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مراجعة لبيانات قطاع العدالة واألمن الفلسطيني

ملخص تنفيذي

متثل هذه �ملر�جعة لبيانات قطاع �لعد�لة و�لأمن �لفل�سطيني �ملحاولة �لأولى جلمع وحتليل �لبيانات من �سبع موؤ�س�سات رئي�سة للعد�لة �لأمن، هي: وز�رة �لعدل، 
و�ل�سرطة �لفل�سطينية، ومكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة، وجمل�س �لق�ساء �لأعلى، و�ملحاكم �ل�سرعية، و�ملحاكم �لع�سكرية، ونقابة �ملحامني �لفل�سطينيني.

وياأتي هذ� �لتقرير تتويجًا لعملية ن�سقها �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني بدعم من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، �متدت على مد�ر �أكرث من 18 �سهرً�، 
وجمعت بني �جلهات �لفاعلة يف قطاع �لعد�لة و�لأمن للمرة �لأولى حيث �نخرطو� يف عملية طموحة جلمع �لبيانات. كانت هذه �لعملية مبثابة مترين مهم جلميع 
�لأطر�ف �ملعنية، �إذ زودت �جلهاز �ملركزي للإح�ساء بالفر�سة لتعزيز معارفه وخرب�ته �ملتعلقة بقطاع �سيادة �لقانون، ومّكنت موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن من 

�لعمل معًا و�لتعلم بع�سهم من بع�س و�ل�ستفادة من �خلربة و�لدعم �ملقدم من �جلهاز �ملركزي للإح�ساء يف و�سع �ملوؤ�سر�ت �مللئمة وجمع �لبيانات.

ويوفر هذ� �لتقرير بيانات �سرورية لو�سع خط �أ�سا�س، با�ستخد�م �سنة 2011 ك�سنة مرجعية، وبالتايل �أ�سبح بالإمكان ��ستخد�مها كنقطة �نطلق لقيا�س 
�لتقدم �ملحرز يف قطاع �سيادة �لقانون. ومن �ملاأمول �أن تكون هذه �لبيانات ملئمة ومفيدة لقطاع و��سع من �جلهات �لفاعلة و�لأطر�ف �ملعنية. فهي على 
�ملدى �ملتو�سط، �ستدعم عمل �لأطر�ف �ملعنية بتطوير ��سرت�تيجية قطاع �لعد�لة �لتي يجري �إعد�دها للفرتة 2014-2016 وغريهم من �جلهات �ملنخرطة 
يف عمليات تطوير �ل�سيا�سات و�لتخطيط �لوطني. كما �أنها ترمي �إلى تزويد �ملوؤ�س�سات مب�سدر جديد للمعلومات �ملبنية على �لقيا�س، للم�ساعدة على حتديد 
مكامن �لقوة ومو�طن �ل�سعف لدى �ملوؤ�س�سات، وتوجيه عملية تطوير �خلطط �ل�سرت�تيجية، �لتي بالإمكان ترجمتها �إلى �أن�سطة للدو�ئر و�لوحد�ت، ويف 
نهاية �لأمر �إلى عمل �ملوظفني. كما ترمي �إلى تزويد �ملانحني و�ل�سركاء �لإمنائيني ببيانات جديدة للم�ساعدة على حتديد �لفجو�ت و�لحتياجات غري �مللباة، 
�ملنا�سرة و�لإبلغ  �لدعم و�لتدخلت، وتزويد �ملجتمع �ملدين مبو�د جديدة يبني عليها جهوده يف  �أثر  �لأ�سا�س لل�ستفادة منها يف قيا�س  وببيانات خلط 
و�لبحوث و�لتقا�سي و�لتمكني �ملجتمعي. �إل �أن �لأهم من ذلك كله �أن هذه �ملر�جعة توفر قدرً� �أكرب من �ل�سفافية وتهيئ للجمهور �لفل�سطيني �لعام �لفر�سة 

لأن يرى كيف يعمل نظام �لعد�لة حاليًا، وتزوده باأد�ة لتعزيز م�ساءلة موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن عن �أد�ئها وتقدميها للخدمات �لعامة.

وبقدر �أهمية �لبيانات، فاإن �لتقرير ك�سف عن فجو�ت مهمة يف قدرة �ملوؤ�س�سات على جمع �لبيانات ب�سكل موثوق وثغر�ت يف قاعدة �لبيانات ذ�تها. ومن 
�لعد�لة و�لأمن  بيانات عالية �جلودة على نطاق قطاع  �أجل جمع  �لقدر�ت من  بناء  لتعزيز جهود  �ملر�جعة مبثابة من�سة �نطلق  �أن تكون هذه  �ملاأمول 
�أهبة �ل�ستعد�د لدعم موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن يف  باأكمله. ويقف كل من �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي على 
تنفيذ تو�سيات هذه �ملر�جعة، ودعم عمليات جمع �لبيانات بانتظام. ويكمن �لهدف، يف �ملح�سلة �لنهائية، يف بناء عملية م�ستد�مة جلمع �لبيانات، يجري 

تعزيزها من خلل ممار�سة جمع �لبيانات و�لإف�ساح عنها، وتديرها وتقودها �ملوؤ�س�سات بنف�سها �سمن �أن�سطتها �ملوؤ�س�سية �لأ�سا�سية.

مت ت�سميم بنية هذ� �لتقرير بحيث يكون �سهل �ل�ستخد�م ومي�سرً� بقدر �لإمكان. ي�ستهل كل ق�سم بنبذة موجزة عن �لوظائف �لتي متت در��ستها، يتبعها 
��ستعر��س �لنتائج �لأ�سا�سية بناًء على حتليل �لبيانات، بالإ�سافة �إلى جمموعة من �لتو�سيات ، و�أخريً� قاعدة �لبيانات نف�سها. تتعلق جمموعة �لبيانات 
�لأولى �لتي ُتعر�س يف كل ق�سم باملوظفني �لعاملني يف كل موؤ�س�سة، مبا ي�سمل عدد �لوظائف ونوعها، و�لتوزيع ح�سب �جلن�س و�لعمر و�خللفية �لتعليمية، 

ومقارنات للبيانات بني �ملناطق حيثما توفرت. �أما جمموعة �لبيانات �لثانية فتتعلق بالوظائف و�خلدمات �لتي توؤديها خمتلف موؤ�س�سات �سيادة �لقانون.

تبني �لنتائج �أن غالبية �ملوؤ�س�سات، باملقارنة مع دول �جلو�ر، لي�ست مزودة بالعدد �لكايف من �ملوظفني. وكان �أبرز جمالت �لنق�س يف �ملوظفني يتجلى يف 
نظام �ملحاكم �ل�سرعية. فقد تبني �أن �ملحاكم �ل�سرعية تتحمل �أعباء عمل هائلة وغري مرئية يف جزء كبري منها، وي�سنف �لكثري منها على �أنه مهام غري 
متعلقة بالدعاوى �لق�سائية. ويف �لو�قع، يتعلق �لكثري من هذ� �لعمل بق�سايا غري متنازع عليها، ولكنها ل تز�ل تتطلب بحثًا ق�سائيًا حري�سًا من خلل 
��ستطلع �حلقائق وتطبيق �لقانون و�لبت يف �لق�سية. و�إذ� �أخذنا هذ� �لعبء �لإ�سايف يف �حل�سبان، ف�سنجد �أن عدد �لق�سايا �لتي تناولها �لق�ساء �ل�سرعي 
يف �سنة 2011 يزيد عن 90,000 ق�سية )باملقارنة مع 109,810 ق�سايا يف �ملحاكم �لنظامية(. هذ� مع �لعلم �أن �لق�ساء �ل�سرعي يتكون حاليًا من 42 
قا�سيًا فقط، �إلى جانب 29 كاتبًا، موزعني على 23 حمكمة. وهذ� �لعدد �أقل من ربع عدد �لق�ساة �ملكلفني يف �ملحاكم �لنظامية و�لبالغ 178 قا�سيًا، �إلى 
جانب 879 كاتبًا، و�لذي هو بحد ذ�ته يعترب منخف�سًا جدً� �إذ� ما قي�س بعدد �لق�ساة �إلى �ل�سكان يف �لإقليم. ففيما يوجد 7.6 قا�ٍس لكل 100,000 ن�سمة 

يف �ل�سفة �لغربية،1 جند �أن عدد �لق�ساة ي�سل �إلى 12.7 لكل 100,000 ن�سمة يف �لأردن، و16.0 يف م�سر، و15.4 يف تون�س.

�نظر �جلزء 2-4 �لذي ي�سرح هذه �لعملية �حل�سابية. لأ�سباب عملية فقط، ي�ستثني هذ� �لرقم �سكان �لقد�س �ل�سرقية �مللحقة باإ�سر�ئيل من جمموع �ل�سكان، مع �لعلم �أن ن�سبة �لق�ساة �إلى �ل�سكان تنخف�س بقدر �أكرب �إذ� ما مت �حت�ساب �سكان   1
�لقد�س �ل�سرقية.
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يوجد نق�س ملمو�س يف �ملوظفني �أي�سًا يف مكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة، حيث يوجد 4.9 وكيل نيابة لكل 100,000 ن�سمة. ويتحمل كل وكيل نيابة كمًا 
�سخمًا من �أعباء �لعمل ي�سل باملتو�سط �إلى 327 ق�سية �سنويًا، حتى �أن بع�سهم يتعامل مع 495 ق�سية يف �ل�سنة، مما ي�سكل تهديدً� ملدى �جلودة و�ملهنية 
يف �لعمل. ويزد�د خطر هذ� �لتهديد بالنظر �إلى نق�س �ملوظفني �مل�ساندين، و�لذين تنخف�س ن�سبتهم �إلى 0.76 موظف م�ساند لكل وكيل نيابة، باملقارنة 

مع خم�سة موظفني م�ساندين لكل قا�ٍس يف �ملحاكم �لنظامية.

تتعلق �إحدى �أبرز �لنتائج �ملذهلة بخ�سو�س �لنق�س �حلاد يف �ملوظفني بد�ئرة �لتنفيذ يف جمل�س �لق�ساء �لأعلى، و�لتي ت�سم ت�سعة ماأموري تنفيذ، مهمتهم 
�لعمل على تنفيذ جميع قر�ر�ت �ملحاكم �لنظامية و�ل�سرعية يف �ل�سفة �لغربية. لذلك، فلي�س من �ملفاجئ �أنه مل يتم تنفيذ �سوى خم�س �ملجموع �لكلي 
للأحكام يف �سنة 2011، و�أن عدد �لق�سايا �ملرت�كمة يرتفع ب�سدة لي�سل �إلى 64،897 حكمًا. ومبا �أن ثقة �ل�سكان بنظام �لعد�لة باأكمله ميكن �أن تتقو�س 

ب�سهولة عندما يكون تنفيذ �لأحكام بطيئًاً، فاإن توفري �ملو�رد �ملنا�سبة لهذ� �جلانب من منظومة �لعد�لة ي�سكل حتديًا حرجًا.

لي�س من �ملفاجئ �أن نلحظ �لنخفا�س يف متو�سط �أعمار �لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �لفاعلة يف قطاع �لعد�لة و�لأمن �لفل�سطيني، كون �لقطاع حديث �لن�ساأة 
ن�سبيًا. �إن هذ� �لأمر يرتبط عمومًا بانخفا�س �سنو�ت �خلربة، �إل �أن �ل�سرطة �لفل�سطينية متثل ��ستثناًء من ذلك، حيث �أن 64% من �أفر�د �ل�سرطة لديهم 
10 �سنو�ت �أو �أكرث من �خلربة يف هذ� �لعمل. ومع �أن �أفر�د �ل�سرطة �لفل�سطينية يتميزون بخربة عملية قوية، �إل �أن حت�سيلهم �لعلمي ل ز�ل متدنيًا، حيث 
ي�سكل �لذين ل يحملون �سهادة �لدر��سة �لثانوية ن�سف كو�در �ل�سرطة. كما �أن �لتح�سيل �لتعليمي يبدو منخف�سًا على م�ستوى �ملحاكم �لع�سكرية، باملقارنة 
مع موظفي �لنيابة �لنظامية �مل�ساندين، �لذين يبدو �أنهم يتمتعون باأعلى م�ستويات �لتح�سيل �لتعليمي على �سعيد �لقطاع ككل، و�لق�ساء �ل�سرعي �لذي 

ترتفع م�ستويات �لتح�سيل �لتعليمي فيه على ما هي يف ق�ساء �ملحاكم �لنظامية.2

يوجد نق�س عام يف متثيل �لن�ساء، ولكنه يربز ب�سكل خا�س يف جهاز �ل�سرطة �لفل�سطينية، حيث ت�سكل �لن�ساء 3.3% فقط من �لعاملني، ويف نظام �لق�ساء 
�لع�سكري، حيث ت�سكل �لن�ساء 2.0% فقط من �لعاملني. ويربز ��ستثناء و�حد فقط يف جهاز �لنيابة �ل�سرعية، حيث توجد خم�س ن�ساء من جمموع �سبعة 
وكلء نيابة. و�ل�ستثناء �لآخر هو وز�رة �لعدل، و�لتي تتمتع بتمثيل قوي للن�ساء يف كل من �لأدو�ر �لقانونية و�لإد�رية. �إل �أن �لن�ساء غري ممثلت يف وظائف 
�لطب �ل�سرعي، حيث يلزم وجود �أدو�ر ن�سائية ب�سكل خا�س من �أجل �لتعامل �ل�سليم مع �سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي. �إن �نخفا�س متثيل 
�لن�ساء يتطلب حلوًل مبتكرة على م�ستوى �ل�سيا�سات، وخا�سة يف �سوء �نخفا�س معدل دور�ن �ملوظفني و�نخفا�س �أعمار �ملوظفني �حلاليني و�لقدر �ملحدود 

من فر�س �لتوظيف �جلديدة ب�سبب ��ستمر�ر �لأزمة �ملالية يف �ل�سلطة �لفل�سطينية.

�إن تقييم �لأد�ء �أ�سعب بكثري من تقييم خ�سائ�س �ملو�رد �لب�سرية، لأن عملية حفظ �مللفات �جلارية حاليًا يف موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن ل ت�ساعد يف توفري 
�لبيانات �للزمة للح�سول على �سورة و��سحة لتقييم �لأد�ء. وجتدر �لإ�سارة �إلى �أن هذه �ملر�جعة توفر للمرة �لأولى معدلت �لف�سل يف �لق�سايا ومعدلت 
�لختناق �لق�سائي عرب �ملحاكم �لنظامية و�ل�سرعية، �إلى جانب خدمات �لنيابة. ومع �أن هذ� يعد بد�ية �سرورية وو�عدة، فاإن �ل�سورة �لتي تقدمها معدلت 
�لف�سل و�لختناق ل ز�لت غري قادرة على عك�س مدى قدرة �لق�ساة ووكلء �لنيابة على مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة ومعاجلة �لق�سايا �ملرت�كمة. بالإ�سافة �إلى 

ذلك، فهذه �لأرقام ل تعطي �أية دلئل على جودة �سنع �لقر�ر �أو مدى مو�فقته للقانون.3

�إن معدل ف�سل �ملحاكم يف �لق�سايا ي�سري �إلى �أن �ملحاكم بالإجمال تتعامل مع �لق�سايا �لو�ردة ولكنها ل ت�ستطيع �أن تعالج �لق�سايا �ملرت�كمة. و�لقدر �لأكرب 
من تر�كم �لق�سايا، و�لذي ل يز�ل يتز�يد، يظهر يف حماكم �لبد�ية فيما يتعلق يف �ملحاكمات �جلز�ئية و�لق�سايا �حلقوقية و�ل�ستئنافات �جلز�ئية. وتوجد 
�إن هذه �ملحاكم  معدلت عالية للختناق �لق�سائي يف حماكم �ل�سلح، ويف �لق�سايا �حلقوقية و�جلز�ئية يف حماكم �لبد�ية،  و�ل�ستئنافات �جلز�ئية. 
بحاجة �إلى �هتمام مركز ومتخ�س�س، مبا يف ذلك �إمكانية زيادة عدد �لق�ساة �ملخ�س�سني لها وتب�سيط �إد�رة �لق�سايا. �إن �حلاجة قائمة لتطبيق �أدو�ت 
�إد�رة �لق�سايا يف نظام �إد�رة �لق�سايا �لإلكرتوين »ميز�ن 2« على نطاق و��سع. ويبدو �أن �لتعامل مع �لق�سايا �لأخرى يف نطاق �ملحاكم �لنظامية ي�سري على 
نحو �أف�سل، وكذلك �حلال يف �ملحاكم �ل�سرعية وخدمات �لنيابة، بدليل وجود معدلت �أكرث �عتد�ًل يف �لف�سل يف �لق�سايا ويف �لختناق �لق�سائي. �أما يف 
�ملحاكم �لع�سكرية فاإن بيانات معدلت �لف�سل يف �لق�سايا و�لختناق �لق�سائي مل تكن متوفرة، �إل �أن �لبيانات �لتي مت جمعها ل تز�ل تتيح �حل�سول على 
ملمح جديدة بخ�سو�س نوع �مل�سائل �لتي تنظر فيها �ملحاكم �لع�سكرية. ويلحظ �أن 44% من ق�سايا �ملحاكم �لع�سكرية �لتي مت �لف�سل فيها يف �سنة 

�أو "�لتحقري و�لذم و�لقدح". �أو "�إ�سد�ر �سيكات دون ر�سيد"،  2011 تعلقت بتهم "�لت�سبب بالأذى"، 

كما �سبقت �لإ�سارة �أعله، ك�سفت هذه �ملر�جعة عن فجو�ت جدية يف �لبيانات. ففي جميع �أنو�ع �ملحاكم، ل يتم توفري بيانات ميكن �أن تو�سح، على �سبيل 
�ملثال، ما �إذ� كان �لوقت �لذي ت�ستغرقه معاجلة �لق�سايا منا�سبًا �أو مبالغًا فيه، �أو ملاذ� يحدث تر�كم �لق�سايا، �أو يف �أية نقطة يف �لنظام توجد �لعقبات �لتي 

يبلغ �مل�ستوى �لتعليمي عند 40% من موظفي �ملحاكم �لع�سكرية م�ستوى �ل�سهادة �لثانوية �أو �أقل.  2
مع �أن معدلت جناح �ل�ستئنافات ميكن �أن تلقي بع�س �ل�سوء على هذه �لنقطة �لأخرية.  3
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تعيق �سري �لق�سايا. بالإ�سافة �إلى ذلك، �إن بيانات �لرقابة لي�ست متوفرة يف �سورة جاهزة. على �سبيل �ملثال، مل تكن تتوفر بيانات بخ�سو�س حمتوى �ل�سكاوى 
�ملقدمة �سد �لق�ساة �أو مو�سوعها �أو معلومات تو�سح ما معنى �أن يتم حفظ 147 �سكوى من �أ�سل 180 �سكوى مقدمة �سد ق�ساة ب�سبب "عدم �لخت�سا�س".

لتوجيه  �للزمة  �ملعلومات  توفر  ل  �لعامة  �لعام/�لنيابة  �ملدعي  ومكتب  �لفل�سطينية  �ل�سرطة  يف  �جلارية  �ل�سجلت  حفظ  عملية  �إن  �أخرى،  ناحية  من 
�ل�سيا�سات �أو بناء �إح�سائيات �أ�سا�سية عن معدلت �جلرمية. فلم تكن هناك �أية بيانات متوفرة بخ�سو�س عدد ونوع �ملخالفات �جلنائية �لتي مت �لتبليغ 

عنها �أو �لتحقيق فيها، وعدد �لق�سايا �لتي �أغلقتها �ل�سرطة ب�سبب نق�س �لأدلة، وعدد وم�سببات تناق�س عدد �لق�سايا ما بني �ل�سرطة و�لنيابة �لعامة.

مل توجد بيانات كذلك بخ�سو�س عدد �لعتقالت �لتي �أجريت �أو بخ�سو�س ��ستعمال �لقوة بو��سطة �ل�سرطة. كما مل توجد معلومات بخ�سو�س �لقر�ر�ت 
�ملتخذة يف مرحلة ما قبل �لتهام، �أو حالت وقف �لدعوى، �أو �لأو�مر �لق�سائية، �أو حالت رد �ملحكمة للدعوى، �أو �لإطار �لزمني �مل�ستغرق لإ�سد�ر لئحة 
�لتهام، �أو عدد �لق�سايا �لتي ت�سل �إلى �ملحاكمة، و�لإقر�ر�ت بالذنب، و�لأحكام و�لعقوبات �ل�سادرة، �أو بيانات عن �أ�سباب عدم �ل�سري يف �لق�سايا. وقد 
حددت �ملر�جعة بع�س �لعتبار�ت بخ�سو�س نق�س �لبيانات �ملوثوقة عن �لتهم �ملوجهة لأحد�ث وعن �حتجاز �لأحد�ث. ميكن �أن يدل هذ� �لنق�س �إما 
على �سعف جمع �لبيانات، �أو �لأمر �لأكرث �إقلقًا، وهو �تخاذ �لقر�ر�ت ب�سكل �رجتايل. وفيما �أنه توجد بع�س �لبيانات بخ�سو�س عدد وطبيعة �ل�سكاوى 
�ملقدمة �سد �ل�سرطة، فل توجد بيانات تو�سح �أي �ل�سكاوى مت �لتحقيق فيها، �إن حدث ذلك، وما �إذ� مت �ل�سروع باإجر�ء�ت تاأديبية �أو جز�ئية ب�ساأنها، 

وماذ� كانت �لنتيجة.

تبدو معدلت �حلب�س منخف�سة، بو�قع 41 �سخ�سًا لكل 100,000 ن�سمة، مما ي�سع �ل�سلطة �لفل�سطينية يف �ملرتبة 208 على م�ستوى �لعامل. �إل �أن ن�سبة 
�ملحتجزين "غري �ملد�نني" تبدو عالية ب�سكل مقلق )حو�يل ن�سف �لعدد �لكلي للمحتجزين(، وكذلك مدة �لحتجاز، حيث مت �حتجاز 73 �سخ�سًا لأكرث 
تاأخري يف هذه �حلالت من �حلب�س �لحتياطي �ملطول، ويجب تقدمي  �لتحقيق دومنا  �أن يتم  �آخرين لأكرث من �سنة. ينبغي   51 من �سنتني ومت �حتجاز 
�ملحتجزين �إلى �ملحكمة �أو �إطلق �سر�حهم. ويلحظ �أي�سًا �أن متو�سط مدة �ملحكومية منخف�س �إلى حد ما، حيث �أن حو�يل ن�سف �ل�سجناء �ملد�نني تقل 

مدة حمكوميتهم عن �سنة، مما ي�سري �إلى �حتمال �لنجاح يف ��ستك�ساف خيار�ت �لعقوبات غري �ل�سالبة للحرية. 

فيما يتعلق بوز�رة �لعدل، بينت �ملر�جعة وجود نق�س و��سح يف قدر�ت جمع �لبيانات يف �لوز�رة ككل. ومبا �أن م�ساركة �لوز�رة يف عملية �ملر�جعة مل ت�ستمر 
على مد�ر �لعملية كلها، فقد كان من �ل�سروري �تباع نهج �أكرث �رجتالية يف جمع �لبيانات بال�ستناد �إلى متابعة تاأهيلية مكثفة لآليات جمع �لبيانات. غري 

�أن �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها يف نهاية �لأمر كانت متفرقة ومل تغطِّ جميع �ملجالت �لرئي�سة للعمل �لذي تقوم به �لوز�رة.

بالن�سبة ملهنة �ملحاماة، تبني يف �ملر�جعة �أن هذه �ملهنة، مثلما هو حال باقي �لأطر�ف �لأخرى �لعاملة يف قطاع �لعد�لة، تت�سم بعمر فتي ن�سبيًا و�نخفا�س 
�نت�سار معقول للمحامني على جميع �ملر�كز  �أما من ناحية �لتغطية �جلغر�فية، فهناك  �لن�ساء فيها بال�سكل �لكايف.  يف �سنو�ت �خلربة، وعدم ��سرت�ك 
�ل�سكانية �لرئي�سة يف �ل�سفة �لغربية. ومع ذلك، ل تز�ل هناك فجو�ت مهمة يف �لبيانات بخ�سو�س بيئات �ملمار�سة �لقانونية للمحامني، وبخ�سو�س توزيع 
�لق�سايا ح�سب �أنو�عها وولياتها �لقانونية، كما ويوجد نق�س يف �لبيانات بخ�سو�س �لوظائف و�للتز�مات �لأ�سا�سية ملهنة �ملحاماة، مبا يف ذلك تقدمي 

�لدعم �لقانوين.4

على �سبيل �ملثال، ل توجد بيانات بخ�سو�س عدد �لق�سايا �ملحالة من �ملحاكم �إلى نقابة �ملحامني �لفل�سطينيني لتعيني حمام دون مقابل للمتهمني ذوي 
للغاية يف توجيه  �مل�سائل مهمة  �ملتعلقة بجميع هذه  �لبيانات  �إن  �لتي يقدمها �ملحامون.  �مل�ساعد�ت �ملجانية �لأخرى  �إح�سائيات بخ�سو�س  �أو  �حلاجة، 

�هتمام �لنقابة مبا ي�سمن �أن تلبي �لتز�ماتها �لقانونية و�حتياجات �ملحاكم و�أع�سائها و�ملجتمع.

يف �خلل�سة، تعد هذه �ملر�جعة �لأولى لبيانات قطاع �لعد�لة و�لأمن �لفل�سطيني �إجنازً� مهمًا بحد ذ�ته. وم�ساركة �ملوؤ�س�سات �ل�سبع من خمتلف مكونات 
كل من قطاعي �لعد�لة و�لأمن تعك�س تز�يد �لتعاون و�لتن�سيق بني هذين �لقطاعني، وهو ما يعترب مهمًا ب�سكل خا�س يف ظل �لبيئة �لقانونية و�ل�سيا�سية 

�لبالغة �لتعقيد.

كما �أن ��ستكمال هذه �ملر�جعة يعرب عن �لتز�م جماعي ملوؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن ويعرب عن �أولوياتها �لنا�سئة، مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على جمع �لبيانات 
و�ملتابعة و�لتقييم. من �لو��سح �أن �ملوؤ�س�سات ذ�تها �أ�سبحت تدرك ب�سكل متز�يد �أهمية وقيمة �أن تتوفر حتت ت�سرفها بيانات موثوقة ت�سكل �أ�سا�سًا لعمليات 
�لتخطيط و�لتنفيذ وقيا�س �لأثر. �إ�سافًة �إلى ذلك كله،  فاإن عمل �ملوؤ�س�سات معًا ويف �سر�كة مع �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني ي�سكل نقطة حتّول 
مهمة باجتاه �لتعاون و�مللكية و�لتطوير يف قطاعي �لعد�لة و�لأمن، وحمطة رئي�سة ينبغي دعمها و�لبناء عليها من �أجل حتقيق حت�سينات من ناحية �لكمية 

و�لنوعية و�ل�ستد�مة يف جمع �لبيانات يف �ل�سنو�ت �ملقبلة.

مبا يف ذلك، على �سبيل �ملثال، تبيان ما �إذ� كان �ملحامون يعملون لدى �حلكومة �أو حل�سابهم �خلا�س �أو يف �سركات �أو يف منظمات �ملجتمع �ملدين �أو يف بيئات �أخرى.  4
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بعد �إجر�ء حتليل تف�سيلي للبيانات، تطرح �ملر�جعة �لتو�سيات �لعامة و�خلا�سة �لتالية من �أجل مو��سلة �لعمل و�ملتابعة:

ت��شيات عامة
يو�سى باأن تقوم جميع �ملوؤ�س�سات �ل�سبع �مل�ساهمة يف هذ� �مل�سح مبا يلي:

• تخ�سي�س مو�رد ب�سرية مكر�سة لتطوير قدر�ت م�ستد�مة يف جمالت جمع �لبيانات و�ملتابعة و�لتقييم، و�ملحافظة على �لتز�م قوي بامل�ساركة يف 	
�أن�سطة �جلمع �مل�ستمر للبيانات عرب قطاع �سيادة �لقانون باأكمله.

• مر�جعة �لنتائج �لرئي�سة و�لتو�سيات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير بعناية، وو�سع خطة عمل بالتن�سيق مع �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني لتنفيذ 	
�لتو�سيات و�لت�سدي لفجو�ت �لبيانات �لتي مت حتديدها.

• ت�سنيف �لبيانات وفقًا للتعريفات �مل�سرتكة لنوع �لق�سية وجن�س �أطر�فها �سو�ء كانو� متهمني، �أم �سحايا، �أم مدعني. بالإ�سافة �إلى بيانات تعك�س 	
و�سعهم فيما �إذ� كانو� بالغني �أم �أحد�ث.

• تطوير نظام م�سرتك لت�سجيل �لبيانات عرب قطاع �لعد�لة و�لأمن ل�سمان ت�سجيل �أعد�د وتفا�سيل جميع �حلالت �لتي كان فيها �لفاعلون يف جمال 	
�لعد�لة و�لأمن مقيدين �أو ممنوعني من ممار�سة وظائفهم ب�سبب �لقيود �لتي تفر�سها �إ�سر�ئيل على �حلركة و�لو�سول.

وزارة العدل
• �لعامة، بحيث يكون من 	 �لأ�سا�سية، مبا فيها تقدمي �خلدمات  بالوظائف  يتعلق  �أدو�ر وز�رة �لعدل وروؤيتها، وخا�سة فيما  مو��سلة تطوير وتو�سيح 

�ملمكن و�سع موؤ�سر�ت �أكرث ملءمة لقيا�س مدى حتقق هذه �لأهد�ف.

• تطوير خطوط اأ�شا�س واأهداف جديدة لقيا�س اأداء وزارة العدل لوظائفها يف جمال اخت�شا�شاتها الأ�شا�شية، وجمع البيانات عن كل منها ب�شكل منتظم.	

• �لبدء بجمع �لبيانات عن �إعد�د م�ساريع �لقو�نني، مبا يف ذلك قيا�س وترية هذ� �لعمل وجودة �أثره �لت�سريعي وتقييم تكلفته.	

• تب�سيط وتوحيد عمليات تقدمي �ل�سكاوى من �جلمهور، مبا ي�سمن عدم وجود �زدو�جية �أو فجو�ت يف تلقي �ل�سكاوي ومعاجلتها.5	

• �لحتفاظ ب�سجلت حمدثة للمرتجمني �ملعتمدين، و�إدر�ج مرتجمي لغة �لإ�سارة لدعم م�ستخدمي �لعد�لة �لذين لديهم �إعاقات �سمعية.	

• تفح�س عبء �لعمل على �لأطباء �ل�سرعيني يف وز�رة �لعدل مبزيد من �لعمق.	

• توظيف �مر�أة و�حدة على �لأقل كطبيبة �سرعية وب�سكل م�ستعجل. وحتى يتم تدريب �ملزيد من �لطبيبات �ل�سرعيات، ينبغي �إ�سر�ك ممر�سات �أو 	
مهنيات طبيات �أخريات يف �أد�ء مهام فنية م�ساندة للن�ساء �للو�تي يخ�سعن لفحو�س �لطب �ل�سرعي.

ال�شرطة الفل�شطينية
• ت�سنيف جميع بيانات �ل�سرطة ح�سب فئة �جلرمية، وجن�س �لأطر�ف، وت�سنيفهم �إلى بالغني و�أحد�ث.	

• تبني �آليات جديدة حلفظ �ل�سجلت من �أجل ت�سجيل وتوفري بيانات عن عدد و�أنو�ع �جلر�ئم �جلنائية �ملبلغ عنها �أو �ل�سكاوى �مل�ستلمة، وعدد و�أنو�ع 	
�جلر�ئم �جلنائية �لتي مت �لتحقيق فيها على م�ستوى �ل�سرطة، وعدد و�أنو�ع �جلر�ئم �جلنائية �لتي مت �لتحقيق فيها حتت �إ�سر�ف �لنيابة �لعامة، 

5  يجب جمع �لبيانات عن عدد �ل�سكاوى �مل�ستلمة، وطبيعة �ل�سكاوى، وعدد �ل�سكاوى �لتي مت �لتحقيق فيها و�إحالتها �إلى هيئات �أخرى، ونتائجها �لنهائية.
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وعدد و�أنو�ع �لق�سايا �لتي مت �لتحقيق فيها و�أغلقت وهي ل تز�ل يف مرحلة �ل�سرطة، وعدد و�أنو�ع �لق�سايا �لتي مت حلها ب�سكل غري ر�سمي على م�ستوى 
�ل�سرطة. ويف كل مرحلة من �لعملية، ينبغي ت�سنيف �جلرمية �جلنائية �ملبلغ عنها �إما كجرمية عنف )عام( �أو عنف )قائم على �لنوع �لجتماعي( 
�أو جرمية ل تنطوي على عنف، مع �إيلء �هتمام خا�س بجميع �حلالت �ملبلغ عنها �لتي تت�سمن وفيات لإناث، وذلك للتاأكد من عدم وجود ظروف 

م�سبوهة. يجب �أي�سًا �لحتفاظ ببيانات عن �أية علقة �أ�سرية تربط بني �ل�سحايا و�مل�ستبه بهم لتي�سري �لتعرف على ق�سايا �لعنف �لأ�سري.

• جمع وتوفري �لبيانات عن عدد �لعتقالت �لتي �أجريت. يجب �أن جتمع �لبيانات عن عدد �لعتقالت وت�سنف ح�سب �لعو�مل �لتالية: �لعمر، و�جلن�س، 	
و�لعتقال باأمر ق�سائي �أم بدونه، و�لعتقال با�ستخد�م �لقوة �أو بدون ��ستخد�مها )ويف حال مت ��ستخد�م �لقوة، يجب حتديد نوع �لقوة �مل�ستخدمة 

وظروف ��ستخد�مها(.

• تبني نظام جديد حلفظ �ل�سجلت لتجميع وتوفري بيانات عن �أية حادثة �أخرى مت ��ستخد�م �لقوة فيها يف غري �سياق �لعتقال )�أي لل�سيطرة على 	
ح�سد من �لنا�س، �أو عندما يكون �مل�ستبه به حتت �لعتقال �أو يف حفظ �ل�سرطة( وذلك للح�سول على �سورة �أو�سح ل�ستخد�م �ل�سرطة للقوة.

• تكري�س �جلهود لت�سحيح �ختلل �لتو�زن بني �جلن�سني يف قو�ت �ل�سرطة، مبا يف ذلك عن طريق توظيف �سيا�سات متييز �إيجابي وعن طريق معاجلة 	
�لعقبات �لتي متنع دخول �لن�ساء يف �خلدمة �ل�سرطية.6

• ��ستك�ساف �ل�سبل �لكفيلة بجعل �خلدمة �ل�سرطية �أكرث جذبًا للخريجني، مثًل من خلل تطوير خمطط موجه ل�ستقطاب �خلريجني.	

• مر�جعة مدى كفاية فر�س �لتدريب �ملهني �ملتوفرة يف �سوء معدلت �لتح�سيل �لتعليمي �لتي يعر�سها هذ� �لتقرير.	

• �لبحث يف �إمكانية دعم �أفر�د �ل�سرطة ذوي �لتح�سيل �لعايل و�لإمكانات �لقيادية لإحلاقهم برب�مج �لتعليم �لعايل.	

ق�شاء الأحداث
• �إجر�ء حتقيق فوري يف �حتجاز �لأحد�ث بو��سطة �ل�سرطة، بدءً� بالق�سايا �لتي �حتجز فيها �لأطفال لأكرث من �سهر، و�سمان حترير جميع �لأطفال 	

من �حلب�س لدى �ل�سرطة وحتويلهم �إلى �سبل �لرعاية �لبديلة �ملنا�سبة كم�ساألة ملحة.

• جمع و�إ�سد�ر �لبيانات عن �أعد�د ومو�قع ماأموري �ل�سرطة �لذين تلقو� �لتدريب على �لعمل مع �لأطفال.	

• تعديل نظام ت�سجيل �لبيانات بحيث يتم ت�سجيل فرت�ت �لحتجاز �لتي تقل عن �سهر بدقة �أكرب.	

• �سمان جمع �لبيانات ور�سدها با�ستمر�ر بخ�سو�س �لأماكن �لتي يحتجز �لأطفال فيها، و�لتدخل عند �ل�سرورة ل�سمان �أن ل يحتجز �لأطفال مع 	
بالغني مطلقًا �أو ل يحتجزو� لفرت�ت زمنية طويلة يف زنازين �ل�سرطة.

احلب�س الحتياطي
• �ل�سروع يف �إجر�ء حتقيق عاجل يف حالت �حلب�س �لحتياطي �ملطول �لتي مت حتديدها يف �ملر�جعة، و�إما �لإفر�ج عن �ملحتجزين �أو توجيه �تهام لهم 	

وعر�سهم على �ملحكمة يف �أقرب فر�سة ممكنة.

• تعديل نظام ت�سجيل �لبيانات من �أجل �لتمكن من ت�سنيف �ملحتجزين "غري �ملد�نني" للف�سل بني �ملحتجزين "بدون تهمة" و�أولئك �لذين توجد 	
�تهامات �سدهم وينتظرون �ملحاكمة.

• �سمان �أن يتم ت�سنيف �لبيانات حول عدد �لأ�سخا�س �ملحتجزين ح�سب �لعمر و�جلن�س.	

• عقد م�ساور�ت وطنية حول ق�سية �لعقوبات �ل�سالبة للحرية �لق�سرية �لأجل من �أجل فح�س �لتكاليف و�لفو�ئد �لتي قد ترتتب على تطوير نظام 	
عقوبات بديلة غري �سالبة للحرية.

• �إجر�ء در��سة حول �لتحديات �خلا�سة �لتي يتعر�س لها نظام �ل�سجون �لفل�سطيني ب�سبب تقدم �ل�سجناء يف �ل�سن.	

• �لتاأكد من �أن �خلدمات د�خل �ل�سجون ملئمة و�أن �لن�ساء �ل�سجينات، على �لرغم من قلة عددهن، ميلكن �لو�سول �إلى جميع �ملر�فق ب�سكل متكافئ. 	
ي�سمل ذلك فر�س �لدر��سة و�لتعلم، وتطوير �ملهار�ت �ملهنية، وتوفر �لوقت و�ملر�فق �لكافية ملمار�سة �لتمارين، و�لو�سول �إلى �لأخ�سائيني/�ملر�سدين 

�لجتماعيني، و�خلدمات �لطبية �مللئمة و�ملنف�سلة ح�سب �جلن�س، مبا فيها �خلدمات �لطبية �ملتخ�س�سة مثل �لأطباء �لنف�سيني.

6  تت�سمن هذه �لعو�ئق غياب مر�فق منف�سلة للنوم و�ملر�حي�س خا�سة بالن�ساء �لعاملت يف �ل�سرطة، وعدم توفر مر�فق �لنقل �مللئمة، وعدم تقبل عمل �لن�ساء خارج �ملنزل يف �ساعات �لليل.
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الرقابة على ال�شرطة
• ن�سر �ملعلومات عن �أية تد�بري يتم �تخاذها يف متابعة �ل�سكاوى �ملقدمة.	

• فتح �لتحقيقات يف �ل�سكاوى، يف �حلالت �لتي مل يتم فتح حتقيق فيها، و�ل�سروع يف �إجر�ء�ت تاأديبية و/�أو جز�ئية �سد �أفر�د �ل�سرطة �ملعنيني، حيثما 	
يكون منا�سبًا.

• تب�سيط عمليات تقدمي �ل�سكاوى �سد �ل�سرطة و�لإعلن عنها.	

• �سمان �أن يقوم نظام حفظ �ل�سجلت �مل�ستقبلي بجمع بيانات حول �أية متابعة جترى بخ�سو�س �ل�سكاوى �سد �ل�سرطة. يجب �أن ت�ستمل هذه �ملعلومات، 	
كحد �أدنى، على معلومات عن �أي حتقيقات يتم �لقيام بها، و�أية تد�بري تاأديبية يتم فر�سها نتيجة �لتحقيق، و�أية �إجر�ء�ت جز�ئية يتم �ل�سروع بها.

• �إعد�د مدونة لقو�عد �ل�سلوك لل�سرطة و�مل�سادقة عليها، وتقدمي �لتدريب على �ملدونة ل�سمان ر�سد تنفيذها بالكامل.	

مكتب املدعي العام/النيابة العامة
• زيادة عدد وكلء �لنيابة و�لطاقم �مل�ساند بقدر ملمو�س حاملا ي�سمح �لو�سع بذلك.	

• �تباع �سيا�سات �لتمييز �لإيجابي عندما توجد فر�س للتوظيف، كو�سيلة لتعديل �لختلل يف مو�زين �لنوع �لجتماعي.	

• �لتي يتمتع بها 	 �لنيابة، مثل ت�سجيل عدد �سنو�ت �خلربة �مللئمة  �إلى خدمات  ��ستك�ساف �ل�سبل لجتذ�ب مهنيني قانونيني يتمتعون بخربة عالية 
�ملحامون قبل �ن�سمامهم �إلى �لنيابة و�أخذها يف �لعتبار عند حتديد �سلم �لرو�تب للو�فدين �جلدد على خدمات �لنيابة.

• تعزيز ودعم �لتحاق وكلء �لنيابة برب�مج �لتعليم �لعايل �ملتخ�س�سة.	

• �إدخال �أطر وعمليات جديدة حلفظ �ل�سجلت يف برنامج »ميز�ن 2« لتمكني �حل�سول على بيانات قطاع �لعد�لة و�لأمن، �لتي جرى نقا�سها �أعله، 	
من �أجل تي�سري عمليات �إد�رة �لأد�ء و�سياغة �ل�سيا�سات. �أثناء �لقيام بذلك، ميكن �أن ت�ستفيد �لنيابة �لعامة من م�ساهمات خرب�ء �إقليميني �أو دوليني 

عملو� يف �ل�سابق على بناء مثل هذه �لنظم يف وليات ق�سائية �أخرى.

• ��ستخد�م برنامج »ميز�ن 2« ل�ستخر�ج  بيانات متنوعة فيما يخ�س مكاتب �لنيابة، مبا يف ذلك �لقر�ر�ت �ملتخذة يف مرحلة ما قبل �لتهام، �أو حالت 	
وقف �لدعوى، �أو �لأو�مر �لق�سائية، �أو حالت رد �ملحكمة للدعوى، �أو �لإطار �لزمني �مل�ستغرق لإ�سد�ر لئحة �لتهام، �أو عدد �لق�سايا �لتي ت�سل �إلى 

�ملحاكمة، و�لإقر�ر�ت بالذنب، و�لأحكام و�لعقوبات �ل�سادرة، �أو �أ�سباب عدم �ل�سري يف �لق�سايا.

• ت�سنيف �لبيانات �خلا�سة بق�ساء �لأحد�ث و�إدر�ج بيانات بخ�سو�س مربر�ت �حتجاز �لأحد�ث، وح�سور �أحد �لو�لدين �أو �لو�سي �لقانوين �أثناء 	
�لتحقيق، وقر�ر�ت �لتهام، و�لإقر�ر�ت بالذنب، و�لأحكام و�لعقوبات �ل�سادرة.

• ت�سنيف �لبيانات حول ق�سايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي و�إدر�ج بيانات بخ�سو�س عدد �لق�سايا �لتي ي�سرتك فيها وكلء �لنيابة يف مرحلة 	
�لتحقيق، وعدد �لق�سايا �لتي حتال �إلى �لنيابة، و�لقر�ر�ت باإغلق ملفات �لنيابة �ملتعلقة بالعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي، وبيانات بخ�سو�س 
�لق�سايا �لتي تخ�سع �ل�سحايا فيها �إلى "�أو�مر حماية"، وعدد �لق�سايا �لتي حتل بالطرق غري �لر�سمية، و�لتهامات، و�لإقر�ر�ت بالذنب، و�لأحكام 
و�لعقوبات �ل�سادرة، وعدد �لق�سايا �لتي تطالب فيها �لنيابة بتعوي�سات جز�ئية ل�سالح �ل�سحايا، وعدد �لق�سايا �لتي متنح فيها تعوي�سات جز�ئية 

لل�سحايا ومقد�رها.

جمل�س الق�شاء الأعلى
• �لأخذ بالعتبار �لرقم �ملنخف�س ن�سبيًا لعدد �لق�ساة لكل 100,000 ن�سمة عند مر�جعة ��سرت�تيجيات قطاع �لعد�لة �حلالية و�سياغة �ل�سرت�تيجيات 	

�مل�ستقبلية، �سعيًا لتوظيف ق�ساة �إ�سافيني وخا�سة يف حماكم �لدرجة �لأولى �حلقوقية و�جلز�ئية وق�سايا �ل�ستئناف �جلز�ئية.

• تطوير وتنفيذ ��سرت�تيجية للتنوع يف �لتوظيف �لق�سائي و��ستبقاء �لعاملني من �أجل تقوية م�ساركة �لفئات �ملنقو�سة �لتمثيل، مبن فيهم �لن�ساء.	

• ��ستك�ساف �ل�سبل لجتذ�ب مهنيني قانونيني يتمتعون بخربة عالية �إلى �لق�ساء.	

• تعزيز ودعم �لتحاق �لق�ساة برب�مج �لتعليم �لعايل �ملتخ�س�سة.	

• ت�سجيل عدد �سنو�ت �خلربة �مللئمة �لتي يتمتع بها �لق�ساة �ملكلفون قبل �ن�سمامهم �إلى �لق�ساء.	

• �لبناء على �أف�سل �ملمار�سات �لدولية يف ت�سخي�س �أ�سباب تر�كم �لق�سايا وتاأخريها، وتطوير نظام لتحديد �ملرحلة �لتي يحدث فيها �لتاأخري يف م�سار 	
�لق�سية، و�لو�سائل �للزمة لتحديد �لأ�سباب �لرئي�سة للتاأخري.
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• جمع بيانات �إ�سافية على �لنحو �لذي حتدده هذه �ملر�جعة من خلل تكييف ��ستخد�م �لنظام �لإلكرتوين لإد�رة �لق�سايا »ميز�ن 2«.	

• و�سع وحفظ �سجلت حول �لوقت �لذي ت�ستغرقه معاملة �لق�سايا يف كل مرحلة حمددة من �سري �لق�سية وكذلك �لوقت �لذي يتخذه م�سار �لق�سية بالكامل.	

• �إلى �أن يتم و�سع هذه �ل�سجلت، يو�سى باإجر�ء مر�جعة لعدد من �لعينات �لع�سو�ئية مللفات �لق�سايا، وخا�سة �أنو�ع �لق�سايا �لتي يزد�د تر�كمها، 	
وح�ساب �لوقت �لذي ت�ستغرقه معاجلة هذه �لق�سايا. ميكن مقارنة �لأرقام �لتي يتم جمعها بني �ملحاكم وقيا�سها مقابل �لأرقام �ملتاحة يف قو�عد 
�أو  �أنو�ع �لق�سايا، مثل �جلنايات �خلطرية  �أن �ملقارنات �لدولية لبع�س  �أنو�ع مماثلة من �لق�سايا. ومن �ملهم ملحظة  �لبيانات �لدولية بخ�سو�س 
نز�عات �لف�سل �لتع�سفي من �لعمل، ميكن �أن تكون مفيدة �أكرث مما ميكن �أن تكون عليه مقارنة �أنو�ع �أخرى من �لق�سايا مثل ق�سايا �لحتيال �ملعقدة.7

• مر�عاة ��ستخد�م معدلت �حلب�س �لحتياطي كموؤ�سر بديل للدللة على �لتاأخري�ت يف �لق�سايا �جلز�ئية، ولكن من �ملهم حتديد يف �أي مرحلة من 	
مر�حل �لتقا�سي  يحدث �لتاأخري، �إذ �أن معدلت �حلب�س �لحتياطي تعك�س عمل �ل�سرطة و�لنيابة و�ملحاماة، �إلى جانب عمل �ملحاكم.

• تركيز مبادر�ت بناء �لقدر�ت للجهاز �لق�سائي على �أنو�ع �لق�سايا �لتي ل ينجح �جلهاز �لق�سائي يف مو�كبتها.	

• مر�عاة بناء �آليات بديلة حلل �لنز�عات من �أجل حتويل �أنو�ع معينة من �لق�سايا بعيدً� عن �ملحاكم، وذلك كو�سيلة لتمكني �لق�ساء من �لتعامل مع 	
�لق�سايا �ملرت�كمة بالقدر �لكايف.

تنفيذ الأحكام
• زيادة عدد ماأموري �لتنفيذ يف �ل�سفة �لغربية ب�سكل عاجل حاملا ي�سمح �لو�سع بذلك.	

• معاجلة م�سائل �ملو��سلت و�لحتياجات �لأخرى ملاأموري �لتنفيذ.	

• حت�سني ت�سنيف �لبيانات يف ق�سايا �لتنفيذ ح�سب �أنو�ع �لق�سايا، مبا ي�سمل �لف�سل بني ق�سايا �ملحاكم �لنظامية و�ملحاكم �ل�سرعية، ومزيدً� من 	
�لت�سنيف لق�سايا �حلب�س.

• �إجر�ء توثيق تف�سيلي مل�سببات �لتاأخري يف �لتنفيذ، مبا يف ذلك �أية تاأثري�ت للقيود �لإ�سر�ئيلية على تنقل ماأموري �لتنفيذ وقدرتهم على �لو�سول �إلى �ملناطق.	

• حت�سني �إجر�ء�ت تنفيذ �لأحكام �لق�سائية و�سبل تتّبعها. ميكن حت�سني �ل�ستفادة من برنامج »ميز�ن 2« يف هذ� �خل�سو�س.	

الرقابة الق�شائية
• مر�جعة مدى قدرة د�ئرة �لتفتي�س �لق�سائي على �أد�ء مهامها بهدف متتني قدر�تها عند �للزوم. يجب �أن حتدد هذه �ملر�جعة، من بني جملة �أمور 	

�أخرى، ما �إذ� كانت ح�سانة ق�ساة �ملحكمة �لعليا من �لتفتي�س متتثل للمعايري �لدولية و�لإقليمية �أم ل.

• �إن�ساء �ل�سجلت �لإ�سافية �لتالية و�حلفاظ عليها و�لتاأكد من �أنها تتاح للجمهور �لعام بانتظام: �لطبيعة �خلا�سة لل�سكاوى �ملقدمة �سد �لق�ساة، 	
وطبيعة �أي �سوء �سلوك يتم حتديده ومدى خطورته، ومعنى م�سطلح "عدم �لخت�سا�س" حلفظ �ل�سكاوى، و�لإجر�ء�ت �لتاأديبية �ملتخذة، وعدد 
�لق�ساة �لذين خ�سعو� للتفتي�س، وطبيعة زيار�ت �لتفتي�س، و�لإجر�ء�ت �لتي مت �لتقيد بها، و�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها، وعدد �ملر�ت �لتي تنحى 

فيها كل قا�ٍس عن �لنظر يف �لق�سايا نتيجة ت�سارب �مل�سالح.

• معاجلة �أية مو�طن �سعف جوهرية �أو �إجر�ئية يف وظائف د�ئرة �لتفتي�س ميكن �أن تظهر عند توفر بيانات �أكرث �كتماًل.	

املحاكم ال�شرعية
• زيادة عدد �لق�ساة ووكلء �لنيابة و�لكتبة يف �ملحاكم �ل�سرعية با�سطر�د، كلما �سمحت �ملو�رد بذلك.	

• تطوير وتنفيذ ��سرت�تيجية للتنوع تكفل ت�سحيح �لختلل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي بني �لق�ساة وموظفي �ملحاكم عند توظيف عاملني جدد. يجب 	
�أن تاأخذ هذه �ل�سرت�تيجية بالعتبار �حلاجة لبناء قدر�ت �ملحاميات �لن�ساء �لعاملت يف نظام �ملحاكم �ل�سرعية ل�سمان قدرتهن على �لتناف�س على 

�لوظائف يف �سلك �لق�ساء على قدم �مل�ساو�ة مع �لرجال.

"7  ملزيد من �ملعلومات حول تدقيق �لق�سايا، يرجى مر�جعة: World Bank، Justice Sector Assessments: A Handbook، على �ملوقع:
.)2013/5/3( http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JSAHandbookWebEdition_1.pdf 
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• حت�سني �لو�سول �إلى بيانات �لعد�لة، وجمع �لبيانات عن: �أ�سباب رد �لدعاوى، وعدد �ملتقا�سني �لذين يطلبون �إعفاًء من ر�سوم �ملحكمة، وعدد طلبات 	
�لدعم �لقانوين �لتي قدمت وتلك �لتي ��ستجيب لها، وعدد مر�ت مثول �ملحامني �لذين يقدمون �لدعم �لقانوين يف �ملحاكم.

• جمع �لبيانات عن �لأحكام �ل�سادرة عن �لق�ساة �ل�سرعيني فيما يتعلق بحقوق �لن�ساء و�لأطفال.	

• �إعادة ت�سنيف بع�س �ملعاملت �لتي ل تتعلق بالدعاوى حتت ت�سنيف ق�سايا غري متنازع عليها حتى ميكن �لتعبري بدقة �أكرب عن عبء �لق�سايا �لثقيل 	
�لذي يقع على كاهل �ملحاكم �ل�سرعية.

• در��سة �لتكاليف و�لفو�ئد �لتي ميكن �أن ترتتب على �إن�ساء نظام لكاتب عدل عام يف �ملحاكم �ل�سرعية كو�سيلة لتقلي�س ن�سبة من �أعباء �لعمل �لتي 	
يتحملها �لق�ساء �ل�سرعي.

• حتديد نوع �لق�سايا �لتي تت�سبب بتز�يد �لرت�كم، وت�سميم وتنفيذ مبادر�ت موجهة لتطوير �لقدر�ت ترمي �إلى متكني �لق�ساة من تقلي�س �ملتبقي 	
من �لق�سايا �ملرت�كمة.8

املحاكم الع�شكرية
• مر�جعة و�إ�سلح �لإطار �لت�سريعي �خلا�س بالق�ساء �لع�سكري و�لأجهزة �لأمنية.	

• �لتوقف عن حماكمة �ملدنيني �أمام �ملحاكم �لع�سكرية، و�لت�سديد على حتديد �خت�سا�س �ملحاكم �لع�سكرية باجلر�ئم ذ�ت �لطبيعة �لع�سكرية �لتي 	
ترتكبها كو�در ع�سكرية.9

• ت�سجيل �ملعلومات عن �حلالة �ملدنية/�لع�سكرية جلميع �ملدعى عليهم وموقع و�سياق �جلر�ئم �ملرتكبة. من �ساأن ذلك �أن يلقي �ل�سوء على ما �إذ� كانت 	
�جلرمية ذ�ت طبيعة ع�سكرية �أو مدنية.

• توفري �لفر�س لكو�در �ملحاكم �لع�سكرية ملو��سلة �لدر��سة، ورفع �ملتطلبات �لتعليمية يف �لوظائف �مل�ستقبلية.	

• �تخاذ خطو�ت لت�سحيح �لختلل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي يف نظام �ملحاكم �لع�سكرية، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق �سيا�سات �لتمييز �لإيجابي.	

• جمع ون�سر معلومات عن �أنو�ع �لق�سايا �لتي تنظر فيها �ملحاكم �لع�سكرية، و�لأحكام �ل�سادرة عنها، وما �إذ� مت تنفيذ �لأحكام.	

• ت�سجيل ون�سر بيانات تو�سح كيف متت متابعة �ل�سكاوى، وما �إذ� مت �لتحقيق فيها و�إحالتها �إلى �لنيابة �جلز�ئية، وماذ� كانت �لنتيجة.	

• جمع ون�سر معلومات عن �أي عفو ي�سدر ل�سالح جناة ع�سكريني.	

نقابة املحامني الفل�شطينيني
• الحتفاظ ب�شجالت عن ميزان النوع الجتماعي يف اأو�شاط الوافدين اجلدد على املهنة )اأو ت�شنيف ال�شجالت احلالية ح�شب العمر واجلن�س(.	

• للن�ساء يف جميع 	 �إذ� كان هناك متثيل كاٍف  �لآن، وما  �لعمل �حلقوقي  �للتي ميار�سن  ن�سبة  �أجل حتديد  �مل�سجلت من  للمحاميات  �إجر�ء م�سح 
جمالت �حلقوق، وخا�سة يف جمال �لقانون �جلز�ئي حيث ميكن �أن تتوقف �إمكانية �لو�سول �إلى �لعد�لة على وجود حمامية �أنثى.

• جمع �ملعلومات عن عدد �ملحامني �مل�سجلني �لذين يعملون بدو�م كامل �أو ما يكافئه، وفتح حو�ر مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم وكليات �حلقوق ل�سمان �أن 	
يكون عدد �ملحامني �جلدد قيد �لتعليم و�لتدريب منا�سبًا للحتياجات �حلالية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

• جمع بيانات عن عدد �ساعات �لتطوير �ملهني �مل�ستمر �لتي تقدم يف كل �سنة. يجب ت�سنيف هذه �لبيانات ح�سب �ملحافظة و�جلن�س و�سنو�ت �خلربة.	

• جمع بيانات عن عدد �لق�سايا �لتي يتم توكيل �ملحامني فيها دون مقابل يف كل �سنة، و�لعدد �لتقديري لل�ساعات �لتي يبذلونها يف ذلك، و�إلى ما �نتهت 	
هذه �لق�سايا.

• تو�سيح ون�سر �لآلية �ملتاحة لتقدمي �سكاوى �سد �ملحامني، و�سمان �أن يتم �لتحقيق يف هذه �حلالت على �لنحو �ل�سليم، و�لتوجه �إلى �تخاذ �لإجر�ء�ت 	
�لتاأديبية و�لقر�ر�ت �لقانونية �لأخرى ح�سب �لقت�ساء.

8  كما �سبقت �لإ�سارة، لي�س من �لو��سح ما هي ن�سبة �لق�سايا �ملرت�كمة من بني �لق�سايا �لقدمية �لتي ل تز�ل مفتوحة وما هي ن�سبة تلك �لتي توجد حتت �إ�سر�ف ن�سط من �ملحكمة.
9  تن�س �ملادة 101 يف �لقانون �لأ�سا�سي )�ملعدل( ل�سنة 2003 على تقييد �خت�سا�س �لق�ساء �لع�سكري بال�سوؤون �لع�سكرية.
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مراجعة لبيانات قطاع العدالة واألمن الفلسطيني

1. مقدمة

يوفر قطاع �سيادة �لقانون �لفاعل �آلية حيوية تتيح للأفر�د و�ملجتمعات �ملهددة و�مل�ستبعدة �أن تد�فع عن حقوقها و�أن ت�سعى �إلى حتقيقها. ف�سًل عن ذلك، 
تتيح موؤ�س�سات قطاع �لعد�لة و�لأمن �مل�ساءلة وحتول دون �إ�ساءة ��ستخد�م �ل�سلطة، كما وتكفل �أن يح�سل �لفقر�ء على �خلدمات �لتي من حقهم. وعلى 
�لتمييز دومنا  �إ�ساءة �ملعاملة دون ر�دع، و�أن ميار�س  باأن ت�ستمر  �أن ت�سمح  �لفاعلية و�لتي تعاين من �لق�سور  �إلى  �لعك�س، ميكن لنظم �لعد�لة �ملفتقرة 
اأي اعرتا�س، واأن يالم ال�شحايا على اأفعال اجلناة. كما اأن عدم ال�شتقرار وعدم القدرة على التنبوؤ بن�شاط قطاع العدالة والأمن يعّوق النمو والتطوير 

�لقت�سادي. لهذه �لأ�سباب، ي�سع جمتمع �لتنمية قدرً� كبريً� من �لرتكيز على �إ�سلح وتقوية موؤ�س�سات قطاع �لعد�لة و�لأمن حول �لعامل.

مع ذلك، يظهر من جتارب بلد�ن عديدة �أن حتقيق �لإ�سلح قلما يكون �أمرً� و��سح �ملعامل. فينبغي بناء تو�فق يف �لآر�ء، وتوفري �إر�دة �سيا�سية، وحتييد 
�ملف�سدين. ويف �لوقت ذ�ته، ينبغي حتديد �مل�سكلت وترتيبها ح�سب �لأولوية، وجتريب �حللول �ملمكنة، ومر�قبة �لتقدم ومر�جعته. ويكمن قدر كبري من 
�لتحدي يف توفري �ملعلومات �للزمة من �أجل حتديد م�سكلت قطاع �لعد�لة و�لأمن بدقة ومر�قبة فاعلية بر�مج تعزيز �سيادة �لقانون. ميكن للمعلومات 
�لنوعية، مثل �لدر��سات �لنوعية و�لقو�نني و�ملقابلت مع ذوي �لطلع و�مل�ساهد�ت، �أن تتيح �حل�سول على �سورة مهمة. وبالقدر ذ�ته، هناك دور مهم 
للمعلومات �لتي تت�سم بقدر �أكرب من �لطابع �لكمي، ومن بينها در��سات �لت�سور�ت و�لجتاهات لدى �جلمهور �لعام. �إل �أن �أغلب �ملعلومات �للزمة لتوجيه 

بر�مج تعزيز �سيادة �لقانون ل ميكن توفريها �إل من خلل قيام كل موؤ�س�سة فردية يف قطاع �لعد�لة و�لأمن باإن�ساء وحفظ �سجلت لعملياتها.

�إن �إن�ساء وحفظ �سجلت دقيقة قادرة على �إنتاج �إح�ساء�ت م�سنفة ميكن �أن يكون �أ�سعب مما يبدو للوهلة �لأولى. فالتقارير تكون يف �لعادة مبعرثة بني 
خمتلف طو�قم �لعمل و�ملكاتب، وحتى د�خل �ملوؤ�س�سة �لو�حدة كثريً� ما توجد تباينات يف كيفية ت�سنيف �ملعلومات وح�سابها. وتت�سح هذه �لتباينات فقط 

عند حماولة �إجر�ء حتليل، وبالتايل يكون من �ل�سروري يف بع�س �لأحيان جمع �ل�سجلت عدة مر�ت قبل �أن يكون بالإمكان �ل�ستفادة منها.

يعر�س هذ� �لتقرير �ملحاولة �لأولى بو��سطة �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني لإجر�ء مر�جعة �ساملة لل�سجلت �لتي حتتفظ بها حاليًا �سبع موؤ�س�سات 
من قطاع �سيادة �لقانون، هي: وز�رة �لعدل، و�ل�سرطة �لفل�سطينية، ومكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة، وجمل�س �لق�ساء �لأعلى، و�ملحاكم �ل�سرعية، 
و�ملحاكم �لع�سكرية، ونقابة �ملحامني �لفل�سطينيني. عمل �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني، و�سمن تعاون وثيق مع كل من هذه �ملوؤ�س�سات ومب�ساهمة 
من خرب�ء م�ستقلني، ل�ستخد�م �ل�سجلت �لتي جتمعها هذه �ملوؤ�س�سات من �أجل بناء قو�عد �لبيانات �لتي تعطي معلومات مف�سلة عن قطاع �سيادة �لقانون 
�لفل�سطيني. ويف قطاع غزة، ولعدة �أ�سباب، مل يكن بالإمكان ��ستيفاء �ل�سجلت �لتي يتم جمعها. لذ� فاإن �لرتكيز �لأكرب يف هذ� �لتقرير ين�سب على 
�ل�سفة �لغربية. ومع ذلك، يعر�س �مللحق رقم )1( �لبيانات �لأولية �ملتاحة من غزة، و�لتي تقت�سر على بع�س �ملعلومات �لأ�سا�سية بخ�سو�س �ملحاكم 

ووكلء �لنيابة، و�لتي ميكن �لبناء عليها بقدر �أكرب يف در��سات م�ستقبلية.

ل تقل عن ذلك �أهميًة حقيقة �أن �لثغر�ت يف حفظ �ل�سجلت يف هذه �ملوؤ�س�سات �ل�سبع يتم حتديدها للمرة �لأولى. و�لآن ي�ستطيع �جلهاز �ملركزي للإح�ساء 
وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي �أن يعمل مع هذه �ملوؤ�س�سات، خلل �ل�سنو�ت �ملقبلة، مل�ساعدتها يف �أن تن�سئ وحتتفظ ب�سجلت جديدة ت�ستطيع �أن توفر 

بيانات �أخرى ت�ستد �حلاجة لها يف قطاع �لعد�لة و�لأمن.

و�لأمر �ملهم �أن هذه �ملبادرة، يف �ملح�سلة �لنهائية، �ستتيح للجمهور �لعام �لفل�سطيني �أن يفهم ب�سكل �أف�سل كيف تعمل موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن وما �إذ� 
كانت �جلهات �لفل�سطينية �ملكلفة بامل�سوؤولية تلبي �لتز�ماتها �لوطنية و�لدولية جتاه مو�طنيها. يتكون هذ� �لتقرير من ت�سعة �أق�سام. يعر�س �لق�سم �لثاين 
ملحظات خمت�سرة عن منهجية �لعمل، وُين�سح �لقر�ء باأن يقومو� بقر�ءتها بعناية. ويتم عر�س �لتو�سيات �سمن كل ق�سم، مع �لتنويه �إلى �أن �لعديد 
من �لتو�سيات تتعلق ب�سد �لثغر�ت يف �لبيانات �لتي مت حتديدها خلل هذ� �مل�سح �لأويل. ويخطط �جلهاز �ملركزي للإح�ساء، بدعم من برنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي، �أن ي�ستمر يف م�ساعدة موؤ�س�سات قطاع �لعد�لة و�لأمن يف �سد هذه �لثغر�ت على مدى �ل�سنو�ت �ملقبلة، بحيث يكون من �ملمكن جمع قاعدة 
�أو�سع من �لبيانات يف �مل�سوح �للحقة. وهناك تو�سيات �أخرى ت�ستند �إلى حتليل �لبيانات �ملجمعة، وتخ�س م�سائل جوهرية متعلقة بعمل �ملوؤ�س�سات حتتاج 
�إلى مزيد من �لهتمام. مع ذلك، فاإنه يتوقع �أن يو�جه تنفيذ بع�س هذه �لتو�سيات قيودً� ب�سبب عو�مل �لزدو�جية وغريها من �لعو�مل �ملتعلقة با�ستمر�ر 

�لحتلل و�لأزمة �ملالية �ملتو��سلة �لتي تعاين منها �ل�سلطة �لفل�سطينية.
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2. منهجية المسح

ياأتي هذ� �لتقرير تتويجًا لعمل با�سره �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني يف �أو�خر �سنة 2011، عندما دخل �جلهاز �ملركزي للإح�ساء وبرنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي يف �تفاقية للعمل مع موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن يف �ل�سفة �لغربية وغزة من �أجل جمع �لبيانات �ملتاحة لديها. وحتى يتم �حل�سول على 
بيانات ل�سنة كاملة، �تخذ قر�ر باعتبار �أن �ل�سنة �ملرجعية ينبغي �أن تكون �سنة 2011، وبالتايل فاإن كل �لبيانات �لتي مت جمعها يف هذ� �لتقرير تخ�س �سنة 
2011. ومبا �أن هذ� �مل�سح لبيانات موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن هو �أول مد�خلة للجهاز �ملركزي للإح�ساء يف قطاعي �لعد�لة و�لأمن، فقد كانت هناك حاجة 
لعدة �أ�سهر من �لعمل �لتح�سريي �سمن �سر�كة مع �ملوؤ�س�سات. وتكونت عملية م�سح �لبيانات من عدة مر�حل �أولية: �لتعبئة و�لت�سميم، وجمع �لبيانات، 

و�لتحليل وتف�سري �لنتائج، و�إعد�د �لتقرير.

التعبئة والت�شميم
يف �أو�خر �سنة 2011، تو�سل برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي و�جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني �إلى �تفاق لإجر�ء م�سح للبيانات �لتي حتتفظ بها 
موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن، و��سرتكا معًا يف و�سع خطة للتنفيذ. �أن�ساأ �جلهاز �ملركزي للإح�ساء جلنة فنية تتاألف من خرب�ء قانونيني، وخرب�ء يف �ملعاينة 
وت�سميم قو�عد �لبيانات. وعملت هذه �للجنة �لفنية معًا على و�سع موؤ�سر�ت عامة مقرتحة للبيانات عرب موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن. وحّدد �جلهاز �ملركزي 
للإح�ساء موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن �لتي تعترب م�سادر حمتملة للبيانات، و�أن�ساأ فريق عمل �سمل كًل من وز�رة �لعدل، و�ل�سرطة �لفل�سطينية، ومكتب 
�ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة، وجمل�س �لق�ساء �لأعلى، ونقابة �ملحامني �لفل�سطينيني. كما ي�ّسر جمل�س �لق�ساء �لأعلى م�ساركة �ملحاكم �ل�سرعية و�ملحاكم 

�لع�سكرية.

بناًء على م�ساهمات �مل�ساركني يف فريق �لعمل، �أعد �جلهاز �ملركزي للإح�ساء م�سودة قائمة كاملة باملوؤ�سر�ت �لتي ت�ستهدف  جميع �ملوؤ�س�سات. ثم دعا 
جمموعة و��سعة من �جلهات �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين لتقدمي ملحظاتهم على م�سودة �ملوؤ�سر�ت يف عدد من ور�س �لعمل �لت�ساركية.10 وقد 
مت حتديد 32 موؤ�سرً� نهائيًا من بني قائمة طويلة من �ملوؤ�سر�ت �ملحتملة، مبا يتما�سى مع �ملوؤ�سر�ت �لدولية، وذلك من �أجل �لتمكن من �إجر�ء مقارنات 
مبا�سرة. ومن �أجل �سبط ومتابعة خطة جمع �لبيانات، فقد تو��سلت �لجتماعات �ل�سهرية �لتي جتمع  ممثلي موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن معًا ب�سكل منتظم 
على مد�ر عملية جمع �لبيانات. وقدم �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لتدريب �إلى 13 باحثًا وباحثة ميد�نية مت توكيلهم بدعم موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن يف 

تف�سري �ملوؤ�سر�ت ودعم عملية جمع �لبيانات.

جمع البيانات ومعاجلتها
�أ�سهر. وقام بها طاقم عمل  �لعملية حو�يل ثمانية  2012، و��ستغرقت  �أيار/مايو  �لبيانات يف  �لفل�سطيني عملية جمع  با�سر �جلهاز �ملركزي للإح�ساء 

�ملوؤ�س�سات ذ�تها، بدعم وم�سورة من �لباحثات و�لباحثني �مليد�نيني �لثلث ع�سرة، و�لذين قامو� بدعم عملية جمع �لبيانات ومر�قبتها ح�سب �حلاجة.

�أن  �أو معلومات ذ�ت طبيعة �سرية. ومبا  �أية تف�سيلت  وما �أن مت جمع �لبيانات، قام �جلهاز �ملركزي للإح�ساء بتجميعها وتنظيفها، وعمل على حفظ 
�جلهاز كان يفتقر �إلى �خلربة �لد�خلية يف قطاعي �لعد�لة و�لأمن، فقد قام بن�سر �إعلن للتعاقد مع �سركة ��ست�سار�ت قانونية لتحليل �لبيانات و�إعد�د 
على  تعديلت  �أجريت  ثم  �ملعنية،  و�لأمن  �لعد�لة  وموؤ�س�سات  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  مع  بامل�سودة  �لت�سارك  ثم مت  �لتقرير.  �لأولى من  �مل�سودة 
امل�شودتني الثانية والثالثة. ومع التقدم يف عملية كتابة التقرير، ن�شاأت نقاط كانت بحاجة اإلى تف�شيل، ومت توجيهها من جديد اإلى املوؤ�ش�شات واجلهاز 

�ملركزي للإح�ساء من �أجل ��ستي�ساحها ب�سكل نهائي. بالتايل، �إن هذ� �لتقرير �لأول ياأتي ثمرة عملية تعاونية ��ستغرقت بع�س �لوقت.

10  بالإ�سافة �إلى موؤ�س�سات �سيادة �لقانون �ملختلفة، ت�سمن �مل�ساركون وز�رة �لعدل، ووز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية ومركز د�ر �لأمل لتاأهيل �لأحد�ث، ووز�رة �سوؤون �ملر�أة، ووز�رة �ملالية، ووز�رة �ل�سحة، ووز�رة �سوؤون �لأ�سرى و�لأ�سرى �ملحررين، 
ووز�رة �لتخطيط، ووز�رة �لعمل، ووز�رة �لأ�سغال �لعامة، ووز�رة �لنقل، ووز�رة �ل�سياحة، وبلديات ر�م �هلل وبيت حلم و�أريحا وقلقيلية، وموؤ�س�سة �حلق – �لقانون من �أجل �لإن�سان، و�لئتلف من �أجل �لنز�هة و�مل�ساءلة )�أمان(، وجامعة 

بريزيت، وجامعة �لنجاح.
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حدود امل�شح
مت بذل كل جهد ممكن من �أجل �سم موؤ�س�سات قطاع غزة �إلى عملية جمع �لبيانات. وز�ر �جلهاز �ملركزي للإح�ساء موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن يف غزة 
ون�سق معها، مبا يف ذلك وز�رة �لعدل، وجمل�س �لق�ساء �لأعلى، ومكتب �ملدعي �لعام، و�ل�سرطة. �إل �أنه وجدت بع�س �حل�سا�سية فيما يتعلق بدو�فع جمع 
�لبيانات يف �مل�سروع.11 ومت ��ستلم قدر حمدود من �لبيانات من غزة، ولكن عدم �كتمالها دفع �جلهاز �ملركزي للإح�ساء وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 
لقت�سار هذ� �لتقرير �لقتتاحي على �ل�سفة �لغربية. مع ذلك، يتم عر�س بع�س �لبيانات يف �مللحق رقم 1، ومن �ملاأمول �أن يتم حتقيق تقدم يف �سمان 

م�ساركة غزة �لكاملة يف �ل�سنو�ت �للحقة.

ينبغي �لتنويه من �لبد�ية �أنه ل ميكن �عتبار �أي م�سدر للبيانات موثوقًا بالكامل. فقد يتم ت�سجيل �لأرقام ب�سكل غري دقيق يف حمطات عديدة من عملية 
جمع �لبيانات �أو �إدخالها �إلى �حلا�سوب. علوة على ذلك، عندما يدرك �لنا�س �أن �لإح�سائيات �لتي يجري جمعها ميكن �أن ت�ستخدم لإعطاء تقييم �سلبي 

للأد�ء، فقد ي�سعرون بد�فع للتلعب �أو �لعبث بالأرقام، وهذه �لظاهرة ميكن ملحظتها يف �لعديد من �لبلد�ن حول �لعامل.

لذلك، ومع �أنه مت بذل كل جهد ممكن ل�سمان دقة �لأرقام �ملعرو�سة هنا، �إل �أنه ل ميكن �سمان �أن تكون كل قو�عد �لبيانات موثوقة ب�سكل مطلق. لذ� 
ُين�سح م�ستخدمو هذه �لبيانات باأن ي�ستخدمو� هذ� �لتقرير جنبًا �إلى جنب مع م�سادر للمعلومات �مل�ساندة، مثل �مل�سوح و�ملقابلت و�ملجموعات �لبوؤرية 
حيثما �أمكن. وقد يكون مفيدً� يف هذ� �خل�سو�س، �لرجوع �إلى م�سح م�ستوى �إدر�ك �جلمهور �لفل�سطيني حول موؤ�س�س�سات �لعد�لة و�لأمن �لفل�سطينية، 
و�لذي مت تنفيذه بتكليف من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي/برنامج م�ساعدة �ل�سعب �لفل�سطيني يف �سنة 2011 يف �إطار برنامج �سيادة �لقانون و�لو�سول 

�إلى �لعد�لة يف �لأر�س �لفل�سطينية �ملحتلة.12 ويجري هنا �أي�سًا عر�س بع�س نتائج ذلك �مل�سح.

احل�شابات ال�شكانية
ت�سري �إح�ساء�ت �ل�سكان �لتي ي�سدرها �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني �إلى �أن جمموع �سكان �ل�سفة �لغربية ل�سنة 2011 بلغ 2,580,168 ن�سمة. 
ولكن 2,338,359 ن�سمة فقط يعي�سون حتت �لولية �لق�سائية لنظام �ملحاكم �لفل�سطينية، �إذ �أن 241,809 �أ�سخا�س ي�سكنون يف �ملنطقة "ج1" )�أجز�ء 
�لبالغ  �لغربية  �ل�سفة  �سكان  �أ�سا�س جمموع  ن�سمة على   100,000 لكل  �لق�ساة  ن�سبة  وقد مت ح�ساب   .)1967 �سنة  �إ�سر�ئيل يف  �أحلقتها  �لتي  �لقد�س 
2,338,359 ن�سمة، �أي با�ستثناء �سكان �لقد�س �لذين يقعون حتت �سيطرة �لأمر �لو�قع لل�سلطات �لإ�سر�ئيلية. هذ� مع عدم �مل�سا�س مبكانة �ملنطقة "ج1" 

باعتبار �إحلاقها باإ�سر�ئيل يعد فاقدً� لل�سرعية مبوجب �لقانون �لدويل. 

11  تعر�س �لباحث �مليد�ين �لأول �لذي بد�أ �لنقا�سات مع وز�رة �لد�خلية للعتقال و�حلجز و�ل�ستجو�ب ملدة يومني، �إلى �أن قام �جلهاز �ملركزي للإح�ساء بتو�سيح �لد�فع و�لغر�س من �مل�سروع، ومن ثم متكن من تاأمني �لإفر�ج عن ع�سو 
�لطاقم �ملحتجز.

.http://www.undp.ps/en/newsroom/publications.html :12  يرجى �لطلع على
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3. وزارة العدل الفلسطينية

�أن�سئت وز�رة �لعدل يف �سنة 13.1994 ومع �أن بع�س �جلو�نب يف �سلحيات �لوز�رة ل تز�ل غري و��سحة ب�سبب نق�س �لو�سوح يف �لإطار �لقانوين �لناظم 
لها، �إل �أنه ميكن �لقول باأن �سلحياتها تت�سمن �ملجالت �لتالية: تعزيز نظام �لعد�لة و�سمان �أن يكون قادرً� على حماية حقوق �لإن�سان وتوفري عد�لة تت�سم 
باجلودة ومي�سرة للجمهور �لعام )مع �إيلء �هتمام خا�س للفئات �ملهم�سة(، و�إعد�د م�ساريع �لت�سريعات �لأولية و�لثانوية ومر�جعتها، وتقدمي �ل�ست�سارة 
�لقانونية للحكومة، وقيادة عمليات �لتخطيط لقطاع �لعد�لة، وتقدمي �خلدمات �لعامة �ملتعلقة بالعد�لة )مثل �لإعلم �لعام، و�ل�سجلت �لعدلية، مبا يف 
ذلك �سهاد�ت عدم �ملحكومية وغريها من خدمات �ل�سهاد�ت(، و�عتماد �ملرتجمني و�ملحّكمني، و�لتعاون �لقانوين �لدويل بالتن�سيق مع �لوزر�ت �لأخرى 

ذ�ت �ل�سلة، وتن�سيق قطاع �لعد�لة مع �لنظر�ء �لإ�سر�ئيليني.14

قبل طرح �لبيانات �ملتوفرة عن عمل وز�رة �لعدل، من �ملهم �لبحث يف �لت�سور�ت �لعامة عن �أد�ء �لوز�رة. وقد كانت �لأد�ة �لأكرث ملءمًة لقيا�س ت�سور�ت 
�لعامة عن وز�رة �لعدل يف �سنة 2011 هي در��سة �أعدها برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي بعنو�ن "م�سح م�ستوى �إدر�ك �جلمهور �لفل�سطيني حول موؤ�س�سات 
و�أجريت على 6,710 �أ�سر فل�سطينية يف كل من �ل�سفة �لغربية وغزة. وتبني من �مل�سح �أن معرفة �جلمهور �لعام بدور وز�رة  �لعد�لة و�لأمن �لفل�سطينية"، 
�لعدل منخف�سة، حيث �أن 20.7% فقط من �مل�ساركني يعرفون ما هي وز�رة �لعدل وما تفعله. وفيما �أن �لوز�رة يف �لعادة تبدو �أقل ظهورً� باملقارنة مع 
موؤ�س�سات �لعد�لة �لأخرى �لتي تقدم خدمات عامة مبا�سرة بقدر �أكرب، فاإن هناك عو�مل �إ�سافية رمبا ت�ساهم يف هذه �لنتيجة �ملتدنية، ومن بينها ��ستمر�ر 

�جلدل بخ�سو�س بع�س جو�نب �لتفوي�س �لقانوين للوز�رة، وت�سكيل حركة حما�س لوز�رة عدل �أخرى يف مدينة غزة يف �سنة 2007.

�أظهر �مل�سح كذلك �أن وز�رة �لعدل تتمتع بثقة عالية من �جلمهور فيما يخ�س نز�هتها، وبالأخ�س قدرتها على �لدفاع عن ��ستقللية �لق�ساء )%37.6( 
للخطر  �ملعر�سة  �لفئات  حقوق  حماية  �سمان  على  �لوز�رة  قدرة  بخ�سو�س  �أقل  �لر�سى  م�ستوى  وكان   .)%37.3( �لعد�لة  قطاع  يف  �لإ�سلح  وقيادة 
)33.4%(، كما كان م�ستوى �لر�سا عن قدرة �لوز�رة على �لدفاع عن �ملو�طنني �سد �نتهاكات حقوق �لإن�سان �لتي ترتكبها �أطر�ف �إ�سر�ئيلية منخف�سًا 
ب�سكل خا�س على م�ستوى 27.5%. بل كان م�ستوى �لر�سا �أقل من ذلك بخ�سو�س �أد�ء �لوز�رة يف تقدمي �خلدمات �لعامة )مثل �سهاد�ت عدم �ملحكومية 
�لتي غالبًا ما يطلبها �أ�سحاب �لعمل عند �لتوظيف( �إذ بلغ 24.4% فقط، مما ي�سري �إلى �رتفاع �لطلب على هذه �خلدمات ووجود حاجة �سديدة للتوجه 
و�سيكون من �ملمكن معرفة كيف �ستنعك�س جهود �لوز�رة �ملكثفة لتح�سني خدمة �مل�ستهلكني على مدى �ل�سنة �ملا�سية من خلل  نحو "خدمة �مل�ستهلكني". 

نتائج �مل�سح ل�سنة 2012.

تظل قدر�ت جمع �لبيانات يف �لوز�رة متدنية عمومًا، ومل تتمكن �لوز�رة من �ل�ستمر�ر يف عملية جمع �لبيانات �إلى نهايتها. فثمة ق�سم كبري من �لبيانات 
يف  �أجري  �لذي  �لعدل  ووز�رة  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  بني  و�مل�سرتك  �ل�سامل  �لقدر�ت  تقييم  خلل  من  جمعها  مت  �لتقرير  هذ�  يف  تظهر  �لتي 
حزير�ن/يونيو 2011. وقد مت حتديث �لبيانات لحقًا لت�سمل �سنة 2011 باأكملها، ومت �لتحقق منها عرب جهود �إ�سافية جلمع �لبيانات قام بها طاقم 

�لوز�رة بالتعاون مع �جلهاز �ملركزي للإح�ساء وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي.

3-1 الك�ادر
�إن وجود عدد كاٍف من �ملوظفني �ملوؤهلني و�حلا�سلني على �لتعليم و�خلربة �ملنا�سبة د�خل وز�رة �لعدل �أمر ل غنى عنه لدعم و�حلفاظ على قدرتها على 

�أد�ء وظائفها �لقانونية و�لإد�رية �لأ�سا�سية. ي�ستعر�س �جلدولن 3-1-1 و3-1-2 �أدناه �لبيانات �ملتاحة.

13  تنبغي �لإ�سارة �إلى �ل�سطر�ب �لكبري �لذي تعر�ست له �لوز�رة ب�سبب نقل موقع مقرها �لرئي�سي من قطاع غزة �إلى ر�م �هلل يف �أعقاب فر�س حما�س �سيطرتها على �لقطاع يف �سنة 2006. فقد ��سطرت �لوز�رة لأن تعيد تاأ�سي�س نف�سها، 
بالعتماد على كو�در جديدة غري مدربة ومو�رد �أقل، حيث كانت تعمل قبل �سنة 2010 بالعتماد على 15% من موظفيها �حلاليني.

14  �إن قانون �ل�سلطة �لق�سائية )2002( يعوزه �لو�سوح يف عدة م�سائل، وقد ف�سلت كل �ملحاولت �لتي جرت بعد ذلك حلل هذه �لإ�سكالية من خلل تعديل �لقانون. على �سبيل �ملثال، مت �سن قانون �ل�سلطة �لق�سائية رقم 15 )2005(، ولكن 
�ملحكمة �لعليا �أعلنت عدم �سلحيته فيما بعد على �أ�سا�س �أنه يتعار�س مع �لقانون �لأ�سا�سي. ومت كذلك رف�س �سلحية �لقو�نني مبر�سوم �لتي �سدرت لحقًا، مثل �لقانون رقم 2 ل�سنة 2006 و�لذي �سعى لتعديل قانون �ل�سلطة �لق�سائية، 

وبالتايل فهي غري نافذة.
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النتائج الرئي�شة
• �سم طاقم وز�رة �لعدل يف �ل�سفة �لغربية 103 موظفني عاملني بوظائف كاملة �إلى جانب 32 موظفًا يعملون على عقود. ومع نهاية �سنة 2011، مت 	

حتويل 7 من �ملوظفني �لعاملني على عقود �إلى مو�قع عمل بوظيفة كاملة.15

• يوجد �أي�سًا 82 موظفًا �إ�سافيًا بوظائف كاملة يف غزة )با�ستثناء موظفي ديو�ن �لفتوى( ل يح�سرون �إلى مو�قع عملهم ب�سبب �لو�سع �ل�سيا�سي.	

• وظائف 	 و�أربعة يف  قانونية  وظائف  )�أربعة يف  �لغربية  �ل�سفة  يعملون يف  �لفتوى  ديو�ن  عامة يف  ثمانية موظفي خدمة  يوجد  �إلى ذلك،  بالإ�سافة 
�إد�رية(، �إلى جانب 25 موظفًا �آخر )10 يف وظائف قانونية و15 يف وظائف �إد�رية( يوجدون يف غزة ولكن ل يعملون ب�سبب �لو�سع �ل�سيا�سي. هوؤلء 
�ملوظفون ينف�سلون يف هذ� �مل�سح عن موظفي �خلدمة �لعامة يف وز�رة �لعدل نظرً� لأن ديو�ن �لفتوى يعمل ويد�ر ب�سكل منف�سل ب�سبب ��ستمر�ر 

�لرتباك �ملتعلق باخت�سا�سه وما �إذ� كان يتبع �إد�ريًا ملكتب �لرئي�س �أم ل.16

• فيما يتعلق بالتوزيع ح�سب �لنوع �لجتماعي، يلحظ �أن �لن�ساء ي�سكلن 37.8% من �لعاملني يف وز�رة �لعدل يف �ل�سفة �لغربية. و�لأمر �لإيجابي �أن 	
�لن�ساء ي�سكلن حو�يل ن�سف �ملوظفني �لقانونيني �لعاملني يف وظائف كاملة يف �لوز�رة.

• ينخف�س متثيل �لن�ساء ب�سكل بالغ يف جمالت �خلدمات و�لطاقم �لطبي. �إذ يلحظ �أنه ل توجد �مر�أة بني �ملوظفني �لطبيني �لت�سعة. هذ� �لأمر يثري 	
�لقلق نظرً� �إلى �لدور �ملحوري لهوؤلء �ملوظفني يف �إجر�ء فحو�س �لطب �ل�سرعي ل�سحايا �لغت�ساب و�لعتد�ء�ت �جلن�سية، وهم يف �لغالبية �لعظمى 
من �لن�ساء و�لأطفال. غري �أن وز�رة �لعدل �أدركت وجود هذه �مل�سكلة وتعمل على معاجلتها من خلل برنامج للطب �ل�سرعي، حيث ي�سم طاقم �لطب 

�ل�سرعي �جلديد و�خلا�سع للتدريب �أربع طبيبات من �أ�سل ثمانية.

• فيما يتعلق باخللفية �لتعليمية، فجدير ذكره �ن �لوز�رة قطعت خطو�ت متقدمة يف ذلك، حيث �أن 80.7% من موظفي وز�رة �لعدل حا�سلون على 	
تعليم �أعلى من �ل�سهادة �لثانوية، فيما �أن 69.6% يحملون درجة �لبكالوريو�س �أو �أعلى و�أن �لن�ساء ي�سكلن 50% من حملة �ملاج�ستري.

الت��شيات
• �أن تو��سل وز�رة �لعدل حتويل �لعاملني على عقود �إلى وظائف �خلدمة �ملدنية �لثابتة حيثما �أمكن، ل�سمان ��ستد�مة �لقدر�ت �لإ�سافية يف �ملو�رد 	

�لب�سرية �لتي تكت�سبها �لوز�رة من خلل �لعاملني على عقود.

• �أن يتم رفع عدد �ملحامني يف وز�رة �لعدل تدريجيًا لتمكني �لوز�رة من حت�سني �أد�ئها لتفوي�سها �لأ�سا�سي، مبا يف ذلك كونها �سلطة خمت�سة باإعد�د 	
م�ساريع قو�نني، �إلى جانب تطوير عمل �لوز�رة على �لنحو �ل�سليم عرب جميع وحد�تها ودو�ئرها �لفنية.

• �أن يتم رفع عدد �لطبيبات �لن�ساء يف جمال �لطب �ل�سرعي دومنا تاأخري.	

15  �أدى �نق�سام �ملو�رد �لب�سرية لوز�رة �لعدل بعد �سيطرة حما�س على غزة �إلى حدوث نق�س جلي يف كو�در �لوز�رة يف �ل�سفة �لغربية. وجرت معاجلة ذلك جزئيًا من خلل توفري �لدعم لتمكني �لوز�رة من �لتعاقد مع موظفني �إ�سافيني.
16  وفقًا للت�سريع �لذي �أن�سئ ديو�ن �لفتوى على �أ�سا�سه، يتبع �لديو�ن للرئي�س، �إل �أنه مت �تخاذ قر�ر�ت لحقة بو��سطة جمل�س �لوزر�ء تفيد باأن يكون تابعًا لوز�رة �لعدل.
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عر�س البيانات
اجلدول 3-1-1: طاقم وزارة العدل ح�شب اجلن�س وال��شع ال�ظيفي

املجم�ععق�د/ذك�رعق�د/اإناثثابتة/ذك�رثابتة/اإناثن�ع ال�ظيفة
17135641�إد�رية/مالية

14163639قانونية
1103519خدمات17

29-/-43تكنولوجيا �ملعلومات
9-/--/-9-/-طبية

218-/-412غري ذلك
40631121135�ملجموع ح�سب �جلن�س

10332135املجم�ع
جمموع �ملوظفات �لإناث: 51. وجمموع �ملوظفني �لذكور: 84.

اجلدول 3-1-2: ت�زيع طاقم وزارة العدل ح�شب الفئة املهنية واأعلى م�ؤهل علمي واجلن�س

املجم�عدكت�راهماج�شتريبكال�ري��سدبل�مثان�يدون الثان�ين�ع ال�ظيفة
ذكور�إناثذكور�إناثذكور�إناثذكور�إناثذكور�إناثذكور�إناث

140-/-317371233-/--/-�إد�رية
139-/-111665-/--/--/--/--/--/-قانونية

19-/--/--/--/-011-/--/--/-314خدمات
9-/--/-1-/-11231-/--/--/-تكنولوجيا �ملعلومات

16-/--/--/--/-3110-/-2-/--/--/-طبية
12-/--/--/--/-56-/--/-1-/--/--/-غري ذلك

2-/-3143587284699�ملجموع ح�سب �جلن�س
1781574182135املجم�ع

3-2 ال�ظائف الأ�شا�شية
�إن قيا�س خمرجات وز�رة �لعدل من خلل بيانات يتخلله حتٍد كبري، خا�سًة و�أن �لعديد من �أن�سطتها �لرئي�سة ل ميكن �لتعبري عنها ب�سهولة يف �سورة �أرقام. 

يعر�س هذ� �جلزء من �لتقرير بيانات عن بع�س �ملجالت �لرئي�سة لعمل �لوز�رة، مبا يف ذلك:

• دورها ك�سلطة خمت�سة باإعد�د م�ساريع للت�سريعات.18	

• توفري معلومات للجمهور �لعام عن عمل �لوز�رة وقطاع �لعد�لة ككل.	

• تلقي ومعاجلة �سكاوى �جلمهور �لعام �ملتعلقة بق�سايا �لعدل وحقوق �لإن�سان.	

• تقدمي جمموعة من �خلدمات �لعامة فيما يتعلق با�ست�سد�ر �سهاد�ت عدم حمكومية، و�لت�سديق على �لوثائق، وت�سجيل �ملنظمات �لأهلية و�ملرتجمني 	
و�لو�سطاء.

• تقدمي خدمات �لطب �ل�سرعي.	

ت�سم �لطاقم �لطبي )�لأطباء، وخرب�ء �لطب �ل�سرعي، و�مل�ساعدين �ملخربيني، �لخ(، وتكنولوجيا �ملعلومات، و�ملوظفني �ملتخ�س�سني �لآخرين.  17
18  يرجى �لطلع على �لقانون �لأ�سا�سي �لفل�سطيني )�ملعدل يف �سنة 2003(، �ملادة 71)4(.
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النتائج الرئي�شة
• ت�سري �لبيانات �ملتوفرة �إلى �أن وز�رة �لعدل حتقق زيادة ثابتة يف حمفظة �خلدمات �لعامة �لتي تقدمها يف عدد من �ملجالت �ملهمة.	

• تقوم وز�رة �لعدل بدور ن�سط يف �سياغة �لت�سريعات، ولكن �لبيانات �ملتاحة ل توفر �سورة عن جودة �ل�سياغة �أو جودة �لعمليات �لت�ساورية �مل�ستخدمة.	

• ل تعطي �لبيانات �ملتاحة بخ�سو�س �سكاوى �جلمهور �لعام �سورة و��سحة لطبيعة �ل�سكاوى �مل�ستلمة، �أو كيف مت �لتعامل معها، �أو كيف كانت نتائجها. 	
لذ� فالبيانات ل توفر �لأ�سا�س للم�ساءلة �أمام �ملتظلمني �أو لتطوير �سيا�سات �أو تدخلت على م�ستوى �لنظام للت�سدي للم�سكلت �لتي يتكرر ظهورها.

• من �لو��سح �أنه يتم �ل�ستفادة من �خلدمات �لعامة للوز�رة بخ�سو�س ��ست�سد�ر �سهاد�ت عدم �ملحكومية و�لت�سديق على �لوثائق، وهي تلبي �لطلب 	
�لعايل من �جلمهور �لعام.

• يوجد طلب مرتفع على خدمات �لطب �ل�سرعي.	

الت��شيات
• �لعامة، بحيث يكون من 	 �لأ�سا�سية، مبا فيها تقدمي �خلدمات  بالوظائف  يتعلق  �أدو�ر وز�رة �لعدل وروؤيتها، وخا�سة فيما  مو��سلة تطوير وتو�سيح 

�ملمكن و�سع موؤ�سر�ت �أكرث ملءمة لقيا�س مدى حتقق هذه �لأهد�ف.

• اأداء وزارة العدل لوظائفها يف جمال اخت�شا�شاتها الأ�شا�شية، وجمع البيانات عن كل منها ب�شكل 	 اأ�شا�س واأهداف جديدة لقيا�س  تطوير خطوط 
منتظم.

• �لبدء بجمع �لبيانات عن �إعد�د م�ساريع �لقو�نني، مبا يف ذلك قيا�س وترية هذ� �لعمل وجودة �أثره �لت�سريعي وتقييم تكلفته.	

• تب�سيط وتوحيد عمليات تقدمي �ل�سكاوى من �جلمهور �لعام مبا ي�سمن عدم وجود �زدو�جية �أو فجو�ت يف تلقي �ل�سكاوي من �لعامة ومعاجلتها.19	

• �لحتفاظ ب�سجلت حمدثة للمرتجمني �ملعتمدين، و�إدر�ج مرتجمي لغة �لإ�سارة لدعم م�ستخدمي �لعد�لة �لذين لديهم �إعاقات �سمعية.	

• تفح�س عبء �لعمل على �لأطباء �ل�سرعيني يف وز�رة �لعدل مبزيد من �لعمق.	

• �أو 	 �إ�سر�ك ممر�سات  توظيف �مر�أة و�حدة على �لأقل كطبيبة �سرعية ب�سكل م�ستعجل. وحتى يتم تدريب �ملزيد من �لطبيبات �ل�سرعيات، ينبغي 
مهنيات طبيات �أخريات يف مهام فنية م�ساندة للن�ساء �للو�تي يخ�سعن لفحو�س �لطب �ل�سرعي.

19  يجب جمع �لبيانات عن عدد �ل�سكاوى �مل�ستلمة، وطبيعة �ل�سكاوى، وعدد �ل�سكاوى �لتي مت �لتحقيق فيها و�إحالتها �إلى هيئات �أخرى، ونتائجها �لنهائية.
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عر�س البيانات

اإعداد م�شاريع الق�انني
اجلدول 3-2-1: الق�انني والل�ائح التي �شاهمت وزارة العدل بها

الل�ائحالق�انني
�للئحة �لتنظيمية للوقودقانون �لعقوبات

�للئحة �لتنظيمية ملجل�س �لإعلم �لأعلىقانون �لطب �ل�سرعي
�للئحة �لتنظيمية بخ�سو�س �لنفايات �لطبيةقانون مكافحة �لعنف �سد �ملر�أة

�للئحة �لتنظيمية للخطة �لت�سريعيةقانون ق�ساء �لأحد�ث
�للئحة �لتنظيمية ل�سندوق �لنفقةقانون �مل�ساعدة �لقانونية

�للئحة �لتنظيمية ملجل�س �ل�سباب و�لريا�سةقانون �لإفل�س
قانون �ل�سجلت �لق�سائية

قانون �لإعلم �مل�سموع و�ملرئي
قانون �إعد�د م�ساريع �لقو�نني

قانون �لتاأمني �ل�سحي
قانون �ملتنزهات

قانون �لدولة �لفل�سطينية للفنون و�لعلوم �لإن�سانية
قانون �ليان�سيب �لعام

�لقانون �لنموذجي �لعربي ملكافحة �لف�ساد
قانون �لأعلف

�لقانون �لعربي �ملوحد ملكافحة �لإجتار باملخدر�ت عرب �لإنرتنت
قانون تاأجري �لعقار�ت

تعديل قانون �سيار�ت �لأجرة
تعديل قانون �ل�سحة �حليو�نية

قانون �ل�سر�ء �لعام
قانون �لكهرباء �لعام

�لقانون �لنموذجي �لعربي ملكافحة �لإجتار بالب�سر
226املجم�ع
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ت�ثيق املعل�مات للجمه�ر ح�ل دور ال�زارة وقطاع العدالة
اجلدول 3-2-2: املت��شط ال�شهري لنقرات الت�شفح يف م�قع وزارة العدل الإلكرتوين20

امللفاتال�شفحاتالزياراتنقرات الت�شفحال�شهر
104,8143,63816,21235,895كانون ثاين/يناير

28,7023,3797,57417,445�شباط/فرباير
26,3273,4567,40116,740�آذ�ر/مار�س

28,9202,8606,05014,497ني�سان/�إبريل
15,6182,4104,53111,104�أيار/مايو

14,9652,6704,64810,763حزير�ن/يونيو
32,9533,2958,15620,495متوز/يوليو

297,9405,70650,71390,533�آب/�أغ�سط�س
286,9536,29759,946136,697�أيلول/�سبتمرب

500,7029,24184,819244,608ت�سرين �أول/�أكتوبر
310,8235,71756,406136,666ت�سرين ثاين/نوفمرب
538,3597,815143,054258,851كانون �أول/دي�سمرب

2,187,07656,484449,510994,294املجم�ع

تلقي ومعاجلة �شكاوي اجلمه�ر
اجلدول 3-2-3: �شكاوى اجلمه�ر العام املرف�عة اإلى وزارة العدل

عدد ال�شكاوى امل�شتلمةالإدارة/ال�حدة
59وحدة �سوؤون �لق�ساء
20وحدة حقوق �لإن�سان

79املجم�ع

يرد تب�سيط وحت�سني �آليات تقدمي �ملو�طنني لل�سكاوى �سمن �لأهد�ف يف �ل�سرت�تيجية �لوطنية لقطاع �لعد�لة )2011-2013(. تتلقى وحدة �سوؤون �لق�ساء 
�سكاوى تتعلق بالإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�ساء. ويف �ملمار�سة �لعملية، تتعلق �ل�سكاوى بالأ�سا�س بعدم تنفيذ قر�ر�ت �ملحاكم بو��سطة �لهيئات �حلكومية. يتم 

ت�سجيل �ل�سكاوى و�أر�سفتها ثم متابعتها مع �لهيئة �حلكومية �ملعنية. ثم تقدم وز�رة �لعدل �لن�سح للمتظلمني بخ�سو�س �حللول �لقانونية �ملتاحة لهم.

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  ترتكبها  �لتي  �لإن�سان  �نتهاك حقوق  بادعاء�ت  يتعلق  فيما  وخا�سة  �ملو�طنني،  �سكاوى  با�ستقبال  �أي�سًا  �لإن�سان  تقوم وحدة حقوق 
و�ل�سكاوى �سد وز�رة �لعدل ب�سبب �إخفاقها يف �أد�ء و�جباتها على �أكمل وجه.

ت�فري �شهادات املحك�مية وت�شديق ال�ثائق
اجلدول 3-2-4: �شهادات عدم املحك�مية امل�شت�شدرة وال�ثائق امل�شّدقة

عدد ال�ثائق امل�شّدقةعدد �شهادات عدم املحك�مية امل�شت�شدرةال�شنة
201116,26126,921

مت تاأ�سي�س �ل�سجل �لعديل �لوطني �سمن �إد�رة �خلدمات �لعامة يف �سنة 2009 يف تو�فق مع �أحكام نظام �ل�سجل �لعديل �لوطني وقر�ر �سادر عن جمل�س �لوزر�ء 
يف �سنة 21.2005 يتولى �ل�سجل �لعديل �لوطني م�سوؤولية �إ�سد�ر �سهاد�ت عدم �ملحكومية، و�لتي تلزم يف جمالت خمتلفة، مبا يف ذلك يف جميع حالت �لتوظيف 
يف �خلدمة �لعامة، ويف �لعديد من طلبات �لعمل يف �لقطاع �خلا�س، ويف طلبات �لقرو�س من �مل�سارف، وطلبات �حل�سول على تاأ�سري�ت �سفر �أجنبية.22 وتتولى 
�لإد�رة كذلك بع�س وظائف كاتب �لعدل �لعام يف ت�سديق �لوثائق �لر�سمية، وخا�سة �لتوكيلت �لقانونية لل�ستخد�م يف �خلارج، و�لوثائق �لر�سمية �لأجنبية �لتي 

يلزم ت�سديقها من �أجل ��ستخد�مها د�خل �ل�سلطة �لفل�سطينية. وتتفق �لوظائف �لتي يقوم بها كاتب �لعدل مع قانون كاتب �لعدل �لأردين )1952(.

.www.moj.pna.ps 20  يرجى �لطلع على
21  يرجى �لطلع على �لقر�ر رقم 97 )2005( بخ�سو�س تاأ�سي�س �سجل عديل وطني.

22  مبوجب �ملادة 1 يف نظام �ل�سجل �لعديل �لوطني، تعطى �ل�سهادة لطالبيها غري �ملحكومني بجناية �أو جنحة.
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تعد �إد�رة �خلدمات �لعامة �لإد�رة �لوحيدة يف �لوز�رة �لتي تدير مكاتب فرعية لها خارج ر�م �هلل، حيث يوجد فرعان يف �خلليل وو�حد يف نابل�س.23 وهذه 
�ملكاتب �لفرعية جمهزة بالكامل بتكنولوجيا �ملعلومات و�لرو�بط �لإلكرتونية.

تقدمي خدمات الطب ال�شرعي
اجلدول 3-2-5: خدمات الطب ال�شرعي

عدد الإفادات من �شحايا العنف القائم على الن�ع الجتماعيعدد حالت ت�شريح الطبيب ال�شرعيعدد ك�ش�ف الطبيب ال�شرعيال�شنة
20111,35916572

2011، تولت وز�رة �لعدل �مل�سوؤولية عن تقدمي خدمات �لطب �ل�سرعي، فيما تتولى وز�رة �لد�خلية م�سوؤولية خمترب �لطب �ل�سرعي و�إجر�ء  منذ �سنة 
فحو�س �لطب �ل�سرعي. تقوم د�ئرة �لطب �ل�سرعي مبهام ك�سوف وت�سريح �لطبيب �ل�سرعي ، كما وتاأخذ �لإفاد�ت من �سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع 

�لجتماعي.

الرقابة الإدارية واملالية على املنظمات الأهلية
ح�سب �لقانون، توؤدي وز�رة �لعدل دورً� يف �لرقابة �لإد�رية و�ملالية على منظمات �ملجتمع �ملدين �لعاملة يف جمال �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان، وكذلك 
منظمات �ملجتمع �ملدين �لتي ل تدخل �سمن �خت�سا�سات وز�ر�ت �أخرى. �أما وز�رة �لد�خلية فهي �مل�سوؤولة عن ت�سجيل منظمات �ملجتمع �ملدين، فيما �أن 
على وز�رة �لعدل �أن تكفل �أن هذه �ملنظمات �مل�سجلة تعقد �نتخابات �سنوية وتعد وتن�سر تقاريرها �ملالية. ولغاية نهاية �سنة 2011، كانت توجد 175 منظمة 

جمتمع مدين حتت مظلة �لرقابة من وز�رة �لعدل، وهو ما ميثل �رتفاعًا عن 163 منظمة يف �سنة 2010.

اعتماد املرتجمني القان�نيني
تتولى وز�رة �لعدل �مل�سوؤولية عن �عتماد �ملرتجمني لتقدمي �خلدمات �إلى �ملحاكم و�إلى جميع �أجز�ء �سل�سلة �لعد�لة. ح�سب نهاية �سنة 2011، كانت وز�رة 
�لعدل تعتمد 131 مرتجمًا بالإجمال، منهم 109 مرتجمني كانو� معتمدين يف �سنة 2010 )بالتايل، مت �عتماد 22 مرتجمًا �سنة 2011، بو�قع 12 باللغة 
�لإجنليزية �إ�سافة �إلى 10 باللغة �لعربية(. ومل يكن هناك �أي مرتجمني معتمدين للغة �لإ�سارة. تتطلب عملية �عتماد �ملرتجمني �لنجاح يف �ختبار وحلف 

ميني بتقدمي خدمة مهنية. ومبجرد منح �لعتماد، يظل �ساحلًا ملدة 12 �سهرً�، وبعد ذلك يلزم جتديده لدى وز�رة �لعدل.

اعتماد املحّكمني
يتعلق �لهدف �ل�سرت�تيجي �لثالث لل�سرت�تيجية �لوطنية لقطاع �لعد�لة )2011-2013( بالتو�سع يف ��ستخد�م حلول بديلة للمنازعات من �أجل تخفيف 
�لعبء عن �ملحاكم، مبا يف ذلك عن طريق توفري �إطار قانوين منا�سب، وو�سع �ملعايري و�ل�سو�بط لرتخي�س �لو�سطاء و�ملحّكمني، وتعزيز قدر�ت �لو�سطاء 

و�ملحكمني وق�ساة �لو�ساطة. كما �أن وز�رة �لعدل م�سوؤولة عن تطوير �لإطار �لت�سريعي و�لقدر�ت لأجهزة �لتحكيم �لنظامي.

ت�سرت�سد وحدة حل �ملنازعات بالو�سائل �لبديلة يف وز�رة �لعدل يف عملها بقانون �لتحكيم )2000( وقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 39 )2004(.24 ين�س 
�جلزء �لثاين من �لقر�ر على �أنه ل ميكن تطبيق �لتحكيم على �لق�سايا �ملتعلقة بالنظام �لعام �أو �لقانون �جلز�ئي �أو قانون �لأ�سرة. ومع �أن هذ� �لأمر غري 
و�رد ب�سكل �سريح يف �لت�سريع، �إل �أن �لتحكيم ينح�سر يف �لعادة يف ق�سايا �ملعاملت �لتجارية. ول يوجد ت�سريع ينظم �لو�ساطة.25 �أما �ملوؤهلت و�خلرب�ت 

�ملطلوبة يف �لأ�سخا�س لعتمادهم كمحكمني فين�س عليها قانون �لتحكيم وتعتمد على �لقيمة �ملالية للنز�ع.26

ح�سب نهاية �سنة 2011، كان هناك 60 حمكمًا معتمدً� يف �ل�سفة �لغربية، مبا ي�سمل 40 من �لفئة �لأولى )�لنز�عات �لتي تفوق قيمتها 100,000 دينار 
�أردين( �إلى جانب 20 من �لفئة �لثانية )�لنز�عات �لتي ترت�وح قيمتها بني 50,000-100,000 دينار �أردين(. ومل تتوفر بيانات �أخرى بخ�سو�س عدد 

�أو طبيعة �لق�سايا �لتي مت فيها �للجوء �إلى خدمات �ملحّكمني �ملعتمدين.

23  ح�سب 30 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2010.
�لقانون رقم 3 ل�سنة 2000.  24

25  �أحيانًا ي�سار �إلى �لو�ساطة �ملتعلقة بالقانون �جلنائي �أو �لتحويل بعيدً� عن �لو�سائل �لق�سائية على �أنها هي �أي�سًا و�سائل بديلة حلل �لنز�عات �أو �لعد�لة �لت�ساحلية. وهذه عبارة عن جمالت قانونية مميزة ول تتعلق بعمل هذه �لوحدة.
26  �ملادة 8، �لقانون رقم 3 ل�سنة 2000.
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الشرطة الفلسطينية  .4

تتولى �ل�سرطة �لفل�سطينية �مل�سوؤولية عن �حلماية و�ل�سلمة �لعامة، وتوفري بيئة �آمنة تي�ّسر �حلكم �لدميقر�طي و�لتنمية �لإن�سانية. �إن �لإطار �لقانوين 
لل�سرطة �لفل�سطينية غري مكتمل حيث ل يوجد قانون ينظم عمل �جلهاز بعد. تعد �ل�سرطة جزءً� من �لأجهزة �لأمنية وتخ�سع يف بع�س �مل�سائل �لن�سباطية 
�إلى �أحكام قانون قوى �لأمن �لفل�سطيني. تقوم �ل�سرطة مبجموعة من �لوظائف، �أهمها �ملر�قبة و�لتحقيق و�لتفتي�س و�ل�سبط و�لعتقال و�ل�ستجو�ب. كما 
تدير �سبعة مر�فق للحتجاز/�لعتقال يف �ل�سفة �لغربية. يوجد �أي�سًا مرفقان لحتجاز �لأحد�ث، �أحدهما للفتيات يف بيت حلم و�لآخر للفتيان يف ر�م 

�هلل، ولكن �لبيانات �خلا�سة بهما تتوفر لدى وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية.

2011، ح�سلت �ل�سرطة على �أعلى علمة ر�سا من بني جميع موؤ�س�سات �لعد�لة و�لأمن يف �ل�سفة  �إدر�ك �جلمهور �لذي �أجري �سنة  يف م�سح م�ستوى 
�لغربية: �إذ �أفاد 75% من �ملبحوثني باأنهم يثقون يف �ل�سرطة، و�أفاد 65% باأنهم ر��سون عن فعالية �ل�سرطة يف تنفيذ �أحكام �لق�ساء، وقال 81% �أنهم 

ر��سون عن �سهولة �لت�سال بال�سرطة عرب �لهاتف، وقال 67% �أنهم ر��سون عن �ل�سرعة و�جلدية �لتي ت�ستجيب بها �ل�سرطة لطلبات �مل�ساعدة.27

4-1 الك�ادر

النتائج الرئي�شة
• يوجد 64 مركزً� لل�سرطة يف �ل�سفة �لغربية. وكما يفرت�س، يوجد �أكرب عدد من مر�كز �ل�سرطة يف �ملحافظات �لتي تت�سف بعدد كبري ن�سبيًا من 	

�ل�سكان، مثل نابل�س و�خلليل و�جلنني.

• يوجد 7،675 فردً� من كو�رد �ل�سرطة يف �ل�سفة �لغربية، يعمل 2،269 منهم يف �ملقر �لرئي�س يف ر�م �هلل، ويت�سمن �لعدد �لكلي 256 �مر�أة فقط 	
)3.3%(. لقد بد�أت �ل�سرطة باتخاذ خطو�ت لتوظيف �ملزيد من �لن�ساء يف خدماتها خلل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، وهي جهود جديرة بالثناء. 
وفيما �أن ن�سبة 3.3% تظل قريبة من �لن�سب �ل�سائدة يف بلد�ن �أخرى يف �لإقليم، �إل �أنها منخف�سة جدً� باملقارنة مع �ملتو�سط �لعاملي )%9.0(.28 
ومع �أن وجود �سرطيات ن�ساء ل يكفي بحد ذ�ته ل�سمان �أن حت�سل �لن�ساء على �خلدمات �لتي من حقهن �حل�سول عليها، �إل �أن توظيف �لن�ساء يف 

�ل�سرطة يعد مكونًا مهمًا يف بناء نظام للعد�لة م�ستجيب للنوع �لجتماعي.29

• قد يكون من �ل�سعب تعديل �خللل �حلايل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي على �ملدى �لقريب دون زيادة �حلجم �لكلي لقوى �ل�سرطة، �إذ �أن عددً� قليًل 	
من �ملوظفني ي�سارفون على �سن �لتقاعد، و�أن معدل �لدور�ن �لوظيفي يبدو منخف�سًا )يرجى �لطلع على �لن�س �أدناه(. لذلك ينبغي �أن يتم �تباع 

�سيا�سات �لتمييز �لإيجابي حاملا تظهر فر�س للتوظيف كو�سيلة لت�سحيح �لختلل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي.

• يوجد 319 كادرً� �سرطيًا لكل 100،000 ن�سمة يف �ل�سفة �لغربية )با�ستثناء �لكو�در �ل�سرطية �لعاملة يف مر�فق �لحتجاز و�ل�سجون(.30 وللأ�سف، ل 	
يوجد جمال للمقارنات �لإقليمية ل�سنة 2011. �إل �أنه وجد يف �لأردن 121 كادرً� �سرطيًا ويف لبنان 678 لكل 100,000 ن�سمة يف �سنة 2006، ووجد يف 
تركيا 481 كادرً� �سرطيًا لكل 100,000 ن�سمة يف �سنة 2008، فيما بلغت �لن�سبة يف �ملغرب 164 كادرً� �سرطيًا لكل 100,000 ن�سمة يف �سنة 31.2009

• 1،196 فقط )%15.6(، 	 يبلغ  بكالوريو�س  �لذين يحملون درجة  ن�سبيًا: فعدد  �ل�سرطة منخف�سة  �لأكادميي بني كو�در  �لتح�سيل  تعترب معدلت 
89 )1.2%(. وما يقرب من �لن�سف )3,667( ل يحملون �سهادة �لدر��سة  �أو �لدكتور�ه( هو  و�لذين يحملون �سهادة جامعية عليا )�ملاج�ستري 
�لثانوية. هذه �ملعدلت يف �لتح�سيل �لأكادميي لها �آثار خطرية على �لفعالية �لت�سغيلية. علوة على �أنها قد ت�سري �إلى �أن �ل�سرطة �لفل�سطينية لي�ست 

27  يرجى �لطلع على �مللحظة �لهام�سية رقم 12 �أعله.
،UN Women، In Pursuit of Justice: Progress of the World’s Women )2011-2012( :28  للمزيد من �ملعلومات، ميكن �لطلع على تقرير هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة"

على �ملوقع �لإلكرتوين: http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf )20 متوز/يوليو 2013(.
29  �ملرجع �ل�سابق.

30  يرجى �لطلع على �لن�س �أدناه �لذي يو�سح كيف مت �حت�ساب هذه �لن�سبة.
  European Institute for Crime Prevention and Control، International Statistics on Crime and Justice    )2010( :31  يرجى �لطلع على �لتقرير
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قادرة على �جتذ�ب خريجي �جلامعات باأعد�د كافية. ينبغي �أن تكون قو�عد �لبيانات يف �مل�ستقبل م�سنفة ح�سب �لتعليم و�لفئة �لعمرية بغية حتديد 
ما �إذ� كان لدى �ملوظفني �جلدد يف �سلك �ل�سرطة م�ستويات تعليم �أعلى من نظر�ئهم �لأكرب �سنا، و�لذين مت ��ستيعاب كثري منهم يف �سلك �ل�سرطة 

يف �سياق �لعدد �لكبري من �لفل�سطينيني "�لعائدين" �إلى �لبلد خلل حقبة "�تفاقيات �أو�سلو".

• تعترب كو�در �ل�سرطة �لفل�سطينية فتية ن�سبيًا: �إذ �أن ن�سبة 36.0% تقل �أعمارهم عن 30 �سنة ون�سبة 50.0% يرت�وح عمرهم بني 30-39 �سنة. �أما 	
�لذين يبلغون من �لعمر 40-49 �سنة في�سكلون ن�سبة 13.6% فقط، فيما �أن 0.5% فقط تزيد �أعمارهم عن 50 �سنة.

• متتلك �لغالبية �لعظمى من �أفر�د �ل�سرطة �أكرث من 10 �سنو�ت من �خلربة )63.7%( مما ي�سري �إلى �نخفا�س معدل دور�ن �ملوظفني. ويرجح �أن 	
تبقى معدلت �لدور�ن منخف�سة طاملا بقيت فر�س �لعمل �لبديلة يف �لأر�س �لفل�سطينية �ملحتلة حمدودة.

الت��شيات
• تكري�س �جلهود لت�سحيح �ختلل �لتو�زن بني �جلن�سني يف قو�ت �ل�سرطة، مبا يف ذلك عن طريق توظيف �سيا�سات متييز �إيجابي وعن طريق معاجلة 	

�لعقبات �لتي متنع دخول �لن�ساء يف �خلدمة �ل�سرطية.32

• ��ستك�ساف �ل�سبل �لكفيلة بجعل �خلدمة �ل�سرطية �أكرث جذبًا للخريجني، مثًل من خلل تطوير خمطط موجه ل�ستقطاب �خلريجني.	

• مر�جعة مدى كفاية فر�س �لتدريب �ملهني �ملتوفرة يف �سوء معدلت �لتح�سيل �لتعليمي �لتي يعر�سها هذ� �لتقرير.	

• �لبحث يف �إمكانية دعم �أفر�د �ل�سرطة ذوي �لتح�سيل �لعايل و�لإمكانات �لقيادية لإحلاقهم برب�مج �لتعليم �لعايل.	

عر�س البيانات
يو�سح �جلدول 4-1-1 �أدناه �أن هناك 64 مركزً� لل�سرطة يف �ل�سفة �لغربية. ومر�كز �ل�سرطة �لثلثة �لقائمة يف حمافظة �لقد�س توجد يف �ملنطقة "ج2" 

�لتي ت�سكل مناطق �لقد�س �لتي قامت �إ�سر�ئيل باإحلاقها ب�سكل غري �سرعي يف �سنة 1967.

اجلدول 4-1-1: عدد مراكز ال�شرطة يف ال�شفة الغربية ح�شب املحافظة

عدد مراكز ال�شرطةاملحافظة
10جنني

4طوبا�س
3قلقيلية

7طولكرم
8نابل�س

3�سلفيت
7ر�م �هلل و�لبرية
3�أريحا و�لأغو�ر

10�خلليل
6بيت حلم

33�لقد�س
64املجم�ع

فيما يتعلق بن�سبة كو�در �ل�سرطة لل�سكان، بلغ جمموع �سكان �ل�سفة �لغربية بلغ 2,580,168 ن�سمة تقريبًا، �إل �أن 2,338,359 ن�سمة فقط وجدو� حتت 
�لولية �لقانونية لل�سرطة �لفل�سطينية، �إذ �أن 241,809 �أ�سخا�س يقيمون يف �أجز�ء �لقد�س �لتي �أحلقتها �إ�سر�ئيل يف �سنة 33.1967 �إذ� ��ستثنينا �سكان 
�أجز�ء �لقد�س �مللحقة باإ�سر�ئيل من جمموع �ل�سكان )�ملنطقة ج1(، ف�ستبلغ ن�سبة كو�در �ل�سرطة لعدد �ل�سكان يف �ل�سفة �لغربية 334 لكل 100,000 
ن�سمة. و�إذ� ��ستثنينا من �لرقم 331 كادرً� من كو�در �ل�سرطة يعملون يف مر�فق �لحتجاز )تقوم غالبية �لبلد�ن بالتبليغ عن �أعد�د هوؤلء على حدة(، 

ف�ستنخف�س �لن�سبة �إلى 319 كادرً� �سرطيًا لكل 100,000 ن�سمة.

32  تت�سمن هذه �لعو�ئق غياب مر�فق منف�سلة للنوم و�ملر�حي�س خا�سة بالن�ساء �لعاملت يف �ل�سرطة، وعدم توفر مر�فق �لنقل �مللئمة، ، وعدم تقبل عمل �لن�ساء خارج �ملنزل يف �ساعات �لليل.
33  �لأرقام مقدمة من �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني.
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اجلدول 4-1-2: عدد ك�ادر ال�شرطة ح�شب املحافظة واجلن�س

املجم�عذك�راإناثاملحافظة
562,2132,269�ملقر �لرئي�سي

22629651جنني
6204210طوبا�س
6364370قلقيلية

18422440طولكرم
42726768نابل�س

9209218�سلفيت
16817833ر�م �هلل و�لبرية
19354373�أريحا و�لأغو�ر

31858889�خلليل
28458486بيت حلم

3165168�لقد�س
2567,4197,675املجم�ع

�أو  1.2% فقط درجة �ملاج�ستري  �أفر�د �ل�سرطة يف �ل�سفة �لغربية درجة �لبكالوريو�س ويحمل  15.6% من  4-1-3، يحمل  ح�سب ما يرد يف �جلدول 
�لدكتور�ه. ويحمل حو�يل �لن�سف �سهادة �لدر��سة �لثانوية فقط.

اجلدول 4-1-3: ت�زيع ك�ادر ال�شرطة ح�شب م�شت�ى التح�شيل الأكادميي

عدد اأفراد ال�شرطةم�شت�ى التح�شيل الأكادميي
3,667�أقل من �لتعليم �لثانوي

2,316�سهادة �لدر��سة �لثانوية
407دبلوم

1,196درجة �لبكالوريو�س
89درجة �ملاج�ستري

7,675املجم�ع

اجلدول 4-1-4: ت�زيع ك�ادر ال�شرطة ح�شب ال�ظيفة/جمال التخ�ش�س

عدد اأفراد ال�شرطةجمال التخ�ش�س
535مرور

330مباحث عامة
944حر��سة

925�إد�رة
47علقات عامة

46مالية
190�سوؤون �إد�رية

41هند�سة متفجر�ت
143�أمن �سرطة

25دائرة الرتباط
23حماية �لأ�سرة

166مكافحة �ملخدر�ت
1,208�سرطة خا�سة

172عمليات
45ت�سليح

94�سياحة و�آثار
331مر�فق �لإ�سلح/�ل�سجون

2,399�سرطة حمافظة
11تفوي�س �سيا�سي

7,675املجم�ع
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تعترب كو�در �ل�سرطة �لفل�سطينية فتية ن�سبيًا: �إذ �أن ن�سبة 36.0% تقل �أعمارهم عن 30 �سنة ون�سبة 50.2% يرت�وح عمرهم بني 30-39 �سنة. �أما �لذين 
يبلغون من �لعمر 40-49 �سنة في�سكلون ن�سبة 13.5% فقط، فيما �أن 0.5% فقط تزيد �أعمارهم عن 50 �سنة.

اجلدول 4-1-5: عدد ك�ارد ال�شرطة ح�شب العمر

- 19 �شنة - 29 �شنة18  - 39 �شنة20  - 49 �شنة30  - 59 �شنة40  املجم�ع69 �شنة فاأكرث50 
312,7343,8381,03636-/-7,675

تتمتع كو�در �ل�سرطة �لفل�سطينية بخربة جيدة ن�سبيًا: �إذ �أن 63.7% منهم ميلكون 10 �سنو�ت �أو �أكرث من �خلربة، فيما �أن ن�سبة �أفر�د �ل�سرطة �لذين 
يتمتعون باأقل من ثلث �سنو�ت من �خلربة تبلغ %19.3.

اجلدول 4-1-6: عدد ك�ادر ال�شرطة ح�شب �شن�ات اخلربة

- 3 �شن�اتاأقل من �شنة - 6 �شن�ات1  - 9 �شن�ات4  املجم�ع10 �شن�ات فاأكرث7 
171,4636276764,8927,675

4-2 ال�ظائف الأ�شا�شية

4-2-1 اجلرائم والعتقالت

النتائج الرئي�شة
• ينبغي �أن يتم ت�سنيف كل بيانات �ل�سرطة كذلك ح�سب فئة �جلرمية، وجن�س �جلاين، وعمره �سو�ًء كان �سخ�سًا بالغًا �أم حدثًا.	

• للأ�سف، �إن نظم حفظ �ل�سجلت يف �ل�سرطة �لفل�سطينية ل تتيح جتميع �لإح�سائيات �لأ�سا�سية عن �جلرمية. على �سبيل �ملثال، ل توجد معلومات 	
عن عدد و�أنو�ع �جلر�ئم �جلنائية �ملبلغ عنها، وعدد و�أنو�ع �جلر�ئم �جلنائية �لتي مت �لتحقيق فيها على م�ستوى �ل�سرطة، وعدد و�أنو�ع �جلر�ئم 
�جلنائية �لتي مت �لتحقيق فيها حتت �إ�سر�ف �لنيابة �لعامة، وعدد و�أنو�ع �لق�سايا �لتي مت �لتحقيق فيها و�أغلقت يف مرحلة حتقيق �ل�سرطة، وعدد 
و�أنو�ع �لق�سايا �لتي مت حلها ب�سكل غري ر�سمي على م�ستوى �ل�سرطة. ويف كل مرحلة من �لعملية، ينبغي ت�سنيف �جلرمية �جلنائية �ملبلغ عنها �إما 
كجرمية عنف )عام( �أو عنف )قائم على �لنوع �لجتماعي( �أو جرمية ل تنطوي على عنف، مع �إيلء �هتمام خا�س بجميع �حلالت �ملبلغ عنها �لتي 
تت�سمن وفيات لإناث للتاأكد من عدم وجود ظروف م�سبوهة. يجب �أي�سًا �لحتفاظ ببيانات عن �أية علقة �أ�سرية تربط بني �ل�سحايا و�مل�ستبه بهم 

لتي�سري �لتعرف على ق�سايا �لعنف �لأ�سري.

• ل توجد �أي�سًا بيانات عن عدد �لعتقالت �لتي �أجريت. يجب �أن جتمع �لبيانات عن عدد �لعتقالت، وت�سنف فيما �إذ� كان �لعتقال قد مت باأمر 	
ق�سائي �أم بدونه، وبا�ستخد�م �لقوة �أو بدون ��ستخد�مها )ويف حال مت ��ستخد�م �لقوة، يجب حتديد نوع �لقوة �مل�ستخدمة وظروف ��ستخد�مها(. كما 
يجب توثيق وت�سجيل �أية حادثة �أخرى مت ��ستخد�م �لقوة فيها يف غري �سياق �لعتقال )�أي لل�سيطرة على ح�سد من �لنا�س، �أو عندما يكون �مل�ستبه به 

حتت �لعتقال �أو يف حفظ �ل�سرطة( وذلك للح�سول على �سورة �أو�سح ل�ستخد�م �ل�سرطة للقوة.

الت��شيات
• �إن�ساء نظم جديدة حلفظ �ل�سجلت مبا يتيح �حل�سول على �لبيانات �ملو�سحة يف �لق�سم �أعله.	

4-2-2 الأطفال الذين هم يف نزاع مع القان�ن
ثمة جانب مهم من عمل ال�شرطة يتعلق بالق�شايا التي يتورط فيها اأطفال. وتنطبق معايري خمتلفة على احلالت التي تت�شمن اأطفاًل لكون الأطفال عر�شة 

للمخاطر ب�سكل خا�س.
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النتائج الرئي�شة
• بالإجمال، تظهر �لبيانات �أن و�سع �لأطفال �لذين هم يف نز�ع مع �لقانون يبعث على �لقلق �ل�سديد. ففي �سنة 2011، كان هناك 2،729 طفًل يف 	

متا�س مع �ل�سرطة، منهم 111 فتاة،

• مت تاأ�سي�س وحدة ل�سرطة �لأحد�ث ويجري تقدمي �لتدريب �ملتخ�س�س لأفر�د �ل�سرطة بو��سطة بعثة �ل�سرطة �لتابعة للحتاد �لأوروبي �ملوفدة �إلى 	
�لأر�س �لفل�سطينية، �إل �أنه ل تتوفر بيانات عن عدد �أفر�د �ل�سرطة �لذين مت تدريبهم للعمل مع �لأطفال حتى نهاية �سنة 2011. مع ذلك، فعلى 
�لأرجح �أن يكون عدد �أفر�د �ل�سرطة �لذين مت تدريبهم �سغريً�، لذ� فمن �ملتوقع �أن يكون غالبية هوؤلء �لأطفال �لبالغ عددهم 2،729 طفًل قد كانو� 

على �حتكاك بكو�در �سرطية غري متخ�س�سة.

• على مد�ر �سنة 2011، مت �حتجاز 740 طفًل لدى �ل�سرطة، ومن هذ� �ملجموع، بقي 711 رهن �لحتجاز ملدة تقل عن �سهر و�حد )ولي�س من �لو��سح 	
ما �إذ� كان قد ��ستمر �حتجازهم ل�ساعات �أم �أيام(، فيما �حتجز 24 ملدة ترت�وح من �سهر �إلى �ستة �أ�سهر، و�حتجز �ثنان ملدة ترت�وح من �سبعة �أ�سهر 
�إلى 12 �سهرً�. بالإ�سافة �إلى ذلك، تبنّي �لأرقام �أنه مت �حتجاز طفلني �ثنني يف �سنة 2011 ملدة ترت�وح من �سنة �إلى �سنتني، ومت �حتجاز طفل و�حد 

ملدة تزيد عن �ل�سنتني.

• مبوجب �لقانون، ل ينبغي و�سع �لأطفال قيد �لحتجاز لدى �ل�سرطة على �لإطلق، ناهيك عن �حتجازهم لعدة �أ�سهر �أو حتى �سنو�ت، ولذ� فينبغي �أن 	
يبد�أ �لتحقيق يف هذه �حلالت على �لفور.34 يكون �لأطفال �ملحتجزون عر�سة ل�سوء �ملعاملة ب�سدة، ل �سيما عندما يتم �حتجازهم يف عهدة �أ�سخا�س 
جميع  �حتجاز  على  �لرقابة  م�سوؤولية  �ملحاكم  تتحمل  بالغني.35  مع  �حتجازهم  يتم  عندما  �أو  �لأحد�ث  ق�ساء  يف  متخ�س�س  تدريب  �إلى  يفتقرون 
�لأ�سخا�س �ملحتجزين ويقع عليها و�جب �لعناية �خلا�سة للتاأكد مما �إذ� كان �حتجاز �لأطفال قانونيًا و�سروريًا وملئمًا. وينبغي تزويد جميع �لأطفال 
مبحاٍم يف �أقرب وقت ممكن بعد �عتقالهم �أو �إح�سارهم �إلى مركز لل�سرطة ل�ستجو�بهم. �إن �سمان تعيني �ملحامني �ملتخ�س�سني ب�سكل منهجي ميثل 

�أحد �ل�سبل لزيادة �ل�سغط على نظام �لعد�لة لكي ل يتم �حتجاز �لأطفال �إل بعد ��ستنفاد كل �خليار�ت �لأخرى، ولأق�سر وقت ممكن فح�سب.

الت��شيات
• �إجر�ء حتقيق فوري يف �حتجاز �لأحد�ث بو��سطة �ل�سرطة، بدءً� بالق�سايا �لتي �حتجز فيها �لأطفال لأكرث من �سهر، و�سمان حترير جميع �لأطفال 	

من �حلب�س لدى �ل�سرطة وحتويلهم �إلى �سبل �لرعاية �لبديلة �ملنا�سبة كم�ساألة ملحة.

• جمع و�إ�سد�ر �لبيانات عن �أعد�د ومو�قع ماأموري �ل�سرطة �لذين تلقو� �لتدريب على �لعمل مع �لأطفال.	

• تعديل نظام ت�سجيل �لبيانات بحيث يتم ت�سجيل فرت�ت �لحتجاز �لتي تقل عن �سهر بدقة �أكرب.	

• �سمان جمع �لبيانات ور�سدها با�ستمر�ر بخ�سو�س �لأماكن �لتي يحتجز �لأطفال فيها، و�لتدخل عند �ل�سرورة ل�سمان �أن ل يحتجز �لأطفال مع 	
بالغني مطلقًا �أو ل يحتجزو� لفرت�ت زمنية طويلة يف زنازين �ل�سرطة.36

• �سمان �أن يتم د�ئمًا ف�سل �لأطفال عن �لبالغني، و�أن ل يتم �حتجازهم �إل لأق�سر وقت ممكن، و�أن يكون مبقدورهم �لو�سول �لفوري �إلى حماٍم.37	

34  ين�س قانون �إ�سلح �لأحد�ث )1954( على �أن يو�سع �لأطفال �ملعتقلون يف حفظ وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية، و�لتي تدير مركز �لإ�سلح »د�ر �لأمل للفتيان« يف ر�ك �هلل ومركز د�ر �لفتيات يف بيت حلم.
.http://srsg.violenceagainstchildren.org/document/a-hrc-21-25_505 :35  يرجى �أي�سًا �لطلع على

36  يرجى �لطلع على �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �ملادة 10 )2( )ب( و�تفاقية حقوق �لطفل، �ملادة 37 )ج(.
37  يرجى �لطلع على �تفاقية حقوق �لطفل، �ملادة 37 )ب(، )ج(، )د(.
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عر�س البيانات
يف �سنة 2011، �سجلت �ل�سرطة 2,729 ق�سية تت�سمن �أطفاًل.

اجلدول 4-2-1: الق�شايا التي تت�شمن اأطفاًل

املجم�عذك�راإناثاملحافظة
-/--/--/-جنني

5140145طوبا�س
18351369قلقيلية

13369382طولكرم
32435467نابل�س

98089�سلفيت
23625648ر�م �هلل و�لبرية
103103-/-�أريحا و�لأغو�ر

266266-/-�خلليل
5140145بيت حلم

6109115�لقد�س
1112,6182,729املجم�ع

يف �سنة 2011، وجد 740 طفًل يف مر�فق �لحتجاز لدى �ل�سرطة، وقد �حتجزت �لغالبية �لعظمى منهم )711( ملدة تقل عن �سهر و�حد، فيما �حتجز 
- 2 �سنة، وطفل و�حد ملدة تزيد عن �ل�سنتني. - 12 �سهرً�، ومت �حتجاز طفلني �ثنني ملدة 1  - 6 �أ�سهر، و�حتجز �ثنان ملدة 7  24 ملدة ترت�وح من 1 

اجلدول 4-2-2: احتجاز الأطفال

- 6 اأ�شهراأقل من �شهراملحافظة - 12 �شهرا1ً  - 2 �شنة7  املجم�عاأكرث من �شنتني1 
-/--/--/--/--/--/-جنني

128-/--/--/-1262طوبا�س
116-/-4-/-قلقيلية

-/--/--/--/--/--/-طولكرم
225-/--/-21771نابل�س

1-/--/--/-1-/-�سلفيت
267-/--/--/--/-267ر�م �هلل و�لبرية
42-/-32811�أريحا و�لأغو�ر

-/--/--/--/--/--/-�خلليل
32-/--/--/-302بيت حلم

39-/--/--/--/-39�لقد�س
71124221740املجم�ع

4-2-3 الحتجاز
يرجى ملحظة �أنه يعتقد �أن عددً� كبريً� من �لأ�سخا�س يتم �حتجازهم لدى �ملخابر�ت �لعامة وقو�ت �لأمن �لوقائي و�ملخابر�ت �لع�سكرية ب�سورة غري 

قانونية يف �أي وقت من �لأوقات.38 وهذ� �لو�سع يبعث على �لقلق �ل�سديد، ولكنه يظل خارج نطاق هذ� �لتقرير.

http://www.addameer.org/userfiles/EN%20PA%20Violations%20Report%202009-2010.pdf :38  ميكن �لطلع مثًل على
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النتائج الرئي�شة
• توجد �سبعة مر�فق �حتجاز �أو �سجون يف �ل�سفة �لغربية، ويوجد يف كل منها ق�سم خا�س بالرجال و�آخر خا�س بالن�ساء. حتى نهاية �سنة 2011، جرى 	

�حتجاز 443 �سخ�سًا "غري مد�ن" ف�سًل عن 527 �سجينًا مد�نًا يف هذه �ملر�فق. للأ�سف، مل يتم ت�سنيف هذه �لأرقام ح�سب �جلن�س. كما �أنه 
لي�س من �لو��سح ما �إذ� كانت فئة "غري �ملد�نني" ت�سمل حمتجزين مل توجه �إليهم �أية تهمة �أم تقت�سر على �ملحتجزين يف �حلب�س �لحتياطي �لذين 
وجهت لهم لئحة �تهام. ولي�س من �لو��سح �أي�سًا ما �إذ� كان �ل�سجناء �ملد�نون و"غري �ملد�نني" حمتجزين معًا، مما يتعار�س مع �ملعايري �لدولية.39

• 100،000 ن�سمة. هذه �لن�سبة تعد منخف�سة 	 31 لكل  �أو  970 �سخ�سًا بالإجمال،  2011 حو�يل  بلغ جمموع �ملحتجزين يف �ل�سجون ح�سب نهاية 
ن�سبيًا باملعايري �لعاملية، �إل �أن معدل حب�س �لأفر�د ميكن �أن يرتفع ب�سكل ملمو�س �إذ �أ�سيفت �إليه �أعد�د �لأفر�د �ملحتجزين لدى �لأجهزة �لأمنية 

�ملختلفة �لأخرى.40

• �حتجازهم. 	 وكذلك فرت�ت  للمحتجزين(،  �لكلي  �لعدد  ن�سف  �لقلق )حو�يل  يبعث على  ب�سكل  يبدو مرتفعًا  �ملد�نني"  "غري  �ملحتجزين  �إن عدد 
فح�سب نهاية �سنة 2011، كان 73 منهم حمتجزين لأكرث من �سنتني وكان 51 منهم قد �أم�سو� رهن �لحتجاز مدة 1-2 �سنة. �إن هذه �حلالت 

بحاجة �إلى حتقيق فوري وينبغي عر�س �ملحتجزين على �ملحكمة �أو �لإفر�ج عنهم.

• ح�سب نهاية �سنة 2011، كانت �لغالبية �لعظمى من �مل�سجونني �ملد�نني �لذين يق�سون فرتة عقوبتهم يف مر�فق �لحتجاز، وعددهم 527، يق�سون 	
فرتة عقوبة باحلب�س تقل عن �سنة. �إن �لعقوبات �ل�سالبة للحرية لفرتة ق�سرية لي�ست فعالة يف �لعادة يف منع �لعود �إلى �رتكاب �جلرم، ولذ� تن�سح 

�ل�سلطات ذ�ت �ل�سلة بالبحث يف �إمكانية تطبيق نظام عقوبات ت�ساحلية غري �سالبة للحرية مكان هذه �لعقوبات.

• من �أ�سل 527 جانيًا مد�نًا يق�سون فرتة عقوبتهم ح�سب نهاية �سنة 2011، كانت �لغالبية �لعظمى حتت �سن �لأربعني، ولكن �لأقلية �سمت �أعد�دً� ل 	
باأ�س بها ممن هم يف عمر 50-59 �سنة )39 �سجينًا( �أو فوق �سن �ل�ستني )16 �سجينًا(، مما يدل على �أن �ل�سلطة �لفل�سطينية، مثلها مثل �لعديد 

من �لبلد�ن �لأخرى حول �لعامل، �ست�سطر عاجًل لتخاذ خطو�ت للت�سدي لتحديات تقدم جمتمع �ل�سجون يف �ل�سن.

الت��شيات
• �ل�سروع يف �إجر�ء حتقيق عاجل يف حالت �حلب�س �لحتياطي �ملطول.	

• تعديل نظام ت�سجيل �لبيانات من �أجل �لتمكن من ت�سنيف �ملحتجزين "غري �ملد�نني" للف�سل بني �ملحتجزين "بدون تهمة" و�أولئك �لذين توجد 	
تهم �سدهم وينتظرون �ملحاكمة.

• �سمان �أن يتم ت�سنيف �لبيانات حول عدد �لأ�سخا�س �ملحتجزين يف نهاية كل �سنة ح�سب �جلن�س.	

• عقد م�ساور�ت وطنية حول ق�سية �لعقوبات �ل�سالبة للحرية �لق�سرية �لأجل من �أجل فح�س �لتكاليف و�لفو�ئد �لتي قد ترتتب على تطوير نظام 	
عقوبات بديلة غري �سالبة للحرية.

• �إجر�ء در��سة حول �لتحديات �خلا�سة �لتي يتعر�س لها نظام �ل�سجون �لفل�سطيني ب�سبب تقدم جمتمع �ل�سجون يف �ل�سن.	

• �لتاأكد من �أن �خلدمات د�خل �ل�سجون ملئمة و�أن �لن�ساء �ل�سجينات، على �لرغم من قلة عددهن، ميلكن �لو�سول �إلى جميع �ملر�فق ب�سكل متكافئ. 	
ي�سمل ذلك فر�س �لدر��سة و�لتعلم، وتطوير �ملهار�ت �ملهنية، وتوفر �لوقت و�ملر�فق �لكافية ملمار�سة �لتمارين، و�لو�سول �إلى �لأخ�سائيني/�ملر�سدين 

�لجتماعيني، و�خلدمات �لطبية، مبا فيها �خلدمات �لطبية �ملتخ�س�سة مثل �لأطباء �لنف�سيني.

39  يرجى �لطلع على �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �ملادة 10 )2( )�أ(.
40  من نافل �لقول �أن هذه �لأرقام ت�ستثني �أي�سًا �لأ�سرى �لفل�سطينيني �ملحتجزين يف مر�فق �لحتجاز و�ل�سجون �لإ�سر�ئيلية.
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عر�س البيانات
كما يت�سح من �جلدول 4-3-1، كان هناك 443 �سخ�سًا "غري مد�ن" رهن �لحتجاز ح�سب نهاية �سنة 2011. وفيما �أن غالبية هوؤلء ق�سو� يف �حلجز 
�أقل من �سهر )176(، فاإن عددً� كبريً� للغاية �أم�سو� يف �حلجز �أكرث من �سنتني )73( �أو بني 1-2 �سنة )51(. وقد مت �لتاأكيد �أعله على �أن هذه �لأرقام 

تبعث على �لقلق ب�سكل بالغ و�أنه من �ل�سروري �لتحقيق يف هذه �حلالت على �لفور.

اجلدول 4-3-1: عدد الأ�شخا�س "غري املدانني" امل�ج�دين رهن الحتجاز

- 6 اأ�شهراأقل من �شهرمرفق الحتجاز/ال�شجن - 12 �شهرا1ً  - 2 �شنة7  املجم�ع�شنتان فاأكرث1 
189210645جنني

235-/-2571طولكرم
39229101797نابل�س

4137141827137ر�م �هلل و�لبرية
4123-/-144�أريحا و�لأغو�ر

2817771574�خلليل
111132532بيت حلم
176107365173443املجم�ع

مما يبعث على �لقلق �أي�سًا �أنهن بني 443 �سخ�سًا »غري مد�ن« كانو� حمتجزين ح�سب نهاية �سنة 2011، كان 18 منهم دون �سن �لثامنة ع�سرة )يرجى 
�لطلع على �جلدول 4-3-5 �أدناه(. ومرة �أخرى يقت�سي �لرتكيز على �أن جميع حالت �حتجاز �لأطفال لدى �ل�سرطة �لفل�سطينية بحاجة �إلى حتقيق 

عاجل.

اجلدول 4-3-2: عدد الأ�شخا�س "غري املدانني" امل�ج�دين رهن الحتجاز ح�شب العمر

- 19اأقل من 18مرفق الحتجاز/ال�شجن  1829 -  2039 -  3049 -  4059 - املجم�ع60 فاأكرث50 
45-/--/-4215177جنني

35-/--/-241991طولكرم
7124022141197نابل�س

41947322465137ر�م �هلل و�لبرية
23-/--/-117113�أريحا و�لأغو�ر

74-/-5293082-/-�خلليل
510862132-/-بيت حلم
184816712963117443املجم�ع

فيما وجد 443 �سخ�سًا »غري مد�ن« رهن �لحتجاز ح�سب نهاية �سنة 2011، فقد مت و�سع 7,232 �سخ�سًا »غري مد�ن« رهن �لحتجاز على مد�ر �سنة 
2011 باأكملها، ول بد �أن �لغالبية �لعظمى من هوؤلء قد �حتجزو� لفرتة ق�سرية من �لوقت.

اجلدول 4-3-3: عدد الأ�شخا�س الذين اعتقل�ا ومت احتجازهم

املجم�عذك�راإناثمرفق الحتجاز/ال�شجن
421,3531,395جنني

17740757طولكرم
1,7631,763-/-نابل�س

1301,7911,921ر�م �هلل و�لبرية
4320324�أريحا و�لأغو�ر

674674-/-�خلليل
23375398بيت حلم
2167,0167,232املجم�ع
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ح�سب ما يظهر يف �جلدول 4-3-4، كان 527 �سخ�سًا يق�سون فرتة عقوبتهم يف مر�فق �لحتجاز يف �ل�سفة �لغربية ح�سب نهاية �سنة 2011. وكانو� يف 
غالبيتهم �لعظمى يق�سون فرتة عقوبة �سالبة للحرية تقل عن �سنة.

اجلدول 4-3-4: الأ�شخا�س الذين يق�ش�ن فرتة عق�بة يف مرافق الحتجاز وال�شج�ن الفل�شطينية

- 4 �شن�اتاأقل من �شنةمرفق الحتجاز/ال�شجن - 9 �شن�ات1  املجم�ع10 �شن�ات فاأكرث5 
3820131889جنني

52-/-34144طولكرم
39191636110نابل�س

43861875ر�م �هلل و�لبرية
186343189�أريحا و�لأغو�ر

5049366�خلليل
25127246بيت حلم
2478389108527املجم�ع

ح�سب ما يظهر يف �جلدول 4-3-5، كانت �لغالبية منهم حتت �سن �لأربعني. �إل �أن �جلزء �لأقل يت�سمن عددً� ل باأ�س به من �لأ�سخا�س يف �لفئة �لعمرية 
50-59 �سنة �أو فوق �ل�ستني.

اجلدول 4-3-5: ت�زيع الأ�شخا�س الذين يق�ش�ن فرتة عق�بة ح�شب العمر

- 19اأقل من 18مرفق الحتجاز/ال�شجن  1829 -  2039 -  3049 -  4059 - املجم�ع60 فاأكرث50 
1040288389-/--/-جنني

41914102352-/-طولكرم
236322992110-/-نابل�س

152127127275ر�م �هلل و�لبرية
2646105289-/--/-�أريحا و�لأغو�ر

12321126366-/-�خلليل
1318122146-/--/-بيت حلم
1121481981133916527املجم�ع

على مد�ر �سنة 2011، ق�سى 5,442 �سخ�سًا بالإجمال عقوبة �سالبة للحرية، وكانو� يف غالبيتهم �ل�ساحقة من �لرجال.

اجلدول 4-3-6: ت�زيع الأ�شخا�س الذين يق�ش�ن فرتة عق�بة ح�شب اجلن�س

املجم�عذك�راإناثمرفق الحتجاز/ال�شجن
181,0801,098جنني

507507-/-طولكرم
1,3101,310-/-نابل�س

221,1791,201ر�م �هلل و�لبرية
3374377�أريحا و�لأغو�ر

576576-/-�خلليل
10363373بيت حلم
535,3895,442املجم�ع
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4-2-4 الرقابة على ال�شرطة

النتائج الرئي�شة
• �أحكام 	 تنفيذ  بـ"�لإخفاق يف  �تهامات  �لدعاء�ت  وت�سمنت  �لعام.  �سكاوى من �جلمهور   106 �لفل�سطينية  �ل�سرطة  تلقت   ،2011 �سنة  مد�ر  على 

و"�أخذ �عرت�فات بالإكر�ه". و"�لعتد�ء �لبدين"،  و"�لت�سبب باإ�سابات"،  �لق�ساة"، 

• للأ�سف، ل توجد بيانات تو�سح �أّي �ل�سكاوى مت �لتحقيق فيها، �إن حدث ذلك، وما �إذ� مت �تخاذ �إجر�ء�ت جز�ئية نتيجة لذلك.	

• من �مللحوظ �أنه مت تلقي حو�يل ن�سف �ل�سكاوى من حمافظة �خلليل و�أن غالبيتها تعلقت بادعاء�ت �لعتد�ء �لبدين �أو �لتعذيب. �أما ثاين �أكرب عدد 	
من �ل�سكاوى فجاء من ر�م �هلل و�لبرية، وكانت غالبيته �أي�سًا تتعلق بالعتد�ء �لبدين.

• �إل 	 �إن تقرير �لهيئة �مل�ستقلة حلقوق �لإن�سان )2011( ل يف�سل �ل�سكاوى �ملقدمة �سد �ل�سرطة �لفل�سطينية عن تلك �ملقدمة �سد "�لأجهزة �لأمنية"، 
�أن �لأرقام ل تز�ل مفيدة. ففي �سنة 2011، مت تقدمي 1،702 �سكوى �سد �لأجهزة �لأمنية، مما �سّكل 61% من جمموع �ل�سكاوى �ملقدمة �إلى �لهيئة 
�مل�ستقلة. وقد مت خلل �سنة 2011 تقدمي 112 �سكوًى بخ�سو�س �إ�ساءة �ملعاملة و/�أو �لتعذيب، وهو ما ميثل �نخفا�سًا ملمو�سًا عن 161 �سكوى يف 

�سنة 2010 وعن 164 �سكوى يف �سنة 41.2009

• ما 	 يوجد  ل  �أنه  �إل  �لتعذيب،  با�ستخد�م  �نتز�عها  يتم  �لتي  �لأدلة  ببطلن  ويقر  �لتعذيب  يحظر   )2003 �سنة  يف  )�ملعدل  �لأ�سا�سي  �لقانون  �إن 
يجّرم �لتعذيب يف قانون �لعقوبات �أو �أي ن�س �آخر ميكن �أن ي�ستخدم لرفع دعوى �سد �ل�سرطة ب�سبب �سوء �ملعاملة، بخلف �لتهامات �لعتيادية 

بالعتد�ء.42

• تفتقر �ل�سرطة �لفل�سطينية لآلية د�خلية مب�سطة لتقدمي �ل�سكاوى ومل تقم بعد بامل�سادقة ر�سميًا على مدونة قو�عد �ل�سلوك وو�سعها مو�سع �لتنفيذ.	

الت��شيات
• ن�سر �ملعلومات عن �أية تد�بري يتم �تخاذها يف متابعة �ل�سكاوى �ملقدمة.	

• فتح �لتحقيقات يف �ل�سكاوى، يف �حلالت �لتي مل يتم فتح حتقيق فيها، و�إثارة �إجر�ء�ت جز�ئية �سد �أفر�د �ل�سرطة �ملعنيني، حيثما يكون منا�سبًا.	

• �سمان �أن يقوم نظام حفظ �ل�سجلت �مل�ستقبلي بجمع بيانات حول �أية متابعة جترى بخ�سو�س �ل�سكاوى من �جلمهور �لعام. يجب �أن ت�ستمل هذه 	
�ملعلومات، كحد �أدنى، على معلومات عن �أية حتقيقات يتم �لقيام بها، و�أية تد�بري تاأديبية يتم فر�سها نتيجة �لتحقيق، و�أية �إجر�ء�ت جز�ئية يتم 

�ل�سروع بها.

• �مل�سادقة على م�سودة مدونة قو�عد �ل�سلوك، وتقدمي �لتدريب لأفر�د �ل�سرطة على �ملدونة ل�سمان ر�سد تنفيذها بالكامل.	

41  و�سع حقوق �لإن�سان يف مناطق �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية )2011(، �س 49.
42  يرجى �لطلع على �ملو�د 333-337 من قانون �لعقوبات �لأردين )1960( بخ�سو�س جر�ئم �لعتد�ء �لعتيادية، و�لتي متثل �مللذ �لوحيد ملقا�ساة �أحد �أفر�د �ل�سرطة �أو �أحد �مل�سوؤولني �لعامني عن �أعمال �لتعذيب.
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مكتب المدعي العام / النيابة العامة الفلسطينية  .5

تتولى �لنيابة �لعامة �مل�سوؤولية عن �لتحقيق وتوجيه لئحة �لتهام �سد �ملتهمني ومقا�ساتهم. وهي حتمي حق �لدولة و�ملجتمع و�ل�سحايا. وهي مبوجب 
�لقانون �لفل�سطيني �جلهة �لوحيدة �لتي متلك �خت�سا�س �إقامة �لدعوى �جلز�ئية. كما تعترب �لنيابة �لعامة جهة تنفيذ للأحكام و�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن 

�ملحاكم يف �لق�سايا �جلز�ئية و�أي�سًا �لق�سايا �ملدنية �ملتعلقة بالدولة وموؤ�س�ساتها.43

�جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  قانون  �أن  نرى  �لتحقيقات،  من  جو�نب  لإجر�ء  �لقانون  بحكم  �ل�سرطة  تفو�س  �لتي  �لق�سائية  �لوليات  من  �لعديد  خلف  وعلى 
�لفل�سطيني يكلف وكلء �لنيابة بتوجيه جميع جو�نب �لتحقيقات �جلز�ئية. ويتولى وكيل �لنيابة دورً� �ساقًا يف كل دعوى جز�ئية، مما يوؤكد �حلاجة �إلى 

وجود عدد كاف من وكلء �لنيابة ل�سمان �أن يتم �لوفاء بالو�جبات �لقانونية بالقدر �لكايف.

تبني يف م�سح �لت�سور�ت �لعامة ل�سنة 2011 �أن 47% من �لأ�سر كانت ر��سية عن دور �لنيابة �لعامة يف �حلفاظ على �لكر�مة و�حلرية �لإن�سانية، وكان 
45.2% ر��سني عن �أد�ء �لنيابة يف حتريك �لدعاوى �جلز�ئية، وكان 38.6% ر��سني عن نز�هة �لنيابة �لعامة و��ستقلليتها، وكان 39.9% ر��سني عن 
�لكفاءة يف عمل �لنيابة �لعامة. ومن ناحية �لثقة، ح�سلت �لنيابة �لعامة على علمة 2.97 يف مقيا�س من 1 - 5، مما جعلها تاأتي يف �ملرتبة �خلام�سة من 

بني �ملوؤ�س�سات �ل�سبع �مل�سمولة يف �مل�سح.

5-1 الك�ادر
حتتاج جميع �لعنا�سر �لرئي�سة يف نظام �لعد�لة لتوفر عدد كاٍف من �لكو�در �ملوؤهلة و�لتي متتلك �لتعليم و�خلربة �ملنا�سبة، ول ت�ستثنى خدمات �لنيابة من 

ذلك. تو�سح �جلد�ول من 5-1-1 �إلى 5-1-4 �أدناه ما يتوفر من بيانات.

النتائج الرئي�شة
• يوجد 12 مكتبًا للنيابة �لعامة يف �ل�سفة �لغربية يعمل فيها 109 وكلء نيابة �إلى جانب 87 موظفًا م�ساندً� )80 م�ساعدً� �إد�ريًا و�سبعة روؤ�ساء قلم(. 	

يعادل ذلك ن�سبة 4.7 وكيل نيابة لكل 100،000 ن�سمة.

• هذه �لن�سبة �أدنى ب�سكل ملمو�س من مثيلتها يف بلد�ن �أخرى يف �لإقليم. ففي �سنة 2011، وجد يف �لأردن 13.2 وكيل نيابة لكل 100،000 ن�سمة، 	
ووجد يف م�سر 16.1 وكيل نيابة لكل 100،000 ن�سمة، ووجد يف تون�س 17.1 وكيل نيابة لكل 100،000 ن�سمة.

• يف �سنة 2011، بلغ متو�سط عدد �لق�سايا �ل�سنوي 400 ق�سية. هذ� �لرقم مرتفع وي�سري �إلى �أن وكلء �لنيابة �لآن يتعر�سون ل�سغط عمل �سديد من 	
�أجل تاأدية تفوي�سهم وم�سوؤولياتهم �لقانونية يف كل ق�سية. ومن �ملرجح �أن ي�سر ذلك بجودة �لعمل �لذي يقوم به وكلء �لنيابة وبالتايل بعملية �إنفاذ 
�لقانون. بالإ�سافة �إلى ذلك، يوجد قدر كبري من �لتفاوت بني مكاتب �لنيابة �ملختلفة، �إذ �أن وكلء �لنيابة �لعاملني يف ر�م �هلل و�لبرية يتحملون عددً� 

من �لق�سايا ي�سل باملتو�سط �إلى 446 ق�سية يف �ل�سنة، ويف طوبا�س �إلى 485 ق�سية، ويف جنني �إلى 607 ق�سايا.

• توجد 15 �مر�أة فقط من بني 109 وكلء نيابة. هذ� �لتو�زن بني �جلن�سني يبدو جيدً� باملقارنة مع بع�س �لبلد�ن يف �لإقليم مثل �لأردن، ولكنه ل يبدو 	
جيدً� �إذ� قورن ببلد�ن �أخرى مثل لبنان.

• يوظف مكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة 87 موظفًا م�ساعدً� بن�سبة 0.8 موظف م�ساعد لكل وكيل نيابة، باملقارنة مع �جلهاز �لق�سائي حيث يتوفر 	
5 موظفني م�ساعدين لكل قا�ٍس. يعترب وكلء �لنيابة �لعامة يف �أغلبيتهم �لعظمى فتيني �إذ� ما قورنو� بنظر�ئهم يف �أجز�ء �أخرى من �لعامل، �إذ �أن 

- 39 �سنة. 71.6% من جميع وكلء �لنيابة يرت�وح عمرهم بني 30 

43  قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية رقم 3 )2001(.
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• بالإجمال، يفتقر وكلء �لنيابة �إلى موؤهلت تعليمية عليا. فهناك وكيل نيابة و�حد يحمل درجة �لدكتور�ه ويوجد 13 من حملة �ملاج�ستري، فيما �أن 	
�لبقية يحملون �سهادة �لبكالوريو�س. وعلى �لعك�س من ذلك، جند �أن �ملوظفني �مل�ساعدين يتمتعون مب�ستوى تعليمي مرتفع ن�سبيًا، حيث يحمل 37 
درجة �ملاج�ستري ويحمل 31 درجة �لبكالوريو�س ويحمل �لباقون جميعًا موؤهلت �أعلى من �ل�سهادة �لثانوية. لقد عمل مكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة 
�لعامة باجتهاد لإعد�د وتقدمي بر�مج تدريبية لوكلء �لنيابة و�لطاقم �مل�ساند. �إل �أن �لأثر �ملحتمل ملبادر�ت �لتدريب �لق�سري �لأجل "�أثناء �لوظيفة" 
يظل حمدودً� ول ميكن ملثل هذ� �لتدريب �أن يكون بديًل كافيًا عن فر�س �حل�سول على �لدر��سات �لعليا و�ملوؤهلت �لعليا �ملنا�سبة. �إن هذه �لنتائج 
�إلى متتني قدر�ت وكلء �لنيابة  �إلى �لعمر �لفتّي يف �جلهاز �لقانوين �لفل�سطيني. ولكنها مع ذلك تلفت �لنتباه للحاجة  ل تعترب مفاجئة بالنظر 

و�جتذ�ب �أعد�د �أكرب من �ملهنيني �لقانونيني �ملميزين �إلى هذه �ملهنة، وهو ما من �ساأنه �أن يرفع م�ستوى خدمات �لنيابة ككل.

الت��شيات
• زيادة عدد وكلء �لنيابة و�لطاقم �مل�ساند بقدر ملمو�س حاملا ي�سمح �لو�سع بذلك.	

• �تباع �سيا�سات �لتمييز �لإيجابي عندما توجد فر�س للتوظيف، كو�سيلة لتعديل �لختلل يف مو�زين �لنوع �لجتماعي.	

• ��ستك�ساف �ل�سبل لجتذ�ب مهنيني قانونيني يتمتعون بخربة عالية �إلى خدمات �لنيابة، مثل �أن يوؤخذ عدد �سنو�ت �خلربة �مللئمة �لتي يتمتع بها 	
�ملحامون قبل �ن�سمامهم �إلى �لنيابة يف �لعتبار عند حتديد �سلم �لرو�تب للو�فدين �جلدد على خدمات �لنيابة.

• تعزيز ودعم �لتحاق وكلء �لنيابة برب�مج �لتعليم �لعايل �ملتخ�س�سة.	

عر�س البيانات
اجلدول 5-1-1: عبء الق�شايا على مكتب املدعي العام/النيابة العامة

املجم�ععدد الق�شايا لكل وكيل نيابةعدد وكالء النيابةمكتب النيابة العامة
76074,252جنني

93563,202طولكرم
64182,506قلقيلية
163615,781نابل�س

34471,342�سلفيت
204468,911ر�م �هلل و�لبرية
42921,168�أريحا و�لأغو�ر

92912,623�خلليل
93563,204بيت حلم

53461,728دور�
34851,455طوبا�س
34761,429حلحول

449440037,601املجم�ع

ل ي�سمل �لعدد 15 فردً� من �أفر�د �لنيابة �ملتخ�س�سة.  44
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اجلدول 5-1-2: ت�زيع وكالء النيابة والطاقم امل�شاند ح�شب اجلن�س

املجم�عطاقم م�شاند/ذك�رطاقم م�شاند/اإناثوكالء نيابة/ذك�روكالء نيابة/اإناثمكتب النيابة العامة
72817-/-جنني

183517طولكرم
152412قلقيلية
2143827نابل�س

3328-/-�سلفيت
71331333ر�م �هلل و�لبرية
4329-/-�أريحا و�لأغو�ر

273315�خلليل
184316بيت حلم

14139دور�
3126-/-طوبا�س
3137-/-حلحول

20-/-2135مكاتب �لنيابات �ملتخ�س�سة
17923453196املجم�ع

اجلدول 5-1-3: ت�زيع وكالء النيابة ح�شب اأعلى م�ؤهل علمي

املجم�عدكت�راهماج�شتريبكال�ري��سمكتب النيابة العامة
7-/--/-7جنني

9-/--/-9طولكرم
6-/-51قلقيلية
16-/-133نابل�س

3-/--/-3�سلفيت
20-/-191ر�م �هلل و�لبرية
4-/--/-4�أريحا و�لأغو�ر

9-/--/-9�خلليل
9-/-81بيت حلم

5-/--/-5دور�
3-/--/-3طوبا�س
3-/-21حلحول

86115مكاتب �لنيابات �ملتخ�س�سة
95131109املجم�ع

اجلدول 5-1-4: ت�زيع الطاقم امل�شاند ح�شب اأعلى م�ؤهل علمي

املجم�عماج�شتريدبل�م عايلبكال�ري��سدبل�ممكتب النيابة العامة
510-/-23جنني

68-/-2-/-طولكرم
46-/-2-/-قلقيلية
341311نابل�س

15-/-13�سلفيت
713-/-24ر�م �هلل و�لبرية
25-/-3-/-�أريحا و�لأغو�ر

26-/-31�خلليل
5117-/-بيت حلم

34-/-1-/-دور�
13-/-2-/-طوبا�س
24-/-11حلحول

5-/-5-/--/-مكاتب �لنيابات �ملتخ�س�سة
123173787املجم�ع
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5-2 ال�ظائف الأ�شا�شية
ت�سري "�لق�سايا �لو�ردة" لدى �لنيابة �لعامة �إلى:

• �لق�سايا �لتي قام �أحد مكاتب �لنيابة �لعامة بت�سجيلها للتحقيق فيها )يف �أعقاب �سكوى من �جلمهور �أو �إحالة من �ل�سرطة(؛	

• �أو �لق�سايا �لتي قام �أحد مكاتب �لنيابة �لعامة بت�سجيلها حت�سريً� للمحاكمة بعد �أن �نتهى �لتحقيق فيها بو��سطة مكتب نيابة �آخر.	

�إن �لنيابة �لعامة تعي �أن هذ� �لأمر يعني �إمكانية �أن حتت�سب ق�سية و�حدة مرتني )�أي �أن ت�سجل �أكرث من مرة على �أنها "ق�سية و�ردة"( وقد قامت باتخاذ 
خطو�ت بغية تعديل هذ� �لنظام حلفظ �ل�سجلت.

�أما "�لق�سايا �ملف�سولة" يف �لنيابة �لعامة فت�سري �إلى �لق�سايا �لتي مت �لتحقيق فيها ومتريرها �إلى �إحدى �جلهتني �لتاليتني:
• مكتب �ملدعي �لعام من �أجل �ملر�جعة )ق�سايا �جلنايات(؛	

• �أو �ملحكمة مبا�سرة بعد �نتهاء �لتحقيق )ق�سايا �جلنح(.	

�أما �لق�سايا �ملدورة فهي �لق�سايا �لتي ل يز�ل يجري �لتحقيق فيها بعد �أن جرى فتح �لتحقيق يف �سنة ما�سية. �إن �لبيانات عن �لق�سايا �ملدورة و�لق�سايا 
�لو�ردة �إلى �لنظام و�لق�سايا �ملف�سولة مفيدة كونها تتيح �حت�ساب معدل �لف�سل يف �لق�سايا ومعدل �لختناق �لق�سائي.

• تبني معدلت �لف�سل يف �لق�سايا ما �إذ� كانت �لنيابة �لعامة قادرة على مو�كبة �أعد�د �لق�سايا �لو�ردة خلل فرتة زمنية حمددة. �إل �أنها ل تاأخذ يف 	
�لعتبار ما يوجد من ق�سايا مرت�كمة. يتم �حت�ساب معدلت �لف�سل عن طريق ق�سمة عدد �لق�سايا �ملف�سولة على عدد �لق�سايا �جلديدة، وعندما 

تكون �لنتيجة �أقل من 1.0، فهذ� يعني �أن �لنيابة غري قادرة على مو�كبة �لق�سايا و�أنها تر�كم �لق�سايا �أو ت�سيف �إلى �لق�سايا �ملرت�كمة.

• �إذ� كانت �لنيابة �لعامة قادرة على �لتدبر مع �لعبء �لكامل للق�سايا �لتي لديها )و�لذي يتكون من �لق�سايا 	 تبني معدلت �لختناق �لق�سائي ما 
�لو�ردة وتر�كم �لق�سايا من �ل�سنو�ت �ل�سابقة( خلل فرتة زمنية حمددة. يتم �حت�ساب معدل �لختناق عن طريق ق�سمة �لعبء �لإجمايل للق�سايا 
على عدد �لق�سايا �ملف�سولة. وعندما يكون معدل �لختناق ي�ساوي 1.0، فهذ� يعني �أن �لنيابة قد تدبرت مع �لعبء �لكامل للق�سايا خلل �لفرتة 
�لزمنية �ملعنية. وعندما ينخف�س معدل �لختناق فاإنه ي�سري �إلى �نخفا�س �لرت�كم يف �لق�سايا. وعلى �لعك�س من ذلك، ي�سري �رتفاع معدل �لختناق 

�إلى �رتفاع �لرت�كم يف �لق�سايا.

بالتايل، حتى و�إن كانت معدلت �لف�سل و�لختناق تعطي فكرة مفيدة عن نظام �لعد�لة، �إل �أنها ل ت�ستطيع �أن:

• حتدد ما �إذ� كان وقت معاجلة �لق�سايا مفرطًا )ميكن �أن يدل �رتفاع حجم �لق�سايا �ملرت�كمة �إلى �أن عدد وكلء �لنيابة �أقل مما ينبغي �أو �أن عدد 	
�لق�سايا �لو�ردة �آخذ يف �لرتفاع(.

• تف�سر �سبب حدوث �لرت�كم.	

• حتّدد يف �أي مكان من �لنظام توجد �لعقبات �لتي ت�سببت يف تر�كم �لق�سايا.	

النتائج الرئي�شة
• يف �سوء �لحت�ساب �ملزدوج للق�سايا �لذي �أ�سرنا �إليه �أعله، قد ل تكون �لبيانات �لتي جرى جمعها عن �لق�سايا �لو�ردة و�لق�سايا �ملف�سولة مفيدة جدً�.	

• للأ�سف، ل تتيح نظم حفظ �ل�سجلت �مل�ستخدمة حاليًا يف �لنيابة �لعامة �حل�سول على �ملعلومات �للزمة لدعم �ل�سيا�سات. على �سبيل �ملثل، ل توجد 	
معلومات عن �لقر�ر�ت �ملتخذة يف مرحلة ما قبل �لتهام. كما ل توجد �سجلت تتيح �حل�سول على معلومات عن �لف�سل يف �لق�سايا �لذي يتم خارج 

�ملحكمة يف �ملرحلة �ل�سابقة للتهام )مثل توجيه حتذير �أو حل �لق�سية بطرق غري ر�سمية(.

• ل توجد �أي�سًا و�سيلة لتحديد عدد �ملتهمني �لذي مت توجيه لو�ئح �تهام �سدهم خلل فرتة زمنية معطاة، وعدد �لق�سايا �لتي ي�ستمر �ل�سري بها �إلى 	
�ملحكمة �أو �إلى �لإقر�ر بالذنب �أو تلك �لتي مل يكن من �ملمكن �ل�ستمر�ر بها وملاذ�.

• تنق�س �أي�سًا معلومات عن نتائج �لق�سايا. على �سبيل �ملثال، ل توجد معلومات عن وقف �لدعوى )يف �حلالت �لتي يتم فيها �إيقاف �لنظر يف �لدعوى 	
يف �أي وقت قبل بدء �ملحاكمة(، و�لأو�مر �لق�سائية )حيثما ل تتمكن �لنيابة من �ل�سري يف �لدعوى لأن �ملتهم مل يح�سر �إلى �ملحكمة ومت �إ�سد�ر �أمر 

ق�سائي باعتقاله(، ورد �لقا�سي للدعوى )�حلكم بعدم �لإد�نة(، و�لإقر�ر�ت بالذب، و�لإد�نات بعد �ملحاكمة، و�لعقوبات.
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• يبدو من �لبيانات �ملتاحة �أن خدمات �لنيابة حتافظ على معدل ثابت جدً� يف �لف�سل يف �لق�سايا يقارب 1، مما ي�سري �إلى �أنها قادرة حاليًا على 	
مو�كبة عبء �لق�سايا �لو�ردة. ومع ذلك، فهي غري قادرة على �لتعامل مع �لق�سايا �ملرت�كمة، وهو ما يعك�سه وجود معدل �ختناق �أعلى )1.15(، مع 

�أن هذ� �ملعدل �أدنى ب�سكل و��سح من متو�سط معدل �لختناق يف �ملحاكم �لنظامية )1.36(.

• �إن �لبيانات �خلا�سة بعدد �لق�سايا �ملنفذة )14،255 يف �سنة 2011( ل تعطي دللت مفيدة جدً� �إذ ل توجد معلومات عن نوع �لق�سايا �لتي تتعلق 	
2011، وعدد �لأيام �لتي  �إلى تنفيذ يف �سنة  هذه �لأحكام بها )�ملخالفات �ملرورية، جنح �أخرى، جنايات(، و�ملجموع �لكلي للأحكام �لتي حتتاج 

��ستغرقها تنفيذ كل حكم.

• ل توجد �أي�سًا بيانات عن �لرقابة على وكلء �لنيابة، مبا يف ذلك �ل�سكاوى �ملقدمة �سد وكلء نيابة، �أو �حلالت �لتي خ�سعت للتحقيق �أو �أنو�عها �أو نتائجها.	

الت��شيات
• �إدخال �آليات جديدة حلفظ �ل�سجلت لتمكني �حل�سول على بيانات قطاع �لعد�لة و�لأمن �لتي جرى نقا�سها �أعله من �أجل حت�سني �لأد�ء و�سياغة 	

�ل�سيا�سات. �أثناء �لقيام بذلك، ميكن �أن ت�ستفيد �لنيابة �لعامة من م�ساهمات خرب�ء �إقليميني �أو دوليني عملو� يف �ل�سابق على بناء مثل هذه �لنظم 
يف وليات ق�سائية �أخرى.

عر�س البيانات
اجلدول 5-2-1: الق�شايا ال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

معدل الختناقمعدل الف�شلمدورة )اإلى 2012(مف�ش�لةمدورة )من 2010(واردةمكتب النيابة العامة
4,0482044,223291.041,01جنني

2,3688342,2289740.941.44طولكرم
2,456502,469371.011.01قلقيلية
4,8978844,9018801.001.18نابل�س

1,283591,276660.991.05�سلفيت
7,6761,2357,4181,4930.971.20ر�م �هلل و�لبرية
1,0111571,0081601.001.16�أريحا و�لأغو�ر

2,2333901,9946290.891.32�خلليل
3,175293,181231.001.00بيت حلم

1,5801481,5461820.981.12دور�
1,2132421,0753800.891.35طوبا�س
1,3271021,2831460.971.11حلحول

33,2674,33432,6024,9990.981.15املجم�ع

اجلدول 5-2-2: الأحكام املنفذة ب�ا�شطة مكتب املدعي العام/النيابة العامة

عدد الأحكام املنفذةمكتب النيابة العامة
3,551جنني

1,332طولكرم
1,165قلقيلية
1,845نابل�س

266�سلفيت
1,324ر�م �هلل و�لبرية
2,200�أريحا و�لأغو�ر

139�خلليل
461بيت حلم

1,151دور�
223طوبا�س
598حلحول

14,255املجم�ع
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6. مجلس القضاء األعلى الفلسطيني

توجد ثلثة �أنظمة منف�سلة من �ملحاكم �لفل�سطينية: �ملحاكم �ملدنية )وي�سار �إليها �أي�سًا با�سم »�ملحاكم �لنظامية«(، و�ملحاكم �لدينية )�ملحاكم �ل�سرعية( 
و�ملحاكم �لع�سكرية. يعر�س هذ� �جلزء بيانات �ملحاكم �لنظامية، فيما �سيتم عر�س بيانات �ملحاكم �ل�سرعية يف �جلزء �ل�سابع وبيانات �ملحاكم �لع�سكرية 

يف �جلزء �لثامن.

ي�سري م�سح م�ستوى �أدر�ك �جلمهور ل�سنة 2011 �إلى �أن ثقة �لعامة يف نظام �ملحاكم �لنظامية بحاجة �إلى حت�سني، �إذ �أن 51.2% فقط من �ملجيبني قالو� 
�أنهم يثقون باأنهم ي�ستطيعون حل �لنز�عات �ملدنية ب�سكل عادل من خلل �ملحاكم. ف�سًل عن ذلك، وكما �سيتم تو�سيحه مبزيد من �لتف�سيل �أدناه، يرى 

�لكثريون �أن �ملحاكم �لنظامية بطيئة و�لو�سول �إليها غري مي�سر.

فيما يتعلق بهيكلية �ملحاكم، فاإن قانون �ل�سلطة �لق�سائية �ل�سادر يف �سنة 2002 ي�سع �ملحاكم �لنظامية حتت هيئة �إد�رية و�حدة هي جمل�س �لق�ساء 
�لأعلى. وين�س قانون ت�سكيل �ملحاكم �لنظامية على تاأ�سي�س �ملحاكم �لنظامية �لتالية: �ملحكمة �لعليا )و�ملكونة من حمكمة �لنق�س وحمكمة �لعدل �لعليا(، 

وحماكم �ل�ستئناف، وحماكم �لبد�ية، وحماكم �ل�سلح.

�ملا�سة  �لنهائية  �لإد�رية  �لقر�ر�ت  �أو  �لأنظمة  �أو  �للو�ئح  �إلغاء  وطلبات  بالنتخابات  �ملتعلقة  �لنز�عات  على  �خت�سا�سها  �لعليا  �لعدل  حمكمة  متار�س 
بالأ�سخا�س �أو �لأمو�ل �أو �ل�سول و�لتي ت�سدر عن �لهيئات �لقانونية �لعامة، وطلبات �لإفر�ج عن �لأ�سخا�س �ملوقوفني بوجه غري م�سروع.45 كما تو��سل 

حمكمة �لعدل �لعليا �أد�ء وظائف �ملحكمة �لد�ستورية �إلى حني تاأ�سي�سها على �لنحو �ملن�سو�س عليه يف �لقانون �لأ�سا�سي.46

�أما حمكمة �لنق�س فرت�جع �لق�سايا �ملتعلقة بامل�سائل �جلز�ئية و�حلقوقية ومتار�س �خت�سا�سها على �لطعون �ملرفوعة �إليها عن حماكم �ل�ستئناف يف 
�لق�سايا �جلز�ئية و�ملدنية وم�سائل �لأحو�ل �ل�سخ�سية لغري �مل�سلمني، و�لطعون �ملرفوعة �إليها عن حماكم �لبد�ية ب�سفتها �ل�ستئنافية، وبع�س �مل�سائل 
�إليها من حماكم �ل�سلح.48 ويتم �لتعامل مع  �لإ�سافية �لأخرى.47 وتخت�س حماكم �لبد�ية بالنظر يف جميع �جلنايات و�جلنح و�ل�ستئنافات �ملرفوعة 
�جلنح �لأقل خطورة بو��سطة حماكم �ل�سلح �لتي تخت�س بالنظر يف جميع �ملخالفات وبع�س �جلنح. وتقوم حماكم �ل�ستئناف بالنظر يف �ل�ستئنافات 

�ملرفوعة �إليها ب�ساأن �لأحكام و�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن حماكم �لبد�ية ب�سفتها حمكمة درجة �أولى.49

6-1 الك�ادر
�إن �متلك قطاع �لعد�لة لعدد كاٍف من �لكو�در �ملوؤهلة من كل من �لرجال و�لن�ساء على نحو عادل، و�حلا�سلة على �لتعليم و�خلربة و�مل�ستمدة من خمتلف 
نو�حي �حلياة، يعد جزءً� �أ�سا�سيًا يف بناء نظام فاعل. ويعر�س �لق�سم 6-2 �ل�سجلت �ملتوفرة عن �لق�ساة و�لطاقم �مل�ساند وماأموري �لتبليغ. فيما ترد 

�لبيانات عن ماأموري �لتنفيذ يف �لق�سم 6-3 �أدناه �إلى جانب �لبيانات عن تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم.

النتائج الرئي�شة
• حمكمة 	 ب�سفة  �أي�سًا  )تنعقد  عليا  وحمكمة  ��ستئناف  وحمكمتي  بد�ية  حماكم  وع�سر  �سلح  حماكم  ع�سر  من  مكونة  بالإجمال  حمكمة   23 توجد 

د�ستورية �إلى حني ت�سكيل مثل هذه �ملحكمة(.

• ثمة تفاوت كبري يف عبء �لق�سايا )عدد �لق�سايا للقا�سي �لو�حد( �لتي تقع على كاهل �لق�ساة �سمن كل نوع من �أنو�ع �ملحاكم. حيث يتحمل �لق�ساة 	
�لعاملون يف حمكمتي �ل�سلح يف ر�م �هلل و�لبرية وقلقيلية عبئًا �أكرب مقارنة مع نظر�ئهم يف حماكم �ل�سلح �لأخرى. وجتدر �لإ�سارة �إلى �أن هاتني 
�ملحكمتني ذ�تهما ت�سكلن جزءً� كبريً� من �ل�سكاوى �ملقدمة �سد �لق�ساة، �إذ �أنهما حتظيان باأكرث من ن�سف �لعدد �لكلي لل�سكاوى. وقد ي�سري ذلك 

�إلى �أن �لعبء �لق�سائي �لكبري يف هاتني �ملنطقتني ي�ساهم يف حدوث خلل يف جودة خدمات �لعد�لة �ملقدمة.

45  يرجى �لطلع على �ملادة 33 من قانون ت�سكيل �ملحاكم �لنظامية رقم 5 )2001(.
46  يرجى �لطلع على �ملادة 94 من �لقانون �لأ�سا�سي )�ملعدل يف �سنة 2003(، و�ملادة 37 من قانون ت�سكيل �ملحاكم �لنظامية رقم 5 )2001(.

47  �ملادة 30.

48  �ملادة 15.

49  �ملادة 22.
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• يوجد 178 قا�سيًا وقا�سية يف �ل�سفة �لغربية، مبا يعادل ن�سبة 7.6 قا�ٍس لكل 100،000 ن�سمة. و�إذ� ما قورنت هذه �لن�سبة مع دول �جلو�ر و�لدول 	
ذ�ت �لدخل �ملتو�سط، فاإنها �أدنى ب�سكل ملمو�س. فقد بلغت يف �لأردن 12.7 قا�ٍس لكل 100،000 ن�سمة، ويف م�سر 16.0 قا�سيًا لكل 100،000 

ن�سمة، ويف تون�س 15.4 قا�ٍس لكل 100،000 ن�سمة.50

• يت�سح من �لبيانات �ملعرو�سة �أدناه �أن �لق�ساة �لفل�سطينيني يف �أغلبيتهم �لعظمى فتّيون �إذ� ما قورنو� بنظر�ئهم يف �أجز�ء �أخرى من �لعامل، ول 	
ميلكون �لكثري من �خلربة �لق�سائية، ويفتقرون �إلى فر�س �حل�سول على موؤهلت �أكادميية عليا.

• �إذ� ما �أردنا �أن جنتذب مهنيني قانونيني �أكرب �سنًا و�أعلى خربة �إلى �لق�ساء، فينبغي �أن جنعل هذه �ملهنة �أكرث جاذبية، مثًل، من خلل تطوير �آلية 	
�سريعة لرتقية �لو�فدين �جلدد �لذين يتمتعون بخربة عالية، �أو عن طريق �إيجاد �ل�سبل لحت�ساب خربة �لعمل قبل �لن�سمام �إلى �لق�ساء عند حتديد 

�سلم �لرو�تب.

• توجد 27 �مر�أة فقط من بني 178 قا�سيًا. هذ� �لتو�زن بني �جلن�سني يبدو جيدً� باملقارنة مع بع�س �لبلد�ن يف �لإقليم مثل �لأردن، ولكنه ل يبدو 	
جيدً� �إذ� قورن ببلد�ن �أخرى مثل لبنان.

• يوظف جمل�س �لق�ساء �لأعلى 879 موظفًا م�ساندً�، مما يعادل ن�سبة 5 موظفني م�ساندين تقريبًا للقا�سي �لو�حد.51	

الت��شيات
• �لأخذ بالعتبار �لرقم �ملنخف�س ن�سبيًا لعدد �لق�ساة لكل 100،000 ن�سمة عند مر�جعة ��سرت�تيجيات قطاع �لعد�لة �حلالية و�سياغة �ل�سرت�تيجيات 	

�مل�ستقبلية، �سعيًا لتوظيف ق�ساة �إ�سافيني وخا�سة يف حماكم �لدرجة �لأولى �حلقوقية و�جلز�ئية وق�سايا �ل�ستئناف �جلز�ئية.

• تعزيز ودعم �لتحاق �لق�ساة برب�مج �لتعليم �لعايل �ملتخ�س�سة.	

• ��ستك�ساف �ل�سبل لجتذ�ب مهنيني قانونيني يتمتعون بخربة عالية �إلى �لق�ساء.	

• تطوير وتنفيذ ��سرت�تيجية للتنوع يف �لتوظيف �لق�سائي و��ستبقاء �لعاملني من �أجل تقوية م�ساركة �لفئات �ملنقو�سة �لتمثيل، مبن فيهم �لن�ساء.	

• ت�سجيل عدد �سنو�ت �خلربة �مللئمة �لتي يتمتع بها �لق�ساة �ملكلفون قبل �ن�سمامهم �إلى �لق�ساء.	

عر�س البيانات
اجلدول 6-1-1: حماكم ال�شلح وحماكم البداية وحماكم ال�شتئناف

املجم�عحمكمة ا�شتئنافحمكمة بدايةحمكمة �شلحاملحكمة
2-/-11جنني

2-/-11طولكرم
2-/-11قلقيلية
2-/-11نابل�س

2-/-11�سلفيت
1124ر�م �هلل و�لبرية
2-/-11�أريحا و�لأغو�ر

2-/-11�خلليل
2-/-11بيت حلم

2-/-11طوبا�س
11-/--/-�لقد�س

1010323املجم�ع

50  من �ملثري للهتمام �لإ�سارة يف هذ� �ل�سدد �إلى �أن �جلمهور �لعام �لفل�سطيني ي�سعر بالقلق �إز�ء توفر عدد كاٍف من �لق�ساة للنظر يف �لق�سايا. �إذ �أن نتائج م�سح �لت�سور�ت �لعامة يف �سنة 2011 تفيد باأن 35% فقط من �ملبحوثني قالو� 
�أنهم ر��سون عن عدد �لق�ساة �لعاملني يف �ملحاكم �لفل�سطينية.

51  ي�سمل هذ� �لعدد 309 ن�ساء، ي�سكلن �أكرث من 35% من �لعاملني.
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اجلدول 6-1-2: عدد الق�شاة م�زعني ح�شب اجلن�س

املجم�عذك�راإناثم�شت�ى املحكمة
176077حماكم �ل�سلح
74653حماكم �لبد�ية

31720حماكم �ل�ستئناف
12728�ملحكمة �لعليا

27151178املجم�ع

اجلدول 6-1-3: عدد الق�شايا لكل قا�ٍس

حمكمة ا�شتئنافحمكمة بدايةحمكمة �شلحاملحكمة
ل ينطبق1,691393جنني

ل ينطبق1,172375طولكرم
ل ينطبق2,203271قلقيلية
ل ينطبق1,614466نابل�س

ل ينطبقل توجد بيانات1,452�سلفيت
2,146327255ر�م �هلل و�لبرية
ل ينطبق1,289245�أريحا و�لأغو�ر

ل ينطبق3,636519�خلليل
ل ينطبق1,931241بيت حلم

ل ينطبقل توجد بيانات1,484طوبا�س
262ل ينطبقل ينطبق�لقد�س

�إن �لغالبية �لعظمى من �لق�ساة �ملكلفني يف حماكم �ل�سلح يحملون درجة �لبكالوريو�س كاأعلى موؤهل علمي لديهم، ويحمل 14.3% فقط درجة �ملاج�ستري. 
وتبدو �لن�سبة مماثلة بني �لق�ساة �ملكلفني يف حماكم �لبد�ية، �إذ �أن 83.0% يحملون درجة �لبكالوريو�س فيما يحمل 17.0% فقط درجة �ملاج�ستري. 
وبالن�سبة ملحاكم �ل�ستئناف، تتوزع �لن�سبة على 75.0% من حملة �لبكالوريو�س مقابل 25.0% من حملة �ملاج�ستري. ول يوجد على م�ستوى �أٍي من هذه 

�ملحاكم من يحمل درجة �لدكتور�ه، فيما ل تتوفر �سجلت عن �ملوؤهلت �لأكادميية لق�ساة �ملحكمة �لعليا.

اجلدول 6-1-4: ت�زيع الق�شاة ح�شب اأعلى م�ؤهل علمي

املجم�عدكت�راهماج�شتريبكال�ري��سم�شت�ى املحكمة
77-/-6611حماكم �ل�سلح
53-/-449حماكم �لبد�ية

20-/-155حماكم �ل�ستئناف
150-/-12525املجم�ع

مل مي�ِس �أّي من ق�ساة حماكم �ل�سلح �أكرث من ثلث �سنو�ت يف هذ� �ملن�سب. فمن بني �ملجموع �لكلي للق�ساة �ملكلفني يف حماكم �ل�سلح، ميلك 24 منهم 
- 3 �سنو�ت. �أما على م�ستوى حماكم �لبد�ية، فاثنان من  �أقل من �سنة من �خلربة �لق�سائية، فيما �أن �لباقني، وعددهم 53، يعملون كق�ساة لفرتة 1 
- 9 �سنو�ت، وميلك قا�ٍس و�حد خربة تزيد  - 6 �سنو�ت، وميلك 15 قا�سيًا خربة 7  - 3 �سنو�ت، فيما ميلك 35 قا�سيًا خربة 4  �لق�ساة ميلكان خربة 1 
- 6 �سنو�ت، وميلك 10 ق�ساة  - 3 �سنو�ت، وميلك خم�سة ق�ساة خربة 4  عن 10 �سنو�ت. وعلى م�ستوى حماكم �ل�ستئناف، ميلك قا�ٍس و�حد خربة 1 

- 9 �سنو�ت، وميلك 4 ق�ساة خربة تزيد عن 10 �سنو�ت. خربة 7 

اجلدول 6-1-5: ت�زيع الق�شاة ح�شب �شن�ات اخلربة الق�شائية

- 3 �شن�اتاأقل من �شنةم�شت�ى املحكمة - 6 �شن�ات1  - 9 �شن�ات4  املجم�ع10 �شن�ات فاأكرث7 
77-/--/--/-2453حماكم �ل�سلح
23515153-/-حماكم �لبد�ية

1510420-/-حماكم �ل�ستئناف
24564025552150املجم�ع

ل ي�سمل �ملجموع ق�ساة �ملحكمة �لعليا، وعددهم 28 قا�سيًا.  52
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يعترب �لق�ساة �لفل�سطينيون فتّيني ن�سبيًا. فهناك 14 قا�سيًا على م�ستوى حماكم �ل�سلح يقل عمرهم عن 30 �سنة، وهناك 41 ترت�وح �أعمارهم بني 30 - 
39. وعلى م�ستوى حماكم �لبد�ية، يوجد 32 قا�سيًا دون عمر �خلم�سني، ويف حماكم �ل�ستئناف، يوجد 16 قا�سيًا دون �ل�ستني من �لعمر.

اجلدول 6-1-6: ت�زيع الق�شاة ح�شب العمر

- 29 �شنةم�شت�ى املحكمة - 39 �شنة20  - 49 �شنة30  - 59 �شنة40  املجم�ع60 �شنة فاأكرث50 
177-/-144121حماكم �ل�سلح
82418353-/-حماكم �لبد�ية

1411420-/-حماكم �ل�ستئناف
14504929853150املجم�ع

6-2 ال�ظائف الأ�شا�شية

6-2-1 الف�شل يف الق�شايا احلق�قية واجلزائية
اإن اإي�شال العدالة يف الوقت املنا�شب اأمر مهم، وذلك للعديد من الأ�شباب. ففي الق�شايا احلقوقية، ميكن اأن يت�شبب التاأخري باإحباط املتقا�شني، والتقليل 
من قيمة �أي حل يتم �لتو�سل �إليه يف �لنهاية، وبالتايل تقوي�س ثقة �لعامة يف قدرة �لنظام �لق�سائي على حل �لنز�عات �ملجتمعية. وفيما يتعلق بالقانون 
�جلنائي، فاإن �حلق يف �ملحاكمة دون تاأخري غري مربر من�سو�س عليه �سر�حة يف �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية. وميكن للتاأخري�ت 
�لطويلة �أن حتول دون �إجر�ء حماكمة عادلة، �إذ قد ي�سبح من �ل�سعب �لو�سول �إلى �مل�ستبه فيهم و�ل�سهود وحتى �لأدلة، وقد تتم ترقية �لقا�سي �لناظر يف 

�لق�سية �أو قد يحال �إلى �لتقاعد قبل �أن ت�سل �لق�سية �إلى نهايتها.

و�لعمل،  للدخل  وفقد�نهم  �لحتياطي،  للحب�س  تعر�سهم  ذلك  يف  مبا  جر�ئم،  بارتكاب  �ملتهمني  للأفر�د  �مل�ساعب  ت�سبب  �ملطولة  �لتاأخري�ت  �أن  كما 
ومعاناتهم من �لعزلة �لجتماعية و�لإق�ساء من �ملجتمع. وميكن للمحاكمات �ملطولة �أي�سًا �أن تدفع �لنا�س للت�سرف خارج نطاق �لقانون، وتوؤدي �إلى �لقتل 

بد�فع "�لنتقام" �أو تزيد �عتمادهم على �لق�ساء غري �لر�سمي.

لذلك فاإن عدم �لر�سا �لو��سح �لذي يبديه عامة �لفل�سطينيني عن �لوقت �لذي ت�ستغرقه عمليات �لق�ساء �لر�سمي لهو �أمر يبعث على �لقلق. ففي م�سح 
م�ستوى �إدر�ك �جلمهور يف �سنة 2011، �أفاد 15.0% من �ملبحوثني يف �ل�سفة �لغربية )�إلى جانب 37.0% يف غزة( باأنهم يحبذون عدم �لتوجه �إلى 
�ملحاكم  نظام  �إلى  يتوجهو�  لن  �أنهم  قالو�  �لذين  50.0% من جمموع  و�أفاد  �أ�سرع،  �لر�سمية  �لعد�لة غري  �آليات  لأن  �لنز�عات  �لر�سمية حلل  �ملحاكم 

�لر�سمية باأن �سبب موقفهم هذ� هو �أن "�لق�سايا تاأخذ �لكثري من �لوقت يف �ملحاكم".54

ت�ساعد �لإح�سائيات حول �لق�سايا على �أخذ فكرة مهمة عن �أ�سباب �لتاأخري�ت ومعدلتها، وتوجيه �جلهد نحو �لتعامل مع �لق�سايا �ملرت�كمة وتقليلها. 
ولكن �ملر�جعة �لتي �أجر�ها �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني تبني �أن �سجلت �ملحاكم �لفل�سطينية، كما يف �لعديد من �أنظمة �لق�ساء عرب �لعامل، 

متلك معلومات حمدودة عن:

• �لق�سايا �ملدورة )�لق�سايا �لتي ل تز�ل مفتوحة من �ل�سنة �ل�سابقة(؛	

• و�لق�سايا �لو�ردة )�لق�سايا �جلديدة �لتي متت �ملبا�سرة بها يف هذه �ل�سنة(؛	

• و�لق�سايا �ملف�سولة )�لق�سايا �لتي مت حلها يف هذه �ل�سنة(.	

�إن �لبيانات عن �لق�سايا �ملدورة و�لق�سايا �لو�ردة �إلى �لنظام و�لق�سايا �ملف�سولة مفيدة كونها تتيح �حت�ساب معدل �لف�سل يف �لق�سايا ومعدل �لختناق �لق�سائي.

• تبني معدلت �لف�سل يف �لق�سايا ما �إذ� كانت �ملحاكم قادرة على مو�كبة �أعد�د �لق�سايا �لو�ردة خلل فرتة زمنية معينة. �إل �أنها ل تاأخذ يف �لعتبار 	
ما يوجد من ق�سايا مرت�كمة. يتم �حت�ساب معدلت �لف�سل عن طريق ق�سمة عدد �لق�سايا �ملف�سولة على عدد �لق�سايا �جلديدة، وعندما تكون 

�لنتيجة �أقل من 1.0، فهذ� يعني �أن �ملحكمة غري قادرة على مو�كبة �لق�سايا، و�أنها ت�سبب تر�كم �لق�سايا �أو ت�سيف �إلى �لق�سايا �ملرت�كمة.

ل ي�سمل �ملجموع ق�ساة �ملحكمة �لعليا، وعددهم 28 قا�سيًا.  53
54  يرتفع هذ� �لرقم �إلى 64% يف قطاع غزة ، باملقارنة مع 58.4% يف �لقد�س �ل�سرقية ومع 41.5% يف �ل�سفة �لغربية، ما يوؤكد �حلاجة لإعطاء �لأولوية لهذ� �جلانب �سمن �ل�ستثمار�ت �ملتعلقة ب�سيادة �لقانون.
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• تبني معدلت �لختناق �لق�سائي ما �إذ� كانت �ملحكمة قادرة على �لتدبر مع �لعبء �لكامل للق�سايا �لتي لديها )و�لذي يتكون من �لق�سايا �لو�ردة 	
وتر�كم �لق�سايا من �ل�سنو�ت �ل�سابقة( خلل فرتة زمنية معينة. يتم �حت�ساب معدل �لختناق عن طريق ق�سمة �لعبء �لإجمايل للق�سايا على عدد 
�لق�سايا �ملف�سولة. وعندما يكون معدل �لختناق ي�ساوي 1.0، فهذ� يعني �أن �ملحكمة قد تدبرت مع �لعبء �لكامل للق�سايا خلل �لفرتة �لزمنية 
�إلى  �إلى �نخفا�س �لرت�كم يف �لق�سايا. وعلى �لعك�س من ذلك، ي�سري �رتفاع معدل �لختناق  �ملعنية. وعندما ينخف�س معدل �لختناق فاإنه ي�سري 

�رتفاع �لرت�كم يف �لق�سايا.

 و��ستنادً� �إلى تعريفات كل من معدلت �لف�سل و�لختناق وعلى �لرغم من �أنها تعطي فكرة مفيدة عن نظام �لعد�لة، �إل �أنها ل ت�ستطيع �أن:

• حتدد ما �إذ� كان وقت معاجلة �لق�سايا مفرطًا )ميكن �أن يدل �رتفاع حجم �لق�سايا �ملرت�كمة �إلى �أن عدد �لق�ساة �أقل مما ينبغي �أو �أن عدد �لق�سايا 	
�لو�ردة �آخذ يف �لرتفاع(.

• تف�سر �سبب حدوث �لرت�كم.	

• حتّدد يف �أي مكان من �لنظام توجد �لعقبات �ملحددة.	

النتائج الرئي�شة
• كما �سبق �لتو�سيح �أعله، �إن نظام حفظ �ل�سجلت يف �ملحاكم �لنظامية ل يوفر �ملعلومات �للزمة لتحديد ما �إذ� كان �لوقت �لذي ت�ستغرقه معاجلة 	

�لق�سايا منا�سبًا �أو مبالغًا فيه، �أو ملاذ� يحدث تر�كم �لق�سايا، �أو يف �أي نقطة يف �لنظام توجد �لعقبات �لتي تعيق �سري �لق�سايا.

• كانت �ملحاكم �لفل�سطينية جمتمعًة قادرة تقريبًا على �لف�سل يف �لق�سايا �لو�ردة يف �سنة 2011، ولكنها مل تكن قادرة على تقليل �لق�سايا �ملرت�كمة 	
و�ملدورة من �سنة 2010، و�لتي بلغ عددها 38،247 ق�سية يف �سنة 2011 )بلغ معدل �لف�سل �لإجمايل 0.99(.

• يظهر من �لبيانات �مل�سنفة ح�سب م�ستوى �ملحكمة �أن معدل �لف�سل يف حماكم �ل�سلح قد بلغ 1.0 يف �سنة 2011. وهذ� يعني �أنها كانت قادرة على 	
مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة، ولكن مل تتمكن من تقليل حجم �لق�سايا �ملرت�كمة )و�لذي بلغ 27،043 ق�سية يف �سنة 2011(.

• عند ت�سنيف �لبيانات ح�سب نوع �لق�سية، يت�سح �أن �مل�سكلة �لرئي�سة على م�ستوى حماكم �ل�سلح تكمن يف جمال �لق�سايا �حلقوقية. فمحاكم �ل�سلح 	
مل تتمكن من مو�كبة �لق�سايا �حلقوقية �لو�ردة وبالتايل فاإن حجم �لق�سايا �حلقوقية �ملرت�كمة قد �رتفع يف �سنة 2011، ولكنها متكنت من مو�كبة 

�لق�سايا �جلز�ئية �لو�ردة، بل متكنت �أي�سًا من تقليل كّم �لق�سايا �جلز�ئية �ملرت�كمة بع�س �ل�سيء.

• يبدو �أن معدل �لف�سل يف حماكم �لبد�ية �أف�سل حاًل. ففي �سنة 2011، بلغ معدل �لف�سل 1.74، ما يعني �أن حماكم �لبد�ية كانت قادرة على مو�كبة 	
�لق�سايا �لو�ردة، مع �مل�ساهمة بقدر ملمو�س يف تخفي�س حجم �لق�سايا �ملرت�كمة.

• تبدو �ل�سورة �أكرث �إيجابيًة بالن�سبة للق�سايا �جلز�ئية على م�ستوى �ملحاكمة �لأولية يف حماكم �لبد�ية: فمعدل �لف�سل �لبالغ 1.5 يبني �أن �ملحاكم 	
3،399 ق�سية مرت�كمة من  بقاء  �مل�سكلة تكمن يف  2011. ولكن  �سنة  �لق�سايا �ملرت�كمة يف  وتقليل  �لو�ردة  �لق�سايا  �لتدبر مع  كانت قادرة على 
�ل�سنو�ت �ل�سابقة، مما �أدى �إلى �رتفاع معدل �لختناق لي�سل �إلى 3.11. لذ� ينبغي تركيز �لهتمام على جهود �لتخل�س من هذه �لرت�كمات. �أما 
على �مل�ستوى �ل�ستئنايف يف حماكم �لبد�ية، فقد بلغ معدل �لف�سل يف �لق�سايا �حلقوقية 0.94 وبلغ يف �لق�سايا �جلز�ئية 0.95. بالتايل، يبدو �أن 

كًل من �لق�سايا �حلقوقية و�جلز�ئية على �مل�ستوى �ل�ستئنايف يف حماكم �لبد�ية ت�ساهم تدريجيًا يف زيادة حجم �لق�سايا �ملرت�كمة.

• يبدو �لنمط عك�س ذلك على م�ستوى حماكم �ل�ستئناف: فمعدل �لف�سل 1.23 ي�سري �إلى �أن جميع ��ستئنافات �لق�سايا �حلقوقية �لو�ردة يف �سنة 	
2011 قد مت �لف�سل فيها وكانت هناك كذلك م�ساهمة يف تقليل �لق�سايا �ملرت�كمة. ولكن �لأمر بالن�سبة للق�سايا �جلز�ئية كان خمتلفًا، �إذ بلغ 
معدل �لف�سل 0.86 فقط، مما يعني �أن �لكم �ملرت�كم لهذ� �لنوع من �لق�سايا قد �زد�د يف �سنة 2011. �إن �لعدد �ل�سخم من �ل�ستئنافات �جلز�ئية 
�ملدورة يوؤدي �إلى �رتفاع معدل �لختناق، و�لذي بلغ 3.19، مما ي�سري �إلى �سرورة تركيز �لهتمام على جهود �لتخل�س من هذه �لرت�كمات. عندما 
مت �حت�ساب جميع ق�سايا حماكم �ل�ستئناف معًا �أ�سبح معدل �لف�سل ي�ساوي 1.03، مما يعني �أن حماكم �ل�ستئناف قادرة على �لتدبر مع �لق�سايا 

�لو�ردة، ولكنها ل ت�ساهم ب�سكل ملمو�س يف معاجلة �لرت�كمات.
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الت��شيات
• �لبناء على �أف�سل �ملمار�سات �لدولية يف ت�سخي�س �أ�سباب تر�كم �لق�سايا وتاأخريها، وتطوير نظام لتحديد �ملرحلة �لتي يحدث فيها �لتاأخري يف م�سار 	

�لق�سية، و�لو�سائل �للزمة لتحديد �لأ�سباب �لرئي�سة للتاأخري.

• و�سع وحفظ �سجلت حول �لوقت �لذي ت�ستغرقه معاملة �لق�سايا يف كل مرحلة حمددة من �سري �لق�سية، وكذلك �لوقت �لذي يتخذه م�سار �لق�سية بالكامل.	

• �لتي يزد�د تر�كمها، 	 �لق�سايا  �أنو�ع  �لق�سايا، وخا�سة  �لع�سو�ئية مللفات  �لعينات  لعدد من  باإجر�ء مر�جعة  �ل�سجلت، يو�سى  يتم و�سع هذه  �أن  �إلى 
قو�عد  �ملتاحة يف  �لأرقام  وقيا�سها مقابل  �ملحاكم  يتم جمعها بني  �لتي  �لأرقام  �لق�سايا. ميكن مقارنة  ت�ستغرقه معاجلة هذه  �لذي  �لوقت  وح�ساب 
�أو  مثل �جلنايات �خلطرية  �لق�سايا،  �أنو�ع  لبع�س  �لدولية  �ملقارنات  �أن  �ملهم ملحظة  ومن  �لق�سايا.  �أنو�ع مماثلة من  �لدولية بخ�سو�س  �لبيانات 
نز�عات �لف�سل �لتع�سفي من �لعمل، ميكن �أن تكون مفيدة �أكرث مما ميكن �أن تكون عليه مقارنة �أنو�ع �أخرى من �لق�سايا مثل ق�سايا �لحتيال �ملعقدة.55

• مر�عاة ��ستخد�م معدلت �حلب�س �لحتياطي كموؤ�سر بديل للتاأخري�ت يف �لق�سايا �جلز�ئية، ولكن من �ملهم حتديد يف �أي مرحلة من عملية �لتقا�سي 	
�لتي على �لأرجح �أن يحدث فيها �لتاأخري، �إذ �أن معدلت �حلب�س �لحتياطي تعك�س عمل �ل�سرطة و�لنيابة و�ملحاماة، �إلى جانب عمل �ملحاكم.

• تركيز مبادر�ت بناء �لقدر�ت للجهاز �لق�سائي على �أنو�ع �لق�سايا �لتي ل ينجح �جلهاز �لق�سائي يف مو�كبتها.	

• مر�عاة بناء �آليات بديلة حلل �لنز�عات من �أجل حتويل �أنو�ع معينة من �لق�سايا بعيدً� عن �ملحاكم، وذلك كو�سيلة لتمكني �لق�ساء من �لتعامل مع 	
�لق�سايا �ملرت�كمة بطريقة �أمثل.

عر�س البيانات
خلل �سنة 2011، مت رفع 110,662 ق�سية جديدة �إلى �ملحاكم �لنظامية. و�سمل ذلك:

• 54،239 خمالفة �سري.56	

• 14،607 ق�سايا حقوق مدنية.	

• 33،459 ق�سية جز�ئية.	

• 2،425 ق�سية ��ستئناف حقوقي.	

• 3،562 ق�سية ��ستئناف جز�ئي.	

• 2،370 ق�سية ��ستئناف تنفيذ.57	

ويف �لفرتة ذ�تها، مت �لف�سل يف 109,810 ق�سايا، مما ي�سري �إلى معدل ف�سل ي�ساوي 0.99. لذلك، ميكن �لقول عمومًا �أن �ملحاكم �لنظامية قادرة على 
مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة ولكنها غري قادرة على �لتدبر مع �لكم �ل�سخم من �لق�سايا �ملرت�كمة، و�لتي بلغ عددها 38,247 ق�سية مدورة من �ل�سنة �ل�سابقة. 

لذلك، فاإن �ملجموع �لكلي لعبء �لق�سايا بلغ 148,909 ق�سايا يف �سنة 2011، مما ي�سري �إلى �أن معدل �لختناق ي�ساوي 1.36.

حماكم �ل�سلح: مت يف �سنة 2011 رفع 96,922 ق�سية �إلى حماكم �ل�سلح يف �ل�سفة �لغربية. يظهر توزيع هذه �لق�سايا ح�سب نوعها يف �جلدول 3-2-6 
�أدناه. ويف �ل�سنة ذ�تها، مت �لف�سل يف 96,700 ق�سية، مما يعني �أن معدل �لف�سل ي�ساوي 1.0. هذ� يعني �أن حماكم �ل�سلح كانت قادرة على مو�كبة 

�لق�سايا �لو�ردة. �إل �أن عبء �لق�سايا �لإجمايل لتلك �ل�سنة كان 123,965 ق�سية، ما يعني �أن معدل �لختناق ي�ساوي 1.28.

كما �أن معدلت �لف�سل يف �لق�سايا و�لختناق �لق�سائي لدى حماكم �ل�سلح تتابني ح�سب نوع �لق�سية. ففي �لق�سايا �حلقوقية، بلغ معدل �لف�سل 0.91، 
للق�سايا  بالن�سبة  �أما  �لق�سايا �ملرت�كمة.  ت�ساهم تدريجيًا يف زيادة حجم  و�أنها  �لو�ردة  �لق�سايا �حلقوقية  �أن �ملحاكم مل تتمكن من مو�كبة  مما يعني 
�جلز�ئية، فقد بلغ �ملعدل 1.02، مما يعني �أن �ملحاكم متكنت من مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة وتقلي�س �لق�سايا �ملرت�كمة )تدريجيًا(. �أما معدل �لختناق 

بالن�سبة للق�سايا �حلقوقية فقد بلغ 2.16 وللق�سايا �جلز�ئية 1.52.

،World Bank، Justice Sector Assessments: A Handbook :55  ملزيد من �ملعلومات حول تدقيق �لق�سايا، يرجى مر�جعة"
.)3/5/2013(  http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JSAHandbookWebEdition_1.pdf :على �ملوقع

56  تتعامل �ل�سرطة مع خمالفات �ل�سري، ولكنها متررها �إلى �ملحاكم للتوقيع عليها عندما يتم فر�س غر�مات.
57  �لق�سايا �حلقوقية �لتي يحكم فيها �لقا�سي بتنفيذ قر�ر حمكمة مدنية ثم يتم �لطعن يف هذ� �حلكم.



43

حماكم �لبد�ية: مت يف �سنة 2011 رفع 4,987 ق�سية �إلى حماكم �لبد�ية )�سو�ًء للمحاكمة �أو لل�ستئناف على قر�ر�ت حماكم �ل�سلح(. يظهر توزيع هذه 
�لق�سايا ح�سب نوعها وم�ستو�ها )حماكمة �أو ��ستئناف( يف �جلدول 6-2-4 �أدناه. ويف �ل�سنة ذ�تها، مت �لف�سل يف 8,707 ق�سايا، مما يعني �أن معدل 
�لف�سل ي�ساوي 1.74. هذ� يعني �أن حماكم �لبد�ية كانت قادرة على مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة، مع تقليل �لق�سايا �ملرت�كمة. وقد بلغ عبء �لق�سايا �لإجمايل 

لتلك �ل�سنة 19,557 ق�سية، ما يعني �أن معدل �لختناق ي�ساوي 2.25.

�لق�سايا  ففي  �لق�سية.  نوع  �لبد�ية ح�سب  لدى حماكم  �لق�سائي  و�لختناق  �لق�سايا  �لف�سل يف  معدلت  تتباين  �ل�سلح،  �لو�سع يف حماكم  غر�ر  على 
�حلقوقية على م�ستوى �ملحاكمة، بلغ معدل �لف�سل 0.77، مما يعني �أن �ملحاكم مل تتمكن من مو�كبة �لق�سايا �حلقوقية �لو�ردة و�أنها ت�ساهم يف زيادة 
حجم �لق�سايا �ملرت�كمة. �أما بالن�سبة للق�سايا �جلز�ئية فقد كان �لأمر على �لعك�س من ذلك، حيث بلغ معدل �لف�سل 1.5، مما يعني �أن �ملحاكم متكنت 
��ستئنافات  يف  �لف�سل  معدل  بلغ  فقد  �لبد�ية،  حماكم  �إلى  �ملرفوعة  لل�ستئنافات  وبالن�سبة  �ملرت�كمة.  �لق�سايا  وتقلي�س  �لو�ردة  �لق�سايا  مو�كبة  من 
�لق�سايا �حلقوقية 0.94 ويف �لق�سايا �جلز�ئية 0.95. بالتايل، فعند �أخذ �مل�ستوى �ل�ستئنايف معًا، تبدو �ملحاكم غري قادرة على مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة، 

كما �أنها ت�سيف �إلى كم �لق�سايا �ملرت�كمة.

4,403 ق�سايا. بالتايل، بلغ معدل �لف�سل �لإجمايل  �إلى حماكم �ل�ستئناف ومت �لف�سل يف  5,387 ق�سية  2011 رفع  حماكم �ل�ستئناف: مت يف �سنة 
0.82، ما يعني �أن حماكم �ل�ستئناف مل تكن قادرة على مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة. �إل �أن معدل �لف�سل يف �ل�ستئنافات �حلقوقية و�جلز�ئية يتباين بقدر 
بالغ: فقد رفع 1,192 ��ستئنافًا حقوقيًا يف �سنة 2011 ومت �لف�سل يف 1,468 ��ستئنافًا، مما ي�سري �إلى معدل ف�سل يف �ل�ستئنافات �حلقوقية ي�ساوي 
�أنه فيما �نخف�س كم  �أي   .0.86 �أن معدل �لف�سل ي�ساوي  619 ��ستئنافًا، ما يعني  717 ��ستئنافًا جز�ئيًا ومت �لف�سل يف  ُرفَع  1.23. ويف �لوقت ذ�ته، 

�لرت�كم يف �ل�ستئنافات �حلقوقية يف �سنة 2011، حدث ت�ساعد يف تر�كم �ل�ستئنافات �جلز�ئية.

اجلدول 6-2-1: معدلت الف�شل والختناق

معدل الختناقمعدل الف�شلم�شت�ى املحكمة
0.912.06حماكم �ل�سلح – ق�سايا حقوقية
1.021.52حماكم �ل�سلح – ق�سايا جز�ئية

1.001.28جمموع حماكم �ل�سلح 
0.772.80حماكم �لبد�ية – ق�سايا حماكمات حقوقية
1.503.11حماكم �لبد�ية – ق�سايا حماكمات جز�ئية

0.941.67حماكم �لبد�ية – ق�سايا ��ستئنافات حقوقية
0.951.35حماكم �لبد�ية – ق�سايا ��ستئنافات جز�ئية

1.742.25جمموع حماكم �لبد�ية
1.231.32حماكم �ل�ستئناف – ق�سايا ��ستئنافات حقوقية
0.863.19حماكم �ل�ستئناف – ق�سايا ��ستئنافات جز�ئية

1.031.22جمموع حماكم �ل�ستئناف
0.991.36املجم�ع

اجلدول 6-2-2: عدد الق�شايا التي اأ�شقط فيها احلكم نتيجة ال�شتئناف وحالة ال�شتئنافات املرتاكمة

ا�شتئناف م�ؤقتجديدةاأبطلتتاأجلتاأوقفتمت جتديدهااأعيد فتحهااأ�شقط احلكماملحكمة
793,33333817-/--/-50جنني

983,76812258-/--/-106طولكرم
331,70520139-/-291قلقيلية
1786,805106636-/-16514نابل�س

4-/-739913-/--/--/-�سلفيت
116613,881841,58343-/-247ر�م �هلل و�لبرية
1128308123-/--/-�أريحا و�لأغو�ر

894,87971420-/--/-166�خلليل
474,166293033-/-492بيت حلم

-/--/--/--/--/--/--/-9طوبا�س
ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق�لقد�س

82117239,7661,661173املجم�ع
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يف �سنة 2011، بلغ �لعدد �لكلي لل�ستئنافات �لتي مت �لنظر فيها 4,403، و�أدى 821 منها اإلى اإ�شقاط قرار املحكمة الأ�شلي، مما يعني اأن معدل اإ�شقاط 
�لقر�ر�ت بلغ %18.

اجلدول 6-2-3: حماكم ال�شلح – عدد الق�شايا ال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

مدورةمف�ش�لةواردةن�ع الق�شية
54,23954,224138خمالفات �سري

10,1339,2649,903حماكمات حقوقية
32,55033,21217,902حماكمات جز�ئية

96,92296,70027,943املجم�ع

اجلدول 6-2-4: حماكم البداية – عدد الق�شايا ال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

مدورةمف�ش�لةواردةن�ع الق�شية
4,4743,4535,175حماكمات حقوقية
9091,3843,399حماكمات جز�ئية

1,2331,156699��ستئنافات حقوقية
2,8452,714823��ستئنافات جز�ئية

9,4618,70710,006املجم�ع

اجلدول 6-2-5: حماكم ال�شتئناف – عدد الق�شايا ال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

مدورةمف�ش�لةواردةن�ع الق�شية
1,1921,468759��ستئنافات حقوقية
717619328��ستئنافات جز�ئية

2,3702,31621��ستئنافات تنفيذ
4,2794,4031,108املجم�ع

6-2-2 تنفيذ الأحكام
�إن �سمان تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم يحقق م�سلحة عامة كبرية. فالف�سل يف �لقيام بذلك يقو�س �لثقة يف �سيادة �لقانون ويعرقل �لو�سول �إلى 
�لعد�لة. ويقع على �لنيابة �لعامة و�جب �سمان �أن يتم تنفيذ �حلكم يف �لق�سايا �جلز�ئية، ويف �لق�سايا �حلقوقية �لتي تخ�س �لدولة �أو موؤ�س�ساتها.58 
لذلك مت عر�س �لبيانات �ملتعلقة بالتنفيذ يف هذه �لق�سايا يف �جلزء �خلام�س من هذ� �لتقرير �لذي يعر�س بيانات �لنيابة �لعامة. ومع ذلك، فاإن �لق�ساة 
يكونون، يف �لق�سايا �حلقوقية وق�سايا قانون �لأ�سرة، مطالبني ب�سمان تنفيذ �لأحكام �لتي ت�سدرها �ملحاكم، مب�ساندة من ماأموري �لتنفيذ. و�ستتعامل 

�لفقر�ت �لتالية ح�سرً� مع هذه �لفئات من �لق�سايا.

ميلك ماأمورو �لتنفيذ �سلحيات مبوجب قانون �لتنفيذ رقم 23 )2005( لتنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم وقر�ر�ت �ملحّكمني عن طريق:

• �حلجز على ممتلكات �ملدينني وبيع �لأمو�ل �ملحجوزة.	

• �إ�سد�ر �لأمر بالقب�س على �لأ�سخا�س �خلا�سعني حلكم �لتنفيذ وحب�سهم.	

النتائج الرئي�شة
• يوجد 9 ماأموري تنفيذ فقط يف �ل�سفة �لغربية. لذلك لي�س من �ملفاجئ �أن يوجد كم كبري من �لرت�كم يف تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم. فقد 	

مت حتميل 49،847 ق�سية من �سنة 2010 �إلى �سنة 2011، ومتت �إحالة 33،116 ق�سية جديدة �إلى د�ئرة �لتنفيذ يف �سنة 2011، ولكن مت تنفيذ 
18،066 ق�سية فقط بنجاح يف �سنة 2011. يعني ذلك �أن ما مت تنفيذه يف �سنة 2011 ل يتعدى خم�س �إجمايل �لأحكام. ويرتفع عدد �لق�سايا 

�ملرت�كمة �إلى 64،897 ق�سية، وهذ� ي�سكل زيادة مقلقة عن عدد �لق�سايا �لتي مت حتميلها من �لعام 2010 و�لتي قاربت �خلم�سني �ألف ق�سية. 

58  يرجى �لطلع على �ملادة 395 )1( من قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية رقم 3 )2001( و�ملادة 3 )ج( من قانون دعاوى �حلكومة رقم 25 )1958(.
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• �إن بيانات تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم غري م�سنفة ح�سب نوع �لق�سية، مما يحد من �لقدرة على �ل�ستفادة منها. علوة على ذلك، ل تتوفر 	
بيانات عن �لوقت �لذي ي�ستغرقه تنفيذ كل حكم �أو �أ�سباب حدوث �لتاأخري. �أما �لأ�سباب �لتي من �ل�سائع تقدميها لتف�سري �لتاأخري فتنح�سر يف عدم 

�لقدرة على �لو�سول �إلى �ملنطقة �مل�سنفة )ج( وعدم توفر و�سائل �لنقل �لكافية.

• �إن �لنق�س يف �لقدر�ت �حلالية لتنفيذ �لأحكام �ل�ساردة عن �ملحاكم ي�سكل �أزمة كبرية يف قطاع �لعد�لة ويهدد �لتقدم �لذي يتم حتقيقه يف �لعديد 	
من �ملجالت �لأخرى. و�إذ� بقيت هذه �مل�سكلة دون حل، فمن �ملرجح �أن توؤدي �إلى تاآكل ثقة �جلمهور �لعام يف نظام �لعد�لة �لر�سمي ب�سكل خطري.

الت��شيات
• زيادة عدد ماأموري �لتنفيذ يف �ل�سفة �لغربية ب�سكل عاجل وحت�سني و�سائط �لنقل.	

• جمع بيانات �إ�سافية من خلل تكييف ��ستخد�م نظام �إد�رة �حلالت �لإلكرتوين »ميز�ن 2«.	

• حت�سني ت�سنيف �لبيانات يف ق�سايا �لتنفيذ ح�سب �أنو�ع �لق�سايا، و�إجر�ء توثيق تف�سيلي مل�سببات �لتاأخري يف �لتنفيذ.	

• حت�سني �إجر�ء�ت تنفيذ �لأحكام �لق�سائية و�سبل تتّبعها.	

6-2-3 الرقابة الق�شائية
�إلى �لق�ساة مبمار�سة قدر كبري من �ل�سلحيات. وتت�سبب ممار�سة هذه �ل�سلحيات بتاأثري�ت �سديدة �لوطاأة على حياة �لأفر�د �لذين يحتكون  يعهد 
بنظام �لعد�لة. لهذ� �ل�سبب من �حليوي �أن يتم تعزيز ودعم بناء جمال من �آليات �لرقابة �لد�خلية و�خلارجية، وخا�سة بالنظر �إلى �أن 36.0% فقط من 

"عد�لة �لأحكام"(. "�لنز�هة"،  �جلمهور �لفل�سطيني �لعام يعربون عن �لر�سا عن �لأد�ء �ملعياري للق�ساء )"�ل�ستقللية"، 

جترى زيار�ت تفتي�س ق�سائي د�خلي بو��سطة د�ئرة �لتفتي�س �لق�سائي ح�سب ما يقت�سي قانون �ل�سلطة �لق�سائية )2002(. وتتولى �لد�ئرة مهمة تلقي 
�ل�سكاوى �ملقدمة �سد �لق�ساة و�لتحقيق فيها و�إجر�ء �لتفتي�س على �لنحو �لتايل:

• تن�ساأ د�ئرة للتفتي�س على �لق�ساة تلحق مبجل�س �لق�ساء �لأعلى، تتكون من رئي�س �ملكتب �لفني وعدد كاٍف من ق�ساة حماكم �ل�ستئناف، �أو من هم 	
يف مرتبتهم من �أع�ساء �لنيابة �لعامة. 

• ي�سع جمل�س �لق�ساء �لأعلى لئحة لد�ئرة �لتفتي�س يبني فيها �خت�سا�ساتها و�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �للزمة لأد�ء عملها وعنا�سر تقدير �لكفاية مبا 	
فيها نتائج �لدور�ت �لتدريبية و�أ�سباب �إلغاء �أحكام �لقا�سي �أو نق�سها �أو تعديلها.

• تقدر �لكفاية باإحدى �لدرجات �لتالية: )ممتاز-جيد جدً�-جيد-متو�سط-دون �ملتو�سط(.	

وقد �أ�سدر جمل�س �لق�ساء �لأعلى �لقر�ر رقم 4 )2006( لتنظيم �لقو�عد �لإجر�ئية و�لر�سمية للتفتي�س ح�سب ما هو مطلوب.

النتائج الرئي�شة
• تظهر �لبيانات �أنه مت تلقي 192 �سكوى يف �سنة 2011، مت �لتحقيق يف 180 منها وحتميل 12 �سكوى �إلى �سنة 2012. ومن بني 180 �سكوى مت 	

�لتحقيق فيها، ُحفظت 147 �سكوى على �أ�سا�س "عدم �لخت�سا�س"، ومت مبوجب 33 �سكوى توجيه ملحظات للق�ساة �سو�ًء على �سعيد �أمور م�سلكية 
�أو ت�سرفات �إد�رية �أو لأ�سباب تتعلق باإطالة �أمد �لتقا�سي.

• �أو ماهية �لإجر�ء�ت 	  ، �ل�سلوك �لذي مت حتديده وما هي خطورته  �أو طبيعة �سوء  �ل�سكاوى �ملقدمة،  �أخرى تف�سر طبيعة  �أنه ل توجد معلومات  �إل 
�لتاأديبية �لتي �تخذت بخ�سو�س �ل�سكاوى 33 �ملتبقية، �إ�سافة �إلى توجيه "�مللحظات" للق�ساة.

• تظهر �لبيانات �أنه مت �إجر�ء 76 زيارة تفتي�س يف �سنة 2011. ولكن لي�س من �لو��سح كم عدد �لق�ساة �لذين مت �لتفتي�س عليهم يف جمرى هذه 	
�لزيار�ت. كما ل توجد معلومات عن طبيعة زيار�ت �لتفتي�س، �أو �لإجر�ء�ت �لتي �تبعت فيها، �أو �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها.

• ل تتوفر بيانات مهمة �أخرى، مثل عدد �ملر�ت �لتي تنحى فيها كل قا�ٍس عن �لنظر يف �لق�سايا نتيجة ت�سارب �مل�سالح.	
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الت��شيات
• مر�جعة مدى قدرة د�ئرة �لتفتي�س �لق�سائي على �أد�ء مهامها بهدف متتني قدر�تها عند �للزوم. يجب �أن حتدد هذه �ملر�جعة، من بني جملة �أمور 	

�أخرى، ما �إذ� كانت ح�سانة ق�ساة �ملحكمة �لعليا من �لتفتي�س متتثل للمعايري �لدولية و�لإقليمية �أم ل.

• �إن�ساء �سجلت باملعلومات �لإ�سافية �لتي �سبق نقا�سها �أعله و�حلفاظ عليها و�لتاأكد من �أنها تتاح للجمهور �لعام بانتظام.	

• معاجلة �أية مو�طن �سعف جوهرية �أو �إجر�ئية يف وظائف د�ئرة �لتفتي�س ميكن �أن تظهر عند توفر بيانات �أكرث �كتماًل.	

عر�س البيانات
اجلدول 6-3-1: عدد املالحظات امل�جهة

العدداملحكمة
3جنني

1طولكرم
8قلقيلية
3نابل�س

1�سلفيت
9ر�م �هلل و�لبرية
1�أريحا و�لأغو�ر

3�خلليل
3بيت حلم

1طوبا�س
-/-�لقد�س

33املجم�ع
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7. المحاكم الشرعية الفلسطينية

�إن �ملحاكم �لدينية، �لتي تتعامل مع م�سائل �لأ�سرة، كالزو�ج و�لطلق و�ملري�ث و�لأبوة و�لو�ساية و�لنفقة وح�سانة �لأطفال، تلعب دورً� مركزيًا يف حياة 
�لفل�سطينيني كافة، وهي ذ�ت �سلة خا�سة بحقوق �ملر�أة. وكما هو �حلال يف �أجز�ء كثرية �أخرى من �لعامل، تد�ر �سوؤون كل جماعة دينية بت�سريعات خا�سة 
�لوقت مل  ل�سيق  للم�سيحيني.59 ونظرً�  �لكن�سية  و�ملحاكم  للم�سلمني  �ل�سرعية  �ملحاكم  بالطائفة: وهي  �ملحاكم �خلا�سة  �لف�سل فيها يف  ويتم  بالطائفة 
يكن باإمكان �جلهاز �ملركزي للإح�ساء �لفل�سطيني �أن ير�جع �ملحاكم �لكن�سية لغايات هذ� �لتقرير، وبالتايل �قت�سرت �ملر�جعة على ��ستعر��س �سجلت 
�إلى ثلثة م�ستويات: حماكم  �ملحاكم �ل�سرعية. ومن �ملاأمول �أن يتم �إدر�ج �سجلت �ملحاكم �لكن�سية يف �لتقارير �للحقة.60 تنق�سم �ملحاكم �ل�سرعية 

�لبد�ية؛ وحماكم �ل�ستئناف؛ و�ملحكمة �لعليا.

تبني يف م�سح م�ستوى �إدر�ك �جلمهور ل�سنة 2011 �أن �جلمهور �لفل�سطيني �لعام يعرب عن �لر�سا عن �أد�ء �ملحاكم �لدينية بقدر �أكرب بكثري قيا�سًا باملحاكم 
وكذلك �لأد�ء "�لفني" )"نظام  "عد�لة �لأحكام"(  �لنظامية. وتتعلق م�ستويات �لر�سا �لأعلى بكل من �لأد�ء "�ملعياري" )"�ل�ستقللية:"، "�لنز�هة"، 
على �سبيل �ملثال، فيما �أن 32% من �ملجيبني كانو� ر��سني عن ��ستقللية  "�سرعة �لتو�سل �إلى �لأحكام"(.  "�لإ�سار�ت �لإر�سادية"،  مو�عيد �جلل�سات"، 
�ملحاكم �لنظامية عن �لتاأثري�ت �حلزبية، كان 40% ر��سني عن ��ستقللية �ملحاكم �لدينية. وعلى �لنحو ذ�ته، فيما كان 30% من �ملجيبني ر��سني عن 
�سرعة �لتو�سل �إلى �لأحكام يف �ملحاكم �لنظامية، كان 41% ر��سني عن هذه �ل�سرعة يف �ملحاكم �لدينية. وفيما كان 36% من �ملجيبني ر��سني عن مدى 

�لت�ساوي يف معاملة �لأفر�د �أمام �لق�ساء يف �ملحاكم �لنظامية، كان 45% ر��سني عن �أد�ء �ملحاكم �لدينية يف هذ� �خل�سو�س.

�إل �أنه من �ملهم �لإ�سارة �إلى �أن م�ستويات �لر�سا �لتي مت �لتعبري عنها يف �مل�سح تباينت ح�سب �جلن�س بالن�سبة لكل نوع من نظام �ملحاكم، حيث كان �لرجال 
عمومًا �أكرث ر�سًا باملقارنة مع �لن�ساء، وخا�سة عندما تتعلق �لق�سايا بالأطفال وجر�ئم �لقتل و�لعنف �سد �ملر�أة.

7-1 الك�ادر

النتائج الرئي�شة
• توجد 23 حمكمة �سرعية يف �ل�سفة �لغربية با�ستثناء �لقد�س.61 وتقع هذه �ملحاكم يف جتمعات �سغرية ن�سبيًا مثل يطا وعنبتا �إلى جانب �ملر�كز 	

�حل�سرية �لرئي�سة. وقد تكون �سهولة �لو�سول جغر�فيًا �إلى �ملحاكم �ل�سرعية من �سمن �لأ�سباب �لتي تف�سر �سعور �لعامة بالر�سا عن �ملحاكم �لدينية 
�أكرث من ر�ساهم عن �ملحاكم �لنظامية.

• يوجد 42 قا�سيًا �سرعيًا فقط. ومن �لو��سح �أن هذ� �لرقم لي�س بالكايف، خا�سة عندما يوؤخذ بالعتبار كذلك عبء �لأعمال غري �ملتعلقة بالق�سايا.	

• من بني 42 قا�سيًا �سرعيًا، توجد ثلث ن�ساء. وبالنظر �إلى ندرة وجود قا�سيات �سرعيات يف �لإقليم، فاإن تعيني ثلث قا�سيات يعد �إجنازً� كبريً�. 	
ولكن يبقى من �لو��سح �أنه يلزم �ملزيد من �لعمل ل�سمان �أن تتمكن �لن�ساء من �لتناف�س على �ملنا�سب �لق�سائية على قدم �مل�ساو�ة مع �لرجال.

• من �ملثري للهتمام �أن نرى �أن �لتح�سيل �لأكادميي بني �لق�ساة �ل�سرعيني �أعلى مما هو بني نظر�ئهم يف �ملحاكم �لنظامية. فاأكرث من 30.9% من 	
�لق�ساة �ل�سرعيني يحملون درجة �ملاج�ستري مقابل 20% من �لق�ساة �ملكلفني يف �ملحاكم �لنظامية. وكما �ستتم �لإ�سارة �أدناه، يوجد منط مماثل 
بخ�سو�س م�ستوى �لتح�سيل �لأكادميي لوكلء �لنيابة يف كل �لنظامني. وقد يكون وجود ق�ساة ووكلء نيابة �أف�سل تعليمًا من �لعو�مل �مل�ساهمة يف 

�رتفاع م�ستوى ر�سا �لعامة عن �ملحاكم �ل�سرعية.

• يوجد 7 وكلء نيابة فقط يف نظام �ملحاكم �ل�سرعية، مما ي�سع على عاتق هوؤلء �لأفر�د عبئًا ل ميكن تدبريه. �إن ندرة وكلء �لنيابة يف هذ� �لنظام 	
بحاجة �إلى ت�سحيح عاجل.

59  مر�جعة للت�سريعات �لفل�سطينية من منظور حقوق �ملر�أة )برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2012(.
.http://muqtafi.birzeit.edu :60  ينبغي �لتنويه �إلى �أنه مت بدءً� من �سنة 2012 �إدر�ج قر�ر�ت �ملحاكم �لكن�سية يف قاعدة بيانات »�ملقتفي« �لقانونية. يرجى �لطلع على

61  �ملحكمة �ل�سرعية �لوحيدة يف �لقد�س توجد يف �ملنطقة ج1، وبالتايل فهي ل تخ�سع للولية �لقانونية لل�سلطة �لفل�سطينية.
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• من �ملهم ملحظة وجود خم�س ن�ساء من بني وكلء �لنيابة �ل�سبعة.	

• من بني وكلء �لنيابة �ل�سبعة، يحمل خم�سة منهم درجة �ملاج�ستري، بن�سبة �أعلى بكثري مما هي يف مكتب �ملدعي �لعام/�لنيابة �لعامة.	

• يوجد 29 كاتب حمكمة فقط يف �ملحاكم �ل�سرعية، مما يعني وجود ن�سبة تزيد قليًل عن كاتب و�حد لكل حمكمة. وهذ� �لرقم �أي�سًا يقل عن �لحتياج 	
�للزم من �أجل �لتدبر مع �أعباء �لعمل يف �ملحاكم كما ينبغي.

• هناك كذلك خلل ج�سيم يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي بني كتبة �ملحاكم �ل�سرعية، �إذ توجد �مر�أة و�حدة من �أ�سل 29 كاتبًا، ح�سب بيانات نهاية �سنة 	
.2011

• مرة �أخرى، تبدو م�ستويات �لتح�سيل �لأكادميي بني كتبة �ملحاكم �ل�سرعية مرتفعة ن�سبيًا، حيث �أن 79.3% منهم يحملون درجة �لبكالوريو�س فيما 	
يحمل 20.7% منهم درجة �ملاج�ستري.

الت��شيات
• زيادة عدد �لق�ساة ووكلء �لنيابة و�لكتبة يف �ملحاكم �ل�سرعية با�سطر�د، كلما �سمحت �ملو�رد بذلك.	

• تطوير وتنفيذ ��سرت�تيجية للتنوع تكفل ت�سحيح �لختلل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي بني �لق�ساة ووكلء �لنيابة وكتبة �ملحاكم. يجب �أن تاأخذ هذه 	
�ل�سرت�تيجية بالعتبار �حلاجة لبناء قدر�ت �ملحاميات �لن�ساء �لعاملت يف نظام �ملحاكم �ل�سرعية ل�سمان قدرتهن على �لتناف�س على �لوظائف يف 

�سلك �لنيابة �لعامة و�لق�ساء على قدم �مل�ساو�ة مع �لرجال.

عر�س البيانات
• يوجد 42 قا�سيًا �سرعيًا يف �ل�سفة �لغربية: بو�قع ثلث ن�ساء و39 رجًل. يتوزع هوؤلء �لق�ساة على ثلثة م�ستويات من �ملحاكم، هي حماكم �لبد�ية 	

وحماكم �ل�ستئناف و�ملحكمة �لعليا، على �لنحو �لتايل:

اجلدول 7-1-1: ت�زيع الق�شاة ح�شب م�شت�ى املحكمة

العددم�شت�ى املحكمة
15حمكمة بد�ية

15حمكمة ��ستئناف
12حمكمة عليا

42املجم�ع

اجلدول 7-1-2: ت�زيع الق�شاة ح�شب م�شت�ى التح�شيل الأكادميي

العددم�شت�ى التح�شيل الأكادميي
29درجة �لبكالوريو�س

13درجة �ملاج�ستري
42املجم�ع

يوجد �سبع وكلء نيابة يف نظام �ملحاكم �ل�سرعية، مبن فيهم رئي�سة �لنيابة، وهي م�سنفة كقا�سية. ت�سكل �لن�ساء خم�سة من وكلء �لنيابة �ل�سبع )مبن 
فيهن رئي�سة �لنيابة(. ويتم توزيع وكلء �لنيابة ب�سكل عادل �إلى حد ما عرب �ل�سفة �لغربية.

اجلدول 7-1-3: ت�زيع وكالء النيابة ح�شب املنطقة

العدداملنطقة
2�ل�سمال
3�لو�سط

2�جلنوب
7املجم�ع
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تبدو م�ستويات �لتح�سيل �لأكادميي مرتفعة ن�سبيًا، حيث �أن خم�سة يحملون درجة �ملاج�ستري.

اجلدول 7-1-4: ت�زيع وكالء النيابة ح�شب م�شت�ى التح�شيل الأكادميي

العددم�شت�ى التح�شيل الأكادميي
2درجة �لبكالوريو�س

5درجة �ملاج�ستري
7املجم�ع

يوجد 29 كاتبًا يف �ملحاكم �ل�سرعية، منهم �مر�أة و�حدة فقط. و�لغالبية �لعظمى من كتبة �ملحاكم يحملون موؤهًل علميًا على م�ستوى �لبكالوريو�س على 
�أقل تقدير، كما �أن �ستة منهم يحملون درجة �ملاج�ستري.

اجلدول 7-1-5: ت�زيع كتبة املحاكم ح�شب م�شت�ى التح�شيل الأكادميي

العددم�شت�ى التح�شيل الأكادميي
5�سهادة �لدر��سة �لثانوية

1دبلوم
17درجة �لبكالوريو�س

6درجة �ملاج�ستري
29املجم�ع

7-2 ال�ظائف الأ�شا�شية

7-2-1 الف�شل يف الق�شايا

النتائج الرئي�شة
• �لق�سايا 	 مع  �لتعامل  على  قادرة  تكن  مل  ولكنها   .2011 �سنة  يف  �إليها  �لو�ردة  �لق�سايا  مو�كبة  على  قادرة  �ل�سرعية  �ملحاكم  كانت  �لعموم،  على 

�ملرت�كمة.62

• تتعامل �ملحاكم �ل�سرعية مع كم �سخم من �ملهام غري �ملتعلقة بالدعاوى، و�أغلب هذ� �لعمل ينبغي �أن يعاد ت�سنيفه على �أنه عمل يف ق�سايا غري متنازع 	
عليها، �إذ �أن جميع هذه "�ملعاملت" تتطلب وقتًا من �لقا�سي و�أغلبها يحتاج �إلى مر�جعة �مللف وتطبيق �لقانون و�لف�سل يف �مل�ساألة. تقت�سر بع�س 
�ملعاملت على مر�جعة وثائق �لتوكيل �لقانوين وت�سديقها فح�سب، �أو �لت�سديق على �سور لوثائق ر�سمية، لذ� ميكن �أن ي�ساعد �إن�ساء نظام كاتب 

عدل عام يف �ملحاكم �ل�سرعية على تخلي�س �ملحاكم من هذه �لأعباء ومتكينها من �لرتكيز على �لدعاوى �ملنظورة وتقليل كم �لق�سايا �ملرت�كمة.

• �إن نظام حفظ �ل�سجلت يف �ملحاكم �ل�سرعية، مثلها مثل �ملحاكم �لنظامية، ل يوفر معلومات عن �لوقت �مل�ستغرق يف معاجلة �لدعوى ح�سب خمتلف 	
�أنو�ع �لق�سايا، وعن عدد �جلل�سات و�لتاأجيلت لكل ق�سية، و�أ�سباب رد �لدعوى �أو تاأجيلها )مثًل، عو�ئق �لو�سول و�حلركة �ملتعلقة بالحتلل، �أو 

�لنق�س يف تبليغ �ملتقا�سني و�ل�سهود و�خلرب�ء، �أو عدم حت�سري �لق�سية بالقدر �لكايف بو��سطة �ملحامني �ملمثلني للمتقا�سني، �لخ(.

الت��شيات
• فيما يتعلق بالو�سول �إلى موؤ�سر�ت �لعد�لة، قد يكون من �ملفيد جمع �لبيانات عن �أ�سباب رد �لدعاوى، وعدد �ملتقا�سني �لذين يطلبون �إعفاًء من ر�سوم 	

�ملحكمة، وعدد طلبات �لدعم �لقانوين �لتي قدمت وتلك �لتي ��ستجيب لها.

• �إعادة ت�سنيف بع�س �ملعاملت �لتي ل تتعلق بالدعاوى حتت ت�سنيف ق�سايا غري متنازع عليها حتى ميكن �لتعبري بدقة �أكرب عن عبء �لق�سايا �لثقيل 	
�لذي يقع على كاهل �ملحاكم �ل�سرعية.

62  قد تكون بع�س هذه �لق�سايا لي�ست مرت�كمة يف و�قع �لأمر ولكن قد تكون ق�سايا بقيت مفتوحة ب�سبب �أن �ملحكمة تتولى م�سوؤوليات رقابة م�ستمرة عليها، كما �حلال يف ق�سايا �حلكم بح�سانة �لأطفال، حيث ميكن �أن تبقى �لق�سايا مفتوحة 
وتبقى �لرتتيبات من م�سوؤولية �ملحكمة �إلى �أن يبلغ �لطفل �لثامنة ع�سرة من �لعمر.
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• در��سة �لتكاليف و�لفو�ئد �لتي ميكن �أن ترتتب على �إن�ساء نظام لكاتب عدل عام يف �ملحاكم �ل�سرعية كو�سيلة لتقلي�س �أعباء �لعمل �لتي تتحملها 	
�ملحاكم �ل�سرعية.

• حتديد نوع �لق�سايا �لتي تت�سبب بتز�يد �لرت�كم، وت�سميم وتنفيذ مبادر�ت موجهة لتطوير �لقدر�ت ترمي �إلى متكني �لق�ساة من تقلي�س �أية ق�سايا 	
مرت�كمة.63

عر�س البيانات
يو�سح �جلدول 7-2-2 �أدناه �أنه مت رفع 7,935 دعوى نز�ع جديدة ومت �لف�سل يف 7,675 ق�سية متنازعًا عليها لدى �ملحاكم �ل�سرعية يف �سنة 2011، 
مما يعني �أن �ملحاكم كانت قادرة تقريبًا على مو�كبة �لق�سايا �لو�ردة )معدل �لف�سل ي�ساوي 0.97(. ومن بني �لق�سايا �ملف�سولة، مت �تخاذ حكم يف 
4,941 ق�سية ومت رد 2,734 ق�سية. �إل �أن �ملحاكم ��سطرت كذلك للتعامل مع 919 ق�سية مرت�كمة، مما يعني �أن حجم �لق�سايا �لإجمايل بلغ 8,854 

ق�سية. وبالتايل فاإن معدل �لختناق �لق�سائي بلغ 1.15 و�ن�سمت 260 ق�سية �إلى قائمة �لق�سايا �ملرت�كمة.

اجلدول 7-2-1: معدلت الف�شل يف الق�شايا والختناق الق�شائي

معدل الختناقمعدل الف�شلاملحكمة
0.901.31جنني

0.951.16طولكرم
0.921.15قلقيلية
0.951.15نابل�س

1.021.11بديا
2.501.40عنبتا
0.534.00عتيل

0.881.23�سلفيت
0.901.20قباطية

0.981.07�لر�م
0.951.11�لعيزرية

1.051.13ر�م �هلل و�لبرية
0.991.09�أريحا و�لأغو�ر

0.951.09بريزيت
1.011.06�خلليل

1.021.10غرب �خلليل
0.971.10بيت حلم

0.891.17�سلو�د
0.971.16يطا
1.041.07دور�

1.051.25طوبا�س
0.941.15حلحول

0.941.15�لظاهرية
0.971.15املجم�ع

63  كما �سبقت �لإ�سارة، لي�س من �لو��سح ما هي ن�سبة �لق�سايا �ملرت�كمة من بني �لق�سايا �لقدمية �لتي ل تز�ل مفتوحة وما هي ن�سبة تلك �لتي توجد حتت �إ�سر�ف ن�سط من �ملحكمة.
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اجلدول 7-2-2: عدد الق�شايا املعلقة وال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

مدورةمف�ش�لةواردةمعلقة )من 2010(املحكمة
150821740231جنني

72748708112طولكرم
3152047972قلقيلية
1321,3151,253194نابل�س

1712913214بديا
104104عنبتا
1715824عتيل

1011310023�سلفيت
1920618738قباطية

61241219�لر�م
585819�لعيزرية

2021,1131,168145ر�م �هلل و�لبرية
1622422119�أريحا و�لأغو�ر

718817916بريزيت
5168569541�خلليل

2016116417غرب �خلليل
2843241941بيت حلم

3736511�سلو�د
1914914523يطا
3835236624دور�

3812210060طوبا�س
2430528643حلحول

451487�لظاهرية
9197,9357,6751,179املجم�ع

و�إ�سد�ر  و�لزو�ج،  بالطلق،  يتعلق  فيما  عليها«  متنازع  »ق�سايا غري  على  �لعمل  من  كم  ينهمك يف  �ل�سرعية  �ملحاكم  نظام  �أن   3-2-7 يو�سح �جلدول 
�لعديد من هذه  �إن  �لنوع.  82,127 حالة من هذ�  �ملحاكم مع  تعاملت   ،2011 �سنة  و�ملري�ث. يف  �لعام،  �لعدل  �لقانونية، ومعاملت كاتب  �لتوكيلت 
�إلى �ملحكمة �ملنا�سبة. وكل منها يحتاج  �أو قر�ر�ت تخ�س توجيه �لق�سايا  �حلالت هي يف �لو�قع ق�سايا غري متنازع عليها يتم �لبت فيها ب�سكل نهائي 
��ستيفاوؤها �إلى قر�ر ق�سائي يتخلله فح�س �مللف وتطبيق �لقانون ب�سكل �سحيح من �أجل تاأكيد �أو رف�س �لإجر�ء �أو �لو�سع �لقانوين �ملن�سود. �إن �لبيانات 
�لتي تتيح �لتف�سيل لفئة »غري ذلك« يف �جلدول �أدناه غري متوفرة، غري �أن �لق�سايا �لتي تزودها �ملحاكم تت�سمن ق�سايا غري حمل نز�ع من مثل �حل�سانة، 
و�لنفقة، و�لإ�سر�ف على ترتيبات �لو�ساية و�ل�سوؤون �ملالية للأيتام وغريهم من �أفر�د �ملجتمع �ملعر�سني للخطر يف �لعادة وغري �لقادرين على مبا�سرة 

�سوؤونهم باأنف�سهم. مع ذلك، يكون �لعديد من هذه �لق�سايا معقدً� وي�ستهلك �لكثري من �لوقت.

اجلدول 7-2-3: الأعمال غري املتعلقة بالدعاوى

العددن�ع احلالة
2,919�سهادة عزوبية

22,403زو�ج
3,498طلق

5,938مري�ث
2,230توكيل قانوين

25,139ن�سخ م�سورة ر�سمية
20,000غري ذلك
82,127املجم�ع

7-2-2 تنفيذ الأحكام
يتم تنفيذ �أحكام �ملحاكم �ل�سرعية بو��سطة �ملحاكم �لنظامية. للمزيد من �ملعلومات، يرجى �لطلع على �جلزء �ل�ساد�س �أعله. ومن �جلدير بالذكر �أن 
�ملحاكم �ل�سرعية ت�سعى للح�سول على �سلحيات تنفيذية خا�سة بها من �أجل حت�سني معدلت �لتنفيذ و�سمان �أن يتم د�ئمًا �لتعامل بح�سا�سية ويف �ملكان 

�ملنا�سب مع �جلو�نب �لإن�سانية للأحكام، مثل نقل ح�سانة طفل من �أحد �لو�لدين �إلى �لآخر.
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8. المحاكم العسكرية الفلسطينية

�إن ��ستخد�م �ملحاكم �لع�سكرية يف حماكمة �ملدنيني ي�سكل �نتهاكًا خطريً� للمعايري �لدولية حلقوق �لإن�سان. ولكن هذه �ملمار�سة�سائعة كثريً� يف �لأر�س 
�لفل�سطينية �ملحتلة وقد وجهت �إليها �سهام نقد م�ستحق من جانب منظمات حقوق �لإن�سان �لوطنية و�لدولية.64

تتطلب �ملعايري �لدولية �أن يقت�سر �خت�سا�س �ملحاكم �لع�سكرية على �جلر�ئم ذ�ت �لطبيعة �لع�سكرية �ل�سرفة �لتي يرتكبها �أفر�د ع�سكريون.65 ويجب 
�أن تكون �ملحاكم �لع�سكرية، حيثما وجدت، جزءً� ل يتجز�أ من جهاز �لعد�لة �لر�سمي ويجب �أن تخ�سع قر�ر�تها ملر�قبة �ملحاكم �ملدنية. ترد هذه �ملبادئ 
وغريها يف �ملبادئ �ملعيارية �لدولية �ملنظمة لإقامة �لعدل عن طريق �ملحاكم �لع�سكرية، �لتي تد�ولتها �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة يف �سنة 2009 
ووقعها �لوفد �لفل�سطيني. كما �أن �ملعايري �لدولية حتظر حماكمة �لأفر�د �لع�سكريني �ملتهمني بجر�ئم تتعلق بحقوق �لإن�سان يف حماكم ع�سكرية، �إذ �أن مثل 

هذه �ملحاكمات نادرً� ما توؤدي �إلى م�ساءلتهم عن �ل�سحايا.66

8-1 الك�ادر

النتائج الرئي�شة
• تتكون طو�قم عمل �ملحاكم �لع�سكرية من 100 �سخ�س، منهم 98 رجًل و�مر�أتان فقط. من بني جمموع �لعاملني، ي�سغل 51 منهم منا�سب ق�سائية.	

• �إن م�ستويات �لتعليم لدى �لطو�قم يف نظام �لق�ساء �لع�سكري �أخف�س ن�سبيًا مما هي يف �ملحاكم �لنظامية �أو �ل�سرعية، حيث �أن حو�يل 20.0% من 	
�لطاقم مل يكملو� �لدر��سة �لثانوية، �إلى جانب 20.0% �آخرين كانت �سهادة �لدر��سة �لثانوية �أعلى موؤهل علمي ح�سلو� عليه.

• نظرت �ملحاكم �لع�سكرية يف 144 لئحة �تهام يف �سنة 2011، مع �أن و�سع �لأ�سخا�س �لذين وجهت �إليهم لو�ئح �لتهام غري و��سح �ملعامل. ول توجد 	
معلومات عن نتائج �أية ملحقات جز�ئية، و�لعديد من �لتهم �لو�ردة يف �لقائمة ل يبدو عليها �أنها ذ�ت طابع ع�سكري، وبالتايل ل ينبغي �أن تخ�سع 

لخت�سا�س �ملحاكم �لع�سكرية.

• حقق نظام �لق�ساء �لع�سكري يف 1،271 �سكوى قدمها مدنيون �سد �لأجهزة �لأمنية. ح�سب �لإطار �لقانوين �لقائم )وغري �ملكتمل( لقطاع �إنفاذ 	
�لقانون و�لأمن، ت�سمل هذه �لأجهزة �لأمن �لوطني، و�لأمن �لوقائي، و�ملخابر�ت، و�حلر�س �لرئا�سي، وكذلك �ل�سرطة، على �لرغم من �أنها هيئة 
مدنية لإنفاذ �لقانون.67 �إل �أنه لي�س من �لو��سح مب تعلقت �ل�سكاوى وما �إذ� �نطوت �أي من �ل�سكاوى على �دعاء�ت بانتهاكات حلقوق �لإن�سان. بع�س 

�ل�سكاوى �لتي مت �لتحقيق فيها قدمت �سد �ل�سرطة �لفل�سطينية، و�لتي تعترب هيئة مدنية لإنفاذ �لقانون ولي�ست قوى ع�سكرية.

الت��شيات
• مر�جعة و�إ�سلح �لإطار �لت�سريعي �خلا�س بالق�ساء �لع�سكري و�لأجهزة �لأمنية.	

• �لتوقف عن حماكمة �ملدنيني �أمام �ملحاكم �لع�سكرية، و�لت�سديد على حتديد �خت�سا�س �ملحاكم �لع�سكرية باجلر�ئم ذ�ت �لطبيعة �لع�سكرية �لتي 	
ترتكبها كو�در ع�سكرية.

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/illegal-trial-of-palestinian-civilian-persons-before-palestinian-military- :64  مثًل، ميكن �لطلع على تقرير موؤ�س�سة �حلق على �لعنو�ن �لإلكرتوين
)23 �آب/�أغ�سط�س 2013(.  courts

65  يرجى �لطلع على:
International Standard Principles Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals )DCAF، 2011(  

66  يرجى �لطلع بهذ� �ل�سدد على:
Federico Andreu-Guzmán، Military Jurisdiction and International Law: Military Courts and Gross Human Rights Violations، vol. 1 )Geneva: International Commission of Jurists( 2004  

67  �ل�سرطة �لفل�سطينية مدرجة يف قانون �خلدمة يف قوى �لأمن �لفل�سطينية رقم 8 )2005(. 
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• مر�جعة �لت�سريعات �لوطنية للتاأكد مما �إذ� كان بالإمكان �إحالة �لدعاء�ت بانتهاك حقوق �لإن�سان �لتي يرتكبها �أفر�د ع�سكريون �إلى حماكم مدنية 	
ولي�س ع�سكرية متا�سيًا مع �ملعايري �لدولية.

• �تخاذ خطو�ت لت�سحيح �لختلل يف ميز�ن �لنوع �لجتماعي يف نظام �ملحاكم �لع�سكرية، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق �سيا�سات �لتمييز �لإيجابي.	

• توفري �لفر�س لكو�در �ملحاكم �لع�سكرية ملو��سلة �لدر��سة، ورفع �ملتطلبات �لتعليمية يف �لوظائف �مل�ستقبلية.	

• جمع ون�سر معلومات عن �أنو�ع �لق�سايا �لتي تنظر فيها �ملحاكم �لع�سكرية، و�لأحكام �ل�سادرة عنها، وما �إذ� مت تنفيذ �لأحكام.	

• ت�سجيل �ملعلومات عن �لو�سع �لقانوين جلميع �ملدعى عليهم وموقع و�سياق �جلر�ئم �ملرتكبة. من �ساأن ذلك �أن يلقي �ل�سوء على ما �إذ� كانت �جلرمية 	
ذ�ت طبيعة ع�سكرية �أو مدنية.

• جمع ون�سر معلومات عن �أي عفو ي�سدر ل�سالح جناة ع�سكريني.	

• ت�سجيل ون�سر بيانات تو�سح كيف متت متابعة كل �سكوى.	

عر�س البيانات
اجلدول 8-1-1: ت�زيع ك�ادر الق�شاء الع�شكري

العدداملن�شب
1رئي�س �لق�ساة

1�ملدعي �لعام
2م�ساعد �ملدعي �لعام

17وكلء نيابة
11طاقم نيابة م�ساند

13ق�ساة
6روؤ�ساء �لإد�ر�ت و�لدو�ئر

49كتبة حماكم
100املجم�ع

اجلدول 8-1-2: ت�زيع ك�ادر الق�شاء الع�شكري ح�شب م�شت�ى التح�شيل التعليمي

العددم�شت�ى التح�شيل التعليمي
20�أقل من �لدر��سة �لثانوية
20�سهادة �لدر��سة �لثانوية

60درجة بكالوريو�س �أو �أعلى
100املجم�ع

الأ�شا�شية ال�ظائف   2-8
�إليهم لو�ئح �لتهام  2011. ولكن ل توجد معلومات متاحة عن و�سع �لأ�سخا�س �لذين وجهت  144 لئحة �تهام يف �سنة  نظرت �ملحاكم �لع�سكرية يف 

)ع�سكريني �أم مدنيني(، �أو عن نتائج عملية �ملقا�ساة.
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اجلدول 8-2-1: التهم التي نظر فيها نظام الق�شاء الع�شكري

العددالتهمة
29�لإيذ�ء

25�إ�سد�ر �سيكات دون ر�سيد
11�لتحقري و�لذم و�لقدح

9�ل�سرقة
5�لتهديد

5�لعتد�ء على �لأمن ومناه�سة �ل�سيا�سة �لعامة لل�سلطة �لفل�سطينية
4�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة

4�ل�سلوك �ملخل بال�سبط و�لربط �لع�سكري
3�ل�سروع بالقتل

3خمالفات �ل�سري
3تعاطي �ملخدر�ت

3�ل�سلوك �ملعيب
2�خليانة

2�إتلف مال �لغري
2حيازة مو�د خمدرة بق�سد �لإجتار

2حيازة �سلح بدون ترخي�س
2�لغت�ساب

2هتك �لعر�س
2اللواط
2�لغياب

2خرق حرمة �ملنازل
2�لإجتار بال�سلح

2�لفر�ر
2�ل�سكر �ملقرون بال�سغب 

2مقاومة رجال �لأمن
1�لقتل �لعمد

1�لإخلل بو�جبات �خلدمة
1�إ�ساءة �لئتمان

1��ستيفاء �حلق بالذ�ت
1�نتحال هوية كاذبة
1�لتمار�س و�لت�سويه

1�لت�سبب بالوفاة عن غري ق�سد
1�لن�سب و�لحتيال

1�إف�ساء �لأ�سر�ر
1�لفعل �ملنايف للحياء

1�لتحري�س على �حلرق
1��ستثمار �خلدمة

1�لتزوير
1�إعاقة عمل رجال �لآمن

144املجم�ع

قام نظام �لق�ساء �لع�سكري يف �سنة 2011 بفح�س �إجمايل 1,271 �سكوى مقدمة من مدنيني �سد كو�در �لأمن.

اجلدول 8-2-2: ال�شكاوى التي فح�شها نظام الق�شاء الع�شكري

العددالهيئة
435�لأمن �لوطني
204�لأمن �لوقائي

157�ملخابر�ت �لعامة
87�حلر�س �لرئا�سي

388�ل�سرطة
1,271املجم�ع
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9. نقابة المحامين الفلسطينيين

ت�سكل �ملمار�سة �مل�ستقلة ملهنة �ملحاماة جزءً� حيويًا يف �أي نظام دميقر�طي، ولذلك فاإن �مل�سلحة �لعامة تتطلب �حلفاظ على قوة مهنة �ملحاماة ونز�هتها. 
�ملجانية  ويعد تقدمي �خلدمات  �لقانون،  �أمام  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  �إلى  �لو�سول  تعزيز وحماية  ب�سكل خا�س، يف  تلعبه،  رئي�سًا  �ملحاماة دورً�  �إن لدى مهنة 

عن�سرً� مهمًا يف هذ� �ل�سدد، وخا�سة يف ظل وليات قانونية مثل �ل�سلطة �لفل�سطينية حيث ل يز�ل نظام �لدعم �لقانوين دون �مل�ستوى �ملطلوب.

تتمتع �لأر�س �لفل�سطينية �ملحتلة مب�ستوى تعليمي مرتفع بني �ل�سكان وتوجد فيها كليات جامعية متعددة تدّر�س �حلقوق، وبالتايل فهي ل تعاين من نق�س 
يف �ملحامني. مع ذلك، فاإن قلة من �لفل�سطينيني ميتلكون �لقدرة على حتمل تكاليف خدمات �ملحامني. فح�سب م�سح م�ستوى �إدر�ك �جلمهور ل�سنة 2011، 
قال باأن 25% فقط من �ملبحوثني ر��سون عن تكلفة �لتعاقد مع حماٍم. ومن �ملهم يف هذ� �خل�سو�س �لإ�سارة �إلى �أن �جلمهور �لعام �لفل�سطيني ي�سع �أكرب 
قدر من �لثقة يف �ملنظمات �لأهلية من حيث تقدمي �لدعم �لقانوين. فقد ح�سلت �ملنظمات �لأهلية على علمة 3.12 من �أ�سل 5 على مقيا�س �لثقة، بو�قع 
3.03 بني �لذكور و3.20 بني �لإناث. وبالتايل، جاءت �ملنظمات �لأهلية، �إلى جانب �ل�سرطة، يف �أعلى "قائمة �لثقة" �لتي حددت ترتيب موؤ�س�سات �لعد�لة 
و�لأمن بناًء على ثقة �جلمهور �لعام بها. وكان م�ستوى �لر�سا عن خدمات �مل�ساعدة �لقانونية �لتي تقدمها �ملنظمات �لأهلية �أعلى يف قطاع غزة. وعلى 

حيث ح�سلت على علمة 2.88 من �أ�سل 5. عك�س ذلك، تبدو نقابة �ملحامني �لفل�سطينيني يف �أ�سفل "قائمة �لثقة"، 

9-1 الك�ادر

النتائج الرئي�شة
• يوجد 2،084 حماميًا وحمامية م�سجلني لدى نقابة �ملحامني �لفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية )بالنظر �إلى �ل�سيطرة �لإ�سر�ئيلية على مناطق يف 	

�لقد�س فاإن بع�س �ملحامني من �سكان �لقد�س قد يكونو� م�سجلني يف نقابة �ملحاميني �لإ�سر�ئيليني(. من بينهم توجد 397 �مر�أة. هذه �لن�سبة تبدو 
�أف�سل من ميز�ن �لنوع �لجتماعي �ل�سائد يف �ل�سرطة و�لنيابة �لعامة و�لق�ساء. ولي�س من �لو��سح ما �إذ� كان �لتو�زن بني �جلن�سني �أكرث تكافوؤً� بني 
�لو�فدين �جلدد �إلى �ملهنة. كما لي�س من �لو��سح ما �إذ� كانت �ملحاميات �مل�سجلت ميار�سن مهنة �ملحاماة ب�سكل عام �أم �أنهن يرتكزن يف جمالت 

معينة من �لقانون، مثل قانون �لأ�سرة و�لقانون �ملدين.68

• يتوزع �ملحامون بقدر متكافئ �إلى حد معقول على خمتلف حمافظات �ل�سفة �لغربية �إذ� ما �أخذنا عدد �ل�سكان يف تلك �ملحافظات بالعتبار. وهذه 	
�مللحظة تتما�سى مع �لنتيجة �لتي تو�سل �إليها م�سح �لت�سور�ت �لعامة، وهي �أن حو�يل 75% من عامة �لفل�سطينيني ر��سون عن مدى تو�فر �ملحامني.

• يوجد عدد كبري ن�سبيًا من �لو�فدين �جلدد على مهنة �ملحاماة، حيث �أن �أعمار 38.7% من �ملحامني تقل عن 30 �سنة و�أن ن�سبة 29% �أخرى منهم 	
يف عمر يرت�وح بني 30 - 39 �سنة.

• ل توجد معلومات متاحة حول بيئة مز�ولة �ملحامني للمهنة )�أي مكتب خا�س، �أو �سركة خا�سة، �أو دعم قانوين(، وتوزيع �ملحامني �لعاملني على خمتلف 	
جمالت �لعمل �لقانوين، وعدد �ملحامني �مل�سجلني يف �لنقابة �لذين يعملون يف وظائف كاملة �أو ما يعادلها. من �ساأن ذلك �أن يعطي موؤ�سرً� جيدً� على 

ما �إذ� كان عدد �ملحامني �لذين يتلقون �لتعليم و�لتدريب للعمل يف جمالت معينة منا�سبًا للحتياجات �لقائمة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

• ل توجد معلومات عن عدد �ساعات �لتدريب �ملتاحة يف �ل�سنة و�لتي تقدم للمحامني من �أجل �لتطوير �ملهني �مل�ستمر، �أو عن عدد �لق�سايا �ملجانية 	
بارتكاب جنايات،  �ملتهمني  �ملعوزين  توفر حماٍم للأ�سخا�س  �أن  �لدولة يف  �مللقاة على عاتق  �لقانونية  للو�جبات  ��ستجابًة  �ملحامون  بها  يقوم  �لتي 

و��ستجابًة لو�جبات نقابة �ملحامني يف تلبية هدفها يف تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملجانية للأ�سخا�س �ملحتاجني.69

• ل توجد معلومات �أي�سًا بخ�سو�س �لرقابة على �ملحامني، مثل عدد �ل�سكاوى �لتي تلقتها نقابة �ملحامني �لفل�سطينيني �سد �ملحامني، وطبيعة هذه 	
�ل�سكاوى، وكيف مت �لتحقيق فيها، وما هي نتائج �لتحقيقات من حيث �تخاذ قر�ر�ت تاأديبية و/�أو توجيه تهم.

68  �أفادت �ملوؤ�س�سة �لقانونية �لدولية يف �سنة 2010 بوجود �سعوبات يف حتديد حماميات ن�ساء يعملن يف جمال �لقانون �جلز�ئي.
للمزيد من �ملعلومات بخ�سو�س هذه �لو�جبات، يرجى �لطلع على �ملادة 244 و�ملادة 245 من قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية )2001( و�لقانون رقم 3 ل�سنة 1999 ب�ساأن تنظيم مهنة �ملحاماة.  69
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الت��شيات
• جمع �ملعلومات عن عدد �ملحامني �مل�سجلني �لذين يعملون بدو�م كامل �أو ما يكافئه، وفتح حو�ر مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم وكليات �حلقوق ل�سمان �أن 	

يكون عدد �ملحامني �جلدد قيد �لتعليم و�لتدريب منا�سبًا للحتياجات �حلالية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

• الحتفاظ ب�شجالت عن ميزان النوع الجتماعي يف اأو�شاط الوافدين اجلدد على املهنة.	

• �لقانون 	 للن�ساء يف جميع جمالت �حلقوق، وخا�سة يف جمال  كاٍف  كان هناك متثيل  �إذ�  ما  �أجل حتديد  �مل�سجلت من  للمحاميات  م�سح  �إجر�ء 
�جلز�ئي حيث ميكن �أن تتوقف �إمكانية �لو�سول �إلى �لعد�لة على وجود حمامية �أنثى. 

• جمع بيانات عن عدد �ساعات �لتطوير �ملهني �مل�ستمر �لتي تتاح وتقدم يف كل �سنة. يجب ت�سنيف هذه �لبيانات ح�سب �ملحافظة و�جلن�س و�سنو�ت �خلربة.	

• جمع بيانات عن عدد �لق�سايا �لتي يتم توكيل �ملحامني فيها دون مقابل يف كل �سنة، و�لعدد �لتقديري لل�ساعات �لتي يبذلونها يف ذلك، و�إلى ما �نتهت 	
هذه �لق�سايا.

• تو�سيح ون�سر �لآلية �ملتاحة لتقدمي �سكاوى �سد �ملحامني و�سمان �أن يتم �لتحقيق يف هذه �حلالت على �لنحو �ل�سليم، و�لتوجه �إلى �تخاذ �لإجر�ء�ت 	
�لتاأديبية و�لقر�ر�ت �لقانونية �لأخرى ح�سب �لقت�ساء.

عر�س البيانات
�أعد�د من �ملحامني �مل�سجلني يف  �أكرب  �لفل�سطينيني، وتوجد  2,084 حماميًا وحمامية م�سجلني لدى نقابة �ملحامني  �أنه يوجد   1-1-9 يو�سح �جلدول 

�ملحافظات �لأكرب حجمًا من حيث �ل�سكان مثل ر�م �هلل و�لبرية ونابل�س.

اجلدول 9-1-1: عدد املحامني ح�شب املحافظة
العدداملحافظة

256جنني
136طولكرم
63قلقيلية
35�سلفيت
321نابل�س

422ر�م �هلل و�لبرية
25�أريحا و�لأغو�ر

319�خلليل
168بيت حلم

33طوبا�س
305�لقد�س

1ل توجد بيانات
2,084املجم�ع

ميلك عدد ملمو�س من �ملحامني خربة تزيد عن 10 �سنو�ت )حو�يل ثلث �ملجموع(، ولكن هناك �أي�سًا �لعديد من �لو�فدين �جلدد )ميلك حو�يل %40 
خربة خم�س �سنو�ت �أو �أقل(.

اجلدول 9-1-2: عدد املحامني ح�شب �شن�ات اخلربة
- 9 �شن�اتاأقل من 5 �شن�ات - 14 �شنة5  - 19 �شنة10  املجم�عل ت�جد بياناتاأكرث من 20 �شنة15 

8302712491752822772,084

يوجد عدد كبري ن�سبيًا من �لو�فدين �جلدد �إلى مهنة �ملحاماة، حيث �أن 38.7% من �ملحامني تقل �أعمارهم عن 30 �سنة و�أن ن�سبة 29% �أخرى منهم 
يف عمر يرت�وح بني 30-39 �سنة.

اجلدول 9-1-3: عدد املحامني ح�شب العمر
- 39 �شنةاأقل من 30 �شنة - 49 �شنة30  - 59 �شنة40  - 65 �شنة50  املجم�عل ت�جد بياناتف�ق 65 �شنة60 

8076052432228078492,084
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الملحق رقم 1: بيانات قطاع غزة

�سبق �لتنويه �إلى �أنه مل يكن بالإمكان ��ستكمال عملية جمع �لبيانات �خلا�سة بغزة. وبالتايل، �إن �لبيانات �خلا�سة بقطاع غزة تنح�سر ببع�س �ملعلومات 
�لأ�سا�سية بخ�سو�س هيكلية �ملحاكم وعدد �لق�سايا. يتم عر�س هذه �ملعلومات �أدناه، مع �لأمل باأن يكون بالإمكان �إتاحة �ملزيد من �ملعلومات يف �مل�سوح 

�للحقة.

��ستئناف وحمكمة عليا، وكلهما  �إلى حمكمة  بالإ�سافة  بد�ية،  بالإجمال يف غزة، مكونة من خم�س حماكم �سلح، وثلث حماكم  توجد ع�سر حماكم 
توجد�ن يف مدينة غزة.

اجلدول اأ-1: حماكم ال�شلح، وحماكم البداية، وحمكمة ال�شتئناف، واملحكمة العليا

املحكمة العلياحمكمة ال�شتئنافحماكم البدايةحماكم ال�شلحاملحكمة
-/--/--/-1�سمال غزة
1211مدينة غزة

-/--/--/-1دير �لبلح
-/--/-11خان يون�س

-/--/--/-1رفح
5311املجم�ع

اجلدول اأ-2: عدد الق�شاة

العدداملحكمة
1�سمال غزة
30مدينة غزة

2دير �لبلح
17خان يون�س

11رفح
42املجم�ع

من بني 41 قا�سيًا مكلفًا، توجد �مر�أتان فقط. و�لغالبية �لعظمى من �لق�ساة ميلكون خربة تزيد عن �أربع �سنو�ت، ويتمتعون مب�ستويات عالية من �لتح�سيل 
�لأكادميي.

اجلدول اأ-3: عدد الق�شاة ح�شب �شن�ات اخلربة

- 4 �شن�اتاأقل من �شنة اأكرث من 4 �شن�ات1 
5531

اجلدول اأ-4: عدد الق�شاة ح�شب م�شت�ى التح�شيل العلمي

درجة دكت�راهدرجة ماج�شتريدرجة بكال�ري��س
3812
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يوجد 65 وكيل نيابة يف غزة، يعمل 34 منهم يف مدينة غزة، وتوجد من �سمنهم �مر�أتان فقط.

اجلدول اأ-5: عدد وكالء النيابة ح�شب م�اقعهم ال�ظيفية

املجم�عوكالء نيابة م�شاعدونوكالء نيابةوكالء نيابة م�ش�ؤول�ناملحكمة
2439�سمال غزة
7151234مدينة غزة

415-/-دير �لبلح
52512خان يون�س

415-/-رفح
14292265املجم�ع

اجلدول اأ-6: عدد وكالء النيابة ح�شب �شن�ات اخلربة

اأكرث من 4 �شن�ات4-1 �شن�اتاأقل من �شنة
122033

اجلدول اأ-7: عدد وكالء النيابة ح�شب م�شت�ى التح�شيل العلمي

درجة دكت�راهدرجة ماج�شتريدرجة بكال�ري��س
623-/-

اجلدول اأ-8: معدلت الف�شل يف الق�شايا والختناق الق�شائي

معدل الختناقمعدل الف�شلم�شت�ى املحكمة
0.832.54حماكم �ل�سلح
0.505.69حماكم �لبد�ية

1.071.91حمكمة �ل�ستئناف
0.593.11�ملحكمة �لعليا

0.733.25املجم�ع

اجلدول اأ-9: عدد الق�شايا ال�اردة واملف�ش�لة واملدورة

مدورةمف�ش�لةواردةمعلقة )من 2010(م�شت�ى املحكمة
29,21026,31621,84033,686حماكم �ل�سلح
30,02115,8598,06437,816حماكم �لبد�ية

2,8462,7082,9052,649حمكمة �ل�ستئناف
1,6241,9501,1492,425�ملحكمة �لعليا

63,70146,83333,95876,576املجم�ع


