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امللخص التنفيذي 

ُيعتـرب العمـل عـىل تعزيـز احلكـم وبناء قـدرات قطـاع العدالـة، بصفـة عامـة، والنهوض بعمـل مؤسسـة الرشطة 
ـلم  املدنيـة الفلسـطينية بصفـة خاصـة مـن التحديـات املعروفـة التـي تواجـه العمل عـىل تأمني مسـتقبل يّعمه السِّ
والرخـاء واالزدهـار يف ربـوع دولـة فلسـطني. ومـن شـأن تطويـر عمـل الرشطـة واالرتقـاء بـه، بالتـوازي مـع 
املسـاعي التـي ترمـي إىل تعزيـز أوارص الديموقراطيـة ومبـدأ احلكـم الرشـيد، أن يسـهم يف معاجلة نقـاط الضعف 

التـي مـا تـزال دولة فلسـطني تعـاين منهـا يف انعـدام األمن وغيـاب االسـتقرار. 

تشـّكل مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية جهـاًزا من األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية، التي تؤلف مع مؤسسـات 
العدالـة واألجهـزة املكلفـة بإنفـاذ القانـون، اجلهـات الرئيسـية التـي تتكفـل بتوفـري األمـن وإقامة العـدل يف دولة 
فلسـطني. وتتـوىل الرشطـة املدنية الفلسـطينية املسـؤولية عـن توفري احلاميـة لعمـوم املواطنني وضامن األمـن العام. 
ومـع أن اإلطـار القانـوين الناظم لعمل مؤسسـة الرشطة غري مكتمل بعـد، فهي تتوىل تنفيذ األعـامل االعتيادية التي 
يؤدهيـا غريهـا من أجهـزة الرشطة، مـن قبيل مهـام املراقبـة، واملباحـث، وأعامل التفتيـش، ومصـادرة املضبوطات 
واحتجـاز األشـخاص املشـتبه هبـم واسـتجواهبم. كـام تضطلـع مؤسسـة الرشطة بـإدارة سـبعة مراكـز احتجاز / 
سـجون يف حمافظـات الضفـة الغربيـة. ويف الواقـع، فـام يزال املواطنـون الفلسـطينيون القاطنـون يف الضفـة الغربية 
يواجهـون الصعوبـات التـي حتـّد مـن قدرهتـم عىل الوصـول إىل مؤسسـات األمـن والعدالـة بسـبب افتقارهم إىل 
حريـة احلركـة والتنقـل وغياب الوالية السياسـية عىل أجزاء واسـعة مـن هذه املنطقـة. ومع ذلك، ُتعتـرب اخلدمات 
التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية ُمرضية عـىل نطاق واسـع بني صفـوف املواطنني الفلسـطينيني. 

ُيَعـّد هـذا التقريـر نتاًجـا للرشاكـة التـي ُعقـدت بـني برنامـج األمـم املتحـدة اإلنامئـي (UNDP) ومكتـب ممثليـة 
االحتـاد األورويب1 والبعثـة األوروبيـة ملسـاندة الرشطـة الفلسـطينية (EUPOL COPPS). وقـد ُأعـّد املسـح، الذي 
يسـتعرضه هـذا التقريـر، وُصمم بـإدارة كاملة من مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية واجلهاز املركـزي لإلحصاء 

الفلسـطيني، الـذي تـوىل إجراء هـذا املسـح وتنفيـذه وإخراجـه إىل النور. 

وقـد ُعقـدت املقابـالت مـع ما جمموعـه 4.209 أرسة من مجيـع أنحاء الضفـة الغربيـة يف الفرتة الواقعـة بني يومّي 
15 حزيـران و24 متـوز 2014، ثـم عمـل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسـطيني عـىل تصنيف البيانـات الواردة يف 
هـذه املقابـالت لغايـات حتليلهـا. كام جـرى التعاقد مع مركـز العامل العـريب للبحـوث والتنميـة )أوراد( يف رام اهلل،  
لالسـتفادة مـن خدماتـه يف إعـداد مسـودة أولية مـن هـذا التقرير. ويف هـذا املقـام، يبدي مجيـع الـرشكاء التزامهم 
بتنفيـذ التوصيـات التـي خـرج هبا هـذا التقريـر من خالل اإلجـراءات التـي ينفذوهنا عىل أسـاس مـن الرشاكة مع 

مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية. 

 Hulla and Co Human- »ــس ــان داينامك ــة »هيوم ــا رشك ــي تقدمه ــربات الت ــطينية )اخل ــة الفلس ــة املدني ــي للرشط ــم الفن ــج الدع 1   برنام
 .(Dynamics
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يشـّكل هـذا املسـح جانًبـا من املسـاعي املتواصلة التي تسـتهدف الوقـوف عىل اإلجـراءات التي تعتمدها مؤسسـة 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف تنظيمهـا وبنـاء قدراهتـا، وتقييـم اآلثـار التي يفرزهـا ما اسـتثمرته اجلهـات املانحة 
وغريهـا مـن األطراف الرئيسـية والدعـم الذي قدمته يف سـبيل تطوير مؤسسـة الرشطـة والنهوض هبـا، باإلضافة 
إىل اسـتعراض تقييـم خط أسـاس للخدمات التي تقدمها هذه املؤسسـة حسـب نظـرة املواطنني الفلسـطينيني إليها 
وتوجهاهتـم وانطباعاهتـم بشـأهنا، حيـث يمكـن قياس التغيـريات التي تشـهدها املؤسسـة يف املسـتقبل يف ضوئها. 
ويرمـي هـذا التقريـر إىل إنجـاز هدفني: أوهلام مسـاعدة مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية نفسـها عـىل فهم نقاط 
القـوة التـي تتمتـع هبـا والبناء عليهـا ورفدها بام يسـهم يف رفع مسـتوى الوعـي العام - وترسـيخ ثقـة املواطنني يف 
- األعـامل التـي تؤدهيـا املؤسسـة. ويكمن اهلـدف الثاين يف االسـتناد إىل هـذا التقريـر يف توجيه برامج املسـاعدات 

التـي يقدمهـا الـرشكاء الدوليون ملؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية يف املسـتقبل. 

ـا ومقارًنا للخدمات التـي تقدمها الرشطـة عىل أفضل وجـه، إىل جانب حتديد  ويسـتعرض هـذا التقريـر وصًفا عامًّ
جمـاالت اخلدمـات التي تسـتدعي املزيـد من التطويـر والتحسـني. كام يسـاعدنا عىل حتديـد الفئات املسـتفيدة التي 
تشـعر بأهنـا تتلقـى خدمات ال ترقى إىل مسـتوى رضاها. ويف هذا السـياق، تشـري النتائج الرئيسـية إىل أن اخلدمات 

التـي تقدمهـا الرشطـة ُينظر إليهـا عىل أهنـا ُمرضية عىل نطاق واسـع بني صفـوف املواطنني الفلسـطينيني. 

وتـرى أغلبيـة ال يسـتهان هبـا مـن املواطنـني الفلسـطينيني يف الضفـة الغربيـة بأهنـم يشـعرون باألمـن يف أحيائهـم 
خـالل النهـار ويف أثنـاء الليـل. وعـىل الرغـم مـن أن الشـعور باألمـن يتدنـى بعـد الغـروب، فام يـزال نحـو ثامنية 
مـن كل عـرشة مواطنـني يشـعرون باألمـان حتـى يف أثناء الليـل. وفضاًل عـن ذلك، يرتبط الشـعور باألمـن بقدرة 
املواطنـني عـىل الوصـول إىل مراكـز الرشطـة يف أحيائهم واالسـتفادة مـن اخلدمات التـي تؤّمنها هلم، وهو ما يشـري 

إىل درجـة متقدمـة مـن الثقـة التـي يوليها هـؤالء املواطنـني للرشطة. 

وتشـعر أعـداد متزايـدة مـن املواطنني الفلسـطينيني بـأن اجلريمـة واضطراب النظـام العـام يف جتمعاهتم السـكانية 
شـهدا تراجًعـا، ومل يشـهدا ازديـاًدا، عىل مدى السـنة املاضية. كام يـرى معظم املواطنـني بأن اخلدمـات التي تقدمها 
مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية شـهدت حتسـنًا بعمومها عىل مدى السـنوات الثـالث املاضية. وتوافـق أغلبية 
معتـربة مـن املواطنـني الذين شـملتهم عينه املسـح عـىل أن مؤسسـة الرشطة املدنيـة الفلسـطينية تؤدي عمـاًل ممتاًزا 
يف اسـتجابتها الحتياجـات التجمعـات السـكانية التـي يقطـن املواطنون فيهـا. وبينام كانـت تقديرات الثقـة العامة 
التـي يضعهـا املواطنون املسـتطلعة آراؤهم يف مؤسسـة الرشطـة إجيابية يف عمومها، فقـد أبدى املواطنـون قدًرا أقل 

مـن الثقـة يف اخلدمـات التي تقدمهـا الرشطة عـىل قدم املسـاواة وبصـورة نزهية هلم. 

وُيعتـرب مسـتوى الرضـا عـن اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية إجيابية بصفـة عامة عىل 
الرغـم مـن التحديـات املتعـددة التـي تواجههـا املؤسسـة يف تنفيـذ العمليات املنوطـة هبا. ففـي هذا السـياق، يرى 
تسـعة مـن كل عـرشة مواطنني اسـُتطلعت آراؤهم يف هذا املسـح بـأن االحتالل اإلرسائييل جيّسـد أكـرب التحديات 
التـي تواجـه الرشطـة املدنية الفلسـطينية يف عملهـا. ويف املقابـل، ينظر املسـتطلعة آراؤهـم إىل االفتقـار إىل املوارد، 
وضعـف مسـتوى التدريـب وغيـاب الوضـوح يف توزيـع املسـؤوليات بـني الرشطـة واألجهـزة األمنيـة األخرى 
وداخـل مؤسسـة الرشطـة نفسـها باعتبارها مشـاكل تـأيت يف املرتبة الثانيـة بعد االحتـالل اإلرسائييل. وينظـر أفراد 
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اجلمهـور املبحوثـني إىل املحسـوبية باعتبارهـا أهـم شـكل من أشـكال الفسـاد التي تعرتي مؤسسـة الرشطـة، بينام 
يـرون أن سـوء اسـتعامل السـلطة، وال سـيام تلّقـي الرشـاوي، ال يثري القـدر ذاته مـن القلق. 

وعـىل وجـه العمـوم، ُيعتـرب املواطنون عـىل معرفة عامة بتسـعة من اخلدمـات العرش املحـددة التي تقدمها مؤسسـة 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، باسـتثناء اخلدمات التـي يوفرها ديـوان املظامل وحقوق اإلنسـان، التي يعرفهـا ما يقل 
عـن ثلـث أفراد السـكان املسـتطلعة آراؤهم. وفضاًل عـن ذلك، ال يملك املواطنون سـوى النزر اليسـري من املعرفة 
عـن اإلدارات الرئيسـية األخرى يف مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية، بـام فيها وحدة محايـة األرسة واألحداث. 
وتتأثـر مسـتويات الوعـي العـام باخلدمـات التـي تقدمهـا الرشطـة بغيـاب وجودهـا وحضورهـا عـىل مسـتوى 
املحافظـات، كـام يقل الوعي هبـذه اخلدمات حسـب النوع االجتامعـي ومكان اإلقامـة. فالنسـاء واملواطنون الذين 
يقطنـون يف املنطقـة )ج( يملكـون مسـتويات أقـل بكثـري مـن الوعـي بخدمـات الرشطة مـن الرجـال أو املواطنني 
الذيـن يسـكنون يف املنطقـة )أ( أو املنطقـة )ب(. وُتَعـّد مسـتويات الرضـا العـام الـذي يبديـه املواطنـون عن جممل 
ا بمسـتويات الوعي  اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة عالية بصـورة معقولة، مع أهنـا ال ترتبـط ارتباًطا قويًّ

هبا.  العامة  واملعرفـة 

وتشـهد وتـرية التواصـل مع الرشطة مسـتويات جـد متدنية، حيـث يطلب املواطنون ما نسـبته 50% مـن اخلدمات 
التـي تقدمهـا الرشطـة لسـببني رئيسـيني: فـض الشـجارات أو حتريـر املخالفـات املروريـة. وغالًبـا مـا يتواصـل 
املواطنـون الذيـن حيتاجـون إىل اخلدمـات مـع الرشطـة مـن خـالل احلضـور إىل مركـز الرشطـة، دون اسـتخدام 

اهلاتـف. ونـادًرا مـا يتواصـل أفـراد اجلمهـور مـع الرشطة عـرب الربيـد اإللكرتوين. 

ويف املتوسـط، يعـرّب مـا نسـبته 64% من املواطنـني الذين يتلقـون خدمات الرشطـة عن رضاهم عن مجيـع اجلوانب 
التـي ينطـوي عليهـا تقديـم اخلدمات التي يتناوهلا املسـح. ومع ذلـك، فهناك اسـتثناء واضح يتعلق بقـدرة الرشطة 
عـىل الوصـول إىل املنطقـة )ج( والتجمعات السـكانية الواقعة خلف اجلـدار العازل. فبينام عـرّب املواطنون القاطنون 
يف املنطقـة )ج( عـن مسـتويات متامثلـة تقريًبـا مـن الرضا العـام عن اخلدمـات التـي يتلقوهنا من الرشطـة - كام هو 
حـال املواطنـني الذيـن يسـكنون يف املنطقة )أ( واملنطقـة )ب(، أظهر متلقو هـذه اخلدمات يف املنطقـة )ج( قدًرا أقل 
بكثـري مـن الرضـا عن املسـافة التي يتعـني عليهم اجتيازهـا للوصـول إىل مراكز الرشطة، واملسـاعدة التـي تدفعهم 
إىل التواصـل مـع هـذه املراكـز بغية احلصـول عليها وانعـدام قدرة الرشطـة عىل الوصـول إىل املناطق التـي يقطنون 
فيهـا. ويف هـذا اإلطـار، ُتَعّد القـدرة عىل بلوغ مراكـز الرشطة من ناحية املسـافة البعيـدة التي يتحتم عـىل املواطنني 
قطعهـا للوصـول إىل مراكـز الرشطـة والوقـت الـذي يضطَّـرون إىل انتظـاره للتعامـل معهم مـن أكثـر الصعوبات 

الشـائعة التـي يواجهوهنـا عندما يسـعون إىل احلصول عىل خدمـات الرشطة. 

ونـادًرا مـا يرفـع املواطنـون الشـكاوى بحـق أفراد الرشطـة. ويف هذا السـياق، يشـري املسـح إىل أن أكثر األسـباب 
الشـائعة التـي كانـت تقـف وراء هـذه الشـكاوى عـىل مـدى السـنوات الثـالث املاضية كانـت تكمن يف السـلوك 
الفـظ الـذي يبـدر من أفـراد الرشطـة. وكانت أقل األنـواع الدارجة من الشـكاوى تشـمل املامرسـات التي تنطوي 
عـىل الفسـاد. ويتمثل السـبب األهم الـذي يدفع املواطنـني إىل تقديم الشـكاوى يف تعرضهم لإليذاء اجلسـدي وما 

يتبعـه من سـلوك هيـدد حياهتم. 
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مسح التوجهات واالنطباعات العامة لدى أفراد اجلمهور جتاه أداء مؤسسة الشرطة املدنية الفلسطينية

ويف الوقـت الـذي يمكـن فيـه أن تؤيـد املسـتويات املتقدمـة نسـبيًّا مـن الرضـا العـام عـن اخلدمـات التـي تقدمها 
مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية املعـدالت املتدنيـة للشـكاوى التـي يرفعهـا املواطنـون، فـإن عوامـل أخرى 
تضطلـع بدورهـا يف هـذا اجلانـب. فنصـف أفـراد السـكان املسـتطلعة آراؤهـم تقريًبـا ال يملكـون املعرفـة حـول 
كيفيـة رفـع الشـكاوى. وال تزيد نسـبة املواطنني الذيـن يعرفون عن وجـود ديوان املظـامل وحقوق اإلنسـان، وهي 
الوحـدة الرئيسـية املكلفة بمعاجلة الشـكاوى العامـة، عىل 27%. وُيعترب مركـز الرشطة أبرز اجلهـات التي يقصدها 
املواطنـون لرفـع شـكاواهم. وهذا يشـري إىل أن هـؤالء املواطنني ُيبدون قـدًرا كبرًيا مـن الثقة يف أن الرشطة نفسـها 
سـوف تبـذل مـا يف وسـعها مـن أجـل التعامل مـع الشـكاوى التـي يرفعوهنـا بحـق أفرادها. كـام يدل هـذا األمر، 
مـن جانـب آخـر، عـىل أن اآلليـات املؤسسـية اإلضافيـة التـي تطبقهـا مؤسسـة الرشطـة يف التعامـل مع شـكاوى 
املواطنـني ورفع مسـتوى املسـاءلة فيها ليسـت معروفة و/أو مسـتخدمة عىل نطاق واسـع بني أفـراد اجلمهور. وقد 
رفـع الذكـور مـن املواطنـني املسـتطلعة آراؤهم شـكاوى تفوق عـدد ما قدمتـه اإلناث بنحـو ثالث مـرات، ورفع 
املواطنـون مـن الفئـات العمريـة الشـابة شـكاوى بوتـرية أكـرب مـن املواطنني الـذي ينتمـون إىل فئـات عمرية أكرب 
سـنًّا. وبينـام يمكـن عزو جانب من األسـباب التـي تقف وراء ذلـك إىل تدين مسـتوى وعي النسـاء باخلدمات التي 
تقدمهـا الرشطـة، فـإن هـذه النتيجـة توحـي أيًضا بـأن عوامل أخـرى تضطلع بدور هنـا، بام فيهـا التقاليـد الثقافية 

التـي ال توفـر مـا يكفـي من الدعـم واملسـاندة للنسـاء لكي يضطلعـن بدور ملمـوس يف احليـز العام. 

وفضـاًل عـام تقـدم، تقـل مسـتويات الرضـا العام عـن إجـراءات معاجلـة الشـكاوى بصـورة معتـربة )44%( عن 
تقديـرات رضـا املواطنـني عـن اجلوانب األخرى مـن اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية 
)64%(، حيـث ُتعتـرب رسعـة اإلجـراءات التـي تعتمدهـا املؤسسـة يف التعامـل مـع الشـكاوى أهـم اعتبـار لـدى 
املواطنـني، باإلضافـة إىل كونـه اجلانـب الذي حيتـل أدنى مسـتويات الرضـا يف أوسـاطهم. ويف هذا املقـام، تقتيض 
الـرورة إجـراء املزيـد من األبحـاث التي تفـيض إىل االرتقاء بمسـتوى فهـم العوامـل التي تقـف وراء املعدالت 

املتدنيـة للشـكاوى، والتأثـريات التـي تفرزهـا عىل جممـل إجـراءات التعامل مـع الشـكاوى ومعاجلتها. 

ويغلـب العنـر الذكـوري عىل التوازن بني اجلنسـني يف مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية، حيث ال تزيد نسـبة 
الرشطيـات عـن 3.3%. وال يبـدي سـوى واحـد مـن كل أربعـة أفـراد مـن اجلمهـور ميـاًل واضًحـا للتعامل مع 
رشطيـات. ويف املقابـل، اعتـرب عمـوم املواطنـني املسـتطلعة آراؤهـم بأن أفـراد الرشطة مـن الذكور يملكـون قدًرا 
أكـرب مـن السـلطات التـي متلكهـا الرشطيـات، كام يسـود االعتقـاد العام بـأن الرشطيـات يبديـن قدًرا أكـرب بكثري 
مـن االحـرتام جتـاه املواطنـني وأهنن يراعـني خصوصيتهم عـىل نحو يفـوق أقراهنن مـن الذكور. ويـرى املواطنون 

أن قـدرة أفـراد الرشطـة من الذكـور واإلنـاث عىل تقديم املسـاعدة هلـم متسـاوية تقريًبا. 

وليـس هنـاك سـوى النزر اليسـري مـن املعلومـات املتوفرة عـن أداء مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف قطاع 
عدالـة األحـداث. فعـىل الرغـم مـن أن أربعـة أمخـاس األرس املعيشـية التـي شـملها املسـح كانت تضـم طفاًل عىل 
مـدى السـنوات الثـالث املاضيـة، فلـم يسـبق إال لنسـبة بسـيطة مـن هـؤالء األحـداث )4.4%( أن تواصلوا مع 

الرشطـة خـالل الفـرتة التـي يغطيها. 

وينظـر مجيـع املواطنـني الفلسـطينيني تقريًبـا إىل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية باعتبارهـا العنـوان الرشعي 
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الـذي يقصدونـه يف املسـائل املتصلة باألمن والسـالمة العامـة، حيث رصح ما نسـبته 91.6% مـن املواطنني الذي 
اسـُتطلعت آراؤهـم يف هـذا املسـح بأهنـم سـوف يتصلون بالرشطـة إذا ما شـعروا بأن خطـًرا هيددهم، وهذا يشـري 
إىل أن الرشطـة تضطلـع بـدور مهـم للغايـة يف توفري الشـعور باألمـن واألمـان يف نظر معظـم املواطنني. وتشـتمل 
العوامـل املهمـة األخـرى التـي حتث املواطنـني عىل اللجـوء إىل خدمات مؤسسـة الرشطة عىل شـيوع حس سـليم 
بالواجـب العـام، وارتفـاع مسـتويات الثقـة التـي يضعهـا املواطنـون يف قـدرة الرشطة عىل توفـري احلاميـة املطلوبة 
للنسـاء واألطفـال، فضـاًل عـن املعرفـة املعقولـة بكيفية احلصـول عىل خدمـات الرشطـة. وال تضطلـع العالقات 
الشـخصية مـع أفـراد الرشطـة إال بـدور حمـدود - مـع أنه ما يـزال مهـامًّ - يف التأثـري عىل االسـتفادة مـن خدمات 

املؤسسـة. وقـد رصح هبـذا األمـر واحد مـن كل أربعـة مواطنـني اسـُتطلعت آراؤهم يف هذا املسـح.

وبالنسـبة إىل مـا نسـبته 8.4% مـن املواطنـني الذين رصحـوا بأهنم لن يلجـأوا إىل اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف حال شـعورهم باخلطر، تنطوي ثالثة من األسـباب الرئيسـية التي يسـوقوهنا يف هذا 
الشـأن عـىل افتقار الرشطـة إىل القـدرات التي متّكنها مـن توفري احلاميـة الفعالة والناجعـة، وتفّوق اآلليـات البديلة 
حلـل النزاعـات عـىل الرشطـة يف كفاءهتـا، والنظـرة املجتمعيـة التـي تـرى غيـاب املعاملة املتسـاوية أمـام الرشطة. 
وتظهـر تباينـات شاسـعة يف التوجهـات واالنطباعات السـائدة بني أفـراد اجلمهور حول هذه املسـألة، وال سـيام يف 
أوسـاط النسـاء واملواطنـني الذين يقطنون يف التجمعات السـكانية الواقعـة ضمن املنطقة )ج(، حيث يشـّكل عجز 
الرشطـة عـن الوصـول إىل هـذه املنطقـة وعجزهـا عـن التعامـل مع محلـة اهلويـة اإلرسائيلية مشـكلة يف نظـر أقلية 
معتـربة مـن أفـراد هـذه املجموعة. وفضاًل عن ذلك، يشـري مـا يقرب من واحـد من كل أربعـة مواطنـني تقريًبا إىل 
العـادات الثقافيـة واخلـوف من الوصمـة االجتامعية - خصوًصا بـني النسـاء - باعتبارها عاماًل حيد مـن تواصلهم 
مـع الرشطة، بينام تشـكل مسـألة الـوالء السـيايس للرشطة عاماًل مثبًطـا حيول دون اللجـوء إليها بالنسـبة إىل واحد 

مـن كل عـرشة مواطنني ممن شـملتهم عينة املسـح. 

وتظهـر اختالفـات مهمـة يف الـرأي العـام حول بعـض القضايا بـني املحافظـات، واملنطقـة )ج( مقابـل غريها من 
املناطـق وحسـب النـوع االجتامعـي. فعـىل وجـه اخلصـوص، تقـل مسـتويات الشـعور باألمـان بدرجـة كبرية يف 
أوسـاط املواطنـني الذين يسـكنون يف املنطقـة )ج( عن مسـتوياته بني صفوف املواطنـني ممن يقطنـون يف املنطقة )أ( 
أو املنطقـة )ب(. وفضـاًل عـن ذلـك، ال يملـك املواطنـون املقيمـون يف املنطقة )ج( مسـتويات متقدمة مـن الوعي 
باخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة، كـام تـزداد يف أوسـاطهم نسـبة انعـدام الرضا عـن جوانـب اخلدمات 
التـي تقدمهـا الرشطـة، والتـي تتعلق بسـهولة وصوهلـم إىل مراكزهـا وعجزها عـن الوصـول إليهـم وافتقارها إىل 
االختصـاص الـذي يمّكنهـا من التعامـل مع اإلرسائيليـني يف مناطقهم. كـام يبدي هـؤالء املواطنون قـدًرا أقل من 
الثقـة يف تلّقـي القـدر الـكايف من احلاميـة من الرشطـة من التهديـدات اخلارجيـة مما هو حـال نظرائهـم يف املنطقتني 

)أ( و)ب(. 

وعـىل الرغـم مـن أن الرضـا عـن خدمـات الرشطة حيتـل مسـتويات متقدمـة بصـورة عامـة يف مجيـع املحافظات، 
يبـدي املواطنـون الفلسـطينيون حتفظاهتـم حـول جوانـب حمـددة مـن تلـك اخلدمـات، بـام فيهـا رسعة إجـراءات 
تقديمهـا واملسـاواة يف املعاملـة واحلصـول عـىل اخلدمـة التـي حيتـاج املواطنـون إليهـا بصـورة فعليـة. فعىل سـبيل 
املثـال، يف الوقـت الـذي يفصـح فيه املواطنـون من سـكان حمافظة أرحيـا واألغوار عن مسـتويات عالية مـن الرضا 
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العـام عـن خدمـات الرشطـة )83%(، تشـري البيانات إىل مسـتوى أدنـى بكثري من رضـا هؤالء املواطنـني عن تلك 
اخلدمـات )بحيـث ال تزيد نسـبته عـن %53(. 

ويبـدو أن النـوع االجتامعـي يـرتك أثـًرا ال يمكـن إغفالـه عـىل مسـتوى الوعـي باخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة 
الرشطـة والتواصـل معهـا، دون أن يـدل عىل درجـة الرضا عن هـذه اخلدمات. فبالنسـبة إىل 8.4% مـن املواطنني 
الذيـن رصحـوا بأهنم لـن يلجأوا إىل اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية يف حال شـعورهم 
باخلطـر، تـربز اختالفـات مهمـة يف األسـباب التي يسـوقها املسـتطلعة آراؤهم مـن النسـاء والرجـال، حيث نجد 
أن أوسـع فجـوة بـني اجلنسـني تتمحور حـول اخلوف مـن الوصمـة االجتامعيـة والضغـوط التي متارسـها األرسة 
واملجتمـع عـىل املـرأة. وتـورد ما نسـبته 47% من النسـاء الضغط الذي متارسـه أرسهـن واملجتمع عليهـن باعتباره 
سـبًبا حيـول بينهـن وبـني االتصـال بالرشطة، وذلـك باملقارنة مـع 15% مـن الرجـال. وُيعترب اخلوف مـن الوصمة 
االجتامعيـة بمثابـة عامل بالنسـبة إىل ما نسـبته 41% من النسـاء، بينـام ال تزيد نسـبته عن 12% يف أوسـاط الرجال. 
ويشـري هـذا األمـر إىل أن العوامـل الثقافيـة تضطلـع بـدور حمـوري يف حتديد قـدرة النسـاء ورغبتهن يف االسـتفادة 

مـن خدمـات الرشطة. 

ويستعرض هذا التقرير، يف خامتته، مجلة من التوصيات، التي تتطرق أبرزها إىل: 

رضورة اضطـالع أرسة املجتمـع الـدويل بمسـاندة التوصـل إىل حلـول سياسـية تكفـل متكـني الرشطـة املدنية 	§
الفلسـطينية مـن توسـيع نطـاق عملهـا يف املنطقـة )ج( واالرتقـاء بقـدرة املواطنـني عـىل الوصـول إىل مراكـز 

الرشطـة واالسـتفادة مـن اخلدمـات التـي تقدمها. 

رضورة العمـل عـىل رفع مسـتوى حضور وحـدات الرشطة التـي ال حيظى عملهـا وهدفها بمعرفة واسـعة يف 	§
أوسـاط املواطنـني، إىل جانـب زيـادة رقعة انتشـارها وتواصلها معهم. وتشـّكل هـذه الوحدات جـزًءا أصياًل 
مـن جممـوع اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة ومن آليـات املسـاءلة املرتكزة عـىل املواطنـني والرشطة 

 . مًعا

رضورة االرتقـاء بمسـتوى فهـم مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية للقـوى املحركـة التي تقـف وراء تلك 	§
اخلدمـات التـي يبـدي املواطنـني مسـتويات متدنيـة مـن الرضا عنهـا، والتـي يـرون يف الوقت نفسـه أهنا حتتل 
أمهيـة قصـوى بالنسـبة إليهـم، وذلـك مـن أجـل تعزيـز كفـاءة الرشطـة وقدراهتـا الداخليـة ورفـع مسـتوى 

اخلدمـات التـي تقدمهـا وبلـوغ مسـتويات أعـىل من الرضـا العـام عنها. 

رضورة حتديـد األولويـات التـي تسـتهدف جتنيـد أعـداد أكـرب مـن الرشطيـات يف مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 	§
الفلسـطينية. 

رضورة العمـل عـىل مراجعـة السياسـات التـي تعتمدهـا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف تعاملها مع 	§
ـل، يف هـذا السـياق، النظـر يف املدخـالت التي يقدمهـا األحـداث اجلانحون أنفسـهم(.  األحـداث )ويفضُّ

رضورة دراسـة الطريقـة التي يسـهم فيها توظيـف اآلليـات البديلة يف حل املنازعـات يف إثـراء العمليات التي 	§
تنفذها مؤسسـة الرشطـة ورفدها. 
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   1- الـمقـدمـة 
نشأة مؤسسة الرشطة املدنية الفلسطينية 

تشـّكل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية جـزًءا أصيـاًل مـن القـوات األمنيـة الفلسـطينية، وهـي تؤلـف مـع 
مؤسسـات العدالـة واألجهـزة املكلفة بإنفاذ القانون األجهزة الرئيسـية التي تتكفل ببسـط سـيادة القانون وإرسـاء 

دعائمـه يف عمـوم دولة فلسـطني.
أنشـأت السـلطة الفلسـطينية مؤسسـة الرشطة املدنية باعتبارها جزًءا من قطـاع إدارهتا العامة خـالل النصف الثاين 
مـن تسـعينيات القرن املايض. وقد تأسسـت السـلطة الفلسـطينية نفسـها يف العـام 1994 بموجب اتفاقية أوسـلو 
التـي ُأبرمـت بـني اإلرسائيليني والفلسـطينيني خالل العـام 1993. وما تزال مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية، 
التـي بلـغ تعـداد أفرادهـا 9.000 عنر2 عند تشـكيلها، متثـل أكرب جهـاز يف قوات األمـن الداخيل الفلسـطينية. 
وتنـص اتفاقيـة أوسـلو عـىل أن تـزاول الرشطـة املدنية عملهـا يف جمـال املحافظة عـىل النظام العـام مـن 25 مركًزا 
تتـوزع عـىل املناطق التـي ختضع إلدارة السـلطة الفلسـطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية. وحسـبام ورد عىل لسـان 
وزير الداخلية الفلسـطيني يف حينه، نر يوسـف، تشـّكل الرشطة املدنية الفلسـطينية أهم مؤسسـة يف املؤسسـات 
املدنيـة، ويكمـن هدف السـلطة الفلسـطينية يف بنـاء »جهاز رشطة حديـث وديموقراطي خيضع للمسـاءلة ويتسـم 
بالكفـاءة يف عملـه، بحيـث يملـك القـدرة عـىل خلـق بيئـة يسـودها األمـن واألمـان لكل مـن يعيش يف فلسـطني 

ويزورها.«  فيهـا  ويعمل 
ومل تكـن مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية متلـك القدرة عىل تسـيري الدوريـات املسـلحة ونرش أفرادهـا بالزي 
الرسـمي خـالل االنتفاضـة الثانيـة، لكيـال تشـتبك القـوات األمنيـة اإلرسائيليـة معهـم بوصفهـم مقاتلـني مـن 
صفـوف العـدو. كـام اسـتهدفت القـوات اجلويـة اإلرسائيلية مـا جمموعـه 45 مركـًزا من مراكـز الرشطة، بـام فيها 
الكليـات والسـجون واملختـرب اجلنائـي الوحيـد يف فلسـطني. وقد اسـتأنفت الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية عملياهتا 

االعتياديـة يف العامـني 2003 و2004. 
ويقـرب تعـداد أفـراد األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية مـن 35.000 فـرد يف الضفـة الغربيـة.3 ويصـل عـدد أفـراد 
الرشطـة إىل 7.675 عنـًرا4 يف الضفـة الغربيـة.5 ومتثل مديريات الرشطـة العرش يف املحافظات6 )بـام فيها مديرية 
2   تنــص اتفاقيــات أوســلو التــي ُأبرمــت يف العــام 1993 ومــا تالهــا مــن اتفاقيــات، بــام فيهــا اتفاقيــة غزة-أرحيــا التــي ُوقعــت يف العــام 
ــة.  ــدات األمني ــف الوح ــم خمتل ــي تض ــة الت ــّكل املظل ــذي يش ــام، ال ــن الع ــاز األم ــاء جه ــىل إنش ــرة، ع ــة القاه ــرف باتفاقي 1994، وُتع
وبموجــب أحــكام اتفاقيــة القاهــرة، تشــكل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية »قــوة رشطــة قويــة« تعمــل عــىل مــدى مخــس ســنوات، جيــري 
االتفــاق بحلــول هنايتهــا إىل تســوية دائمــة للــراع الفلســطيني-اإلرسائييل. وقــد حــددت االتفاقيــة املذكــورة عــدد أفــراد قــوة الرشطــة 
ــة  ــن الضف ــرون م ــد 2.000 آخ ــام جينَّ ــطيني، بين ــر الفلس ــش التحري ــبي جي ــن منتس ــم م ــم جتنيده ــم 7.000 يت ــرد، منه بـــ9.000 ف
الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان ُيشــرتط احلصــول عــىل املوافقــة اإلرسائيليــة عــىل مجيــع األفــراد الذيــن جيــري جتنيدهــم يف ســلك الرشطــة 
الفلســطينية. وقــد ُســمح لقــوة الرشطــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بامتــالك 7.000 ســالح نــاري لألفــراد، و120 رشــاش 

متوســط وثقيــل احلجــم، باإلضافــة إىل 45 مركبــة مدرعــة.  
3   اقتــرت الســيطرة الفعليــة التــي متارســها األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية )حســب حتديدهــا بموجــب اتفاقيــات أوســلو( 

عــىل الضفــة الغربيــة، عقــب اســتيالء حركــة محــاس عــىل مقاليــد الســلطة يف قطــاع غــزة يف العــام 2007. 
4   مراجعــة البيانــات املتصلــة بقطــاع العدالــة واألمــن يف فلســطني، آب 2013، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي )وتغطــي هــذه البيانــات 

الفــرتة املمتــدة حتــى العــام 2011(.
5   مــا يــزال أفــراد الرشطــة املدنيــة الفلســطينية، الذيــن يبلــغ عددهــم 12.600 عنــر، يف قطــاع غــزة يف إجــازة مدفوعــة األجــر منــذ 

ــة.  العــام 2007، وهــم ال يــؤدون اخلدمــة يف هــذه اآلون
6   وتقــع هــذه املديريــات يف حمافظــات رام اهلل والبــرية، وجنــني، وطوبــاس، وقلقيليــة، وطولكــرم، ونابلــس، وســلفيت، وأرحيــا واألغــوار، 
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رشطـة رام اهلل التـي ُتعتـرب مقـر القيـادة العامـة للرشطة يف الوقـت نفسـه( العمود الفقري ملؤسسـة الرشطـة املدنية 
الفلسـطينية. ويبلـغ عـدد مرافق الرشطـة املنترشة يف الضفـة الغربية ما جمموعـه 78 مرفًقا، منها 64 مركـًزا وخمفًرا. 
وتضـم هـذه املرافـق مكاتـب مديريـات رشطـة املحافظـات، ومراكـز حفـظ النظـام العـام، والسـجون ومراكـز 
االحتجـاز، ومراكـز التدريـب، واملحطـات املخصصـة لرشطـة احلـدود والرشطـة السـياحية ورشطـة املباحـث 

اجلنائيـة ورشطـة املرور. 
وتتـوىل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية املسـؤولية الرئيسـية عـن املحافظة عـىل النظـام العام، وضـامن األمن 
وتوفـري احلاميـة للمواطنـني وممتلكاهتـم ومنـع اجلرائـم والكشـف عنهـا. ومـع أن اإلطـار القانـوين الناظـم لعمل 
مؤسسـة الرشطـة غـري مكتمل بعد، فهـي تتـوىل تنفيذ األعـامل االعتيادية التـي يؤدهيـا غريها من أجهـزة الرشطة، 
مـن قبيـل املحافظـة عـىل النظام العـام، وضامن السـالمة عىل الطرق ومنـع اجلرائم.7 كـام تضطلع مؤسسـة الرشطة 

بـإدارة سـبعة مراكز اصـالح وتأهيـل )احتجاز/سـجون( يف حمافظات الضفـة الغربية.  

التحديات التي حتّد من كفاءة الرشطة املدنية الفلسطينية يف سياق عملها 
مـا يـزال املواطنـون الفلسـطينيون القاطنـون يف الضفـة الغربيـة يواجهـون الصعوبـات التـي حتّد مـن قدرهتم عىل 
الوصـول إىل مؤسسـات األمـن والعدالـة واالسـتفادة مـن خدماهتـا بسـبب افتقارهـم إىل حريـة احلركـة والتنقـل 
وغيـاب الواليـة السياسـية عىل أجزاء واسـعة مـن هذه املنطقـة. ويتسـم تقديم اخلدمـات األمنية بالقصور بسـبب 
تقسـيم مناطـق الضفـة الغربيـة إىل املناطـق )أ(، و)ب( و)ج( والقدس الرشقية، حيـث تتوزع يف هـذه املناطق أربع 
اختصاصـات سياسـية خمتلفـة حتـد من صالحيـات القـوات األمنيـة الفلسـطينية يف تأدية مهامهـا وإنفـاذ القانون. 
وفضـاًل عـن ذلـك، ال متلك قـوى األمن الفلسـطينية الوالية عـىل املنطقـة (H1) يف مدينـة اخلليل، التي متثـل املركز 
احلـري الوحيـد الـذي خيضـع لـإلدارة اإلرسائيلية-الفلسـطينية املزدوجـة يف الضفـة الغربيـة، حيـث يقطـن 
املسـتوطنون اإلرسائيليـون يف قلـب هذه املدينة. ونتيجـًة لذلك، تواجه التجمعات السـكانية الفلسـطينية يف املنطقة 
)ج( - ويف املنطقـة )ب( إىل حـد بعيـد - حتديـات مجـة يف الوصـول إىل اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة 

املدنيـة الفلسـطينية واالسـتفادة منها. 

وُتعتـرب اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، عـىل الرغم مـن التحديـات التـي تواجهها 
يف ظـروف عملهـا، ُمرضيـة عـىل نطاق واسـع بني صفـوف املواطنـني الفلسـطينيني. ففي أحـد املسـوحات العامة 
التـي أجراهـا برنامـج األمـم املتحـدة اإلنامئـي يف العـام 2012 للوقـوف عـىل التوجهـات واالنطباعات السـائدة 
لـدى أفـراد اجلمهور الفلسـطيني جتاه أداء مؤسسـات العدالـة واألجهزة األمنيـة املكلفة بخدمتهم، نالت مؤسسـة 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية أكـرب درجـة مـن رضـا املواطنـني من بـني مجيع هـذه املؤسسـات واألجهـزة يف الضفة 
الغربيـة. كـام سـجلت مسـتويات الثقـة العامـة التـي يوليهـا املواطنـون للرشطـة مرتبـة متقدمـة، بلغـت ما نسـبته 
75%. ووجـد املسـح املذكـور أن الرضا العـام عن أداء الرشطـة كان أكرب يف املـدن منه يف املناطق الريفية. وحسـب 
وجهـات نظـر املسـتطلعة آراؤهـم، احتلـت مؤسسـة الرشطـة املرتبـة الثانية من بني سـبعة مـن مؤسسـات العدالة 

وأجهـزة األمـن مـن ناحيـة أمهيتها يف تعزيـز سـيادة القانون وترسـيخها.8 
واخلليــل وبيــت حلــم وضواحــي القــدس. 

7   اخلطة اإلسرتاتيجية للرشطة املدنية الفلسطينية لألعوام 2016-2014. 
ــة واألجهــزة  ــراد اجلمهــور جتــاه أداء مؤسســات العدال ــدى أف ــي، التوجهــات واالنطباعــات الســائدة ل 8   برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئ
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أهداف هذا املسح وغاياته 
ُيَعـّد العمـل عـىل االرتقاء بحكـم قطاع األمـن والعدالـة بعموم أركانـه، ومؤسسـة الرشطة عىل وجـه اخلصوص، 
وتعزيـز قدراتـه مـن التحديـات املعروفـة التي تواجه تأمني مسـتقبل يسـوده السـالم ويعمـه الرخـاء واالزدهار يف 
فلسـطني. ومـن شـأن تطويـر مؤسسـة الرشطـة والنهـوض بعملهـا، بالتـوازي مع املسـاعي التـي ترمـي إىل تعزيز 
أوارص الديموقراطيـة وإرسـاء دعائـم احلكـم الرشـيد، أن يسـهم يف معاجلـة نقـاط الضعـف التـي ما تـزال تواجه 

فلسـطني عـىل صعيد انعـدام األمـن وغياب االسـتقرار. 

يكمـن اهلـدف مـن هـذا املسـح يف اسـتعراض خـط أسـاس للخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 
الفلسـطينية حسـب نظـرة املواطنـني الفلسـطينيني إليهـا وتوجهاهتـم وانطباعاهتـم بشـأهنا. ويشـّكل هـذا املسـح 
جانًبـا مـن املسـاعي املتواصلـة التـي تسـتهدف الوقوف عـىل اإلجـراءات التـي تعتمدها مؤسسـة الرشطـة املدنية 
الفلسـطينية يف تنظيمهـا وبنـاء قدراهتـا، وتقييـم اآلثـار التـي يفرزهـا مـا اسـتثمرته اجلهـات املانحـة وغريهـا مـن 
األطـراف الرئيسـية والدعـم الـذي قدمتـه يف سـبيل تطوير مؤسسـة الرشطـة والنهوض هبـا، وذلك بـام يتوافق مع 
أجنـدة فعاليـة املعونـات وبالرشاكة مع برنامـج األمم املتحـدة اإلنامئي، ومكتـب ممثلية االحتـاد األورويب،9 والبعثة 

.(EUPOL COPPS) األوروبيـة ملسـاندة الرشطـة الفلسـطينية

وتشـتمل املخرجـات الرئيسـية التي خيلص إليها هذا املسـح عـىل البيانات التـي يتضمنها هذا التقرير ويسـتعرضها 
بالتحليل. ويشـكل التقرير خط أسـاس تطويـري وتنظيمي يتناول الطريقـة التي ينظر فيها املواطنون الفلسـطينيون 
إىل اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية هلـم والقدرات التـي تتمتع هبا يف هـذه اآلونة. ويف 
هـذا السـياق، يسـعى هذا التقـري، من خـالل البيانـات والتحليـالت التي يسـوقها إىل إنجـاز مجلة مـن الغايات. 
فهـو يرمـي، يف املقـام األول، إىل مسـاعدة مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية نفسـها عىل فهـم نقاط القـوة التي 
تتمتـع هبـا والبنـاء عليهـا ورفدهـا بـام يسـهم يف رفـع مسـتوى الوعي العـام باألعـامل التي تؤدهيـا - وترسـيخ ثقة 
املواطنـني فيهـا. كـام جيـب االسـتناد إىل هـذا التقريـر واالطـالع عليـه لتوجيـه النشـاطات التـي ينفذهـا الـرشكاء 
الدوليـون لصالـح مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف جمـال مشـاريع املسـاعدات التـي تسـتهدف تطويرهـا 

بعملها. واالرتقـاء 

 

ــي، 2012(.  ــدة اإلنامئ ــم املتح ــج األم ــة، )برنام األمني
Hulla and Co Hu� - »9   برنامــج الدعــم الفنــي للرشطــة املدنيــة الفلســطينية )اخلــربات التــي تقدمهــا رشكــة »هيومــان داينامكــس

.)man Dynamics
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    2- الـمســح
اشـتمل هـذا املسـح عـىل إجراء مقابـالت مع مـا جمموعـه 4.209 أرسة يف الضفـة الغربية يف مناطـق أ، ب،ج عىل 
مـدى الفـرتة الواقعـة بني يومّي 15 حزيـران و24 متـوز 2014. وقد اجريت هـذه املقابالت عىل اسـاس املحافظة 

عىل رسيـة املتقابلني.

ويتكـون إطـار املعاينـة الـذي اسـُتخدم يف املسـح مـن قائمـة مـن مناطـق العـّد، التـي تسـتند إىل تعـداد السـكان 
واملسـاكن واملنشـآت للعـام 2007. وهـذه عبارة عن مناطـق جغرافية متقاربـة احلجم يف معظمها )ومتوسـط عدد 
األرس فيهـا 124 أرسة(. وقـد تـم اسـتخدام مناطـق العـد10 كوحـدات معاينـة أوليـة يف املرحلة األوىل مـن عملية 

العينة.  اختيـار 

والعينة عبارة عن عينة طبقية عنقودية عشوائية، تتألف من ثالث مراحل: 

املرحلة األوىل: اختيار عينة طبقية متناسبة مع حجم كل منطقة عد من األرس، وتتكون من 169 منطقة عد.

املرحلـة الثانيـة: اختيـار  عينـة مسـاحية تتألـف مـن 25 أرسة متجاوبة مـن كل منطقة عد تـم اختيارهـا يف املرحلة 
األوىل. ويبـدأ االختيـار مـن نقطة عشـوائية يف منطقـة العد )رقـم مبنى(.

املرحلة الثالثة: اختيار فرد عمره 18 سنة فأكثر من كل أرسة باستخدام “جدول كش”. 

إعداد استامرة املسح 
جـرى إعـداد اسـتامرة املسـح ضمن جمموعـة عمل ضمـت يف عضويتهـا مجيع األطـراف الرئيسـية املعنية، بـام فيها 
مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية، واجلهـاز املركـزي لإلحصاء الفلسـطيني، وبرنامـج األمم املتحـدة اإلنامئي، 
 EUPOL) واالحتـاد األورويب )مكتـب ممثليـة االحتـاد األورويب11( والبعثـة األوروبيـة ملسـاندة الرشطة الفلسـطينية
COPPS). وقـد انطـوى العمـل عـىل إعـداد االسـتامرة عـىل اختيـار املـؤرشات ذات الصلـة لقيـاس التوجهـات 

واالنطباعـات السـائدة لـدى أفـراد اجلمهور الفلسـطيني حول أداء مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية. ويف هذا 
السـياق، يشـتمل مسـح التوجهـات واالنطباعـات العامـة لدى أفـراد اجلمهور جتـاه أداء مؤسسـة الرشطـة املدنية 

الفلسـطينية للعـام 2014 عـىل املواضيـع التالية: 

§ التواصل مع الرشطة 	
§ مستوى الرضا العام عن اخلدمات التي تقدمها مؤسسة الرشطة 	
§ الثقة يف الرشطة 	
§ الشكاوى 	
§ اآلفاق املستقبلية 	

10   منطقــة العــد هــي املنطقــة اجلغرافيــة التــي يشــملها املســح الــذي جيريــه موظــف التعــداد. وهــي تتألــف مــن حــي واحــد أو أكثــر مــن 
األحيــاء املتجــاورة وُتســتخدم لغايــات مجــع بيانــات التعــداد. 

 Hulla and Co Human - »11   برنامــج الدعــم الفنــي للرشطــة املدنيــة الفلســطينية )اخلــربات التــي تقدمهــا رشكــة »هيومــان داينامكــس
.(Dynamics
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مجع البيانات 
تـوىل مـا جمموعـه 91 باحًثا توزعوا عـىل مجيع أنحـاء الضفة الغربية مجـع البيانـات الالزمة إلجراء املسـح املذكور. 
ويف هـذا السـياق، عقـد اجلهاز املركـزي لإلحصاء الفلسـطيني دورة تدريبية اسـتهدفت هـؤالء الباحثني عىل مدى 
أربعـة أيـام، وذلـك يف الفـرتة املمتـدة بني يومـّي 8 و11 حزيـران 2014. وقد شـارك مجيـع الباحثـني العاملني يف 
هـذا املـرشوع يف هـذه الدورة. وتـوزع املتدربون عـىل التخصصـات املختلفة، حيـث كان من بينهـم باحثون جدد، 
ومنهـم مـن سـبق لـه العمل عـىل التجربـة القبليـة، ومنهم من عمل عىل مسـوح مشـاهبة أيًضـا. وتم مجـع البيانات 
مـن 4.209 أرسة معيشـية يف الضفـة الغربيـة. وتولـت املدققـات املكتبيـات يف املناطـق تدقيق هـذه البيانات أواًل 

بـأول عقـب االنتهـاء مـن مجعها. وبعـد ذلك، تـم ترحيل البيانـات إىل الرتميـز، ومن ثـم إىل اإلدخال. 

ومتـت حوسـبة ومعاجلـة البيانـات باسـتخدام حزمتـي (Oracle) و(SPSS). وقـد جـرى تنظيـم عمليـة إدخـال 
البيانـات يف تسـعة ملفـات متثـل املحـاور الرئيسـية التـي تشـملها اسـتامرة املسـح. وروعـي يف تصميـم برنامـج 
اإلدخـال املسـتخدم وضـع عالقـات لبيانـات االسـتامرة بغيـة السـيطرة عـىل البيانـات واكتشـاف األخطـاء التـي 

تشـوهبا. ويتكفـل هـذا الربنامـج بربـط مجيـع حمـاور االسـتامرة، مـع مراعـاة املنطقيـة يف اإلجابـة.

اإلشكاليات امليدانية:
واجـه الباحثـون، يف سـياق عملهـم عـىل مجـع البيانات، عـدًدا مـن التحديات التـي حُيتمل أهنـا تركت أثـًرا ما عىل 

النتائـج التـي خلص إليها املسـح. ومـن مجلة هـذه التحديات: 

واجـه الباحثـون صعوبـة يف الوصـول إىل بعـض التجمعـات السـكانية. وقد جتـاوز القائمون عىل املسـح هذه 	§
الصعوبـة بتوفـري سـيارة العمل امليـداين التي أتاحـت للباحثني الوصـول اىل تلـك التجمعات. 

مل تكن بعض األرس متواجدة يف مناطق العد، حيث أّثر هذا األمر عىل حجم اإلنجاز يف بعض املناطق.	§

مل يتمكـن بعـض الباحثـني مـن البّت يف بعض األمـور املتصلة باسـتيفاء االسـتامرة إال بعد الرجـوع إىل املرشفة 	§
أو املدققـة. وكان هـذا األمر يضطـر الباحثني يف بعض االحيان إىل العودة إىل امليدان واسـتيفاء بعض االسـئلة. 

وقـد فرضت هذه املشـكلة عبًئـا إضافًيا عىل الباحث واملسـح يف نفـس الوقت.

تزامنـت مرحلـة مجع البيانات الالزمة إلجراء املسـح مع اإلجـراءات األمنية التي أطلقهـا االحتالل اإلرسائييل 	§
يف عمـوم أنحـاء الضفـة الغربيـة، حيـث نفذت هـذه اإلجراءات بوتـرية أعىل قبل إجراء املسـح بفـرتة قصرية. 
وقـد تركـزت هذه احلملـة يف حمافظة اخلليل عقب مـا تم اإلعالن عنـه إرسائيليًّا حول اختفاء ثالثة مسـتوطنني 
إرسائيليـني. واشـتملت اإلجـراءات األمنيـة التي نفذهتـا إرسائيـل يف املحافظة عـىل اغالق الطـرق، واجتياح 
التجمعـات السـكانية وتفتيـش منـازل املواطنـني وممتلكاهتم. وقد شـّكل هذا األمـر صعوبة يف تنقـل الباحثني 
امليدانيـني وحـال دون وصوهلـم إىل بعض التجمعات السـكانية يف الوقـت املحدد. ويف الواقـع، فمن الصعوبة 
أن نتصـور األثـر الـذي يمكن أن تفـرزه هذه العمليـات اإلرسائيلية عـىل توجهات املواطنـني وانطباعاهتم جتاه 
األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية. فمـن جانـب، مـن املمكن أن هـذه اإلجـراءات اإلرسائيلية تسـببت يف تشـويه 
صـورة األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية - بـام فيهـا الرشطـة املدنيـة - يف نظـر املواطنـني الفلسـطينيني بالنظر إىل 
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عجزهـا عـن توفـري األمـن واحلامية هلم مـن االعتـداءات التـي شـنها اإلرسائيليون خـالل هذه احلملـة. ومن 
جانـب آخـر، قـد يكون بعض أفراد السـكان الفلسـطينيني ينظـرون بإجيابية إىل مؤسسـاهتم األمنيـة الوطنية يف 

احلـاالت التـي يتعرضـون فيها حلمالت مكثفة تشـنها قـوات االحتـالل اإلرسائيلية عـىل جتمعاهتم. 

هيـدف املسـح إىل مجـع بيانـات تتعلق بمدى معرفـة ورضا املواطنني الفلسـطينيني عن مؤسسـة الرشطـة املدنية 	§
الفلسـطينية. وبـام أن القـدس )J1(12 تقـع ضمـن السـيطرة األمنية واملدنيـة الكاملـة إلرسائيل، ُيعـّد املواطن 
الفلسـطيني الذي يسـكن القـدس )J1( األقل احتكاكًا بالرشطة الفلسـطينية واألقـل معرفًة بأدائهـا. فغالبًا ما 
يكـون احتـكاك هـؤالء مع أجهـزة األمن والقضـاء اإلرسائيليـة. وبالرجوع إىل بيانات املسـح ونتائـج التجربة 
القبليـة ولغايـات محايـة مصداقيـة البيانـات ودقتهـا، عمد اجلهـاز املركـزي لإلحصاء الفلسـطيني إىل اسـتثناء 
منطقـة القـدس )J1( مـن عينة املسـح لألسـباب الفنيـة التـي ال تنطبق عىل السـكان الفلسـطينيني املقدسـيني 

أسـوة بباقي السـكان الفلسـطينيني يف الضفـة الغربية.

12  منطقــة J1 مــن حمافظــة القــدس هــي اجلــزء مــن حمافظــة القــدس الــذي ضمتــه إرسائيــل عنــوة بعيــد احتالهلــا للضفــة الغربيــة عــام 
.1967
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    3- حتليـل النتائـج 
ينقسـم التحليـل الذي يسـتعرضه هـذا التقرير إىل ثامنية أقسـام تتقاطـع مع عدد مـن املواضيع الرئيسـية التي جرى 
حتديدهـا خـالل مرحلـة العمل عىل إعـداد االسـتبيان. وتتيح لنا هذه األقسـام أن نركـز عىل املواضيـع التي يتطرق 
املسـح إليهـا. كام يسـتعرض هـذا التقريـر مقارنة التوجهـات واالنطباعـات التي تتولد لـدى أفـراد اجلمهور و/أو 
املواطنـني الذيـن يسـتفيدون مـن خمتلف اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية. وُتعـّد هذه 
املنهجيـة مفيـدة يف حتليـل البيانـات املقارنـة حـول أكثـر اجلوانـب )اخلصائـص( الشـائعة يف خدمـات الرشطة من 
أجـل الوصـول إىل فهـم أفضل لتوجهـات املواطنـني أو اجلهات املسـتفيدة وانطباعاهتـم حول نطاق مـن اخلدمات 
التـي تقدمهـا املؤسسـة. وبنـاًء عىل ذلـك، تتميز هـذه املنهجيـة بعموميتها وختصصهـا يف الوقت نفسـه، حيث تيرس 
لنـا اخلـروج بفهـم عـام ومقارن حـول اخلدمـات التي تقدمهـا الرشطة عـىل أفضل وجـه وجماالت اخلدمـات التي 
تسـتدعي املزيـد من التطوير والتحسـني، كام تسـاعدنا هـذه املنهجية عـىل حتديد الفئات املسـتفيدة التي تشـعر بأهنا 

تتلقـى خدمـات ال ترقى إىل مسـتوى رضاها. 

القسم األول: الشعور باألمن يف احليز العام 
تعتـرب أغلبيـة ال يسـتهان هبـا من املواطنـني الفلسـطينيني أهنم يشـعرون باألمـن يف أحيائهـم خالل النهـار )%90( 
ويف أثنـاء الليـل )76%(. وعـىل الرغـم مـن أن الشـعور باألمـن يتدنـى بعد الغـروب، فام يـزال نحو ثامنيـة من كل 
عـرشة مواطنـني تقريًبـا يشـعرون باألمـن حتـى يف أثنـاء الليـل. ويف الواقـع، ترقى هـذه اإلحصائيـات إىل مصاف 
اإلحصائيـات السـائدة يف املجتمعـات األوروبيـة، حيـث يشـعر مـا نسـبته 68% )أو ما يقـرب من 7 مـن كل 10( 

مـن املواطنـني باألمن خـالل فـرتة الليـل يف أحيائهم.13 

وتشـري البيانـات كذلـك إىل أن الشـعور باألمن يف دولة فلسـطني يشـهد تفاوًتا ملموًسـا حسـب املنطقـة اجلغرافية 
السياسـية التـي يقطنـون فيهـا )املنطقـة )ج( أو غريهـا مـن املناطـق(. فـام يقـرب من ضعـف املواطنـني املقيمني يف 
املنطقـة )ج( )15%( ال يشـعرون باألمـن بصـورة كليـة يف أثنـاء الليـل باملقارنـة مـع املواطنـون الذين يسـكنون يف 
املناطـق األخـرى مـن الضفـة الغربيـة )8%(. وال تتمتـع الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية بالسـيادة الكاملـة يف املنطقة 
)ج(، وهـي ال تشـغل سـوى عـدد حمـدود من مراكـز الرشطة فيهـا، وهو ما حيـد من قـدرة املواطنـني القاطنني فيها 
عـىل احلصـول عـىل خدمـات الرشطة إىل حـد بعيد )انظر القسـم الثالث أدنـاه(. ويبـدو أن هذا الوضـع يوحي بأن 
الشـعور باألمـن يرتبـط أيًضـا بقـدرة املواطنـني عىل بلـوغ مراكـز الرشطة واالسـتفادة مـن خدماهتا، وهـو ما يدل 
عـىل درجـة ثقتهـم يف مؤسسـة الرشطـة. وال تبني مسـتويات الشـعور باألمـن أي اختالفـات جوهرية يف أوسـاط 

الرجـال والنسـاء. ويسـتعرض امللحـق )1( حتليـاًل يتضمـن قدًرا أكـرب من التفصيـل حول هـذا اجلانب. 

Eurobarometer. 2006  13
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الرسم البياين )1(

الرسم البياين )2(

ويشـعر عـدد أكـرب من املواطنـني الفلسـطينيني )29.3%( بـأن اجلريمـة واضطراب النظـام يف جتمعاهتم السـكانية 
شـهدا تراجًعـا عـىل مـدى السـنة املاضيـة، وذلـك باملقارنة مـع ما نسـبته 23.7% مـن املواطنـني الذين يـرون بأن 

زيـادة طـرأت يف هذا اجلانـب، حسـبام يبّينه الرسـم البيـاين )3( أدناه.

الرسم البياين )3(
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القسم الثاني: التوجهات واالنطباعات العامة لدى أفراد اجلمهور جتاه أداء الشرطة 
2-1 اخلدمات التي تقدمها مؤسسة الرشطة بصفة عامة 

يـرى معظـم املواطنـني )51.4%( بأن اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية شـهدت حتسـنًا 
بعمومهـا عـىل مدى السـنوات الثـالث املاضية، مثلـام يوضح الرسـم البياين التـايل ذلك.

الرسم البياين )4(

وبينـام تعتـرب اآلراء الـواردة حـول اخلدمات التي تقدمها مؤسسـة الرشطـة إجيابية يف عمومها، يطرأ حتسـن ملحوظ 
عـىل النظـرة املجتمعيـة جتـاه هـذه اخلدمـات مـع ارتفـاع مسـتويات التحصيـل التعليمـي. وعىل خـالف ذلك، ال 
تشـعر سـوى أقليـة )45%( مـن املواطنـني املقيمـني يف املنطقـة )ج( بـأن اخلدمـات التـي توفرها مؤسسـة الرشطة 
شـهدت حتسـنًا عـىل مـدى الفـرتة التـي يغطيهـا هـذا املسـح. ويسـتعرض امللحـق )2( املزيـد مـن التحليـل الذي 

يرصـد هـذه التباينات. 

2-2 استجابة الرشطة الحتياجات املجتمع 
توافـق أغلبيـة معتـربة مـن املواطنـني الذيـن شـملتهم عينـه املسـح )71.6%( عـىل أن مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 
الفلسـطينية تـؤدي عمـاًل ممتاًزا يف االسـتجابة الحتياجـات التجمعات السـكانية التي يقطنون فيهـا. ومل يكن هناك 
اختـالف ملحـوظ يف اإلجابـات بـني املواطنـني املسـتطلعة آراؤهم يف املنطقـة )ج( ويف غريهـا من املناطـق. ولكن 
تظهـر بعـض التباينـات بـني املحافظات يف هـذا الشـأن. ويسـتعرض امللحـق )3( املزيد مـن التفاصيل حـول هذا 

اجلانب. 

الرسم البياين )5(
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2-3 الثقة العامة يف عمل الرشطة املدنية الفلسطينية − التقديرات العامة 
يصـل تقديـر الثقـة العامة التـي يوليها املواطنـون املسـتطلعة آراؤهم يف عدد مـن املجـاالت إىل 52.08. ومن بني 
مجيـع املجـاالت التـي تطـرق إليهـا املسـح، حازت قـدرة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية عىل إنفـاذ قـرارات املحاكم 
عـىل أعـىل تقدير لثقة املواطنني )69.6(، يف حني سـجلت اسـتقاللية مؤسسـة الرشطة أقل التقديـرات )27.8(. 

الرسم البياين )6(

ويبـني الرسـم البيـاين التايل توزيـع التقديرات التـي يضعها املواطنون الفلسـطينيون )مـن 5( للتعبري عـن ثقتهم يف 
كل جمـال مـن جمـاالت عمـل الرشطـة. ويف الوقت الـذي تبـدو فيه هـذه التقديـرات إجيابيـة يف متوسـطها، فإن ما 

يزيـد قليـاًل عـن 2 مـن كل 5 )43%( مـن املواطنـني يبـدون الـرتدد أو ال يثقون يف عمـل الرشطة بصفـة عامة. 

الرسم البياين )7(
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2-4 الرضا عن جماالت عمل الرشطة املدنية الفلسطينية - التقديرات العامة 
يصـل متوسـط الرضـا العـام، الذي يبديـه املواطنون عن 10 جمـاالت من املجـاالت املقارنة من عمـل الرشطة، إىل 
حـد 60.79. وتـرتاوح التقديرات التي يراها املسـتطلعة آراؤهـم عن جماالت بعينها مـن 49.1 إىل 70.6. ومن 
بـني مجيـع املجـاالت التـي يتناوهلا املسـح، حظـي احـرتام اخلصوصية بأعـىل التقديرات عـىل اإلطـالق )70.6(، 

بينـام سـجلت قدرة الرشطة عـىل اعتقال أي شـخص أقل التقديـرات )49.1(. 

الرسم البياين )8(

ويبـني الرسـم البيـاين أدناه توزيـع تقديرات الرضـا العام عن أداء مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية يف كل جمال 
مـن جمـاالت عملهـا. فعـىل الرغـم مـن النتائـج التـي تبـدو إجيابيـة يف عمومهـا − حيـث عـرّبت غالبيـة املواطنني 
املسـتطلعة آراؤهـم عـن أهنـم راضـني إىل حـد مـا وراضني جـًدا − فيـام يتصل بـام يزيد قليـاًل عن نصـف جماالت 
عمـل الرشطـة، فـإن أقليـة مهمـة منهـم  )1 مـن كل 3( إمـا غـري راضـني أو غـري راضني عـىل اإلطالق عـن تلك 
املجـاالت. وبالنظـر إىل هـذا األمـر مـن زاويـة خمتلفـة، فلـم يعرّب سـوى أقلية مـن املواطنني الذين شـملهم املسـح 

عـن سـعادهتم )راضـني جـًدا( بجميع اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية. 
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الرسم البياين )9(

2-5 التوجهات واالنطباعات العامة جتاه التحديات التي تواجه مؤسسة الرشطة املدنية الفلسطينية 
يف عملها 

مـن بـني كل التحديات التي وردت يف املسـح، تشـري البيانات إىل أن األغلبية السـاحقة من املواطنـني )90%( تعترب 
أن االحتـالل اإلرسائيـيل هـو أكرب التحديـات التي تواجـه الرشطة املدنيـة الفلسـطينية يف عملها، بينام حيتـل انعدام 
وضـوح الصالحيـات أقل التقديـرات )56%(. وتقـع التحديات األخرى التـي تواجهها الرشطـة يف عملها ضمن 

قطبي هـذا النطاق. 
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الرسم البياين )10(

2-6 التوجهات واالنطباعات العامة جتاه جوانب حمددة من الفساد يف مؤسسة الرشطة املدنية 
الفلسطينية - التقديرات العامة 

يرى أفراد العينة املمسـوحة أن الواسـطة واملحسـوبية مها أهم جوانب الفسـاد التي تسـترشي يف أوسـاط مؤسسـة 
الرشطـة. ومـع ذلـك، يبـدي هـؤالء األفـراد قـدًرا أكـرب من الـرتدد حيـال التعبـري عن إسـاءة اسـتعامل السـلطة. 
وفضـاًل عـن ذلـك، ال حيسـم املواطنـون املسـتطلعة آراؤهم أراءهم بشـأن الرشـوة يف الرشطـة. ويف هـذا املقام، ال 
يعـرب واحـد مـن سـبعة مواطنـني، وأكثـر مـن مواطـن واحـد بقليـل مـن كل أربعـة مواطنني، عـن رأيه جتاه سـوء 
اسـتعامل السـلطة والرشـوة، مما يدل عـىل أن هـؤالء املواطنني ال يملكـون املعلومـات الوافية حول هذه املسـألة أو 

أهنـم يفتقـرن إىل التجـارب الشـخصية التي تتيـح هلم احلكـم عليها. 

الرسم البياين )11(
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القسم الثالث: التوجهات واالنطباعات العامة جتاه اخلدمات التي تقدمها مؤسسة 
الشرطة املدنية الفلسطينية 

3-1 املعرفة العامة بخدمات حمددة من اخلدمات التي تقدمها الرشطة 
ُيعتـرب املواطنـون عـىل معرفـة عامـة بتسـعة مـن اخلدمـات العـرش املحـددة التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنية 
الفلسـطينية، باسـتثناء اخلدمـات التـي يوفرها ديـوان املظامل وحقوق اإلنسـان. وحيتـل الوعي بتنظيـم حركة املرور 
أعـىل التقديـرات، حيـث تصـل نسـبته إىل 97% بني مجيـع املواطنـني املسـتطلعة آراؤهم، بينام سـجل ديـوان املظامل 
وحقـوق اإلنسـان أقـل نسـبة من الوعـي العام بـه )29%(. ويسـود اختـالف جوهـري يف املعرفة باخلدمـات التي 
يرصدهـا املسـح، وهـو مـا يمكن أن يشـري إىل أن طبيعـة اخلدمة نفسـها − واملكانـة املتميـزة التي تتمتع هبـا بصورة 
نسـبية وشـيوعها − يفـرز أثره عـىل الوعي العام هبا. فعىل سـبيل املثـال، تتمتع رشطـة املرور بحضور بـارز يف مجيع 
املـدن، كـام حتظـى اإلنجـازات التـي حتققها الرشطـة يف مراقبـة املخـدرات بتغطيـة واسـعة. ويف املقابـل، ال حتظى 

وحـدة محايـة األرسة هبـذا القدر مـن التغطيـة واملعرفـة بحكم طبيعـة عملها. 

كـام يبـني الرسـم البيـاين توزيـع تقديـرات الوعي العـام بكل خدمـة من اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطة. 
وبينـام تفصـح هـذا التقديـرات عـن قـدر كبري مـن اإلجيابيـة يف املتوسـط، فـإن 1 مـن كل 4 مواطنني )أو ما نسـبته 
25% منهـم( ليسـت لديـه معرفـة بجميع اخلدمـات التي تقدمهـا الرشطة. وعىل وجـه اخلصوص، ال متلـك أغلبية 
كبـرية )71%( مـن أفـراد العينـة أي معرفـة عـن عمـل ديـوان املظـامل وحقـوق اإلنسـان، وهـي الوحدة الرئيسـية 
املكلفـة بمعاجلـة الشـكاوى التـي يرفعهـا املواطنـون بحق أفـراد الرشطـة، وهو ما يفـرز آثـاره آليات الرقابـة التي 
يسـتطيع املواطنـني إنفاذهـا عـىل مؤسسـة الرشطة. ويسـتعرض امللحـق )4( أدنـاه املزيد مـن التفاصيـل والتحليل 

حـول هـذا اجلانب. 

الرسم البياين )12(
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3-2 الرضا العام عن خدمات حمددة تقدمها مؤسسة الرشطة املدنية الفلسطينية 
مـن بـني اخلدمـات العـرش التـي تقدمهـا الرشطـة، تشـري البيانـات إىل أن تنظيـم حركـة املـرور حيظى بأعـىل تقدير 
)81( مـن رضـا املواطنـني، بينـام حتتـل مراقبـة احلـدود أقـل التقديـرات )63(. ويسـود اختـالف مهـم بـني هـذه 
اخلدمـات، بحيـث يشـري إىل أن طبيعـة اخلدمـة نفسـها يف السـياق الفلسـطيني والتجربـة املرتافقـة مـع تقديمها قد 
تؤثـر عـىل مسـتوى الرضـا العـام عن هـذه اخلدمـة. فعىل سـبيل املثـال، يفـرز تنظيم حركـة املـرور آثاًرا ملموسـة 
ومرغوبـة لـدى معظـم املواطنـني − حيث أن حركـة املرور التـي تتسـم بكفاءهتا ونجاعتهـا ُتعّد رضوريـة يف املدن 
الفلسـطينية للغايـات التجاريـة واخلاصـة. ويف املقابـل، ال يملـك الفلسـطينيون السـيطرة عىل حدودهـم، وهم ال 
يملكـون الواليـة الكاملـة التـي متّكنهـم من منع ارتـكاب اجلرائم حتـى داخل املناطـق التي تقع ضمـن حدودهم. 

ويبـني البحـث الـذي أجرينـاه يف سـياق إعداد هذا املسـح أنه عندمـا ُطلـب إىل املواطنني املسـتطلعة آراؤهـم إبداء 
رأهيـم حـول جتربتهـم الفعلية يف تلّقـي اخلدمات التـي توفرها الرشطة، كانـت توجهاهتم وانطباعاهتم بشـأن الرضا 
عنهـا أعـىل كثـرًيا مـن احلـاالت التـي ُوجهـت فيها األسـئلة إليهـم بصـورة عامة وجمـردة. وبنـاًء عىل ذلـك، يميل 
املواطنـون إىل ربـط مسـائل أخـرى باخلدمـات التـي تقدمهـا الرشطـة، من قبيل املسـتوى احلـايل مـن رضاهم عن 
أداء احلكومـة نفسـها. ولذلـك، ينبغـي النظـر إىل هذه املسـتويات املرتفعة نسـبيًّا للرضـا العام الذي تشـري إليه هذه 

البيانـات عـىل أهنا مشـجعة إىل حـد بعيد. 

الرسم البياين )13(
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ويبـني الرسـم البيـاين التايل توزيـع التقديـرات التي حيرزهـا الرضا العـام يف كل خدمة مـن اخلدمات التـي تقدمها 
مؤسسـة الرشطـة. ومـع أن هـذه التقديرات تبـدو إجيابية يف متوسـطها، فإن أقل مـن 1 مـن كل 4 مواطنني )%24( 

يعـربون عـن عدم رضاهـم عن خدمـات الرشطة. 

الرسم البياين )14(

وال ترتبـط مسـتويات رضـا املواطنـني اخلدمـات التي تقدمهـا مؤسسـة الرشطة املدنيـة الفلسـطينية ارتباًطـا وثيًقا 
بمسـتويات وعيهـم هبـا. ومـع ذلـك، تـرتك املنطقـة التـي يسـكن فيهـا املواطـن أثـًرا عـىل درجـة رضاه عـن هذه 

اخلدمـات. ويسـتعرض امللحـق )5( املزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذه النقطة. 

القسم الرابع: التواصل مع مؤسسة الشرطة املدنية الفلسطينية - التوجهات 
واالنطباعات السائدة لدى متلقي اخلدمات

4-1 وترية التواصل مع الرشطة 
مل يتواصـل سـوى أقـل مـن 1 مـن كل 5 أفـراد )19.1%( مـن املواطنـني املسـتطلعة آراؤهـم مـع الرشطـة خالل 
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املاضية.14  الثـالث  السـنوات 

الرسم البياين )15(

4-2 نوع التواصل مع الرشطة 
مـن أكثـر األنـواع الشـائعة يف التواصـل مـع الرشطة املثـول أمامهـا كمدعى عليـه أو مدعـي يف قضية، بينـام تتمثل 

أقـل أنـواع التواصـل الشـائعة مـع الرشطـة يف املثول أمامهـا لإلبالغ عـن قضية. 

الرسم البياين )16( 

14   يســتعرض املحلــق )6( أدنــاه املزيــد مــن التحليــل حــول االختالفــات القائمــة بــني الرجــال والنســاء، كــام يشــتمل عــىل إحصائيــات 
مقارنــة يف الــدول األخــرى. 
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4-3 طبيعة اخلدمات التي تقدمها الرشطة 
يطلـب املواطنـون ما نسـبته 50% مـن خدمات الرشطة لسـببني: فـض شـجار )33.3%( أو حترير خمالفـة مرورية 
)17.0%(. ويف املقابـل، تشـّكل االعتـداءات التي ترتكبها الفصائل املسـلحة أقل األسـباب التي تسـتدعي تدخل 
الرشطـة، حيـث تبلـغ نسـبتها 0.2% مـن جممـوع الطلبـات التـي يقدمها أفـراد اجلمهـور للحصول عـىل خدمات 

الرشطة. 

الرسم البياين )17(

4-4 الوسائل املستخدمة يف التواصل مع الرشطة للحصول عىل خدماهتا 
تتمثـل أكثـر الطـرق الشـائعة يف التواصـل مـع الرشطـة يف احلضـور الشـخيص إىل مركـز الرشطـة، حيـث يلجأ ما 
نسـبته 46.8% مـن املواطنـني الذيـن يسـتفيدون من خدمـات الرشطة إىل هـذه الوسـيلة. ومل يسـتخدم املواطنون 
اهلاتـف إال فيـام نسـبته 17.9% من حـاالت تواصلهم مع الرشطـة، أما التواصـل معها عن طريق الربيـد أو الربيد 
اإللكـرتوين أو الفاكـس فيسـجل أقل الوسـائل املسـتخدمة، حيث جلأ مـا يقل عن 1% مـن املواطنني إىل اسـتخدام 

واحـدة من هـذه الوسـائل يف تواصلهـم مع مؤسسـة الرشطة. 
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الرسم البياين )18(

4-5 درجة رضا املواطنني عن خمتلف جوانب اخلدمات التي يتلقوهنا من الرشطة 
مـن بـني 15 جانًبـا مـن جوانـب اخلدمـات التي تقدمهـا الرشطـة، نالت سـهولة الوصـول إىل مركـز الرشطة أعىل 
التقديـرات )85(، يف حـني سـجلت قـدرة الرشطة عىل الوصـول إىل بعض املناطـق أقل التقديـرات )25(. وهناك 

تفـاوت مهـم يف مسـتويات رضـا املواطنني عـن جوانب اخلدمـات التي يرصدها املسـح. 

الرسم البياين )19(
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ويبـني الرسـم البيـاين التـايل توزيـع مسـتويات رضـا املواطنـني عـن اخلدمـات التـي يتلقوهنا مـن الرشطـة من 4، 
حيـث يعكـس هـذا املقيـاس رضـا هـؤالء املواطنـني عـن كل جانب مـن جوانـب خدمـات الرشطـة. ويف الوقت 
الـذي تبـدو فيه هـذه التقديرات إجيابيـة يف عمومها، فإن مـا يقل عن 1 مـن كل 3 مواطنـني )أو 32%( يعرّبون عن 

عـدم رضاهـم عـن التجربة التـي خاضوهـا يف تلقـي اخلدمات التـي احتاجـوا إليها مـن الرشطة. 

الرسم البياين )20(

ويف الوقـت الـذي أبـدى فيـه املواطنـون القاطنون يف املنطقـة )ج( ويف غريهـا من املناطق مسـتويات متامثلـة تقريًبا 
مـن الرضـا العـام عـن خدمـات الرشطـة، فقد أظهـر سـكان املنطقة )ج( قـدًرا أقـل بكثري مـن الرضا عن املسـافة 
التـي يتعـني عـىل اجتيازها للوصـول إىل مراكـز الرشطة، وتلقي املسـاعدة التـي تواصلوا مـع املركز بشـأهنا وقدرة 
الرشطـة عـىل الوصـول إىل بعض املناطـق. ويسـتعرض امللحق )5( أدنـاه املزيد مـن التفاصيل حول هـذا اجلانب. 

4-6 الصعوبات التي يواجهها املواطنني يف احلصول عىل اخلدمات من الرشطة 
رصح مـا يربـو عـىل نصـف املواطنـني بقليـل بأهنـم واجهـوا صعوبـات عندمـا قصـدوا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 

الفلسـطينية للحصـول عـىل خدماهتـا، وذلـك يف آخـر خدمـة تلقوهـا منهـا. 
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الرسم البياين )21(

ويسـتعرض الرسـم البيـاين أدنـاه أنـواع الصعوبـات التـي يواجههـا املواطنـون عندمـا يقصـدون مراكـز الرشطـة 
بغيـة احلصـول عـىل خدماهتـا. وترد هـذه الصعوبـات حسـب تكرارها يف هـذا الرسـم البيـاين. ويف هذا السـياق، 
يـرى املواطنـون أن املسـافة البعيـدة التـي يتعني عليهـم قطعها للوصـول إىل مركز الرشطـة والوقـت الطويل الذي 
يضطـرون إىل انتظـاره مـن أجـل االلتقـاء بالضابط املسـؤول مها أكثـر الصعوبـات التـي يواجهوهنـا. ويف املقابل، 
ترتبـط أقـل الصعوبات الشـائعة التـي خيتربها املواطنـون بصورة مبـارشة بوسـائل االتصال املسـتخدمة للحصول 

عـىل خدمـات الرشطة. 
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الرسم البياين )22(

القسم اخلامس: الشكاوى التي يقدمها اجلمهور ضد الشرطة 

5-1 التعرض للمخالفات التي يرتكبها أفراد الرشطة 
عـىل وجـه العمـوم، مل يتعـرض أفـراد اجلمهـور إال ملسـتويات جـد متدنيـة مـن املخالفـات التـي ارتكبهـا أفـراد 
الرشطـة بحقهـم. وكانـت أكثـر األشـكال املتكـررة مـن هـذه املخالفـات لفظيـة − بحيـث اشـتملت عـىل توجيه 

الشـتائم والتحقـري واإلهانـة، ومـا اقـرتن هبـا مـن إحلـاق األرضار باملمتلـكات والـرب. 
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الرسم البياين )23(

5-2 وترية الشكاوى التي يرفعها املواطنون بحق أفراد الرشطة 
مل ترفـع سـوى نسـبة ضئيلـة مـن املواطنـني املسـتطلعة آراؤهم شـكاوى بحق أفـراد الرشطـة عىل مدى السـنوات 
الثـالث املاضيـة. وتشـري البيانـات الـواردة يف هذا الصـدد إىل أن نسـبة الشـكاوى املرفوعة )وهـي 1.6%( ترتبط 

ارتباًطـا وثيًقـا بالتجربـة التـي يتعـرض فيهـا املواطن ملخالفـة عىل يد أفـراد الرشطـة )%1.7( 

الرسم البياين )24(

وتشـكل القـدرة عـىل رفع الشـكاوى املتصلة بسـلوك أفـراد الرشطة واإلجـراءات التـي ينفذوهنا جـزًءا أصياًل من 
إجـراءات املسـاءلة التـي ختضـع هلـا مؤسسـة الرشطـة. ويعد معـدل الشـكاوى التـي يرصدها هـذا املسـح ضئياًل 
باملقارنـة مـع البيانـات الـواردة حـول معـدالت الشـكاوى يف بلدان أخـرى.15 ويمكن عـزو جانب من األسـباب 

15   تشــري نتائــج املســح الــذي أعدتــه املفوضيــة املســتقلة للرشطــة يف اململكــة املتحــدة يف العــام 2012 إىل تلقــي 30.134 شــكوى بحــق 
أفــراد الرشطــة خــالل هــذا العــام. ويمثــل هــذا العــدد 213 شــكوى لــكل 1.000 رشطــي. وتشــري النتائــج التــي خلــص إليهــا تقريــر 
خــاص أصدرتــه وزارة العــدال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل عــدد أكــرب بقليــل مــن الشــكاوى التــي رفعهــا املواطنــون األمريكيون 
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التـي تقـف وراء ذلـك إىل املسـتويات املتدنيـة مـن التواصل بـني املواطنـني والرشطة )انظر القسـم الرابـع أعاله(، 
وصغـر حجـم مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية باملقارنـة مع أعـداد السـكان،16 ومعـدالت اجلرائـم واجلنح 
املتدنيـة، والتجانـس يف أوسـاط السـكان بفصـل غيـاب التنميـط العنـري، وتـردد بعـض الفئـات من السـكان 
- وال سـيام النسـاء - أو انعـدام قدرهتـا عـىل التواصـل مـع الرشطـة واالسـتفادة من خدماهتـا. وقد خيضـع القرار 
الـذي يتخـذه املواطـن بشـأن رفـع شـكوى مـن عدمـه للتأثـريات التي تفرزهـا السـامت التـي حتكم هـذا املواطن 
نفسـه ومؤسسـة الرشكـة. وفضـاًل عـن ذلـك، ال يعتـرب املعنـى الـذي يوحيـه معـدل الشـكاوى واضًحـا بصـورة 
تامـة: فقـد يعنـي املعدل املتـدين للشـكاوى أن الرشطة تـؤدي عملها بصـورة ممتـازة أو أن املواطنني ال يسـتطيعون 
بلـوغ آليـات الشـكاوى واالسـتفادة منهـا. ويف املقابل، قد يشـري ارتفـاع معدالت الشـكاوى إىل أن أفـراد الرشطة 
يسـتخدمون القـوة يف أحـوال كثـرية أو أن سـهولة الوصـول إىل آليات الشـكاوى. ومـن ناحية النـوع االجتامعي، 
تتقاطـع البيانـات مـع البيانـات التـي تشـهدها اململكـة املتحـدة بصـورة طفيفة، حيـث تبلغ نسـبة الشـكاوى التي 

يرفعهـا يف دولـة فلسـطني 78%، بينـام تصـل نسـبة نظرائهـم إىل 64% يف اململكـة املتحدة. 

5-3 أنواع الشكاوى التي رفعها املواطنون بحق أفراد الرشطة خالل السنوات الثالث املاضية 
مـن بـني املواطنـني الذين سـبق هلـم أن رفعوا الشـكاوى ضـد أفـراد الرشطة، كانـت أكثر األسـباب الشـائعة التي 
تقـف وراء هذه الشـكاوى تكمن يف السـلوك الفـظ، والتقصـري يف أداء الواجب، وتفتيش املمتلكات واألشـخاص 
بصـورة غـري قانونيـة. وكانـت أقـل األنـواع الدارجة من الشـكاوى تشـمل املامرسـات التـي تنطوي عىل الفسـاد. 
وإذا نظرنـا إىل هـذا املحـور مـن زاوية مغايـرة، نرى أن ما يزيـد بقليل عىل 2 مـن كل 5 شـكاوى )41.5%( كانت 

تتعلـق بالسـلوك الفـظ الذي بـدر من أفـراد الرشطة. 

الرسم البياين )25(

بحــق أفــراد الرشطــة. وتشــري البيانــات التــي يســتعرضها هــذا املســح إىل أن اإلحصائيــات الفلســطينية متثــل مــا نســبته 2.5 شــكوى 
لــكل 1.000 رشطــي فلســطيني. 

ــا، وهــي يف الواليــات املتحــدة 1 لــكل 312  ــا واحــًدا لــكل 220 مواطنً 16   تبلــغ نســبة الرشطــة إىل الســكان يف اململكــة املتحــدة رشطًي
ــا.  مواطنً
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5-4 الوعي بآليات رفع الشكاوى 
متثـل دائـرة أمـن الرشطـة أكثـر آليـات الشـكاوى املعروفـة لـدى املواطنـني، حيـث رصح مـا نسـبته 56.6% من 
أفـراد العينـة بأهنـم عـىل معرفة بوجـود هـذه الدائرة. أمـا آلية الشـكاوى التي حتظـى بأقل قـدر املعرفة يف أوسـاط 
املواطنـني املسـتطلعة آراؤهـم فهـي ديـوان املظـامل وحقـوق اإلنسـان، حيـث ال يعـرف عنهـا سـوى 27.3% من 

املواطنني.  هـؤالء 

الرسم البياين )26(

ومـع أن أغلبيـة مـن أفراد اجلمهـور )52.4%( يملكـون بعض املعرفـة حول كيفية رفع الشـكاوى، فـإن ما يقرب 
مـن 1 مـن كل 2 )47.6%( ال يعرفون كيف يقدمون شـكاواهم. 

الرسم البياين )27(
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5-5 رفع الشكاوى بحق أفراد الرشطة 
ُيعتـرب مركـز الرشطـة أبـرز اجلهات التـي يقصدها املواطنـون لرفع شـكاواهم. وهذا يشـري إىل أن هـؤالء املواطنني 
ُيبـدون قـدًرا كبـرًيا من الثقة يف أن الرشطة نفسـها سـوف تبذل ما يف وسـعها من أجـل التعامل مع الشـكاوى التي 
يرفعوهنـا بحـق أفرادهـا. كـام يـدل هـذا األمر عـىل أن اآلليـات املؤسسـية التـي تطبقها مؤسسـة الرشطـة للتعامل 
مـع شـكاوى املواطنـني ورفع مسـتوى املسـاءلة فيها ليسـت معروفة و/أو مسـتخدمة عىل نطاق واسـع بـني أفراد 

اجلمهور. 

الرسم البياين )28(

وعندمـا ننظـر إىل آخـر الشـكاوى املحـددة التـي رفعهـا املواطنـون بحـق أفـراد الرشطة، نـرى أن نمط الشـكاوى 
وتصنيفاهتـا بقيـت كـام هـي دون أي تغيري، مـع أن وترية الشـكاوى الـواردة حول السـلوك الفظ تقلصـت بصورة 
طفيفـة من 2 من كل 5 شـكاوى )خالل السـنوات الثـالث املاضية( إىل 1 من كل 4 )الشـكاوى الـواردة مؤخًرا(. 

الرسم البياين )29(
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وقد تلقى ما يقل عن نصف مقدمي الشكاوى ردوًدا )خطية أم شفهية؟( عىل شكاواهم. 

الرسم البياين )30(

ويبـني الرسـم البيـاين أدنـاه املعـدل العام للـردود التي قدمتها مؤسسـة الرشطـة عىل الشـكاوى التي ُرفعـت إليها. 
وممـا يثـري انطباع املـرء أن يـرى أن الرشطة قدمت ردودهـا عىل ما نسـبته 55.9% من جمموع الشـكاوى يف غضون 
أسـبوع واحـد أو أقـل. كـام اسـتجابت الرشطـة ملـا نسـبته 30.0% مـن هـذه الشـكاوى يف غضـون يـوم واحـد. 
وقدمـت الرشطـة ردودهـا عىل ما جمموعه 72% من الشـكاوى يف غضون شـهر واحد. ومن شـأن الدراسـة املتأنية 
للعالقـة القائمـة بـني آلية تقديم الشـكاوى ونوع الشـكاوى التي ُتسـتخدم فيها هـذه اآللية ورسعة الـرد عليها، أن 

تقـدم لنـا بعـض األفـكار اإلضافية حول مـدى فعالية إجـراءات تقديم الشـكاوى ومعاجلتها نفسـها. 

الرسم البياين )31(
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5-6 يف أي ظروف يقدم املواطنون شكاوهيم؟ 
يتمثـل السـبب األهـم الـذي يدفـع املواطنـني إىل تقديـم الشـكاوى يف تعرضهـم لإليـذاء اجلسـدي ومـا يتبعه من 
سـلوك هيدد حياهتم. ويشـري هـذا الواقـع إىل أن املواطنني بعمومهم باتـوا يملكون صورة واضحـة عن صالحيات 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، وهـي صالحيـات تنحـر يف توفـري »احلامية واألمـن العام وخلـق البيئة التـي يعمها 

األمان«. 

الرسم البياين )32(

5-7 درجة رضا املواطنني عن املحاور املختلفة التي تشملها إجراءات الشكاوى 
عـىل وجـه العموم، تقـل معدالت رضـا املواطنـني عن إجـراءات رفع الشـكاوى ومعاجلتهـا بصورة كبـرية )44( 

عـن معـدالت رضاهم عـن اجلوانب األخـرى التي تشـملها خدمـات الرشطة املدنيـة الفلسـطينية )64(. 

الرسم البياين )33(
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ويبـني الرسـم البيـاين التـايل توزيـع التقديـرات، عـىل مقياس مـن 4 درجات، ملسـتوى الرضـا عـن كل جانب من 
جوانـب آليـات تقديـم الشـكاوى ومعاجلتهـا. ويبـدو أن التقديـرات إجيابية يف متوسـطها، غـري أن أقل مـن 1 من 
كل 2 )49%( مـن املواطنـني يصنفـون رسعـة إجراءات معاجلة الشـكاوى وتوزيـع نتائجها كأكثـر اجلوانب التي مل 

ـز عىل رضاهـم يف هـذه اآللية.  حَتُ

الرسم البياين )34(

كـام يفصـح املسـح عـن تقديـرات موازيـة لألمهيـة النسـبية التـي تكتسـبها جوانـب اخلدمـات املرتبطـة بآليـات 
الشـكاوى يف نظـر متلقيهـا، وهـو مـا يشـري إىل أن أهـم هـذه اجلوانـب يكمـن يف رسعـة التحقيـق يف الشـكاوى 

ووضـوح اإلجـراءات املطبقـة فيهـا. 

الرسم البياين )35(

وباالسـتناد إىل هاتـني املجموعتـني مـن البيانـات، يتضـح لنـا بأن رسعـة اإلجـراءات كانـت أهم حمور مـن حماور 
آليـات الشـكاوى  يف نظـر املواطنـني. ومـع ذلـك، فلم يسـجل هـذا املحور إال مـا يزيد بقليـل عن متوسـط الرضا 
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الـذي أبـداه هـؤالء املواطنون عـن تلك اآلليات. ومن شـأن األمهيـة التي تكتسـبها اجلوانب املختلفـة التي تنطوي 
عليهـا هـذه اخلدمـة أن تسـاعدنا عـىل الوقوف عىل األسـباب التي تقـف وراء تدين درجـات الرضا عـىل إجراءات 
الشـكاوى يف نظـر املسـتطلعة آراؤهم. وبعبـارة أخرى، إذا مل تكـن اإلجـراءات ناجعة وفعالة يف رسعتها، فسـوف 
تتدنـى درجـة رضـا املواطـن عـن خدمـة معاجلـة الشـكاوى بعمومهـا، وذلـك بـرف النظـر عن مـدى وضوح 

حتكمها.  التـي  األنظمة 

ومـن الطـرق األخـرى التـي تيرس لنـا النظر إىل مسـتويات الرضا عن خدمة الشـكاوى يف مؤسسـة الرشطـة املدنية 
الفلسـطينية قيـاس التوجهـات واالنطباعـات التـي تتولـد لـدى املواطنـني جتاه رفـع الشـكاوى املتصلـة باالرتقاء 
بمسـتوى اخلدمـات التـي تقدمهـا الرشطـة يف املسـتقبل. فعـىل الرغم مـن أن معظـم املواطنـني املسـتطلعة آراؤهم 
يشـعرون بأن مؤسسـة الرشطة سـوف حتسـن خدماهتـا وتطورها، فإن نسـبة ال يسـتهان هبا )1 مـن كل 4 مواطنني 

أو 23.9% منهـم( يـرون أن ذلـك لن يشـكل أي فرق. 

الرسم البياين )36(

القسم السادس: املسائل املتصلة بالنوع االجتماعي 

6-1 تلبية احتياجات النساء - تفضيل أفراد الرشطة عىل أساس نوع اجلنس 
يف الوقـت الـذي ال يبـدي فيـه معظـم أفـراد العينـة )66.5%( أي تفضيـل لنـوع اجلنـس يف تعامالهتـم مـع أفراد 
الرشطـة، فـإن 1 مـن كل 5 )أو 20.1%( مـن املواطنـني يفضلـون التعامل مع رشطـي، بينام يفضل أكثـر من 1 من 

كل 7 )أو 13.5%( منهـم التعامـل مـع رشطية. 

الرسم البياين )37(
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وعنـد حتليـل البيانـات حسـب جنس أفراد عينة املسـح، نرى أن ما جمموعـه 23.4% - أو قرابة 1 مـن كل 4 - من 
املبحوثـات يعـرّبن عـن تفضيلهـن التعامـل مع رشطيـات بشـكل واضـح. ويف الواقع، يغلـب العنـر الذكوري 
عـىل التـوازن بـني اجلنسـني يف مؤسسـة الرشطة املدنيـة الفلسـطينية، حيـث ال تزيد نسـبة الرشطيات عـن %3.3، 
وذلـك عـىل الرغم مـن اخلطوات التـي اختذهتا املؤسسـة لتجنيـد املزيد مـن النسـاء يف سـلكها.17 ويف الواقع، فمن 
الصعوبـة بمـكان متييـز تفضيل املواطنات املسـتطلعة آراؤهن بسـبب التوازن القائم اليوم بني اجلنسـني يف مؤسسـة 

الرشطة. 

الرسم البياين )38(

6-2 األسباب التي تقف وراء تفضيل جنس عىل اآلخر من أفراد الرشطة  
يـرى املواطنـون أن قـدرة أفـراد الرشطة عـىل تفهم القضايـا، التي يتعاملـون معها، متثل ميزة رئيسـية، كـام يعتربون 
أن األفـراد الذكـور يملكـون قـدرة أكرب عىل ذلك. كام يسـود االعتقـاد بأن أفـراد الرشطة الذكـور يملكون ضعف 
الصالحيـات التـي متلكهـا الرشطيـات. ويف املقابـل، تـرى النظـرة العامـة بأن أفـراد الرشطة النسـائية يبديـن قدًرا 
أكـرب مـن االحـرتام وأهنن يراعـني خصوصيـة املواطنني عىل نحـو يفوق أقراهنـن من الذكـور. كام يـرى املواطنون 

أن قـدرة أفـراد الرشطـة من الذكـور واإلناث عـىل تقديم املسـاعدة هلم متسـاوية تقريًبا. 

الرسم البياين )39(

17   مراجعــة البيانــات املتصلــة بقطــاع العدالــة واألمــن، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي، آب 2013. وتبــني هــذه املراجعــة بــأن هــذه 
ــة جــًدا إذا مــا قورنــت مــع املتوســط العاملــي الــذي تبلــغ  ــّد متدني النســبة، التــي تتقاطــع مــع النســب الســائدة يف الــدول املنطقــة، ُتَع

ــبته %9.  نس
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القسم السابع: األحداث والشرطة 

7-1 تلبية احتياجات األحداث 
بينـام تشـعر أغلبيـة من األفراد املسـتطلعة آراؤهم )50.3%( بالرضا عـن أداء الرشطة يف تلبيـة احتياجات األطفال 
القـّر، فـإن عـدًدا كبـرًيا تبلغ نسـبته 31.7% منهـم - أو 1 مـن كل 3 مواطنـني - ال يعلمون مـا إذا كانوا راضني 
عـن هـذا اجلانـب أم ال، وهـو مـا يشـري إىل أن هـؤالء املواطنـني ال تتوفـر لدهيـم سـوى معرفـة ضئيلـة حـول أداء 

الرشطـة يف هـذا املضامر. 

الرسم البياين )40(

7-2 مستوى تواصل األحداث مع الرشطة 
ُوجد يف األغلبية الساحقة من األرس )81%( املمسوحة أفراد أحداث عىل مدى السنوات الثالث املاضية. 

الرسم البياين )41(

ومل يسـبق إال لنسـبة بسـيطة مـن هـؤالء األحـداث )4.4%( أن تواصلـوا مـع الرشطـة خـالل السـنوات الثـالث 
املاضية. 
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الرسم البياين )42(

ومل تتعامـل رشطـة األحـداث املتخصصـة يف تقديـم اخلدمـات الالزمة هلـم إال مع ما يزيـد بقليل عـىل 1 من كل 4 
)أو 27%( مـن هـؤالء األحداث. 

الرسم البياين )43(

وقـد شـارك معظـم األحـداث املسـتطلعني )88%( يف قضايـا كان النظر فيهـا جارًيا أمـام املحاكـم بصفتهم مدعى 
عليهـم أو مدعـني أو شـهود أو حمتجزيـن، بينام مل تزد نسـبة األحـداث الذين طلبـوا خدمات من الرشطـة عن %6. 

الرسم البياين )44(
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القسم الثامن: اآلفاق املستقبلية 

8-1 االستفادة املمكنة من اخلدمات التي تقدمها مؤسسة الرشطة املدنية الفلسطينية 
رصحـت األغلبيـة العظمـى مـن املواطنـني الـذي اسـُتطلعت آراؤهـم يف هـذا املسـح )91.6%( بأهنـم سـوف 
يتصلـون بالرشطـة إذا مـا شـعروا بـأن خطـًرا هيددهـم، وهـذا يشـري إىل أن الرشطـة تضطلع بـدور مهـم للغاية يف 

توفـري الشـعور باألمـن واألمـان يف نظـر معظـم املواطنـني. 

الرسم البياين )45(

8-2 العوامل التي تؤثر عىل نية املواطنني بشأن االستفادة من خدمات الرشطة )أو اإلحجام عن 
االستفادة منها( 

ينظـر مجيـع املواطنـني، الذين يسـتفيدون مـن اخلدمات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطة املدنيـة الفلسـطينية، إىل هذه 
املؤسسـة باعتبارهـا العنـوان الرشعـي الـذي يقصدونـه يف املسـائل املتصلـة باألمـن والسـالمة العامـة. وتشـتمل 
العوامـل املهمـة األخـرى التـي حتث املواطنـني عىل اللجـوء إىل خدمات مؤسسـة الرشطة عىل شـيوع حس سـليم 
بالواجـب العـام، ومسـتويات الثقـة املتقدمـة التـي يضعها املواطنـون يف قـدرة الرشطة عـىل توفري احلاميـة املطلوبة 
للنسـاء واألطفـال، فضـاًل عـن املعرفـة اجليـدة بكيفيـة احلصـول عـىل خدمـات الرشطـة. وال تضطلـع العالقات 
الشـخصية مـع أفـراد الرشطـة إال بـدور حمـدود - مـع أنه ما يـزال مهـاًم - يف التأثـري عىل االسـتفادة مـن خدمات 

املؤسسـة. وقـد رصح هبـذا األمـر 1 مـن كل 4 مـن املواطنـني الذيـن اسـُتطلعت آراؤهم يف هذا املسـح. 
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الرسم البياين )46(

8-3 الوسائل البديلة ملعاجلة الشكاوى 
بالنسـبة إىل مـا نسـبته 8.4% مـن املواطنـني الذيـن رصحـوا بأهنم لـن يلجـأوا إىل اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف حـال شـعورهم باخلطـر، تتمثـل أبـرز ثالثـة من األسـباب التـي يسـوقوهنا يف هذا 
الشـأن يف افتقـار الرشطـة إىل القـدرات التـي متّكنها مـن توفري احلاميـة الفعالـة والناجعة، وتفـّوق اآلليـات البديلة 
حلـل النزاعـات عـىل الرشطـة يف كفاءهتـا، والنظـرة املجتمعيـة التـي تـرى غيـاب املعاملة املتسـاوية أمـام الرشطة. 
كـام يشـّكل عجـز الرشطـة عـن الوصـول إىل املنطقـة )ج( وعجزهـا عـن التعامـل مـع محلـة اهلويـة اإلرسائيليـة 
)املسـتوطنني( مشـكلة يف نظـر أقليـة كبـرية مـن أفـراد هـذه املجموعـة. وفضـاًل عـن ذلك، يشـري ما يقـرب من 1 
مـن كل 4 مواطنـني إىل العـادات الثقافيـة واخلـوف مـن الوصمـة االجتامعية، بينام تشـكل مسـألة الوالء السـيايس 

للرشطـة عامـاًل مثبًطـا بالنسـبة إىل 1 مـن كل 10 مواطنـني ممـن شـملتهم عينة املسـح. 
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الرسم البياين )47(

وقـد أشـار املواطنـون، الذيـن مل ُيبـدوا اسـتعدادهم للتواصـل مـع الرشطـة، إىل جمموعـة مـن اخليـارات التـي 
يسـتطيعون االحتـكام إليها. ويف هذا السـياق، أشـارت غالبيـة هـؤالء )75.8%( إىل أهنم يلجـأون إىل أصدقائهم 
وعائالهتـم. ورصحت نسـبة أقل منهـم )58.6%( بأهنم يأخذون القانـون بأيدهيم أو يلجأون إىل خماتري عشـائرهم 
)53.9%(. ومل يـرح سـوى 1 مـن كل 10 مواطنـني )10.9%( بأهنـم سـيلجأون إىل جهـاز آخـر مـن األجهزة 
األمنيـة. وأشـار آخـرون، يمثلـون نسـبة أعـىل قليـاًل، بأهنـم سـيحتكمون إىل منظمـة من منظـامت املجتمـع املدين 
)13.4%( أو إىل عضـو مـن أعضـاء الفصائـل السياسـية )12.7%(. أمـا أقـل اخليـارات التـي ذكرهـا املواطنون 

املسـتطلعة آراؤهـم )4.5%( فـكان اللجـوء إىل وزارة الشـؤون االجتامعية. 
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الرسم البياين )48(
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القسم التاسع: النتائج والتوصيات 
تسـتعرض املالحـق املرفقـة يف طـّي هـذا التقريـر املزيـد مـن التحليـل الـذي يعـّرج عـىل االختالفـات السـائدة 
بـني توجهـات املواطنـني وانطباعاهتـم حسـب املتغـريات الديموغرافية - النـوع االجتامعـي، والعمر، واملسـتوى 
التعليمـي ومـكان اإلقامـة - بغية تيسـري الرجـوع إليها. وتسـتند النتائـج والتوصيات التـي نسـتعرضها فيام ييل إىل 

هـذا التحليـل اإلضايف. 

9-1  النتيجة: 
يشـعر مـا يزيـد بقليـل عـىل ثالثـة أربـاع املواطنـني الفلسـطينيني )76%( يف الضفـة الغربيـة باألمـان يف جتمعاهتـم 
السـكانية يف أثنـاء الليـل. ويف الوقـت نفسـه، ُيَعـّد مـكان السـكن عامـاًل مهـامًّ يف التأثري عـىل توجهـات املواطنني 
وانطباعاهتـم حـول شـعورهم باألمـان. وعىل وجه اخلصوص، يشـعر عـدد أكرب بكثري مـن املواطنني الفلسـطينيني 
الذيـن يقطنـون يف املنطقـة )ج( بقـدر أقـل من األمـان من أقراهنـم الذين ال يعيشـون يف هـذه املنطقـة. ويف الوقت 
الـذي تشـري فيـه البيانـات إىل أن املواطنني الذين يسـكنون يف املنطقـة )ج( واملناطق األخرى يبدون درجة متسـاوية 
مـن الرضـا عـن عمـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، تبـني النتائج التـي خلص 
إليهـا هـذا املسـح بـأن عـدًدا أكرب من سـكان املنطقـة )ج( يعـرّبون عن أقل مسـتوى مـن الرضا عـن احلصول عىل 
خدمـات الرشطـة واالسـتفادة منها )بسـبب ُبعـد املسـافة بني مراكـز الرشطـة وجتمعاهتم السـكانية، وعـدم كفاية 
عـدد مراكـز الرشطـة، وإمكانيـة التواصل مع مركـز الرشطة عن طريـق اهلاتف، وقـدرة الرشطة عـىل الوصول إىل 
املنطقـة )ج( باملقارنـة مـع املواطنـني الذين يسـكنون يف املناطـق األخرى من الضفة الغربية(. ويشـري هـذا األمر إىل 
أن درجـة الشـعور باألمـان تقل يف احلـاالت التي تعوق فيها املسـافة البعيـدة أو غياب اختصاص مؤسسـة الرشطة 
قـدرة هـؤالء املواطنـني عـىل الوصـول إىل مراكزها واالسـتفادة مـن خدماهتـا. ومن جانـب آخر، يـرى املواطنون 
الفلسـطينيون أن اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة تشـهد حتسـنًا يف عمومهـا، بيـد أن هـذه اخلدمـات ال 
تصـل إىل املسـتوى املأمـول يف املنطقـة )ج(. وعـىل الرغـم مـن التسـاوي النسـبي الـذي تشـهده درجـات الثقة يف 
أداء الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف أوسـاط التجمعـات السـكانية الكائنة يف املنطقـة )ج( وغريها مـن املناطق، فإن 
أعـداًدا أقـل مـن املواطنـني القاطنني يف املنطقـة )ج( يشـعرون بأهنم يتلقـون ما يلزمهم مـن احلامية مـن التهديدات 
اخلارجيـة باملقارنـة مـع أقراهنـم الذيـن يسـكنون يف املناطـق األخـرى، وهـذا مـا يشـري إىل أن احلامية التـي توفرها 
الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية يف املنطقـة )ج( ال ُتعتـرب كافيـة )بسـبب قلـة أعـداد أفـراد املنترشيـن فيهـا أو بسـبب 
االفتقـار إىل االختصـاص الفعـال فيهـا( للتعامل مـع التهديـدات اخلارجية التـي يواجهوهنا يف هـذه املنطقة، والتي 

يتواجـد املسـتوطنون وقـوات اجليـش اإلرسائيـيل بأعداد كبـرية فيها. 

التوصية: 
ينبغـي دراسـة إمكانيـة تأمـني املزيـد من املـوارد التي تيـرس تنفيذ أعـامل الرشطـة يف املنطقة )ج( حسـبام تسـمح به 
االتفاقيـات السياسـية السـارية. ويف الوقت نفسـه، ينبغي ألرسة املجتمع الدويل أن تسـاند العمل عـىل التوصل إىل 
حلـول سياسـية تكفل متكـني الرشطة املدنية الفلسـطينية من توسـيع نطاق عملهـا يف املنطقـة )ج( واالرتقاء بقدرة 

املواطنـني عـىل الوصـول إىل مراكز الرشطة واالسـتفادة مـن اخلدمات التـي تقدمها. 
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النتيجة:    2-9
يتفـاوت الوعـي العـام باخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطة، وال سـيام اخلدمـات التـي يوفرها ديـوان املظامل 
وحقـوق اإلنسـان ووحـدات محايـة األرسة واألحـداث يف مراكـز الرشطـة. ويف هـذا املضـامر، يقـل وعي النسـاء 
بفـارق كبـري عـن الرجـال بخدمـات الرشطـة، كـام هـو احلـال يف التجمعـات السـكانية املنتـرشة يف املنطقـة )ج(. 
كـام يقـل وعـي املواطنـني يف كل من بيـت حلم وطولكـرم واخلليـل بخدمـات الرشطة عـن أقراهنـم يف املحافظات 
األخـرى. ويسـود تبايـن جوهـري يف مسـتويات الوعـي باخلدمـات املختلفـة التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة، مما 
يشـري إىل أن طبيعـة اخلدمـة واالهتامم الكبـري الذي يبديـه املواطنون ببعض اخلدمـات يؤثر عىل درجـة الوعي العام 
هبـا. وال يرتبـط الوعـي بخدمـات الرشطة ارتباًطـا وثيًقا بمسـتويات الرضا عنها، مـع أن زيادة مسـتوى الوعي قد 

يعـزز قـدرة املواطنـني عـىل الوصـول إىل خدمات الرشطـة واالسـتفادة منها. 

التوصية: 
جيـب رفع مسـتوى حضـور وحدات محايـة األرسة واألحداث وديـوان املظامل وحقـوق االنسـان يف مراكز الرشطة 
وزيـادة رقعـة انتشـارها وتواصلهـا مـع املواطنـني. كـام جيـب العمـل عىل رفـع مسـتوى الوعـي العام بعمـل هذه 
الوحـدات، وال سـيام مـن خـالل توسـيع نطاق التواصـل املجتمعـي، وتعليـق امللصقـات )البوسـرتات( / توزيع 
نـرشات التوعية يف املؤسسـات العامة التـي يرتدد عليها املواطنون )كـوزارة الداخليـة ووزارة النقل واملواصالت(. 
كـام جيـب النظـر يف حتديـث موقـع الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية عـىل شـبكة اإلنرتنـت، وزيـارة املـدراس واملراكز 
واملنظـامت النسـوية والنـوادي الشـبابية، والرتكيـز عـىل تغطيـة هـذه النشـاطات عـىل نحـو أوسـع يف التجمعـات 

السـكانية املنتـرشة عـىل امتـداد املنطقـة )ج( ويف املحافظـات التـي يقل فيهـا مسـتوى الوعي بخدمـات الرشطة. 

النتيجة:    3-9
ُيعتـرب الوعـي العـام ضعيًفـا ومتدنًيـا فيـام يتصـل بآليـات املسـاءلة والرقابـة املرعيـة يف مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 
الفلسـطينية. وال حيظـى العمـل الـذي يؤديـه ديـوان املظـامل وحقـوق اإلنسـان، وهـو الوحـدة الرئيسـية املخولـة 
بالنظـر يف الشـكاوى التـي يرفعهـا املواطنـون بحـق أفـراد الرشطـة ومعاجلتهـا، إال بمسـتويات متدنية مـن معرفة 
أفـراد اجلمهـور بـه. وينسـحب هـذا األمـر بصـورة خاصة عىل النسـاء اللـوايت تقـل نسـبة معرفتهن هبـذه اآلليات 
بدرجـة هائلـة عـن الرجال، بام يشـمل آليات الشـكاوى واإلجـراءات املتبعـة يف رفع هذه الشـكاوى نفسـها. ويف 
هـذا اإلطـار، يبـدي الشـباب الذكور، وهم أكثـر الفئات التـي ترفع الشـكاوى بحق أفـراد الرشطة، أكـرب قدر من 
االسـتياء مـن الطريقة التـي تتبعها مؤسسـة الرشطة يف معاجلة الشـكاوى التـي يرفعوهنا إليها. وال يشـري هذا األمر 
إىل أن الرشطـة ال تبـدي االسـتعداد أو ال متلـك القـدرة عـىل التعامل مع الشـكاوى التـي يرفعها املواطنـون إليها، 
بـل يعنـي أن مسـتويات الرضـا املتدنية التـي يسـجلها املواطنون الذيـن يلجأون إىل إجراءات الشـكاوى تشـري إىل 
رضورة اعتـامد نظـام يتسـم بقـدر أكـرب مـن الفعالية والكفـاءة يف إعـامل املسـاءلة واملحاسـبة يف مؤسسـة الرشطة. 
ففـي هـذا السـياق، يعتقـد أكثر من ثلثـّي املواطنني املسـتطلعة آراؤهم يف املسـح بأن إجراءات الشـكاوى ال تسـهم 

يف حتسـني خدمـات الرشطـة والنهـوض هبا. كـام إن 1 مـن كل 3 مواطنـني غـري مقتنعني هبـذه النتيجة. 
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التوصية: 
ينبغـي العمـل عـىل تعزيـز حضور ديـوان املظامل وحقوق اإلنسـان وتوسـيع رقعـة انتشـاره ورفع مسـتوى تواصله 
مـع أفـراد اجلمهـور الفلسـطيني، بحيـث تتـاح هلـم القدرة عـىل االسـتفادة من آليـة تكفـل التعامل مع شـكاواهم 
ومـع مـا يثريونـه مـن قضايا تتعلـق بجـودة اخلدمـات التـي تقدمها الرشطـة عىل نحـو يتسـم بالشـفافية. وتقتيض 
الـرورة، يف هـذا املقـام، التأكـد من نجاعـة العمليـات واإلجراءات التـي ينفذها ديـوان املظامل وحقوق اإلنسـان 
ودائـرة أمـن الرشطـة وكفاءهتـا، وإعـداد محلـة مركـزة للتوعيـة العامـة بآليـات الشـكاوى التـي تطبقهـا مؤسسـة 
التـي تبـني  اتباعهـا يف تقديـم الشـكاوى. ويشـكل اسـتعراض األسـباب  التـي ينبغـي  الرشطـة وباإلجـراءات 
للمواطنـني رضورة إخضـاع أفراد الرشطة للمسـاءلة أحـد اخليارات التي تعـزز مصداقية املؤسسـة والوثوق هبا يف 
سـياق هـذه احلملـة. ويف هذا اإلطار، يمكن اسـتهداف املؤسسـات العامـة التي يـرتدد عليها املواطنـون للحصول 
عـىل خدمـات الرشطـة وغريهـا من اخلدمـات احلكوميـة )كـوزارة الداخليـة ووزارة النقـل واملواصـالت ووزارة 
الصحـة(، عـىل مسـتوى مقراهتـا العامـة وعـىل مسـتوى مكاتـب مديرياهتـا يف املحافظـات، كـام يمكن اسـتهداف 
املؤسسـات التـي ترتدد عليها النسـاء، بام فيهـا مراكز خدمـات الرعاية الصحية التـي تديرها وكالة غوث وتشـغيل 

الالجئـني الفلسـطينيني )األونـروا(، واملراكـز النسـوية، وريـاض األطفال وعيـادات الصحـة العامة. 

النتيجة:    4-9
ُيعترب مسـتوى الرضـا العام الذي يبديه املواطنون الفلسـطينيون عـن عموم اخلدمات التي تقدمها مؤسسـة الرشطة 
مرتفًعـا بصـورة معقولـة. ويعـرّب املواطنـون عـن درجة أكـرب من الرضـا عن تلـك اخلدمـات التي تفـيض إىل نتائج 
مبـارشة وملموسـة - مـن قبيـل تنظيم حركـة املـرور، وإنفاذ قـرارات املحاكـم ومحايـة األرسة. ويبـدي املواطنون 
قـدًرا أقـل مـن الرضـا عن اخلدمـات التي ال تفـيض إىل نتائج ملموسـة أو تلـك التي ال تسـتحوذ عـىل اهتاممهم أو 
ذ بشـأهنا - كالنشـاطات املرتبطـة بمنع اجلريمة أو نشـاطات ديوان  التـي ال يعرفـون الكثري عن النشـاطات التي تنفَّ
املظـامل وحقـوق اإلنسـان أو مراقبة احلـدود. وفضاًل عن ذلك، يسـود تفاوت ملحـوظ بني مسـتويات الرضا العام 
عـن خدمـات الرشطـة بـني املحافظات )انظر امللحـق الثاين أدنـاه(، وهو ما يشـري إىل أن مكان اإلقامـة يؤثر بالفعل 

عىل مسـتوى رضـا املواطنني عـن اخلدمات التـي تقدمهـا الرشطة هلم. 

التوصية: 
عـىل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية أن تبلـغ مسـتوى أفضل مـن فهـم اجلوانب التـي حتتل أمهيـة قصوى يف 
اخلدمـات التـي تقدمهـا للمواطنـني من خـالل املسـوحات التي تسـتهدف رصد مـدى االسـتفادة منهـا، وتوجيه 
املـوارد إىل اخلدمـات التـي تسـجل تقديـرات متدنيـة يف مسـتوى الرضـا عنهـا والتـي يـرى املواطنـون أهنـا بالغـة 
األمهيـة بالنسـبة إليهـم. ويف هـذا السـياق، ينبغـي ملؤسسـة الرشطـة أن تعـزز إجـراءات التواصـل مـع أصحـاب 
املصلحـة املعنيـني، بـام يشـمله ذلـك من إطـالق املشـاورات مع أبنـاء املجتمعـات املحلية يف سـياق إعـداد اخلطط 
السـنوية عـىل مسـتوى مديريات الرشطـة يف املحافظات وإعداد السياسـات العامة املتصلة هبا. فمن شـأن مشـاركة 
املجتمـع أن توفـر للرشطـة منظوًرا مفيـًدا يف هذا اخلصـوص، حيث تفيض هذه املشـاركة إىل تعزيـر العمل عىل منع 

اجلريمـة وترسـيخ عـرى الثقة بـني املواطنـني والرشطـة يف آٍن مًعا. 



ايار 2015     

51

النتيجة:    5-9
يبلـغ رضـا املواطنـني عـن خدمـات الرشطة أعـىل مسـتوياته من ناحيـة سـهولة الوصـول إىل مراكـز الرشطة، غري 
أن هـذا الرضـا ينحـدر إىل أدنـى مسـتوياته مـن ناحيـة رسعـة تقديـم اخلدمـة هلـم. وبالنسـبة إىل املواطنـني الذيـن 
أفـادوا بأهنـم يواجهـون صعوبـات عندمـا يسـعون إىل احلصـول عـىل خدمـات الرشطة، تكمـن املشـكلة الكربى 
التـي يعانـون منهـا يف طول املسـافة بـني مركز الرشطة ومـكان إقامتهـم، وطول الفرتة التـي يتعني عليهـم انتظارها 
ملقابلـة الضابـط املسـؤول والغمـوض الـذي يكتنـف اإلجـراءات املطلوبة للحصـول عـىل اخلدمة املعنيـة، بحيث 
ينتهـي املطـاف باملواطـن متنقـاًل من ضابـط إىل آخر. ويؤثر مـكان اإلقامة عىل مسـتوى رضا املواطـن عن خدمات 
تقدمهـا الرشطـة، حيث تقل مسـتويات الرضا العام عن هذه اخلدمات عن املتوسـط السـائد يف بعـض املحافظات، 

بام فيهـا أرحيـا واألغوار وطوبـاس واخلليـل وقلقيلية. 

التوصية: 
جيـب حتليـل إجـراءات تدفق العمـل داخل مراكـز الرشطة من أجل حتديـد املواضع التي يشـوهبا اخللـل والقصور 
والتأكـد مـن أن ضبـاط الرشطـة وأفرادهـا يُعـون األدوار واملسـؤوليات املنوطـة هبـم عـىل نحـو واضـح من أجل 
التأكـد مـن أن اخلدمـات التـي تقدمهـا الرشطـة موجهـة نحـو املواطنـني وتسـتهدفهم وتركـز عليهـم. كـام ينبغي 
مراجعـة العمليـات واإلجـراءات املرعيـة يف تقديـم اخلدمـات وتبسـيطها أو توضيحهـا حسـبام تقتضيـه احلاجـة. 
وينبغـي الرتكيـز يف املرحلـة األوىل مـن هـذا العمـل عـىل مراكـز الرشطـة يف املحافظـات التـي يقـل فيها مسـتوى 

الرضـا العـام عـن املتوسـط العام. 

النتيجة:    6-9
يفّضـل عـدد كبـري مـن النسـاء التعامل مـع رشطيـات. ويف الواقع، ال يسـمح التـوازن احلـايل بني اجلنسـني داخل 
مؤسسـة الرشطـة بأخـذ هـذا التفضيـل يف عـني االعتبـار وتفعيلـه. وعـىل الرغـم من وجـود اختـالف طفيف بني 
الرجـال والنسـاء فيـام يتصـل بمسـتويات الرضا عـن خدمـات الرشطة، فإن النسـاء يشـّكلن جمموعـة ضعيفة عىل 
نحـو خـاص مـن ناحيـة األمن والسـالمة العامة. ومن شـأن زيادة أعـداد الرشطيات يف مؤسسـة الرشطـة أن يعزز 
إقبـال النسـاء عـىل االسـتفادة مـن اخلدمـات التي تقدمهـا املؤسسـة. وتزيـد احتاملية تواصـل الرجال مـع الرشطة 
بأربعـة أضعـاف عـن النسـاء. وعـىل الرغم مـن العوامـل الثقافيـة التي تفـرز أثرهـا يف هـذا اجلانب )انظـر امللحق 
التاسـع أدنـاه - مـن يتواصـل مـع الرشطـة أو ال يتواصـل معهـا للحصول عـىل خدماهتا(، فـإن الرشطة مؤسسـة 
مدنيـة تسـاعد عـىل خلـق بيئة يسـودها األمـن واألمـان جلميـع املواطنني. وبـام أن النسـاء يمثلـن فئـة ضعيفة عىل 
نحـو خـاص يف املجتمـع الفلسـطيني، فينبغـي التعامـل مـع مواطن القلـق التـي تسـاورهن والنظـر يف اهتامماهتن 

وتفضيالهتن. 

التوصية: 
ينبغـي ملؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية أن تتأكـد، وإىل أقـى حد ممكـن، من تعيـني رشطيـة يف كل مركز من 
مراكـز الرشطـة يف املحافظـات مـن أجـل التعامـل مـع النسـاء الـاليت يقصـدن الرشطـة لالسـتفادة مـن خدماهتا، 
وأن توسـع نطـاق اإلسـرتاتيجيات العامـة املرعيـة يف جتنيد أفـراد الرشطة بحيث تسـتهدف اإلناث اللـوايت يقدمن 
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الطلبـات لالنضـامم إىل سـلك الرشطـة، وذلـك مـن خـالل اإلشـارة إىل سياسـة النـوع االجتامعـي يف إعالنـات 
التجنيـد التـي تنرشهـا الرشطـة. كـام جيـب تعميـم نمـوذج الرشطيـة املثالية يف وسـائل اإلعـالم ومحـالت التوعية 
العامـة، وتعزيـز العمل عـىل توظيـف الرشطيات كناطقـات رسـميات يف الفعاليـات العامة واملؤمتـرات الصحفية 
وزيـارة املـدارس مـن خـالل وزارة الرتبية والتعليـم من أجل تنظيـم الفعاليات التـي تتحدث فيهـا الرشطيات من 

أجـل الرتويـج ملهنـة الرشطـة وتقديمهـا عـىل أهنا مهنـة قّيمـة تضمن متكـني املرأة. 

النتيجة:    7-9
وفًقـا للبيانـات الـواردة يف املسـح، مل تتـوىل رشطـة األحـداث التعامـل مـع مـا نسـبته 73% مـن قضايـا األحداث 
الذيـن تواصلـوا مـع الرشطـة )وذلك حسـب معلومـات املسـتطلعة آراؤهم(. ويف هذا السـياق، مل يشـمل املسـح 
يف عينتـه أي مواطنـني ممـن تقـل أعامرهـم عـن 18 عاًمـا. ولذلـك، ال يمكن فصـل مسـتويات الرضا التـي يبدهيا 
األحـداث الذيـن سـبق هلم أن حصلـوا عىل خدمـات الرشطة عن بيانات املسـح. وفضـاًل عن ذلك، تشـري بيانات 

املسـح إىل أن أفـراد العينـة ال يعلمـون سـوى النزر اليسـري عـن أداء الرشطـة يف تعاملهـا مع قطـاع األحداث. 

التوصية: 
ينبغـي الوقـوف عـىل التوجهـات واالنطباعات التي تولـدت لدى األحداث الذين سـبق هلم التواصـل مع الرشطة 
أو خاضـوا جتربـة مبـارشة مـع اخلدمـات التي تقدمهـا هلم. فبذلـك، تسـاعد اآلراء املدروسـة التي يـديل هبا هؤالء 
األحـداث يف تشـكيل ممارسـة الرشطـة، بحيث يتم االسرتشـاد هبـذه اآلراء يف السياسـات التي تعّدها املؤسسـة يف 

هـذا اجلانب. 

النتيجة:   8-9
يف الوقـت الـذي تلجـأ فيـه الغالبيـة العظمـى مـن املواطنـني إىل اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة، فإن ما 
يزيـد عـىل ربـع مليـون مواطـن فلسـطيني )8.4% مـن جممـل السـكان( يفّضلـون اللجـوء إىل وسـائل بديلة حلل 
املنازعـات التـي يتعرضـون هلـا. ويعود السـبب الرئيـي وراء ذلـك إىل أن هؤالء املواطنني يشـعرون بـأن الرشطة 
ال متلـك القـدرة الكافيـة عـىل توفـري احلامية هلـم، كام ينظـرون إىل اآلليـات البديلـة حلل املنازعـات باعتبارهـا أكثر 
فعاليـة ونجاعـة يف حتقيـق النتائـج التـي ينشـدوهنا. ويشـكل نطـاق عمـل الرشطـة واختصاصهـا، وال سـيام يف 
التجمعـات السـكانية يف املنطقـة )ج(، عامـاًل مهـامًّ يسـاعد املواطنـني القاطنني يف هـذه التجمعات عىل االسـتفادة 
مـن اآلليـات البديلـة حلـل املنازعـات )انظـر امللحـق التاسـع أدنـاه(. وعـالوًة عـىل ذلـك، تشـعر النسـاء بوصمة 
أكـرب إذا مـا اتصلـن بالرشطـة، واألهم من ذلـك أن ُأرس النسـاء وجمتمعهن يـامرس الضغط عليهـن وهيددهن بغية 

منعهـن مـن االتصـال بالرشطة. 

التوصية: 
ال يمكـن التعامـل مع نطـاق عمل الرشطة وواليتهـا من الناحية الواقعيـة إال ضمن إطار سـيايس. وينبغي للرشطة 
أن تعـزز فهمهـا للقيمـة التـي تضيفهـا اآلليـات البديلة حلـل املنازعات واإلجـراءات التـي تنطوي عليهـا، بحيث 
تسرتشـد هبـا يف منهجيـة عملها بغيـة تعزيزهـا وإثرائها. وجيـب أن توجـه الرشطة اهتاممهـا وعنايتهـا إىل الضغوط 
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التـي متارسـها األرسة وأفـراد املجتمـع عىل النسـاء، ألن قدرهتن عىل احلصول عـىل التمكني الذي يكفل سـالمتهن 
ومحايتهـن ُيعتـرب حًقـا أساسـًيا. وعىل الرشطـة أن تواصل العمل الوثيـق مع منظامت املـرأة التي تتعامـل مع العنف 
القائـم عـىل أسـاس النـوع االجتامعـي ومتكـني املـرأة مـن أجل ضـامن قـدرة النسـاء املعرضـات للعنف عـىل فهم 
الطريقـة التـي تسـتطيع الرشطـة من خالهلا أن تسـاعدهن عـىل معاجلـة أوضاعهن. كـام ينبغي ملؤسسـة الرشطة أن 
توسـع مـن نطـاق تواصلهـا مـع النسـاء وأرسهن مـن خالل املؤسسـات النسـوية ومـن خـالل إسـرتاتيجية فعالة 
تسـتهدف تنفيـذ أعـامل الرشطـة املجتمعيـة، والتـي من شـأهنا أن تسـهم يف تعزيـز ثقة النسـاء وأرسهـن واالرتقاء 
بفهمهـا للـدور الـذي تسـتطيع مؤسسـة الرشطـة، بل وجيـب عليهـا أن، تضطلع بـه يف إرسـاء دعائم التنميـة التي 

تقوم عـىل أسـس ديموقراطية. 
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    الـمالحق 

امللحق األول - من يشعر باألمن ومن ال يشعر به؟ 
مثلـام الحظنـا يف القسـم )3-1( يف املسـح أعاله، يشـعر املواطنـون الفلسـطينيون باألمن يف عمومهـم، حيث يعرّب 
مـا نسـبته 75% منهـم عـن شـعوره باألمن إىل حـد مـا أو باألمن التـام يف التجمعـات السـكانية التي يقيمـون فيها 
حتـى يف أثنـاء الليـل. ومع ذلـك، تربز االختالفـات بني املحافظـات واملناطق اجليوسياسـية يف هـذا اجلانب، حيث 
ف حمافظـة طولكـرم عىل أهنا األكثـر شـعوًرا باألمن )حيث يعـرب 87% من سـكاهنا عن شـعورهم باألمن إىل  تصنَـّ
حـد مـا أو األمـن التـام(، بينام ُتعتـرب حمافظة سـلفيت أقـل املحافظات شـعوًرا باألمن، حيث يشـري ما نسـبته %60 
مـن سـكاهنا إىل انعـدام شـعورهم باألمـن. ومـن املحتمـل أن تشـتمل العوامل التـي تقـف وراء هـذه التوجهات 
واالنطباعـات عـىل القـدرة املتاحـة أمـام املواطنـني للتواصـل مـع الرشطـة والوصـول إىل مراكزها، ومـدى قرب 
التجمعـات السـكانية التـي يقطـن فيهـا املواطنون مـن املسـتوطنات واملسـتوطنني اإلرسائيليني ومعدالت انتشـار 

اجلرائـم التـي تنطوي عـىل العنف. 

ويشـري املواطنـون املقيمـون يف التجمعـات السـكانية القائمـة يف املنطقـة )ج( إىل مسـتوى أدنـى بكثري من الشـعور 
باألمـن )65%( باملقارنـة مـع التجمعات السـكانية التي ال تقـع ضمن هذه املنطقـة )78%( التي تعـزو األمهية هلذا 
االفـرتاض. فـام يقـرب من واحد مـن كل سـبعة مواطنني يف املنطقـة )ج( يقول بأنه ال يشـعر باألمـن عىل اإلطالق 
يف أثنـاء الليـل يف التجمـع السـكاين الـذي يقطـن فيـه، ويعرب واحـد من كل عـرشة مواطنني عـن األمر ذاتـه حيال 
شـعوره باألمـن خـالل النهـار. وحسـبام رأينا يف القسـم )1( أعـاله، يبدو أن هـذه النتيجـة تؤيد املعـدالت املتدنية 
التـي تشـهدها دولة فلسـطني عـىل صعيد اجلرائـم التي تنطـوي عىل العنـف والشـعور باألمن الـذي يضفيه وجود 

الرشطة. 

وليـس هنـاك مـن تباين ملموس حسـب فئة النـوع االجتامعي يف الشـعور باألمـن يف األحياء سـواء يف النهار أو يف 
الليـل، عـىل الرغم مـن أن الرجـال يميلون إىل الشـعور بقدر أكـرب من األمان من النسـاء. 
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الرسم البياين )49(

الرسم البياين )50(
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الرسم البياين )51(

الرسم البياين )52(

الرسم البياين )53(
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امللحق الثاين - من يعتقد بأن خدمات الرشطة شهدت أكرب قدر من التحسن عىل مدى السنوات 
الثالث املاضية؟ 

يشـري املسـح إىل تبايـن طفيف يف اآلراء حول هذه املسـألة حسـب الفئة العمريـة أو النوع االجتامعـي أو التجمعات 
اجلانـب.  اختالفـات ملحوظـة يف هـذا  املحافظـات  تشـهد  املقابـل،  املنطقـة )ج(. ويف  تقـع يف  التـي  السـكانية 
فاملواطنـون الذيـن يعيشـون يف حمافظـة طوبـاس يعتقـدون بـأن خدمـات الرشطة شـهدت أكـرب قدر من التحسـن 
خـالل السـنوات الثالثـة املاضيـة، حيـث بلغت هـذه النسـبة 64% بني سـكان هـذه املحافظـة. أما سـكان حمافظة 

أرحيـا واألغـوار )22%( فـريون أن تلـك اخلدمـات شـهدت أقـل قـدر من التحسـن خـالل الفرتة نفسـها. 

الرسم البياين )54(

ويـرى عـدد أكـرب بكثـري )52%( مـن املواطنـني املقيمـني يف التجمعـات السـكانية التي ال تقـع يف املنطقـة )ج( بأن 
حتسـنًا طـرأ عىل خدمـات الرشطة من أقراهنـم يف املناطق األخـرى، والذين ال يرى سـوى 43% منهـم أن خدمات 

حتسنًا.  شـهدت  الرشطة 

الرسم البياين )55(
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ويميـل عـدد أكـرب مـن املواطنـني الذيـن حيظـون بمسـتويات أعـىل مـن التعليـم إىل االعتقـاد بأن حتسـنًا طـرأ عىل 
اخلدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية عىل مـدى السـنوات الثـالث املاضيـة، باملقارنة مع 
املواطنـني الذيـن يقل مسـتواهم التعليمي، والذين ال ترى سـوى أقليـة منهم )45%( أن خدمات الرشطة شـهدت 

تغـرًيا إجيابًيا. 

الرسم البياين )56(

امللحق الثالث - من يشعر بأن خدمات الرشطة تستجيب الحتياجات املجتمع، أو ال تستجيب هلا؟ 
تسـود بعـض الفروقـات بـني املحافظـات بشـأن مـدى اسـتجابة اخلدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطـة املدنية 
الفلسـطينية الحتياجـات املجتمـع. فعـىل الرغـم مـن املنحـى اإلجيـايب الـذي ُتظهـره التقديـرات التـي خـرج هبـا 
املسـح، يفصـح املواطنـون من سـكان حمافظة سـلفيت عن أكثـر التوجهـات اإلجيابية جتاه هذه املسـألة، بينـام َيظهر 

أدنـى هـذه التوجهـات اإلجيابيـة يف حمافظـة اخلليل. 

الرسم البياين )57(
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امللحق الرابع - من لديه املعرفة عن خدمات الرشطة ومن ال يعرف عنها؟ 
هنـاك تفاوت بسـيط يف مسـتوى الوعـي باخلدمات التـي تقدمها مؤسسـة الرشطة املدنية الفلسـطينية حسـب الفئة 
العمريـة. ومـع ذلـك، يفـرز مـكان اإلقامـة والنـوع االجتامعي ومسـتوى التحصيـل العلمي أثـًرا كبـرًيا عىل وعي 

املواطـن هبـذه اخلدمات، حسـبام تبـني الرسـوم البيانية ذلك. 

ومـن امللـف للنظـر أن املواطـن الذي يقطـن يف حمافظة بيت حلـم أو املنطقـة )ج( يملك نفس املسـتوى مـن الوعي 
بخدمـات الرشطـة. كـام أن املواطنـني الذي يعيشـون يف حمافظـة قلقيليـة يملكون أعىل مسـتوى من الوعـي يف هذا 

املجال. 

الرسم البياين )58(

وتشـهد التجمعـات السـكانية الواقعة يف املنطقة )ج( قـدًرا أدنى بكثري مـن الوعي واملعرفة باخلدمـات التي تقدمها 
مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية من تلك التجمعـات الكائنة يف املناطـق األخرى، وهو ما يشـري إىل أن وصول 

الرشطـة إىل املنطقـة )ج( وحضورهـا وتأثريهـا فيها أقل مـن غريها من املناطـق إىل حد بعيد. 
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الرسم البياين )59(

ويكمـن التفـاوت األكـرب يف مسـتوى الوعـي بخدمـات الرشطـة بني الرجـال والنسـاء، حيـث تظهـر الفجوة بني 
اجلنسـني يف مسـتوى املعرفـة والوعـي يف مجيـع اخلدمـات. وتضيق هـذه الفجوة يف خدمـات محايـة األرسة وأنظمة 

املـرور، بينـام تتسـع يف اخلدمـات التي يقدمهـا ديوان املظـامل وحقوق اإلنسـان. 

الرسم البياين )60(
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كـام متتـد الفجـوة بـني اجلنسـني يف مسـتوى الوعـي لتشـمل املعرفـة بآليـات الشـكاوى وإجراءاهتـا، ممـا يشـري إىل 
النسـاء بعمومهـن يمتلكـن مسـتويات جـد متدنيـة من املعرفـة باإلجـراءات التـي تنفذها الرشطـة والطريقـة التي 

هبـا إخضـاع أفرادهـا للمسـاءلة عـن أعامهلم. 

الرسم البياين )61(

الرسم البياين )62(

وفضـاًل عـام تقدم، تبدي النسـاء اللوايت شـملهن املسـح قـدًرا أقل من الوعـي باحلالة العامة التي يشـهدها الفسـاد 
يف أوسـاط مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية. ويف الوقـت الـذي يتـواءم فيـه توزيـع الـردود مـع نفـس النمط 
الـذي يـرسي عىل الرجال، تسـجل النسـاء مسـتوى أعىل مـن انعدام املعرفـة، مما يشـري إىل أهنن يمتلكن قـدًرا أدنى 

بكثـري مـن املعلومـات أو التجـارب الشـخصية التي تتيح هلـن أن يصـدرن أحكامهن بنـاًء عليها. 
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الرسم البياين )63(

امللحق اخلامس - من يبدي الرضا عن خدمات الرشطة ومن ال يبديه؟ 
عـىل وجـه العمـوم، هنـاك تفاوت بسـيط يف مسـتويات الرضـا التـي يبدهيا املواطنـون عـن اخلدمات التـي تقدمها 
مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، وهـو ما يشـري إىل عدم وجود عالقـة طردية قويـة بني الوعي هبـذه اخلدمات 
ودرجـة الرضـا عنها. ومـع ذلك، تشـري البيانات إىل عدم وجـود عالقة ذات بـال بني الرضا عـن خدمات الرشطة 
والفئـة العمريـة أو مـا إذا كان املواطـن يعيـش أي املنطقة )ج( أم ال. ولكن مـكان اإلقامة يف حمافظة مـا يؤثر بالفعل 
عـىل مسـتوى الرضـا العام عـن اخلدمات التي تقدمهـا الرشطـة. فاملواطنون الذيـن يقطنون يف حمافظة سـلفيت هم 
أكثـر مـن يعـرّب عـن رضاهم عـن خدمات الرشطـة، بينام يبـدي املواطنـون الذيـن يسـكنون يف حمافظـة اخلليل أقل 

مسـتويات الرضا عن هـذه اخلدمات. 
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الرسم البياين )64(

وبصفـة عامـة، ترتاجـع مسـتويات الرضا الفعيل بـني املواطنني عـن جوانب حمددة مـن خدمات الرشطـة إىل %65 
)باملقارنـة مـع مـا نسـبته 76% مـن درجـة الرضا عـن اخلدمـات بعمومها(، وتنطـوي هذه النسـبة عـىل اختالفات 
ملموسـة بـني املحافظـات. فام تـزال حمافظتا سـلفيت وجنني تبديـان أعىل مسـتويات الرضا عن خدمـات الرشطة، 
بينـام تفضـح حمافظـة أرحيا واألغـوار عن مسـتويات أدنى بكثري من رضـا القاطنـني فيها عن تلـك اخلدمات - ويف 
الواقـع، حتتـل هـذه املحافظـة )أرحيـا واألغـوار( أدنى نسـبة يف رضا القاطنـني فيها عـن خدمات الرشطـة )%53( 
- باملقارنـة مـع مـا نسـبته 83% مـن الرضا العـام عن اخلدمـات املذكورة. ويشـري هذا األمـر إىل أنه عـىل الرغم من 
أن الرضـا عـن خدمـات الرشطة حيتل مسـتويات متقدمـة بصورة عامـة، يبدي املواطنـون الفلسـطينيون حتفظاهتم 
حـول جوانـب حمـددة من تلـك اخلدمات، بـام فيها رسعـة إجـراءات تقديمهـا واملعاملـة املتسـاوية واحلصول عىل 

اخلدمـة التي حيتـاج املواطنـون إليها بصـورة فعلية. 
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الرسم البياين )65(

وعنـد توزيـع معـدالت رضـا املواطنني عن اخلدمـات التي تقدمها مؤسسـة الرشطة حسـب املنطقـة )ج( واملناطق 
األخـرى، نـرى أن التجمعـات السـكانية يف كلتـا احلالتـني تبـدي مسـتويات متامثلـة مـن الرضـا العام عـن جممل 

اخلدمـات التـي يتلقوهنـا من مؤسسـة الرشطة. 
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الرسم البياين )66(

ومـع ذلـك، تـربز فجـوات معتـربة يف مسـتويات الرضـا العام عـن خدمـات الرشطة يف معـرض دراسـة اجلوانب 
املختلفـة التـي تنطـوي عليهـا هذه اخلدمـات، والتي يتأثـر هبا املواطنـون القاطنـون يف املنطقة )ج(. ومـن مجلة هذه 
اجلوانـب املسـافة التـي يتعني عىل هـؤالء املواطنـني اجتيازهـا للوصـول إىل مراكز الرشطـة، وتلقي املسـاعدة التي 
تواصلـوا مـع املركز بشـأهنا وقدرة الرشطـة عىل الوصول إىل بعـض املناطق. وتتمثـل أكرب الفجوات التي تشـهدها 
مسـتويات الرضـا العـام عـن خدمـات الرشطـة � والتـي تفرز آثـاًرا واضحة عـىل مجيـع اجلوانب التـي تؤلف تلك 
اخلدمـات � يف املسـافة الواقعـة بـني التجمـع السـكاين ومركـز الرشطـة نفسـه. ففـي هـذا السـياق، يعـرب أكثر من 
واحـد مـن كل مواطنـني )56%( مـن يقطنـون يف املنطقة )ج( عن اسـتيائهم من بعـد مراكز الرشطة عنهـم باملقارنة 

مـع ما نسـبته 34% مـن املواطنني املقيمـني يف املناطـق األخرى. 
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الرسم البياين )67(

وتـأيت الشـكاوى التـي يرفعها املواطنون بحـق أفراد الرشطـة يف مرتبة جد متدنيـة، حيث تقف نسـبتها عند %1.6 
يف أوسـاط املواطنـني املسـتطلعني بمجموعهـم. ومع ذلك، فمـن امللفت للنظـر أن نرى بعض االختالفـات املهمة 
يف الرضـا عـن إجـراءات تقديـم الشـكاوى يف أوسـاط بعـض الفئات، بـام فيها النـوع االجتامعـي والفئـة العمرية 
واملحافظـة، حسـبام تبني الرسـوم البيانيـة أدناه ذلك. ومن بـني املواطنني الذي قدموا الشـكاوى ضد فـرد من أفراد 
الرشطـة خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة، تبدي النسـاء قـدًرا أكـرب بكثري مـن الرضا عـن إجراءات الشـكاوى، 
وذلـك كـام هـو حال الفئـة العمرية مـن 31 عاًمـا إىل 40 عاًما. ويبـدي املواطنون الفلسـطينيون املقيمـون يف مدينة 
القـدس مسـتويات متقدمـة مـن الرضا عن إجراءات الشـكاوى أيًضـا. ويف املقابل، ال يعرّب سـوى عـدد ضئيل من 

املواطنـني مـن سـكان حمافظـة اخلليل عن رضاهـم عن هذه اإلجـراءات - حيـث تقل نسـتبهم عن %4. 
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الرسم البياين )68(

الرسم البياين )69(

الرسم البياين )70(

امللحق السادس - من هي أكثر الفئات التي تتواصل مع الرشطة، ومن أقلها تواصاًل معها؟ 
كلـام ارتقـى املسـتوى التعليمـي الـذي يملكـه املواطـن، ازداد تواصلـه مـع مؤسسـة الرشطـة املدنية الفلسـطينية. 
وتتـواءم هـذه النتيجـة يف جانـب كبـري منهـا مـع األبحاث األخـرى التـي تزخر هبـا األدبيـات املنشـورة يف الدول 

الغربيـة. ففـي هـذا املقـام، يفـوق الرجـال النسـاء يف تواصلهـم مع الرشطـة بأربعـة أضعـاف تقريًبا. 
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الرسم البياين )71(

الرسم البياين )72(

وتتفـاوت مسـتويات التواصـل مـع الرشطـة بـني املحافظـات، حيـث تتميـز حمافظـة سـلفيت بأعـىل مسـتوى يف 
تواصـل سـكاهنا مـع الرشطـة )30%(. ويف املقابـل، تشـهد حمافظة أرحيـا واألغوار أقل مسـتوى مـن التواصل بني 

سـكاهنا والرشطـة، حيـث تقل نسـبته عـن سـلفيت بثالثـة أضعاف. 
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الرسم البياين )73(

لقـد خضـع التواصـل بـني أجهـزة الرشطـة واملواطنـني ألبحـاث مسـتفيضة يف األدبيـات الغربية. وتكشـف هذه 
األبحـاث عـن مسـتوى هائـل مـن التفـاوت يف وتـرية أو معـدالت التواصـل مـع الرشطـة يف املـدن ويف البلـدان 
املعنيـة، حيـث ترتاوح النسـب املئوية التـي ترصد هذا اجلانـب من 19% )مسـح التواصل بني الرشطـة واجلمهور، 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، 2005( إىل 54% )مسـح اجلرائم يف بريطانيـا، اململكة املتحـدة، 1994(. ومن مجلة 
العوامـل التـي تفـرز تأثريهـا عىل مسـتوى التواصـل بني الرشطـة ومجهـور املواطنني معـدالت اجلرائـم، والوضع 
االجتامعـي واالقتصـادي، والنـوع االجتامعـي والفلسـفات واإلسـرتاتيجيات التـي ترتكـز عليهـا آليـات إنفـاذ 
القانـون. ففـي اململكـة املتحـدة، مثـاًل، ترتبـط املعـدالت العاليـة التـي يشـهدها التواصـل مـع الرشطـة )والذي 
يبـادر املواطنـون إىل إجرائه( بارتفاع مسـتوى الدخل ومسـتوى التحصيـل التعليمي. ويف املقابـل، يرتبط التواصل 
الـذي جيـري بنـاًء عـىل مبـادرة الرشطـة بالشـباب مـن ذوي الدخل املتـدين. ويعتـرب التواصـل الذي جتريـه أجهزة 
الرشطـة بنـاًء عـىل مبـادرة منها أكثر أنـواع التواصل شـيوًعا مع مجهـور املواطنني، حيـث تصل نسـبته إىل 60% من 
مجيـع أوجـه التواصـل التـي تتم مـع الرشطـة. ويف هذا السـياق، تقـع النتائـج التي خيلـص إليها هذا املسـح خارج 
نطـاق معـدالت وتـرية التواصل التـي تثبتها األبحـاث األخرى التـي أجريت حول هذه املسـألة، غري أهنـا تتقاطع 
يف جانـب منهـا مـع العوامـل التـي تؤثـر وتـرية التواصـل مـع الرشطـة يف بلـدان أخـرى، بام تشـمله من مسـتوى 
التحصيـل التعليمـي والنـوع االجتامعـي )حيث يزداد معـدل التواصل مـع الرشطة املدنية الفلسـطينية مـع ارتفاع 

مسـتوى التحصيـل التعليمـي، كـام تزيـد وترية اتصـال الرجـال بالرشطة عن النسـاء(. 
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امللحق السابع - من يتصل بالرشطة ومن ال يتصل هبا للحصول عىل خدماهتا يف حال الشعور 
باخلطر؟ 

ينظـر مجيـع املواطنـني الفلسـطينيني تقريًبـا، ويف مجيـع الفئـات التـي تشـمل الفئـة العمريـة والنـوع االجتامعـي 
واملسـتوى التعليمـي والسـكن يف التجمعـات السـكانية الواقعـة يف املنطقـة )ج(، إىل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة 
الفلسـطينية باعتبارهـا العنـوان الرشعي الـذي يقصدونه يف املسـائل املتصلة باألمن والسـالمة العامـة. ومع ذلك، 
تـربز بعـض الفروقـات يف هـذا اجلانـب حسـب املحافظـة، حيـث نـرى أن مجيع سـكان حمافظـة سـلفيت )%99( 
يرحـون بأهنـم سـيتصلون بالرشطة إذا ما شـعروا باخلطر، بينـام مل تزد هذه النسـبة عن 86% يف حمافظـة طولكرم. 

الرسم البياين )74(

ويـورد املواطنـون جمموعـة متعـددة مـن األسـباب التـي تقـف وراء إحجامهـم عـن االتصـال بالرشطـة يف حـال 
شـعورهم باخلطـر. وترتبـط بعض هـذه األسـباب بالنـوع االجتامعي، وبعضهـا باإلقامـة يف التجمعات السـكانية 
املنتـرشة يف املنطقـة )ج( حيـث ُتفـرض قيود مجة عـىل والية الرشطـة ونطاق عملهـا، وغريها بعوامـل حمددة ختص 

نفسـها.  املحافظة 

كـام تـربز اختالفـات مهمـة يف األسـباب التـي يسـوقها املواطنني بشـأن امتناعهـم عـن االتصال بالرشطة حسـب 
النـوع االجتامعـي، حيـث نجـد أن أوسـع فجـوة بـني اجلنسـني تتمحـور حـول اخلـوف مـن الوصمـة االجتامعية 
والضغـوط التـي متارسـها األرسة واملجتمـع عـىل املـرأة. وتـورد ما نسـبته 47% مـن النسـاء الضغط الذي متارسـه 
أرسهـن واملجتمـع عليهـن باعتبـاره سـبًبا حيـول بينهـن وبـني االتصـال بالرشطـة، وذلـك باملقارنة مـع 15% من 
الرجـال. وُيعتـرب اخلـوف مـن الوصمة االجتامعيـة بمثابة عامل بالنسـبة إىل ما نسـبته 41% من النسـاء، بينام ال تزيد 
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نسـبته عـن 12% بـني الرجـال. ويشـري هـذا األمـر إىل أن العوامـل الثقافيـة تضطلـع بدور ال ُيسـتهان بـه يف حتديد 
قـدرة النسـاء واسـتعدادهن للتواصـل مـع الرشطـة واالسـتفادة من اخلدمـات التـي تقدمهـا. فالطابـع الذكوري 
يغلـب عـىل املجتمـع الفلسـطيني وهييمـن عليه، حيـث تتدنى مسـتويات مشـاركة املـرأة يف احليز العام، بام يشـمل 
متثيلهـا عىل الصعيد السـيايس. ويربز هذا املسـتوى املتدين للمشـاركة العامـة إىل الواجهة يف املؤسسـات العامة، من 
قبيـل مؤسسـة الرشطـة املدنيـة الفلسـطينية، التـي يغلـب الذكور عـىل املـوارد البرشية العاملـة فيها - كـام هو حال 

مجيـع املؤسسـات العامة الفلسـطينية.  

الرسم البياين )75(

وتـورد أعـداد متزايـدة مـن املواطنـني الفلسـطينيني القاطنـني يف املنطقـة )ج( املشـاكل املتصلة بقـدرة الرشطة عىل 
الوصـول إىل جتمعاهتـم السـكانية وقدرهتم هم عـىل الوصـول إىل مراكز الرشطة وواليـة الرشطة نفسـها باعتبارها 
مـن مجلـة األسـباب التي حتملهـم عىل اإلحجام عـن التواصـل معها عىل نحـو يفوق سـكان التجمعات السـكانية 
يف املناطـق األخـرى. وتقف ثالثـة عوامـل وراء أكثر التباينات امللموسـة بني التجمعـات السـكانية يف املنطقة )ج( 
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ويف غريهـا مـن املناطـق. فالرشطـة ال متلك القـدرة عىل الوصـول إىل املنطقـة )ج( والتجمعـات السـكانية الواقعة 
خلـف اجلـدار العـازل - 89% مقابـل 40% )حيـث تنطـوي هـذه الفجـوة عـىل 49 نقطـة مئويـة(، ويقـع مركـز 
الرشطـة عـىل مسـافة بعيـدة عن التجمـع السـكاين املعنـي - 49% مقابـل 15% )حيث تبلـغ الفجوة هنـا 34 نقطة 
مئويـة(، وال حتظـى الرشطـة بالقـدرة عـىل اعتقال املشـتبه هبم ممن حيملـون اهلويـة اإلرسائيليـة - 68% باملقارنة مع 

39% )حيـث تصل الفجـوة إىل 29 نقطـة مئوية(. 

الرسم البياين )76(
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امللحق الثامن -  من هي أكثر الفئات التي تسعى إىل االستفادة من خدمات الرشطة؟ 
يسـعى الرجـال إىل احلصـول عـىل خدمـات الرشطة بصـورة تفوق النسـاء. وتبلـغ الفجـوة بني اجلنسـني مداها يف 
املخالفـات املروريـة - حيـث يتجـاوز الرجـال النسـاء الذيـن يسـتفيدون مـن هـذه اخلدمـة بثالثة أضعـاف - ثم 
تـأيت الشـجارات يف املرتبـة الثانيـة، حيـث تزيد الطلبـات التي يقدمهـا الرجال للحصـول عىل مسـاعدة الرشطة يف 
هـذا اجلانـب عـن الطلبات التـي تقدمها النسـاء بنحو الضعفـني. ويقـع كال الرجال والنسـاء يف مرتبة متسـاوية يف 

احلاجـة إىل اخلدمـات املتصلة بحـوادث الطرق. 

الرسم البياين )77(

وتـربز فروقـات مهمـة حسـب املحافظة مـن ناحيـة طبيعة أعىل ثـالث خدمات يشـيع طلبهـا بني املواطنـني بصفة 
عامـة. فاملواطنـون القاطنـون يف حمافظـة القـدس يطلبون أعىل نسـبة مـن اخلدمـات املتصلة بفض الشـجارات، كام 
متثـل هـذه املحافظـة أقل نسـبة يف حتريـر املخالفـات املروريـة. ويف املقابـل، يرتاجع الطلـب عىل اخلدمـات املرتبطة 
بفـض الشـجارات يف حمافظـة أرحيـا واألغوار، بينـام متثل املحافظة نفسـها أعىل نسـبة يف حتريـر املخالفـات املرورية 

وحـوادث الطرق. 
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الرسم البياين )78(

امللحق التاسع - من يثق يف أداء الرشطة ومن ال يثق فيه؟ 
هنـاك اختـالف طفيـف يف مسـتويات الثقة العامة يف سـبعة جوانب مـن أداء الرشطة حسـب الفئة العمريـة والنوع 
االجتامعـي والتحصيـل الـدرايس يف أوسـاط املواطنني القاطنني يف املنطقـة )ج( ويف غريها مـن املناطق. ومع ذلك، 
تسـود بعـض التباينـات املهمـة بـني املحافظـات يف هذا اجلانـب. فاملواطنـون الذين يعيشـون يف حمافظات سـلفيت 
يبـدون قـدًرا أكـرب مـن الثقـة يف تلـك اجلوانب مـن أداء الرشطـة، بينـام يعرب املواطنـون من سـكان حمافظـة اخلليل 

عـن أقل مسـتويات الثقـة فيها. 

الرسم البياين )79(



76

مسح التوجهات واالنطباعات العامة لدى أفراد اجلمهور جتاه أداء مؤسسة الشرطة املدنية الفلسطينية

وعـىل الرغـم مـن التسـاوي النسـبي الـذي تشـهده درجـات الثقـة يف أداء الرشطـة املدنية الفلسـطينية يف أوسـاط 
التجمعـات السـكانية الكائنـة يف املنطقة )ج( وغريها من املناطق، فـإن أعداًدا أقل من املواطنـني القاطنني يف املنطقة 
)ج( يشـعرون بأهنـم يتلقـون مـا يلزمهم مـن احلامية مـن التهديـدات اخلارجية، حيث يعـرب ما نسـبته 48.1% من 
املواطنـني القاطنـني يف هـذه املنطقـة عن ثقتهم يف هذا األمـر مقابل 55.4% مـن أقراهنم الذين يسـكنون يف املناطق 
األخـرى. وهـذا يشـري إىل أن احلامية التـي توفرها الرشطـة املدنية الفلسـطينية يف املنطقة )ج( ال ُتعترب كافية )بسـبب 
قلـة أعـداد أفـراد املنترشين فيهـا أو االفتقـار إىل االختصاص الفعـال فيها( للتعامل مـع التهديـدات اخلارجية التي 

يواجهوهنـا يف هـذه املنطقـة، التـي يتواجد املسـتوطنون وقوات اجليـش اإلرسائييل بأعداد كبـرية فيها.

الرسم البياين )80(
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