء املطلقات

املواطنني

ممثل عن السلطات التنفيذية

احملتاجني،

•

هناك حاجة لوجود قوانني صارمة تنظم معل احملامك
الرشعية لضامن احلقوق املالية للنساء املطلقات.
 )3تعزيز األمن يف احلياة العامة:
توفري حلول مناسبة لملناطق املترضرة من
الزناعات

أحد أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل

علينا أن حندد وبوضوح املناطق اليت حتدث فهيا
الزناعات ،سواء يف خممي جنني أو يف القرى .يعاين
بعض الناس من جدار الفصل العنرصي ،ويعاين
البعض اآلخر من مشالك اقتصادية .علينا أن نرى
أين حتدث هذه املشالك وماذا ميكننا أن نفعل لتحسني
األوضاع.

•

إجياد أماكن عامة آمنة للعائالت واألطفال

ممثل عن املجمتع املدين

تفتقر العديد من القرى واملدن إىل أماكن استجامم
تتجمع فهيا العائالت ويلعب فهيا األطفال .حنن حباجة
إىل إنشاء مثل هذه األماكن ،وعندما يمت بناؤها ،علينا
احملافظة علهيا وعدم إمهاهلا.

 )5تقوية اجلهات القانونية املسؤولة عن توفري
األمن والعدالة:
•

تفعيل دور املجلس الترشييع الفلسطيين

حنن حباجة إىل برملان قادر عىل مراجعة القوانني
القدمية وتعديلها لتمتاىش مع الوضع األمين احلايل.

عضو يف جلنة السمل األهيل
•

حتسني مشاركة املجمتع املدين واإلعالم
يف معليات صناعة القرارات اليت متس
القضايا األمنية

عىل منمظات املجمتع املدين العمل معا ملعاجلة قضايا
السمل األهيل .هناك العديد من املنمظات يف جنني،
لكهنا ال تتعاون فميا بيهنا ،فهي تنهتج أسلوب زيادة
الويع ال غري.

رجل أمن
•

تفعيل دور اللجنة التوجهيية للسمل األهيل
يف جنني

مت تشكيل اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني
بناء عىل توصيات من احملافظ ،ومتثل هذه اللجنة
اكفة املؤسسات ذات العالقة واليت تلعب دورا يف
تعزيز السمل األهيل .جيب أن تكون اللجنة قادرة
عىل بدء العمل وعىل مجع ومركزة وتبادل املعلومات
املتعلقة بالسمل األهيل يف احملافظة.

أحد رجال اإلصالح العشائري

•

تعممي خطة حمافظة جنني للسمل األهيل
وتطبيقها

بدء الويع األمين من تربية األطفال

رشيط

جيب إخبار اآلباء واألمهات ومن هلم عالقة برتبية
األطفال اجمتاعيا أن ال يلجأوا للعنف يف تربية
أطفاهلم .فهذا األمر حيد من عدد املشالك ،خاصة
تلك املتعلقة باالحنراف والعنف بني األطفال.
أحد رجال اإلصالح العشائري
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التقرير التقييمي للسمل األهيل يف حمافظة جنني

•

•

توضيح مسؤوليات اجلهات اليت توفر
األمن والعدالة

حنتاج الدمع لفتح بيت آمن للنساء املعنفات .هذا
يعين أيضا أنه سيتوجب عىل الرشطة القيام بدوريات
مسمترة محلاية هذا البيت؛ وذلك ألن أقارب املرأة قد
يأتوا وحياولوا إرجاعها معهم بالقوة.

جيب أن يكون هناك شعور باملسؤولية لدى اكفة
املؤسسات اليت تعزز السمل األهيل ،وجيب أن يكون
احملافظ الخشص املسؤول عن ذلك؛ ألنه يعد ممثال
عن الرئيس وهو الذي ينسق معل األجهزة األمنية.
ميكن لألجهزة األمنية أن تنسق مع وجهاء العشائر
وتدمعهم .وأخريا ،جيب أن يلعب اجلهاز القضايئ
واحملامك دورا يف حل قضايا السمل األهيل ،خاصة
احملمكة الرشعية.

ممثلة عن األجهزة األمنية
 )7تعزيز املساءلة عىل آليات الصلح العشائري:
•

أحد رجال اإلصالح العشائري

أحد رجال اإلصالح العشائري

إصالح القوانني اليت تؤثر سلبا عىل أمن
املرأة

 )8إجياد أنمظة تعلميية تعزز السمل األهيل:
•

حنن ننادي بتحديث القوانني اليت تتناول أمن املرأة.
نريد تفعيل املجلس الترشييع الفلسطيين من أجل
سن قوانني محتي املرأة.
منع مرتكيب العنف ضد النساء من
االستفادة من "الظروف املخففة"

ممثل عن املجمتع املدين

مشلكتنا األساسية تمكن يف أننا نطبق قوانني بالية.
حتتاج النساء إىل تعديل قانون العقوبات ،وهذا جيب
أن يضع حدا للظروف املخففة اليت تعىط حاليا
ملرتكيب ما يمسى بـ «القتل عىل خلفية الرشف».
أعمل العديد من احلاالت اليت قام فهيا أخشاص بقتل
إحدى قريباهتم وجلأوا إىل قانون العقوبات للحصول
عىل أحاكم خمففة.

 )9تبادل البيانات واملعلومات حول اجلرمية ضعف
األمن:
•

إنشاء قاعدة بيانات للسمل األهيل يف مكتب
احملافظ

ال يوجد شك بأنه جيب العمل عىل مجع املعلومات
والبيانات املتعلقة باجلرمية وضعف األمن ،والقيام
بتبادهلا بشلك أفضل .سيكون من الرضوري تطوير
نظام مركزي يف مكتب احملافظ.

ممثلة عن املجمتع املدين
•

إثراء املناجه الدراسية الفلسطينية حبيث
تمشل مبادئ سيادة القانون والسمل األهيل

من الرضوري العمل عىل إثراء املناجه التعلميية يف
املدارس بإضافة مواضيع جديدة اكلرتبية املدنية،
وجيب تدريب املعملني عىل الطرق املالمئة لتدريس
املفاهمي املتعلقة بالسمل األهيل وسيادة القانون مكثال.

ممثلة عن املجمتع املدين
•

جعل آليات الصلح العشائري أكرث عرضة
لملساءلة أمام السلطات املدنية

ميكن وضع ما تقوم به جلان الصلح العشائري حتت
رقابة احملافظ.

 )6تعزيز آليات أكرث فعالية للرد واالستجابة عىل
قضايا العنف ضد املرأة:
•

فتح بيت آمن للنساء املعنفات

توفري املساعدة للنساء املعنفات

عضوة يف اللجنة التوجهيية للسمل األهيل

جيب إنشاء صندوق اجمتايع خاص بالنساء املعنفات
ملساعدهتن وملساعدة املجمتع يف التغلب عىل نقص
املوارد الالزمة لتوفري امحلاية هلن.

جيب أن يكون اهلدف وراء مجع البيانات وتشغيل
نظام مجع البيانات هو حتليل املعلومات والعمل عىل
حل املشالك ذات الصلة بناء عىل أدلة ثابتة.

أحد رجال اإلصالح العشائري

ممثل /ممثلة عن املجمتع املدين
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خامتة

ضعف األمن .وينبيغ أن تكون هذه اخلطوات واألهداف
متوافقة مع اإلطار املوجود يف خطة السمل األهيل حملافظة
جنني ،واليت قام مكتب احملافظ بإعدادها عام  2012بالتعاون
مع مركزي جنيف ومشس.

ميتلك املواطنون يف جنني رؤية لتعزيز السمل األهيل يف
حمافظهتم .وبناء عىل هذه الرؤية ،فإن السمل واألمن سيعززان
االستقرار السيايس والمنو االقتصادي يف ظل سيادة القانون.
قام املشاركون يف مناقشات املجموعات البؤرية اليت يرسها
مركزي جنيف ومشس ،واليت نمظت يف الفرتة الواقعة بني
هشر آذار وهشر أيار عام  ،2013بتسليط الضوء عىل املعوقات
الرئيسة أمام حتقيق هذه الرؤية .وتتضمن هذه القضايا
الرئيسة ضعف األمن السيايس واالقتصادي وضعف أمن
النساء والرجال يف احلياة اخلاصة والعامة.

يأمل مركزي جنيف ومشس بأن يستطيع أعضاء اللجنة
التوجهيية للسمل األهيل واملعينني من قبل حمافظ جنني
استخالص نتاجئ معلية من هذا التقرير والقيام بإجراءات
مدروسة بناء هيلع.
ما يزال مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية
(مشس) جاهزين لتقدمي الدمع ومساندة اجلهود اليت تبذل
عىل املستويني احمليل والوطين لتعزيز السمل األهيل يف
احملافظات الفلسطينية ،مبا يتوافق مع املبادئ الدميقراطية
ومعايري سيادة القانون.

وملعاجلة هذه املشالك ،وضع املشاركون يف العملية التقيميية
اليت أرشف علهيا مركزي جنيف ومشس عددا من التوصيات
للجهات الفلسطينية الرمسية وغري الرمسية املسؤولة عن توفري
األمن .وينبيغ أن تشلك هذه التوصيات ،واليت وردت يف هذا
التقرير ،أساسا صلبا ألعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل
يف جنني للتفكري خبطوات متوسطة وبعيدة األمد ملواجهة

ما يه أهداف خطة السمل األهيل يف جنني؟
هدف بعيد األمد (حبلول )2020
أن يهشد السمل األهيل يف حمافظة جنني حتسنا ملحوظا من خالل مبادرات رشاكء السمل األهيل ،واليت هتدف إىل حل
القضايا األساسية اليت تؤثر عىل أمن املواطنني ،وذلك مضن إطار يعزز سيادة القانون ،وروح التساحم جتاه اكفة األفراد
ومعتقداهتم وتقاليدمه ،دون اللجوء إىل العنف.
أهداف متوسطة األمد (حبلول )2015
.1

تتوافق التدخالت اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل مع معايري سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل.

.2

توفر التدخالت اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل االستجابة اليت تسىع للوصول إىل النتاجئ املتوخاة يف
معاجلة ضعف األمن واإلجرام مبوجب األولويات احملددة.

.3

يستند معل الرشاكء يف منظومة السمل األهيل عىل أدلة مكية ونوعية حممكة تهسم يف التعامل مع حاالت ضعف األمن
واإلجرام ،مكا يهسم معل الرشاكء يف إعداد هذه األدلة.

.4

يعمل رشاكء السمل األهيل عىل تعزيز السلوك الوقايئ يف املجمتع وإعداد التقارير يف هذا الشأن.

.5

يمت تدريس املفاهمي الرئيسة املتعلقة بالسمل األهيل وسيادة القانون يف املدارس االبتدائية واإلعدادية.

املرجع" :خطة السمل األهيل حملافظة جنني بني اإلعداد والتنفيذ" ،جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة (.2012 ،)DCAF
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امللحقات

ملحق  :1االستبانتان املستخدمتان يف نقاشات املجموعات البؤرية شبه املنمظة اليت عقدت لتقيمي السمل األهيل
ملحق  :2جهات توفري املعلومات والبيانات حول السمل األهيل يف حمافظة جنني
ملحق  :3األنشطة اليت متت جكزء من معلية تقيمي السمل األهيل
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ملحق  :1االستبانتان املستخدمتان يف نقاشات املجموعات البؤرية شبه
املنمظة اليت عقدت لتقيمي السمل األهيل
أ .استبانة تقيمي السمل األهيل بشلك عام
 		.1ما يه القضايا الرئيسية اليت تؤثر عىل أمن املواطنني يف احملافظة؟
		.1-1ما يه األشاكل الرئيسية حلاالت انعدام األمن اليت تؤثر عىل املواطنني يف احملافظة؟ وهل يه شائعة؟
•

هل يعد انعدام األمن /العنف يف املنازل مصدر قلق؟

•

هل يعد انعدام األمن /العنف يف األماكن العامة مصدر قلق؟

		.2-1من مه األكرث عرضة للعنف واملتأثرون من انعدام األمن والسمل األهيل يف احملافظة؟
•

هل يعد انعدام األمن /العنف يف أماكن االحتجاز ومؤسسات الرعاية أو املالجئ أو املؤسسات الصحية مصدر قلق؟

•

هل يعد انعدام األمن /العنف يف املخميات مصدر قلق؟

		.3-1ما يه أشاكل العنف ومظاهر الالأمن املنترشة يف املدينة والقرى التابعة هلا؟
 		.2ما يه املبادرات املوجودة ملعاجلة هذه القضايا؟
		.1-2من مه الرشاكء الرئيسيون املسؤولون عن منع حاالت انعدام األمن ومعاجلهتا؟
		.2-2هل يوجد حاليًا أية مكونات لتخطيط اسرتاتيجي (كسياسات ،مسؤوليات حمددة ،متويل ،براجم ،تدريب ،ونظم رقابة)
تعىن مبعاجلة هذه القضايا؟ ما يه؟
•	

(لملحافظة فقط) ما يه أولويات احملافظة يف احلد من حاالت انعدام األمن؟ هل تقوم احملافظة بتطبيق
اسرتاتيجية وطنية ملنع اجلرمية وانعدام األمن؟ كيف يمت متويلها ودمعها؟

•	

(لملجمتع املدين والعشائر فقط) هل تعمل مبا إذا اكن لدى احملافظة خطة للسمل األهيل أم ال؟ ما هو رأيك هبذه
اخلطة؟

		.3-2هل هناك تعاون أو رشااكت بني احملافظة واألجهزة األمنية واملجمتع املدين والعشائر؟
		.4-2هل لديك /تستخدم البيانات اليت يمت تجسيلها يف الرشطة حول اجلرامئ؟
•

هل لديك /تستخدم البيانات اليت يمت تجسيلها يف الرشطة حول اجلرامئ؟

•

هل لديك بيانات عن حاالت العنف األرسي يف احملافظة؟

•

هل يمت حتليل هذه البيانات أو مشاركهتا مع اآلخرين أو استخدامها؟ كيف يمت ذلك؟

•

ما هو دور لك من الرشطة ،األجهزة األمنية األخرى ،احملافظة ،مؤسسات املجمتع املدين ،والعشائر يف معاجلة
القضايا املؤثرة عىل السمل األهيل؟

		.5-2هل هناك أية جفوات أو نقاط ضعف يف اإلجراءات احلالية املتبعة للحد من حاالت انعدام األمن يف احملافظة
ومعاجلهتا؟ ما يه هذه الفجوات أو نقاط الضعف؟
 		.3ما يه اخلطوات األخرى املطلوبة؟
		.1-3ما يه اخلطوات اليت جيب اختاذها حلل املشالك الرئيسية اليت تواجه السمل األهيل واليت مقمت بتحديدها من قبل؟
كيف ميكن ترتيهبا استنادًا إىل األولوية؟
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		.2-3ما يه توصياتمك لتقوية الرشااكت بني املجمتع املدين والعشائر واحملافظة واألجهزة األمنية خبصوص هذه القضايا؟
.3-3كيف ميكن حتسني آلية مجع البيانات حول هذه القضايا؟
 		.4من جيب أن يقود معلية معاجلة هذه القضايا؟
		.1-4من جيب أن يتوىل قيادة حل هذه القضايا؟
		.2-4من يه األطراف األخرى اليت جيب أن تنخرط يف هذه العملية؟
		.3-4كيف من املمكن القيام هبذه املعاجلة عىل أرض الواقع؟ وما يه اخلطوات املتوقعة؟
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ب .استبانة تقيمي السمل األهيل مع الرتكزي عىل القضايا اليت ختص النوع االجمتايع
 		.1ما يه أمه القضايا اليت تؤثر عىل أمن النساء والفتيات يف احملافظة؟
•

ما يه أمه أشاكل العنف ضد املرأة يف احملافظة؟ وما مدى تواترها؟

•

هل حيظى العنف ضد النساء واألطفال يف املنازل باهمتام كبري؟

•

هل حيظى العنف ضد النساء واألطفال يف األماكن العامة باهمتام كبري؟

•

ما بني النساء والفتيات ،ما يه الرشحية املعرضة أكرث خلطر أن تصبح حضية للعنف؟

•

هل هنالك اهمتام بالعنف املامرس ضد النساء واألطفال يف مراكز االحتجاز ومؤسسات الرعاية أو املالجئ أو
املؤسسات الصحية؟

•

هل هنالك اهمتام بالعنف املامرس ضد النساء واألطفال يف املخميات؟

•

ما يه األشاكل املختلفة للعنف املامرس ضد النساء والفتيات أو أشاكل عدم الشعور باألمن من قبل النساء
واألطفال اليت تؤثر عىل املدينة أو القرية؟

 		.2ما يه املبادرات املوجودة حاليا ملعاجلة تلك القضايا؟
		.1-2ما يه اجلهات الرئيسية امللكفة باالستجابة للعنف ضد املرأة ومبنع العنف ضد املرأة؟
		.2-2ما الذي يوجد حاليا من ختطيط اسرتاتيجي ملعاجلة عدم الشعور باألمن والعنف ضد النساء واألطفال (سياسات،
مسؤولية وحدة خمتصة ،المتويل ،براجم ،تدريب ،نظام للرقابة)؟
•	

(لملحافظة فقط) ما يه أولويات احملافظة ملنع العنف ضد النساء؟ كيف تطبق احملافظة اخلطة الوطنية ملنع
العنف ضد النساء؟ إذا اكن عند احملافظة اسرتاتيجية ملنع العنف ضد النساء كيف يمت متويل هذه االسرتاتيجية
وكيف يمت دمعها؟

•	

(لملجمتع املدين فقط) هل تعملون عن خطة احملافظة االسرتاتيجية للسمل األهيل؟ وما هو رأيمك هبا؟

		.3-2هل هنالك رشاكة بني احملافظة  /األجهزة األمنية واملجمتع املدين ملعاجلة قضايا السمل األهيل والنوع االجمتايع؟
		.4-2هل استعملت/ي أو هل لديمك/ن بيانات لعدد اجلرامئ املبلغ عهنا للرشطة؟
•

هل استعملت/ي أو لديمك/ن بيانات مفصلة استنادا إىل اجلنس حول عدد اجلرامئ املبلغ عهنا لدى الرشطة؟

•

هل لديمك/ن بيانات حول أحداث العنف األرسي يف احملافظة؟

•

هل املعلومات حمللة ومنشورة ويمت استعامهلا؟ كيف؟

•

ما يه أدوار الرشطة /األجهزة األمنية األخرى /احملافظة /مؤسسات املجمتع املدين /العشائر يف االستجابة
لعدم الشعور باألمن من قبل النساء أو ملنع العنف ضد النساء؟

		.5-2هل هنالك أية ثغرات يف منع العنف واالستجابة لعدم الشعور باألمن ضد النساء يف احملافظة؟ وما يه هذه الثغرات؟
 		.3ما يه اخلطوات األخرى املطلوبة؟
		.1-3ما يه اخلطوات اليت جيب اختاذها حلل أمه القضايا اليت تؤثر عىل أمن النساء والفتيات اليت حددهتا؟ وكيف ميكن
ترتيهبا استنادا إىل األولوية؟
		.2-3ما الذي تويص به لتقوية الرشاكة بني املجمتع املدين والعشائر واحملافظة خبصوص هذه القضايا؟
		.3-3كيف ميكن تقوية طريقة مجع البيانات حول هذه القضايا؟
28
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 		.4من جيب أن يقود معلية معاجلة هذه القضايا؟
		.1-4من جيب أن يتوىل قيادة حل هذه القضايا؟
		.2-4من الذين جيب إرشاكهم يف هذه العملية؟
		.3-4كيف جيب أن يكون شلك هذه العملية؟
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اجلهات الترشيعية
•	 املجلس الترشييع
الفلسطيين

•	 احملامك الرشعية

•	 احملامك املدنية

اجلهات القضائية

ملحق  :2جهات توفري املعلومات والبيانات حول السمل األهيل يف حمافظة جنني

اجلهات الرئيسة املوفرة لألمن

• الرشطة الفلسطينية

• جهاز األمن الوقايئ

جهات الرقابة التنفيذية

•	 مكتب احملافظ

•	 البلديات واملجالس احمللية

• االستخبارات العامة

• االستخبارات العسكرية

• قوات األمن الوطين

•	 الوازارت ،وتمشل:
 −وزارة الداخلية
 −وزارة الرتبية والتعلمي

•	 جملس القضاء األعىل
•	 النيابة العامة
•	 احملامك العسكرية

• رشطة امجلارك

• الدفاع املدين

املجمتع املدين واإلعالم
•	 األحزاب السياسية
•	 العشائر وجلان الصلح
العشائري
•	 اجلامعات
•	 مؤسسات املجمتع املدين
واجلهات اليت تقدم
خدمات اجمتاعية ،مثل:

 −وزارة الصحة

 −وزارة الشؤون
االجمتاعية

 −مجعية اهلالل األمحر
الفلسطيين

•	 هيئة ماكحفة الفساد

 −اإلغاثة الطبية

• املراكز الصحية:

 −املؤسسات النسوية

•	 اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيين

•	 اهليئة الفلسطينية املستقلة
حلقوق اإلنسان

 −املستشفيات
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ملحق  :3األنشطة اليت متت جكزء من معلية تقيمي السمل األهيل
التارخي

املاكن

1

2013/02/26

جنني

اجمتاع حتضريي مع اللواء طالل دوياكت ،حمافظ جنني

2

2013/03/11

جنني

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :السمل األهيل والتقيمي اخلاص
بالنوع االجمتايع :وجهة نظر جلان الصلح العشائري يف جنني

3

2013/03/11

جنني

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :السمل األهيل والتقيمي اخلاص
بالنوع االجمتايع :وجهة نظر املجمتع املدين يف جنني

4

2014/03/19

جنني

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :تقيمي السمل األهيل :وجهة نظر
جلان الصلح العشائري يف جنني

5

2014/03/19

قباطية

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :تقيمي السمل األهيل :وجهة نظر
املجمتع املدين يف جنني

6

2014/03/27

جنني

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :تقيمي السمل األهيل :وجهة نظر
األجهزة األمنية ومكتب احملافظ يف جنني

7

2014/03/27

جنني

جلسة مجموعة بؤرية يرسها مركزي جنيف ومشس :السمل األهيل والتقيمي اخلاص
بالنوع االجمتايع :وجهة نظر األجهزة األمنية ومكتب احملافظ يف جنني

8

2013/05/07

جنني

منتدى نمظه مركزي جنيف ومشس حول :السمل األهيل والنوع االجمتايع يف حمافظة
جنني

9

2013/06/18-16

جنني

دورة عقدها مركزي جنيف ومشس لتدريب اللجنة التوجهيية للسمل األهيل يف جنني
حول مبادئ السمل األهيل ومنع اجلرمية

10

2013/09/07

جنني

ورشة معل نمظها مركزي جنيف ومشس مع أعضاء اللجنة التوجهيية للسمل األهيل
ملراجعة مسودة التقرير التقييمي للسمل األهيل

11

2013/11/26

رام اللـه مؤمتر وطين حول السمل األهيل ،والذي مت خالله عرض خمرجات معلية التقيمي

12

2014/05/18

جنني

اجللسة

ورشة معل نمظها مركزي جنيف ومشس ملناقشة توصيات التقرير التقييمي للسمل
األهيل ،وذلك مبشاركة خبري دويل
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