استطالع رأي حول:

رضا المواطنين عن خدمات
جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

شباط 2022

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -أمان

استطالع رأي حول:

رضا المواطنين عن خدمات
جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

2022

استطالع رأي حول :رضا المواطنين عن خدمات جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية
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األمــن بالشــكر الجزيــل لمركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات المســحية ،لتنفيذهــم اســتطالع الــرأي
العــام لقيــاس مــدى رضــا المواطنيــن عــن حوكمــة قطــاع األمــن فــي "الضفــة الغربيــة" ،ولفريــق التحليــل
فــي ائتــاف أمــان الــذي قــام باإلشــراف علــى االســتطالع وتحليــل البيانــات واســتخالص النتائــج منهــا.
جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
فــي حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي :االئتالف من أجــل النزاهة والمســاءلة (أمان).
 .2022رضــا المواطنيــن عــن خدمــات جهــاز الشــرطة الفلســطينية فــي الضفة الغربية ،رام الله  -فلســطين.
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◄ امللخص التنفيذي:
يف إطــار عمــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف املؤسســة األمنيــة ،مت
تكليــف مركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات املســحية ،لتنفيــذ اســتطالع للــرأي حــول رضــا املواطــن عــن ســلوك منتســبي
جهــاز الشــرطة وشــفافية أعمالهــم وآليــات مســاءلتهم ،بنــاء علــى تقدميهــم للخدمــات املكلفــن بهــا للمواطنــن يف الضفــة
الغربيــة .يهــدف االســتطالع بشــكل أساســي إلــى قيــاس مــدى درجــة الرضــا عــن النزاهــة واحلوكمــة واملســاءلة يف اخلدمــات
املقدمــة مــن قبــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية .مت إجنــاز العمــل امليدانــي خــال الفتــرة مــا بــن  22 – 12شــباط  ،2022ومت
إجــراء االســتطالع علــى عينــة حجمهــا  1858فــرداً ممــن تبــدأ أعمارهــم ب  18عامـاً فمــا فــوق ،موزعــة يف  124موقــع عمــل
(مناطــق عــد) مــن التجمعــات الســكانية ممثلــة للمــدن والقــرى والبلــدات واخمليمــات مــن كافــة احملافظــات ،وبهامــش خطــأ
أقــل مــن  %3 +ودرجــة ثقــة  ،%99حيــث أجريــت املقابــات وجهــا لوجــه ،ويف املنــازل مــن خــال اســتمارة إلكترونيــة صممــت
خصيصــا لهــذا الغــرض.

-

انطباعات املواطنني عن أداء الشرطة الفلسطينية
أظهــرت نتائــج االســتطالع الــرأي العــام عــن رضــا املواطنــن علــى اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف
الضفــة الغربيــة تراجعــا واضحــا يف انطباعــات املواطنــن الفلســطينيني وآرائهــم يف العــام  2022مقارنــة بنتائــج اســتطالعي
الــرأي العــام يف العامــن  2021و ،2020حيــث أعــرب  %60مــن املبحوثــن عــن رضاهــم عــن أداء الشــرطة الفلســطينية يف
مجــال تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن مقارنــة بـــ  %76يف اســتطالع .2020

%2
%38
%60

مؤشرات محور النزاهة
أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك تراجع ـاً واضح ـاً يف آراء املبحوثــن ملؤشــرات النزاهــة مــا بــن  2022وعامــي  2021و،2020
حيــث انخفضــت نســبة املؤيديــن حــول "التــزام املنتســبني جلهــاز الشــرطة الفلســطينية بالقانــون أثنــاء تقدميهــم اخلدمــات
للمواطنــن" بواقــع  16نقطــة مــا بــن عــام  2020وعــام  %77( 2022يف  %60 - 2020يف  .)2022كمــا انخفضــت نســبة
املؤيديــن مــن املبحوثــن ملــدى "التــزام العاملــن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف تعاملهــم مــع املواطنــن باالنضبــاط املهنــي
خــال تقــدمي اخلدمــات" مبقــدار  15نقطــة مــا بــن عامــن  2020و %70( 2022يف  %55 - 2020يف  .)2022وتراجعــت
نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن بخصــوص "عــدم مت ّيــز العاملــن يف جهــاز الشــرطة بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم
ويعاملونهــم باملســاواة" بســبع نقــاط مــا بــن عــام  2021و %46( 2022يف  %39 – 2021يف  .)2022لالطــاع علــى نتائــج
مؤشــرات محــور النزاهــة انظــر الشــكل التالــي:
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مقارنة نتائج مؤشرات النزاهة لألعوام 2022-2020

مؤشرات محور الشفافية
بينــت نتائــج االســتطالع أن هنالــك تراجعــا واضحــا يف آراء املبحوثــن بخصــوص جميــع مؤشــرات الشــفافية؛ فقــد أشــار
املؤشــر املتعلــق "باحلصــول أو الوصــول الــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة
الغربيــة بســهولة ويســر" الــى انخفــاض ملحــوظ يف نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن ،حيــث انخفــض مبقــدار  15نقطــة بــن 2022
و %64( 2020يف  %49 - 2020يف  .)2022وأشــارت النتائــج الــى انخفــاض نســبة التأييــد "للمؤشــر املتعلــق باملنافســة
يف التعينــات يف جهــاز الشــرطة وحتقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص واملؤشــر اخلــاص بإعالنــات مشــتريات الشــرطة الفلســطينية"
مبقــدار  8نقــاط مــا بــن  2022و 2020يف كليهمــا .لالطــاع علــى نتائــج مؤشــرات محــور الشــفافية انظــر الشــكل التالــي:
مقارنة نتائج مؤشرات الشفافية لألعوام 2022-2020
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مؤشرات محور املساءلة
أظهــرت النتائــج أن هنالــك تراجعـاً واضحـاً يف آراء املبحوثــن بخصــوص جميــع مؤشــرات املســاءلة مــا بــن أعــوام - 2020
 ،2022حيــث انخفضــت نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن ملؤشــر "محاســبة املنتســبني يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف حــال
ارتــكاب جرميــة فســاد" بـــ  24نقطــة ،حيــث انخفــض املؤشــر "مخالفــة القانــون والتعليمــات أثنــاء تأديــة مهامــه الوظيفيــة" بـــ 19
نقطــة ،وانخفــض بثمانيــة عشــر نقطــة مؤشــر "انتهــاك حــق مــن حقــوق املواطنــن" مــا بــن عــام  2020و .2022أمــا "فاعليــة
الرقابــة علــى جهــاز الشــرطة" ،فقــد انخفضــت نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن بشــكل مســتمر يف الســنوات الثالثــة مــن %65
يف عــام  2020إلــى  %59يف عــام  2021ووصلــت  %49يف عــام  .2022لالطــاع علــى نتائــج مؤشــرات محــور املســاءلة
انظــر الشــكل التالــي:
مقارنة نتائج مؤشرات املساءلة لألعوام 2022-2020

مواقف املواطنني وآرائهم بناء على جتربتهم مع جهاز الشرطة الفلسطينية
أظهــرت نتائــج االســتطالع للعــام  2022أن  %15مــن املبحوثــن كان لهــم أو ألحــد أفــراد أســرهم جتربــة يف احلصــول علــى
خدمــة أو خدمــات ،مــن اخلدمــات املقدمــة مــن الشــرطة الفلســطينية ،خــال الســنوات الثــاث املاضيــة ،وأشــار  %63ممــن
لديهــم جتربــة يف التعامــل مــع جهــاز الشــرطة عــن رضاهــم يف اتعامــل اجلهــاز معهــم ،إلــى جانــب رضاهــم عــن اخلدمــة أو
اخلدمــات التــي حصلــوا عليهــا ،حيــث ع ّبــر  %64عــن رضاهــم عــن اخلدمــة أو اخلدمــات التــي حصلــوا عليهــا .وأعــرب %70
ممــن لديهــم جتربــة عــن رضاهــم عــن احتــرام اجلهــاز لهــم خــال تلقــي اخلدمــة حســب نتائــج اســتطالع عــام  ،2022و%69
أشــاروا إلــى رضاهــم عــن احلصــول علــى اإلجابــة عــن االستفســارات التــي يطلبونهــا ،وقــال  %63أنهــم راضــون عــن كفــاءة
العاملــن ومهارتهــم خــال تلقــي اخلدمــات ،فيمــا أشــار  %62إلــى الرضــا عــن ســرعة تلقــي اخلدمــة.
أظهــرت نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي مت اجــراؤه يف العــام  2022تراجعــا واضحــا يف تقييــم املواطنــن ألداء جهــاز الشــرطة
(نســبة الرضــا) مقارنــة بنتائــج اســتطالع  2020مــا بــن خمــس نقــاط ،كمــا هــو احلــال يف الســؤال املتعلــق "بعــدم الســماح
يف تدخــل أي طــرف خارجــي أثنــاء تلقــي اخلدمــة" ( %63مقابــل  ،)68و 13عشــر نقطــة يف الســؤال املتعلــق بتعامــل اجلهــاز
باحتــرام خــال تلقــي اخلدمــة" ( %70مقابــل  .)%83للمزيــد انظــر الشــكل التالــي:
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◄ مقدمة:
يُعتبــر جهــاز الشــرطة يف دول العالــم الواجهــة الرئيســية للتعامــل مــع املواطنــن ،كمــا يُعتبــر أهــم األجهــزة األمنيــة املكلفــة بحماية
األمــن الداخلــي للمجتمــع وإنفــاذ القانــون ومكافحــة اجلرميــة بصفتــه مكلفــا بحكــم القانــون؛ فمنــذ ظهــرت الشــرطة بشــكلها
العــام البســيط مــع أول جتمعــات بشــرية ،كانــت مــن أجــل تنفيــذ القــرارات التــي تصــدر مــن حــكام تلــك التجمعــات ،حيــث تطـــــور
عملهــا إلــى أن وصلــت الشــكل الــذي عليهــا اآلن ،بحيــث أصبــح يشــمل دورهــا كافــة نواحــي احليــاة ســواء علــى مســتوى حفــظ
األمــن ( الصالحيــة اإلداريــة ) أو علــى مســتوى إنفــاذ القانــون وكـــــــــــشف اجلرميــة ( ســلطة الضبــط القضائــي ).
تعتمــد الشــرطة الفلســطينية يف عملهــا ومهــام علــى القانــون األساســي الفلســطيني ،وقانــون الشــرطة والقوانــن ذات
االختصــاص كإطــار مرجعــي لعملهــا التــي اعتبــرت الشــرطة اجلهــة احلكوميــة املكلفــة بحفــظ أمــن املواطــن واجملتمــع ،ومتــارس
عملهــا وفقــا للقانــون وباالحتــرام الكامــل للحقــوق واحلريــات وفقــا ألحــكام املــادة  84مــن القانــون األساســي ،باإلضافــة إلــى
ضمــان حمايــة االشــخاص واملمتلــكات ،وكــذا التحقيــق يف اجلرائــم والقبــض علــى اجلنــاة ،كمــا تــؤدي مهــام الشــرطة الروتينيــة
األخــرى كمراقبــة حركــة املــرور مثــا.
حول االستطالع:
يف إطــار عمــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف املؤسســة األمنيــة ،مت
تكليــف مركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات املســحية لتنفيــذ اســتطالع للــرأي حــول رضــا املواطــن عــن ســلوك منتســبي
جهــاز الشــرطة وشــفافية أعمالهــم وآليــات مســاءلتهم بنــاء علــى تقدميهــم للخدمــات املكلفــن بهــا للمواطنــن يف الضفــة الغربية.
هــدف االســتطالع بشــكل أساســي إلــى قيــاس مــدى درجــة الرضــا عــن النزاهــة واحلوكمــة واملســاءلة يف اخلدمــات املقدمــة
مــن قبــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية.
مت إجنــاز العمــل امليدانــي خــال الفتــرة مــا بــن  22 – 12شــباط  ،2022ومت إجــراء االســتطالع علــى عينــة حجمهــا 1858
فــرداً ممــن تبــدأ أعمارهــم بـــ  18عامـاً فمــا فــوق ،موزعــة يف  124موقــع عمــل (مناطــق عــد) مــن التجمعــات الســكانية ممثلــة
للمــدن والقــرى والبلــدات واخمليمــات مــن كافــة احملافظــات ،وبهامــش خطــأ أقــل مــن  %3+ودرجــة ثقــة  ،%99حيــث أجريــت
املقابــات وجهــا لوجــه ويف املنــازل باســتخدام األلــواح الذكيــة ( )Tabletsمــن خــال اســتمارة إلكترونيــة صممــت خصيصــا
لهــذا الغــرض.

-

منهجية البحث:
 .1االستمارة:

مت تصميــم االســتمارة بالتعــاون مــع االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة-أمان واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف
املؤسســة األمنيــة ،والتــي شــملت كافــة األســئلة التــي تغطــي أهــداف االســتطالع ،حيــث عقــدت لقــاءات عصــف ذهنــي مت مــن
خاللهــا تطويــر االســتمارة مبــا يتناســب مــع االســتطالع.
 .2اختيار العينة:

مت اختيــار العينــة باســتخدام العينــة العنقوديــة متعــدد املراحــل وفقــا لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن  2017الــذي نفــذه
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،ومت توزيــع العينــة علــى محافظــات الضفــة الغربيــة (العناقيــد) بحيــث تعكــس الــوزن
احلقيقــي لــكل منهــا ،ومــن ثــم اختيــار التجمعــات الســكانية لــكل محافظــة اعتمــادا علــى نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن
لهــذه التجمعــات ،ويف كل جتمــع مت اختيــار بلــوك (منطقــة عــد) بشــكل عشــوائي ليتــم العمــل فيهــا ،ومت اختيــار املنــازل يف هــذه
البلــوكات (مناطــق العــد) باســتخدام العينــة العشــوائية املنتظمــة .أمــا داخــل املنــزل فقــد مت اســتخدام اجلــدول املتخصــص يف
اختيــار العينــات  Kishالختيــار أفــراد العينــة.
 .3جمع البيانات:

عمــل يف إجــراء املقابــات باحثــون ميدانيــون ،ممــن لديهــم خبــرة طويلــة يف البحــوث امليدانيــة ،حيــث خضعــوا لورشــات عمــل
متخصصــة ناقشــت أهــداف االســتطالع ومنهجيــة العمــل واالســتمارة ،حيــث مت ذلــك بتعبئــة االســتمارة اخلاصــة باالســتطالع
مــن خــال اســتخدام أســلوب املقابــات الشــخصية وجهــا لوجــه مــع أفــراد العينــة ،ويف املنــازل ،باإلضافة الســتخدام االســتمارة
اإللكترونيــة مــن خــال األلــواح الذكيــة.
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االستمارة:
مت تصميــم االســتمارة ووضــع األســئلة املقترحــة بالتعــاون مــع املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد ومؤسســة أمــان ،بحيــث
تغطــي كافــة اجلوانــب التــي صمــم االســتطالع مــن أجلهــا مبــا فيهــا املتغيــرات الدميغرافيــة (كالعمــر ،اجلنــس ،مــكان الســكن،
التعليــم ،العمــل ،مســتوى الدخــل) ،ومــن ثــم مت برمجتهــا إلكترونيــا علــى أجهــزة التابلــت الســتخدامها كأداة متقدمــة يف عمليــة
جمــع البيانــات والتدقيــق واإلدخــال الفــوري.
االختبار القبلي لالستمارة:

مت إجــراء اختبــار قبلــي علــى االســتمارة علــى عينــة حجمهــا  30للتأكــد مــن صالحيتهــا واســتيعاب املبحوثــن وفهمهــم لطبيعــة
األســئلة واخليــارات املطروحــة ،ممــا ســاعد يف إجــراء أي تعديــات عليهــا قبــل اعتمادهــا بالشــكل النهائــي.
تدريب الباحثني:

لغــرض االســتطالع ،قــام املركــز بعقــد ورشــتي عمــل تدريبيــة متخصصــة للباحثــن امليدانيــن أحاطــت بكافــة جوانبــه مــن
تفاصيــل املنهجيــة والعينــة وأســئلة االســتمارة واملقابــات والتعامــل مــع االســتمارة اإلليكترونيــة احململــة علــى األجهــزة الذكيــة
(التابلــت).
الرقابة واملتابعة:

هناك نوعان من الرقابة اتبعها املركز أثناء تنفيذ االستطالع متثلت فيما يلي:
 )1الرقابــة امليدانيــة :عمــل فريــق العمــل البحثــي امليدانــي حتــت إشــراف ومتابعــة مــن قبــل إدارة املركــز ،حيــث مت القيــام
بزيــارات ميدانيــة ملواقــع البحــث ،للتأكــد مــن ســير العمــل وإجــراء املقابــات بطريقــة ســليمة وبعيــدة عــن أي مشــاكل ،بحيــث
يقوم فريق البحث بقدمي تقرير يومي حول ذلك.
 )2الرقابة املكتبية ،ومتثلت فيما يلي:
أ -االتصــاالت الهاتفيــة :قــام املركــز بإجــراء اتصــاالت عشــوائية مــع بعــض أفــراد مــن العينــة للتأكــد مــن صالحيــة العمــل
ومن صالحية املقابالت.
ب -العمــل املكتبــي :فحــص االســتمارات احململــة إلكترونيــا بشــكل يومــي وحلظــي والتأكــد مــن اإلجابــات واالنتقــاالت بــن
األســئلة ،والتأكــد مــن صالحيــة االســتمارات .باإلضافــة للتأكــد مــن عمــل الباحثــن يف مواقعهــم احملــددة يف العينــة مــن
خــال التطبيــق احملمــل علــى أجهــزة التابلــت.ج) برنامــج اإلدخــال :مت تصميــم برنامــج إلدخــال البيانــات مــن خــال
برنامج  CSProضمن ضوابط ومحددات معينة يكون قادرا على اكتشاف أية إشكاليات.
ج -برنامــج اإلدخــال :يتــم إدخــال البيانــات فــورا وأثنــاء إجــراء املقابــات مــن خــال التطبيــق املوجــود لالســتمارة علــى
التابلت ،ضمن ضوابط ومحددات معينة يكون قادرا على اكتشاف أية إشكاليات.
د -تنظيــف البيانــات :مــن خــال عمليــة حتليــل يومــي للبيانــات املنجــزة ،ومالحظــة ســير العمــل أول بــأول ومالحظــة أيــة
أخطاء ميكن أن تكون وقعت خالل العمل.
إدخال وحتليل البيانات:

مت إدخــال البيانــات مــن خــال برنامــج متخصــص  CSProومــن ثــم حتويلهــا إلــى برنامــج  SPSSلتحليلهــا بعــد إجــراء
املراجعــة واملعاجلــة الكاملــة لهــا.
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◄ نتائج االستطالع
املعرفة باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية:
أظهــرت نتائــج االســتطالع أن غالبيــة املواطنــن لديهــم معرفــة بــأن الشــرطة الفلســطينية تقــدم اخلدمــات املتعلقــة بالســير
كاخملالفــات ومتابعــة حــوادث الطــرق ومالحقــة املركبــات غيــر القانونيــة ،واخلدمــات األقــل معرفــة لديهــم تتعلــق بحمايــة البيئــة
وتأمــن املناطــق الســياحية والســياح ومكافحــة التنقيــب عــن اآلثــار .ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي
أدنــاه:
املعرفة باخلدمات التي يقدمها جهاز الشرطة الفلسطينية
نعم

ال

حترير مخالفة/مخالفات سير

%92.9

%7.1

متابعة عن حوادث الطرق

%88.3

%11.7

مالحقة مركبة/مركبات غير قانونية

%87.3

%12.7

التعامل مع مفقودات

%84.8

%15.2

التدخل عند وقوع االعتداءات

%84.7

%15.3

التدخل عند وجود طفل مجهول النسب

%84.3

%15.7

مكافحة اخملدرات

%82.1

%17.9

التدخل عند محاولة االنتحار

%80.8

%19.2

حماية األسرة

%80.5

%19.5

احلفاظ على األمن لألفراد واملؤسسات

%78.5

%21.5

التعامل مع أجسام مشبوهة

%76.9

%23.1

مكافحة التنقيب عن اآلثار

%74.3

%25.7

تأمني املناطق السياحية والسياح

%72.4

%27.6

حماية البيئة

%65.3

%34.7
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التعامل والتجربة مع الشرطة الفلسطينية
أظهــرت النتائــج أن  %15مــن املبحوثــن كان لهــم أو ألحــد أفــراد أســرهم جتربــة يف احلصــول خدمــة أو خدمــات مــن
اخلدمــات املقدمــة مــن الشــرطة الفلســطينية خــال الثــاث ســنوات املاضيــة.
أشــارت النتائــج إلــى أن  %67ممــن لهــم جتربــة إلــى أنــه مت احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــة بســهولة ويســر ،كمــا
أشــار  %78منهــم أنــه كان لديهــم معرفــة مســبقة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة ،و  %75ممــن تلقــوا اخلدمــة كان لديهــم
معرفــة بطريقــة احلصــول علــى اخلدمــة .للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
التعامل والتجربة مع الشرطة الفلسطينية
مت احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمة التي تلقيتموها بسهولة ويسر

نعم

ال

%66.9

%33.1

كان لديكم معرفة مسبقة باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية

%77.7

%22.3

كان لديكم معرفة بطريقة احلصول على أية خدمة حتتاجونها من الشرطة الفلسطينية

%74.8

%25.2

وسائل املعرفة عن اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية:

ســئل مــن كان لهــم جتربــة ومعرفــة مســبقة باخلدمــات املقدمــة لهــم ،وحصلــوا عليهــا عــن الوســيلة التــي عرفــوا مــن خاللهــا
عــن هــذه اخلدمــات ،حيــث أشــار  %74منهــم بأنهــم عرفــوا عنهــا مــن خــال األهــل واألصدقــاء بالدرجــة األولــى ،واإلعــام
املرئــي ووســائل التواصــل االجتماعــي بالدرجــة الثانيــة ( %36لــكل منهــا) ،للمزيــد انظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:
وسائل املعرفة عن اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية (أكثر من جهة)
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الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات:

مت طــرح مجموعــة مــن األســئلة ملــن لهــم جتربــة وتلقــوا خدمــات مــن الشــرطة الفلســطينية عــن أدائهــم يف بعــض األمــور ،حيــث
أشــار  %70إلــى رضاهــم عــن احتــرام اجلهــاز لهــم خــال تلقــي اخلدمــة ،و %69أعربــوا عــن رضاهــم عــن احلصــول علــى
اإلجابــة عــن االستفســارات التــي يطلبونهــا ،كذلــك فــإن  %63أعربــوا عــن رضاهــم عــن كفــاءة ومهــارة العاملــن خــال تلقــي
اخلدمــات ،والنســبة نفســها ( )%63أعربــت عــن الرضــا عــن عــدم الســماح يف تدخــل أي طــرف خارجــي أثنــاء تلقــي اخلدمــة،
فيمــا أعــرب  %62عــن الرضــا عــن الســرعة يف تلقــي اخلدمــة .للمزيــد انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات
رضا

عدم رضا

ال رأي/ال أعرف

تعامل اجلهاز باحترام خالل تلقي اخلدمة

%70.1

%29.1

%0.8

اإلجابة على استفساراتكم

%68.7

%30.9

%0.4

كفاءة العاملني ومهارتهم يف اجلهاز خالل تلقي اخلدمة

%63.3

%35.6

%1.1

عدم السماح يف تدخل أي طرف خارجي أثناء تلقي اخلدمة

%62.9

%32.7

%4.4

السرعة يف تلقي اخلدمة

%61.5

%37.8

%0.7

الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات
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ومبقارنــة الرضــا عــن أداء الشــرطة يف بعــض اجلوانــب ،يتضــح أن هنــاك تراجعــا واضحــا يف نســب الرضا يف هذا االســتطالع،
مقارنــة باســتطالع  .2020للمزيــد انظــر اجلدول أدناه:
الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات حسب السنوات
2020

2022

تعامل اجلهاز باحترام خالل تلقي اخلدمة

%82.9

%70.1

اإلجابة على استفساراتكم

%80.0

%68.7

كفاءة العاملني ومهارتهم يف اجلهاز خالل تلقي اخلدمة

%74.2

%63.3

عدم السماح يف تدخل أي طرف خارجي أثناء تلقي اخلدمة

%68.4

%62.9

السرعة يف تلقي اخلدمة

%71.3

%61.5

مدى رضا املواطنني عن اخلدمة التي حصلوا عليها:

أشــار  %64مــن الذيــن تلقــوا خدمــة أو خدمــات مــن الشــرطة عــن رضاهــم عــن هــذه اخلدمــة أو اخلدمــات التــي حصلــوا
عليهــا ،فيمــا أشــار  %35إلــى عــدم الرضــا .للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
الرضا عن اخلدمة املقدمة ملن حصلوا عليها
النسبة
راض جدا

%6.5

راض

%57.6

غير راض

%23.4

غير راض باملرة

%11.9

ال رأي/ال أعرف

%0.7

ومبقارنــة نتائــج مــدى الرضــا عــن اخلدمــة التــي حصلــوا عليهــا بالنهايــة يف هــذا االســتطالع باســتطالع  ،2020يتضــح أن
هنــاك راجعــا واضحــا يف ذلــك ،حيــث انخفضــت نســبة الرضــا إلــى  %64خــال عــام  2022بعــد أن كانــت  .%72للمزيــد
انظــر اجلــدول أدنــاه:
الرضا عن اخلدمة املقدمة ملن حصلوا عليها حسب السنوات
2020

2022

رضا

%72

%64

عدم رضا
ال رأي/ال أعرف

%25
%3

%35
%1
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مدى رضا املواطنني عن تعامل جهاز الشرطة يف احلصول على اخلدمات:

أعــرب  %63مــن املواطنــن عــن رضاهــم عــن تعامــل جهــاز الشــرطة معهــم خــال احلصــول علــى اخلدمــة ،فيمــا أعــرب %35
عــن عــدم رضاهــم .للمزيــد أنظــر اجلــدول أدنــاه:
تقييم رضا املواطنني عن تعامل جهاز الشرطة يف احلصول على اخلدمات
النسبة
راض جدا

%7.9

راض

%55.4

غير راض

%27.7

غير راض باملرة

%7.2

ال رأي/ال أعرف

%1.8

ملاذا الرضا أو عدم الرضا عن تعامل جهاز الشرطة يف احلصول على اخلدمات؟

مت طــرح ســؤل مفتــوح حــول أســباب الرضــا أو عــدم الرضــا عــن تعامــل جهــاز الشــرطة مــع مــن لهــم جتربــة باحلصــول علــى
اخلدمــات ،حيــث تركــزت أســباب الرضــا حــول :ســهولة اإلجــراءات ،والســرعة يف تلقــي اخلدمــة ،واالحتــرام يف التعامــل
واحتــرام القوانــن.
أمــا بخصــوص األســباب املتعلقــة بعــدم الرضــا ،نظــرا لصغــر حجــم العينــة ،فقــد لوحــظ ملــن لهــم جتربــة تشــتت يف اإلجابــات،
ممــا يصعــب حصرهــا ،ولكــن ميكــن حصرهــا باالســتغالل الوظيفــي والتدخــات اخلارجيــة باإلضافــة لعــدم املســاواة بــن
املواطنــن.
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االنطباعات العامة للمواطنني عن سلوك منتسبي جهاز الشرطة وشفافية أعمالهم وآليات مساءلتهم

 .1محور النزاهة:
يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة قيــاس انطباعــات املبحوثــن حــول بعــض مؤشــرات قيــم (معاييــر) النزاهــة لــدى العاملــن يف
جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ،مثــل :التــزام املنتســبني جلهــاز الشــرطة الفلســطينية بالقانــون اثنــاء تقدميهــم
اخلدمــات للمواطنــن ،والتزامهــم باالنضبــاط املهنــي يف تعاملهــم مــع املواطنــن خــال تقــدمي اخلدمــات ،ورفضهــم اســتغالل
نفوذهــم ومناصبهــم لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية ،وعــدم متييزهــم بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم واملســاواة يف
معاملتهــم  ،ورفضهــم قبــول هدايــا مقابــل تقــدمي اخلدمــات ،ورفضهــم اســتخدام املركبــات األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة
والشــخصية ،ورفضهــم قبــول الواســطة واحملســوبية يف تقــدمي اخلدمــات.
هنــاك بعــض املؤشــرات مت طرحهــا مــن خــال فقــرات محــددة ،حيــث مت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات (الفقــرات)
املوجهــة للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت الرباعــي.1( ،اوافــق بشــدة.2 ،اوافــق.3 ،ال أوافــق.4 ،ال أوافــق بشــدة) .ولغايــة التحليــل
للبيانــات بشــكل وصفــي مت دمــج النتائــج بخياريــن  .1موافقــة (موافق+موافــق بشــدة) .2 ،عــدم موافقــة (غيــر موافق+غيــر
موافــق بشــدة).
 1.1مؤشرات النزاهة:
 1.1.1التزام العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية بالقانون:

أعــرب  %62مــن املبحوثــن عــن موافقتهــم علــى أن العاملــن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية ملتزمــون بالقانــون أثنــاء تقدميهــم
اخلدمــات للمواطنــن ،و %34أعربــوا عــن عــدم موافقهم.
 1.1.2التزام العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية باالنضباط املهني خالل تقدمي اخلدمات:

رأى  %55مــن املبحوثــن إلــى أن العاملــن يف جهــاز الشــرطة ملتزمــون باالنضبــاط املهنــي خــال تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن،
مقابــل  %39لــم يوافقــوا علــى ذلــك.
 1.1.3عدم التمييز بني املواطنني يف تقدمي اخلدمات للمواطنني واملساواة يف معاملتهم:

فيمــا يتعلــق بعبــارة "العاملــون يف جهــاز الشــرطة ال مييــزون بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم ويعاملونهــم باملســاواة"،
أشــار  %39أنهــم مــع املوافقــة عليهــا مقابــل  %55مــع عــدم املوافقــة.
 1.1.4رفض استغالل النفوذ واملناصب لتحقيق مصالح شخصية:

تظهــر النتائــج أن  %39مــن املبحوثــن موافقــون علــى عبــارة "املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتغالل
نفوذهــم ومناصبهــم لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية" ،مقابــل  %53مــع عــدم املوافقــة.
 1.1.5رفض قبول الهدايا مقابل تقدمي اخلدمات:

أمــا بخصــوص عبــارة "املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا مقابــل تقــدمي اخلدمــات" ،وافــق عليهــا
 %37مقابــل  %49مــع عــدم املوافقــة.
 1.1.6رفض استخدام املركبات األمنية لألغراض اخلاصة والشخصية:

فيمــا يتعلــق بعبــارة "املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام املركبــات األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة
والشــخصية" وافــق عليهــا  %36مقابــل  %53لــم يوافقــوا عليهــا.
 1.1.7رفض قبول الواسطة واحملسوبية يف تقدمي اخلدمات:

وافــق  %32فقــط علــى عبــارة "املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول الواســطة واحملســوبية يف تقــدمي
اخلدمــات" ،فيمــا لــم يوافــق علهــا .%62
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ملزيد من التفاصيل حول نتائج مؤشرات النزاهة انظر اجلدول والشكل البياني أدناه:
جدول رقم ( :)1-1نتائج مؤشرات النزاهة
موافقة

عدم
موافقة

ال رأي/ال أعرف

اجملموع

بشــكل عــام ،يلتــزم املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية بالقانون
أثنــاء تقدميهــم اخلدمــات للمواطنني

%61.5

%34.0

%4.5

%100.0

يلتــزم العاملــون يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف تعاملهــم مــع
املواطنــن باالنضبــاط املهنــي خــال تقــدمي اخلدمــات

%55.4

%39.3

%5.3

%100.0

العاملــون يف جهــاز الشــرطة ال مييــزون بــن املواطنــن يف تقــدمي
اخلدمــات لهــم ويعاملونهــم مبســاواة

%39.3

%54.6

%6.1

%100.0

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتغالل نفوذهــم
ومناصبهــم لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية

%39.2

%53.2

%7.5

%100.0

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا
مقابــل تقــدمي اخلدمــات

%36.8

%48.7

%14.5

%100.0

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام
املركبــات األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة والشــخصية

%36.0

%53.1

%10.9

%100.0

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول الواســطة
واحملســوبية يف تقــدمي اخلدمــات

%31.9

%61.6

%6.5

%100.0

شكل رقم ( :)1-1نتائج مؤشرات النزاهة
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استطالع رأي حول :رضا المواطنين عن خدمات جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

 1.2حتليل مؤشرات النزاهة حسب متغيرات مختارة
 1.2.1حسب احملافظات:

تظهــر النتائــج أن محافظــات جنــوب الضفــة أكثــر موافقــة علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة مــع محافظــات شــمال الضفــة ووســطها .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احملافظات

 1.2.2حسب نوع التجمع:

يتضــح مــن النتائــج أن ســكان اخمليمــات هــم األقــل موافقــة علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بســكان املــدن والقــرى والبلــدات .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب نوع التجمع
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استطالع رأي حول :رضا المواطنين عن خدمات جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

 1.2.3حسب اجلنس:

تظهــر النتائــج أنــه ال توجــد فــروق جوهريــة وذات داللــة بخصــوص املوافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي اخلدمــات
مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية علــى مســتوى اجلنــس .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب اجلنس

 1.2.4حسب العمر

بخصــوص العمــر ،يتضــح أن كبــار الســن (فــوق  40عامــا) هــم األقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي
اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية مقارنــة بالفئــة (أقــل مــن  40عامــا) .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب العمر
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 1.2.5حسب احلالة العملية:

أمــا بخصــوص احلالــة العمليــة ،تظهــر النتائــج أن غيــر العاملــن هــم األقــل موافقــة علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف
تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالفئــة بغيــر العاملــن .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احلالة العملية

 1.2.6حسب احلالة العملية:

فيمــا يتعلــق بقطــاع العمــل ،يتبــن مــن النتائــج أن العاملــن بالقطــاع األهلــي وغيــر احلكومــي والقطــاع اخلــاص أقــل موافقــة
علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالقطــاع العــام (احلكومــي).
للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية احلالة العملية
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 1.2.7حسب املستوى الوظيفي:

تظهــر النتائــج أنــه ال توجــد فروقــات جوهريــة وذات داللــة فيمــا يتعلــق باملوافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالنزاهــة يف تقــدمي
اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :حتليل مؤشرات النزاهة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب املستوى الوظيفي

 1.3مقارنة نتائج مؤشرات النزاهة لألعوام 2022-2020

مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع باســتطالعات األعــوام الســابقة ،يتضــح أن هنــاك تراجعــا واضحــا بنســب املوافقــة علــى كافــة
البنــود املتعلقــة مبؤشــرات النزاهــة .للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
نتائج مؤشرات النزاهة لألعوام ( 2022-2020نسبة املوافقني على البنود)
بشكل عام ،يلتزم املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية بالقانون اثناء
تقدميهم اخلدمات للمواطنني

2020

2021

2022

%77.4

%73.4

%61.5

يلتزم العاملون يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف تعاملهم مع املواطنني
باالنضباط املهني خالل تقدمي اخلدمات

%70.3

%67.8

%55.4

املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون استغالل نفوذهم
ومناصبهم لتحقيق مصاحلهم الشخصية

%46.2

%42.3

%39.2

العاملون يف جهاز الشرطة ال مييزون بني املواطنني يف تقدمي
اخلدمات لهم ويعاملونهم باملساواة

%45.1

%46.0

%39.3

املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون قبول هدايا مقابل
تقدمي اخلدمات

%44.6

%40.5

%36.8

املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون استخدام املركبات
األمنية ألغراضهم اخلاصة والشخصية

%42.7

%41.2

%36.0

املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون قبول الواسطة
واحملسوبية يف تقدمي اخلدمات

%35.3

%34.4

%31.9
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 .2محور الشفافية:
يتنــاول هــذا اجلــزء مــن االســتطالع قيــاس مــدى موافقــة املواطنــن علــى بعــض البنــود املتعلقــة بالشــفافية ،مثــل :لديــك معرفــة
بطريقــة احلصــول علــى أي خدمــة حتتاجهــا مــن الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ،يتــم احلصــول أو الوصــول إلــى
املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة بســهولة ويســر ،التعيينــات يف جهــاز
الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة يتــم باملنافســة بــن املتقدمــن للوظيفــة وحتقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،مشــتريات
الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال اعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص ،باإلضافــة إلــى التعــرف علــى آرائهــم حــول بعــض
املؤشــرات املتعلقــة بهــذا احملــور.
هنــاك بعــض املؤشــرات مت طرحهــا مــن خــال فقــرات محــددة ،حيــث مت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات (الفقــرات)
املوجهــة للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت الرباعــي.1( ،اوافــق بشــدة.2 ،اوافــق.3 ،ال أوافــق.4 ،ال أوافــق بشــدة) .ولغايــة التحليــل
للبيانــات بشــكل وصفــي مت دمــج النتائــج بخياريــن  .1موافقــة (موافق+موافــق بشــدة) .2 ،عــدم موافقــة (غيــر موافق+غيــر
موافــق بشــدة).
 2.1مؤشرات الشفافية:
 2.1.1املعرفة بطريقة احلصول على اخلدمات املقدمة من الشرطة:

تظهــر النتائــج أن  %57صرحــوا بــأن لديهــم معرفــة بطريقــة احلصــول علــى أي خدمــة يحتاجونهــا مــن الشــرطة الفلســطينية،
يف حــن أن  %37ليــس لديهــم معرفــة.
 2.1.2سهولة احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمات:

تشــير النتائــج إلــى أن  %49قالــوا بــأن احلصــول أو الوصــول الــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة
الفلســطينية يتــم بســهولة ويســر ،يف حــن أن  %45لــم يوافقــوا علــى ذلــك.
 2.1.3التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية:

صــرح  %38مــن املبحوثــن إلــى أن التعيينــات يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة تتــم باملنافســة بــن املتقدمــن
للوظيفــة وحتقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،مقابــل  %55لــم يوافقــوا علــى ذلــك.
 2.1.4مشتريات جهاز الشرطة الفلسطينية:

صــرح  %28مــن املبحوثــن موافقتهــم علــى أن مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز ،يف حــن
أبــدى  %25عــدم موافقتهــم ،وصــرح  %38بأنهــم ال يعرفــون عــن ذلــك.
جدول رقم ( :)2-1نتائج مؤشرات الشفافية
موافقة

عدم موافقة ال رأي/ال أعرف

 )1لديك معرفة بطريقة احلصول على أي خدمة حتتاجها من الشرطة
الفلسطينية يف الضفة الغربية

%57.2

%36.9

%5.9

 )2يتم احلصول أو الوصول إلى املعلومات املتعلقة باخلدمات التي تقدمها الشرطة
الفلسطينية يف الضفة الغربية بسهولة ويسر

%49.3

%44.6

%6.1

 )3التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية يتم باملنافسة بني
املتقدمني للوظيفة وحتقق مبدأ تكافؤ الفرص

%38.1

%54.8

%7.2

 )4مشتريات الشرطة الفلسطينية تتم من خالل إعالنات للجهاز بهذا اخلصوص

%27.5

%37.8

%34.7
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شكل رقم ( :)2-1نتائج مؤشرات الشفافية

 2.2حتليل مؤشرات الشفافية حسب متغيرات مختارة
 2.2.1حسب احملافظات:

تظهــر النتائــج أن محافظــات اجلنــوب هــي األقــل موافقــة علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية مقارنــة مبحافظــات شــمال الضفــة ووســطها ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر
«مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص» لــدى اجلميــع .للمزيــد انظــر الرســم
التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احملافظات
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 2.2.2حسب نوع التجمع:

يتبــن مــن النتائــج أن ســكان اخمليمــات هــم األقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بســكان القــرى والبلــدات ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر "مشــتريات
الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص" لــدى اجلميــع .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب نوع التجمع

 2.2.3حسب اجلنس:

يتبــن مــن النتائــج أنــه ال توجــد فروقــات واضحــة وذات داللــة فيمــا يتعلــق باملوافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف
تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر "مشــتريات الشــرطة
الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص" .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب اجلنس
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 2.2.4حسب العمر

يتضــح مــن النتائــج أنــه الفئــة العمريــة (فــوق  40عامــا) أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات مــن
قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالفئــة العمريــة (أقــل مــن  40عامــا) ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر
«مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص» .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب العمر

 2.2.5حسب احلالة العملية:

يتضــح مــن النتائــج أن الذيــن ال يعملــون أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة
الفلســطينية ،مقارنــة بالذيــن يعملــون ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر «مشــتريات الشــرطة الفلســطينية
تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص» .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احلالة العملية
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 2.2.6حسب قطاع العمل:

يتضــح مــن النتائــج أن العاملــن بالقطاعــن اخلــاص واألهلــي أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمات
مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالعاملــن بالقطــاع العــام ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر
"مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص" .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب قطاع العمل

 2.2.7حسب املستوى الوظيفي:

تظهــر النتائــج أن العاملــن مــن الفئــات العاديــة والدنيــا أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة بالشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات مــن
قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالفئــة العليــا ،مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون مبؤشــر "مشــتريات الشــرطة
الفلســطينية تتــم مــن خــال إعالنــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص" .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات الشفافية يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب املستوى الوظيفي
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 2.3مقارنة نتائج مؤشرات الشفافية لألعوام 2022-2020
مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع باســتطالعات األعــوام الســابقة ،يتضــح أن هنــاك تراجعــا واضحــا بنســب املوافقــة علــى كافــة
البنــود املتعلقــة بالشــفافية .للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
نتائج مؤشرات الشفافية لألعوام ( 2022-2020نسبة املوافقني على البنود)
2020

2021

2022

لديك معرفة بطريقة احلصول على أي خدمة حتتاجها من الشرطة
الفلسطينية يف الضفة الغربية

%65.5

%62.6

%57.2

يتم احلصول او الوصول الى املعلومات املتعلقة باخلدمات التي تقدمها
الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بسهولة ويسر

%64.2

%55.1

%49.3

التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية يتم باملنافسة بني
املتقدمني للوظيفة وحتقق مبدأ تكافؤ الفرص

%45.6

%32.9

%38.1

مشتريات الشرطة الفلسطينية تتم من خالل إعالنات للجهاز بهذا اخلصوص

%35.9

%30.3

%27.5

 2.4رواتب منتسبي جهاز الشرطة
تشــير النتائــج إلــى أن  %27مــن املبحوثــن لديهــم اطــاع علــى رواتــب منتســبي الشــرطة مقابــل  %73ليــس لديهــم اطــاع.
وعنــد ســؤال مــن لديهــم اطــاع علــى الرواتــب عــن رؤيتهــم لهــا ،أشــار  %6فقــط مــن املبحوثــن بأنهــا عاليــة ،يف حــن أن %46
أشــاروا إلــى أنهــا منخفضــة ،وقــال  %47بأنهــا مقبولــة .للمزيــد انظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:
شكل رقم ( :)2-4رواتب منتسبي جهاز الشرطة
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 2.5االطالع على حجم املوازنة السنوي جلهاز الشرطة:

أشــار  %6فقــط مــن املبحوثــن بــأن لديهــم اطــاع علــى حجــم املوازنــة الســنوي جلهــاز الشــرطة ومعروفــة لديهــم ،وعنــد ســؤال
هــؤالء عــن كفايــة املوازنــة ،أشــار  %16بأنهــا غيــر كافيــة ،يف حــن أن  %61أشــاروا إلــى أنهــا كافيــة أو كافيــة إلــى حــد مــا.
للمزيــد انظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:
شكل رقم ( :)2-5االطالع على حجم املوازنة السنوي جلهاز الشرطة

 .3محور املساءلة:
يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة قيــاس رأي املبحوثــن حــول مؤشــرات تتعلــق مبعاييــر املســاءلة واحملاســبة ،ومــدى تطبيقهــا يف
عمــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة واخلدمــات املقدمــة .وأهمهــا  :محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة
الفلســطينية إذا ارتكــب جرميــة فســاد ،محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية اذا خالــف القانــون والتعليمــات
اثنــاء تأديــة مهامــه الوظيفيــة ،خضــوع جهــاز الشــرطة الفلســطينية للمســاءلة مــن قبــل احلكومــة ،محاســبة أي منتســب يف
جهــاز الشــرطة الفلســطينية اذا انتهــك حــق مــن حقــوق املواطــن ،وجــود رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واالفــراد
يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية مــن قبــل مديــر عــام الشــرطة ،حت ّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن اي
إخفاقــات جوهريــة يف عمــل اجلهــاز ،فاعليــة الرقابــة علــى جهــاز الشــرطة الفلســطينية  ،قيــام جهــاز الشــرطة الفلســطينية
بتفســير القــرارات ونتائــج األعمــال للجمهــور.
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا ،الــى انــه مت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات املوجهــة للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت .1 ( ،اوافــق
بشــدة .2 ،اوافــق .3 ،ال أوافــق .4 ،ال أوافــق بشــدة)  .ولغايــة التحليــل للبيانــات بشــكل وصفــي مت دمــج النتائــج بخياريــن .1
موافقــة (موافــق  +موافــق بشــدة) .2 ،عــدم موافقــة (غيــر موافــق  +غيــر موافــق بشــدة).
 3.1مؤشرات املساءلة:
 3.1.1خضوع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة:

أشــار  %58مــن املبحوثــن علــى املوافقــة بــأن جهــاز الشــرطة الفلســطينية يخضــع للمســاءلة مــن قبــل احلكومــة ،فيمــا رأى
 %38أنهــم ال يخضعــون.
 3.1.2محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال مخالفة القوانني والتعليمات:

يــرى  %56مــن املبحوثــن أنــه تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية اذا خالــف القانــون والتعليمــات اثنــاء
تأديــة مهامــه الوظيفيــة ،يف حــن أن  %38ال يــرون ذلــك.
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 3.1.3محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال انتهاك حق من حقوق املواطن:

رأى  %55أنــه تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا انتهــك حــق مــن حقــوق املواطــن ،فيمــا أشــار %39
أن ذاك ال يتــم.
 3.1.4محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال ارتكاب جرمية فساد:

تشــير نتائــج االســتطالع إلــى أن  %54مــن املبحوثــن صرحــوا بأنــه تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية
إذا ارتكــب جرميــة فســاد ،و  %39يــرون أن ذلــك ال يتــم.
حتمل مدير عام الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن أي إخفاقات جوهرية يف عمل اجلهاز:
3.1.5
ّ

وافــق  %54علــى عبــارة "يتحمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن اي إخفاقــات جوهريــة يف عمــل اجلهــاز"،
فيمــا لــم يوافــق عليهــا .%36
 3.1.6فاعلية الرقابة على أداء العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية من قبل مدير عام الشرطة:

أشــار  %54مــن املبحوثــن إلــى أنــه يوجــد رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واألفــراد يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية
مــن قبــل مديــر عــام الشــرطة ،فيمــا رأى  %38بأنــه ال يوجــد رقابــة.
 3.1.7فاعلية الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية:

فيمــا يتعلــق بعبــارة " الرقابــة علــى جهــاز الشــرطة الفلســطينية ذات فاعليــة" ،أشــار  %49أنهــم مــع املوافقــة عليهــا ،فيمــا
أعــرب  %41عــن عــدم موافقتهــم.
 3.1.8تفسير قرارات ونتائج أعمال جهاز الشرطة الفلسطينية للجمهور:

أمــا بخصــوص عبــارة "يقــوم جهــاز الشــرطة الفلســطينية بتفســير قراراتــه ونتائــج أعمالــه للجمهــور" فوافــق عليهــا  %37ولــم
يوافــق عليهــا  .%51للمزيــد ،انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
جدول رقم ( :)3-1نتائج مؤشرات املساءلة
موافقة

عدم موافقة

ال رأي/ال أعرف

 )1يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة

%57.9

%34.9

%7.2

 )2تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا
خالف القانون والتعليمات اثناء تأدية مهامه الوظيفية

%56.2

%37.5

%6.3

 )3تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا
انتهك حق من حقوق املواطن

%55.0

%38.7

%6.4

 )4تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا
ارتكب جرمية فساد

%54.1

%39.0

%6.9

 )5يتح ّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن ايــة
إخفاقات جوهرية يف عمل اجلهاز

%53.9

%36.4

%9.7

 )6توجــد رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واالفــراد يف
جهاز الشرطة الفلسطينية من قبل مدير عام الشرطة

%53.6

%37.8

%8.6

 )7الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية

%48.9

%40.8

%10.3

 )8يقــوم جهــاز الشــرطة الفلســطينية بتفســير قراراتــه ونتائــج
أعماله للجمهور

%37.1

%50.7

%12.2
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شكل رقم ( :)3-1نتائج مؤشرات املساءلة
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 3.2حتليل مؤشرات املساءلة حسب متغيرات مختارة
 3.2.1حسب احملافظات:

تظهــر النتائــج أن محافظــات الضفــة اجلنوبيــة أكثــر موافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة مبحافظــات شــمال ووســط الضفــة .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احملافظات

31

استطالع رأي حول :رضا المواطنين عن خدمات جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

 3.2.2حسب نوع التجمع السكاني:

تظهــر النتائــج أن اخمليمــات أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية،
مقارنــة بســكان املــدن والقــرى والبلــدات .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب نوع التجمع السكاني
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 3.2.3حسب اجلنس:

ال يوجــد أي فروقــات واضحــة بــن الذكــور واإلنــاث علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل الشــرطة
الفلســطينية .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب اجلنس
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 3.2.4حسب العمر:

تشــير النتائــج أن فئــة كبــار العمــر (فــوق  40عامــا) أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالفئــة العمريــة (أقــل مــن  40عامــا) .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب العمر
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 3.2.5حسب احلالة العملية:

تظهــر النتائــج أن ال فــروق واضحــة وذات داللــة حــول املوافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل
الشــرطة الفلســطينية بــن العاملــن وغيــر العاملــن .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب احلالة العملية
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 3.2.6حسب قطاع العمل:

يتبــن مــن النتائــج أن العاملــن بالقطاعــن اخلــاص واألهلــي أقــل موافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات
مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،مقارنــة بالعاملــن بالقطــاع العــام (احلكومــي) .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب قطاع العمل
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 3.2.7حسب املستوى الوظيفي:

تظهــر النتائــج أن ال فروقــات واضحــة وذات داللــة فيمــا يتعلــق باملوافقــة علــى البنــود املتعلقــة باملســاءلة يف تقــدمي اخلدمــات
مــن قبــل الشــرطة الفلســطينية ،بــن العاملــن باملســتويات الوظيفيــة اخملتلفــة .للمزيــد انظــر الرســم التوضيحــي أدنــاه:
رسم توضيحي :نتائج مؤشرات املساءلة يف اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية حسب املستوى الوظيفي
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 3.3مقارنة نتائج مؤشرات باملساءلة لألعوام 2022-2020
مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع باســتطالعات األعــوام الســابقة ،يتضــح أن هنــاك تراجعــا واضحــا بنســب املوافقــة علــى كافــة
البنــود املتعلقــة باملســاءلة .للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
نتائج مؤشرات املساءلة لألعوام ( 2022-2020نسبة املوافقني على البنود)
2020

2021

2022

 )1يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة

%72.9

%66.4

%57.9

 )2تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا
خالف القانون والتعليمات اثناء تأدية مهامه الوظيفية

%75.6

%63.5

%56.2

 )3تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا
انتهك حق من حقوق املواطن

%72.6

%63.5

%55.0

 )4تتــم محاســبة أي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف إذا
ارتكب جرمية فساد

%78.1

%62.2

%54.1

 )5يتح ّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن اي
إخفاقات جوهرية يف عمل اجلهاز

%69.1

%68.6

%53.9

 )6توجــد رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واالفــراد يف
جهاز الشرطة الفلسطينية من قبل مدير عام الشرطة

%69.8

%63.6

%53.6

 )7الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية

%65.8

%59.1

%48.9

 )8يقــوم جهــاز الشــرطة الفلســطينية بتفســير قراراتــه ونتائــج
أعماله للجمهور

%45.5

%41.8

%37.1

 4أسئلة عامة:
 4.1اإلبالغ عن الفساد يف حال حصوله لدى أي من منتسبي الشرطة:

طــرح ســؤال علــى املبحوثــن إن كانــوا ســيبلغون يف حــال علمــوا أو شــاهدوا ممارســة فســاد لــدى أي مــن منتســبي جهــاز
الشــرطة ،حيــث أشــار  %37منهــم إلــى أنهــم ســيقومون بذلــك.
وعنــد ســؤالهم عــن اجلهــة التــي ســيقومون باإلبــاغ لديهــا ،صــرح  %66بأنهــم ســيتوجهون إلــى جهــاز الشــرطة ،يف حــن أن
 %56صرحــوا بأنهــم ســيتوجهون إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد و  %14لــوزارة الداخليــة وفقــط  %5جمللــس الــوزراء ،و %13
لديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة .للمزيــد انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
جدول رقم ( :)4.1اجلهة التي سيتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن الفساد
نعم

ال

جهة اإلبالغ  -اجلهاز األمني املعني

%65.6

%34.4

جهة اإلبالغ  -وزارة الداخلية

%14.4

%85.6

جهة اإلبالغ  -هيئة مكافحة الفساد

%55.5

%44.5

جهة اإلبالغ  -مجلس الوزراء

%5.3

%94.7
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شكل رقم ( :)4.1اجلهة التي سيتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن الفساد

ومبقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع باســتطالعات الســنوات الســابقة حــول اجلهــة التــي ســيتوجه لهــا املواطنــون لإلبــاغ عــن
الفســاد يف حــال شــهدوا ممارســة مــع أي مــن منتســبي األجهــزة األمنيــة ،يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــا بنســبة الراغبــن بالتوجــه
لهيئــة مكافحــة الفســاد يصــل إلــى  .%56أي مــا يشــكل ضعــف النســبة مقارنــة باســتطالع  2021وأكثــر مــن الضعــف مقارنــة
باســتطالع  .2020للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:

جدول رقم ( :)4.1aاجلهة التي سيتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن الفساد (حسب السنوات)
2020

2021

2022

جهاز الشرطة نفسه

%66.8

%60.7

%65.6

وزارة الداخلية

%7.0

%5.1

%14.4

هيئة مكافحة الفساد

%22.7

%28.8

%55.5

%1.9

%0.8

%5.3

مجلس الوزراء

 4.2أسباب عدم التبليغ عن الفساد:

يــرى  %30مــن املبحوثــن أن أهــم ســبب يدفعهــم لعــدم التبليــغ عــن الفســاد يف حــال شــاهدوا حالــة فســاد ألي مــن منتســبي
جهــاز الشــرطة ،هــو عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن والشــهود ،فيمــا يــرى  %27أن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم
القناعــة بجــدوى التبليــغ ألنــه لــن تتخــذ اإلجــراءات بحقهــم ،و %12يــرون أن أهــم ســبب هــو عــدم القــدرة علــى اثبــات حالــة
الفســاد .للمزيــد ،انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
جدول رقم ( :)4.2األسباب التي تدعو لعدم التبليغ عن الفساد

النسبة
عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني والشهود

%30.0

عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحقهم

%27.0

عدم القدرة على اثبات حالة الفساد

%9.2

القناعة بأن اإلبالغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية

%5.5

ضعف نظام الشكاوى

%11.7

اخلوف من االنتقام
عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد
أخرى حدد
اجملموع

%7.6
%7.9
%1.1
%100.0
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شكل رقم ( :)4.2األسباب التي تدعو لعدم التبليغ عن الفساد (أهم سبب)

مبقارنــة نتائــج االســتطالع باالســتطالعات الســابقة ،يالحــظ أن ســبب عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن والشــهود
حظــي بارتفــاع واضــح يصــل إلــى ضعــف النســبة التــي مت احلصــول عليهــا خــال اســتطالع عــام  .2021للمزيــد انظــر اجلــدول

أدناه:

جدول رقم ( :)4.2aاألسباب التي تدعو لعدم التبليغ عن الفساد (أهم سبب)
2020

2021

2022

عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني والشهود

%24.0

%14.6

%30.0

عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحقهم

%32.7

%30.7

%27.0

عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

%11.7

%11.7

%9.2

القناعة بأن اإلبالغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية

%8.1

%12.2

%5.5

ضعف نظام الشكاوى

%8.9

%9.1

%11.7

اخلوف من االنتقام

%9.5

%16.3

%7.6

عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

%3.1

%5.1

%7.9

أخرى حدد

%2.0

%0.3

%1.1

%100.0

%100.0

%100.0

اجملموع
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 4.3كفاية عدد أفراد الشرطة:

طــرح ســؤال علــى املبحوثــن حــول كفايــة عــدد أفــراد الشــرطة لتقــدمي اخلدمــات يف أماكــن إقامتهــم ،حيــث أشــار  %56بــأن
العــدد غيــر كاف ،فيمــا أشــار  %38بأنــه كاف .للمزيــد انظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:
شكل رقم ( :)4.3كفاية عدد أفراد الشرطة الفلسطينية
%14

%24

%62

 4.4أهم األولويات التي يجب على الشرطة التعامل معها:

خــال االســتطالع ،مت طــرح ســؤال حــول أهــم األولويــات التــي يجــب أن تعمــل عليهــا الشــرطة الفلســطينية ،حيــث كانــت علــى
النحــو التالــي وبالترتيــب:
 )1توفير األمن واألمان وحفظ النظام.
 )2محاربة السيارات املشطوبة وغير القانونية.
 )3مكافحة اخملدرات.
 )4لعب دور أكثر يف محاربة الفساد.
 4.5الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية قي مجال تقدمي اخلدمات:

تظهــر النتائــج أن  %60أعربــوا عــن رضاهــم (راض جــدا  +راض) عــن أداء الشــرطة الفلســطينية يف مجــال تقــدمي اخلدمــات
للمواطنــن ،ونســبة  %38أعربــوا عــن عــدم رضاهــم .للمزيــد انظــر اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
جدول رقم ( :)4.5الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية قي مجال تقدمي اخلدمات:
النسبة
راض جدا

%4.3

راض

%55.5

غير راض

%28.1

غير راض باملرة

%9.8

ال رأي/ال أعرف

%2.3
%100.0
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شكل رقم ( :)4.5الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية قي مجال تقدمي اخلدمات:

ومبقارنــة نتائــج االســتطالع باســتطالع  ،2020يالحــظ االنخفــاض مبســتوى رضــا املواطنــن عــن أداء جهــاز الشــرطة
الفلســطينية يف مجــال تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن ،حيــث انخفضــت درجــة الرضــا درجــة الرضــا إلــى  %60يف هــذا االســتطالع
بعــد أن كانــت  %76يف اســتطالع  .2020للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه:
جدول رقم ( :)4.5aالرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية قي مجال تقدمي اخلدمات حسب السنوات:
2020

2022

%5.1

%4.3

راض

%70.6

%55.5

غير راض

%19.7

%28.1

غير راض باملرة

%3.2

%9.8

ال رأي/ال أعرف

%1.4

%2.3

%100.0

%100.0

راض جدا
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ملحق رقم ( :)1توزيع العينة
احملافظة

اجملموع
نوع التجمع السكني

اجملموع
اجلنس
اجملموع
العمر

اجملموع
احلالة االجتماعية

اجملموع
املستوى التعليمي

اجملموع
احلالة العملية

جنني
طوباس
طولكرم
قلقيلية
سلفيت
نابلس
رام اهلل والبيرة
القدس
أريحا
بيت حلم
اخلليل
مدينة
قرية/بلدة
مخيم
ذكر
أنثى
أقل من 30
40 – 30
أكبر من 40
أعزب/عزباء
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة
أمي/ملم
ابتدائي
إعدادي
ثانوي
كلية/معهد
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
يعمل
ال يعمل

اجملموع
(إذا يعمل) قطاع العمل عام (حكومي)
خاص

النسبة
%10.4
%2.4
%6.5
%4.0
%2.4
%13.7
%11.3
%14.5
%2.4
%7.3
%25.0
%100.0
%33.0
%57.3
%9.7
%100.0
%50.0
%50.0
%100.0
%26.6
%33.6
%39.8
%100.0
%18.2
%75.2
%2.0
%4.6
%100.0
%1.3
%7.8
%21.7
%37.1
%9.0
%21.7
%1.3
%100.0
%53.7
%46.3
%100.0
%20.6
%71.9
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اجملموع
املستوى الوظيفي

اجملموع
متوسط دخل األسرة
الشهري (شيقل)

اجملموع

مؤسسة أهلية/مؤسسة
غير حكومية
فئات عليا (مدير فأعلى)
فئــات عادية (موظفون
عاديون)
فئات دنيا (مراسلون
وغيرهم)
أقل من 1500
2500-1500
3500-2501
4500-3501
5500-4501
أكثر من 5500

%7.5
%100.0
%10.4
%78.2
%11.3
%100.0
%7.2
%24.5
%34.2
%21.4
%6.1
%6.7
%100.0
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ملحق رقم ( :)2االستمارة
قياس رأي املواطنني حول خدمات الشرطة الفلسطينية 2022
(كانون ثاني  -شباط )2022
أختي املواطنة/أخي املواطن
أنــا باحــث /ــــة مــن مركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات املســحية ،أقــوم بإجــراء اســتطالع رأي للمواطنــن حــول خدمــات الشــرطة الفلســطينية
يف الضفــة الغربيــة ،ويتــم تنفيــذه بالتعــاون بــن قيــاس واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف
املؤسســة األمنيــة.
يتم اختيار املستجيب من خالل عينة عشوائية علمية؛ حيث مت اختياركم يف العينة من بني  .....أسرة من محافظات الضفة الغربية.
يود مركز قياس أن يؤكد أن املعلومات الواردة يف هذه االستمارة تستخدم فقط لألغراض البحثية ،شاكرين حسن تعاونكم.
معلومات عامة
 Resرقم الباحث_____________ :

		
 Quesرقم االستمارة___________ :
 Districtاحملافظة __________ :

 Locاسم موقع العمل (التجمع السكني)______________ :
 Placeمكان السكن

		
 .1مدينة

 .3مخيم

		
 .2قرية/بلدة

العينة
		
 Genderاجلنس
رقم
الفرد

 18سنة فأكثر
ابتداء باألكبر سنا

1
2
3
4
5
6

 .2انثى

		
 .1ذكر

الرقم املتسلسل لألسرة

العمر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

16 15 14 13 12

1
2
3
4
5
6

1
1
2
3
4
5

1
2
1
2
3
4

1
1
3
1
2
3

1
2
2
4
1
2

1
1
1
3
5
1

1
2
3
2
4
6

1
1
2
1
3
5

1
2
1
4
2
4

1
2
2
2
5
2

1
1
3
1
4
3

45

1
1
3
3
1
3

1
1
1
1
4
1

1
2
3
4
3
6

1
1
2
3
2
5

1
2
1
2
1
4
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 B1يقدم جهاز الشرطة الفلسطينية العديد من الخدمات للمواطنين ويتابع عدة مجاالت ،أي من هذه الخدمات أو المجاالت تعرف عنها؟
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اخلدمة
مالحقة مركبة/مركبات غير قانونية
حترير مخالفة/مخالفات سير
متابعة عن حوادث الطرق
مكافحة اخملدرات
مكافحة التنقيب عن اآلثار
تأمني املناطق السياحية والسياح
حماية البيئة
التعامل مع أجسام مشبوهة
التعامل مع مفقودات
حماية األسرة
التدخل عند وجود طفل مجهول النسب
التدخل عند محاولة االنتحار
التدخل عند وقوع االعتداءات
احلفاظ على األمن لألفراد واملؤسسات
أخرى (حدد) __________ :

 )1نعم

 )2ال

 B2خــال الســنوات الثالثــة املاضيــة هــل حصــل وتعاملــت انــت أو أحــد أفــراد أســرتك مــع جهــاز الشــرطة الفلســطيني يف اي مــن اخلدمــات أو
اجملــاالت اعــاه؟
 )2ال (انتقل إلى قسم النزاهة )P1
		
 )1نعم
 B3إذا نعم ،ما هو اجملال /اخلدمة ؟ اجلواب (ضع الرقم)________________ :
 B4من الذي قام باملتابعة من أفراد األسرة؟
 )1رب/ة األسرة  )2أحد أفراد األسرة
 B5هل املبحوث هو من قام باملتابعة شخصيا؟
 )2ال
		
 )1نعم
 B6خالل جتربتكم هذه ...
 1مت احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمة التي تلقيتموها بسهولة ويسر
 2كان لديكم معرفة مسبقة باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية
 3كان لديكم معرفة بطريقة احلصول على أي خدمة حتتاجونها من الشرطة الفلسطينية

 )1نعم  )2ال

 B7ملن أجاب بنعم على أي من البندين  2و  ،3ما هي الوسيلة التي عرفتم من خاللها؟
 )3املقروء
		
 )2املسموع
 )1االعالم املرئي 		
 )6أخرى (حدد)__________ :
 )5وسائل التواصل االجتماعي
 )4األهل واألصدقاء		
 B8ما مدى رضاكم/ن عن أداء الشرطة يف تقدمي هذه اخلدمة/ات من حيث:
1
2
3
4
5

السرعة يف تلقي اخلدمة
عدم السماح يف تدخل أي طرف خارجي أثناء تلقي اخلدمة
كفاءة ومهارة العاملني يف اجلهاز خالل تلقي اخلدمة
تعامل اجلهاز باحترام خالل تلقي اخلدمة
اإلجابة على استفساراتكم

 )1راض جدا  )2راض
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 )3غير راض

 )4غير راض باملرة  )5ال رأي/ال أعرف
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 B9ما مدى رضاكم عن اخلدمة التي حصلتم عليها يف النهاية؟
		
 )3غير راض
		
 )2راض
 )1راض جدا

 )4غير راض باملرة

 B10بشكل عام ،ما مدى رضاكم عن تعامل جهاز الشرطة معكم يف احلصول على هذه اخلدمة/اخلدمات؟
 )4غير راض باملرة
		
 )3غير راض
		
 )2راض
 )1راض جدا

 )5ال رأي/ال أعرف
 )5ال رأي/ال أعرف

 B11ملاذا؟ (الرضا أو عدم الرضا) __________________________

 P1النزاهة
 P1-1ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟
 )1أوافق بشدة  )2أوافق  )3ال أوافق  )4ال أوافق بشدة  )5ال رأي/ال أعرف
بشكل عام ،يلتزم املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية
1
بالقانون اثناء تقدميهم اخلدمات للمواطنني
املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون استغالل
2
نفوذهم ومناصبهم لتحقيق مصاحلهم الشخصية
املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون قبول
3
هدايا مقابل تقدمي اخلدمات
املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون قبول
4
الواسطة واحملسوبية يف تقدمي اخلدمات
املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون استخدام
5
املركبات األمنية ألغراضهم اخلاصة والشخصية
يلتزم العاملون يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف تعاملهم
6
مع املواطنني باالنضباط املهني خالل تقدمي اخلدمات
العاملون يف جهاز الشرطة ال مييزون بني املواطنني يف
7
تقدمي اخلدمات لهم ويعاملونهم مبساواة

 P2الشفافية
 P2-1ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟
1
2
3
4

يتم احلصول أو الوصول إلى املعلومات املتعلقة باخلدمات التي
تقدمها الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بسهولة ويسر
لديك معرفة بطريقة احلصول على أي خدمة حتتاجها من
الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية
التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية يتم
باملنافسة بني املتقدمني للوظيفة وحتقق مبدأ تكافؤ الفرص
مشتريات الشرطة الفلسطينية تتم من خالل اعالنات للجهاز
بهذا اخلصوص

 )1أوافق بشدة  )2أوافق  )3ال أوافق  )4ال أوافق بشدة  )5ال رأي/ال أعرف

 P2-2هل لديكم اطالع على رواتب منتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية ؟
 )2ال (انتقل إلى ) P2-4
		
 )1نعم
 P2-3ملن أجاب بنعم ،كيف ترون هذه الرواتب؟
		
 )3منخفضة
		
 )2مقبولة
		
 )1عالية
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 P2-4هل لديكم اطالع على حجم املوازنة السنوية جلهاز الشرطة الفلسطيني؟
 )2ال
		
 )1نعم
 P2-5هل موازنة جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية معروفة لديك؟
 )2ال (انتقل إلى ) P3-1
		
 )1نعم
 P2-6إذا نعم  ،برايك موازنة جهاز الشرطة ____
 )2كافية إلى حد ما
		
 )1كافية

 )3غير كافية

 )4ال رأي/ال أعرف

 P3املساءلة
 P3-1ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟
 )1أوافق بشدة  )2أوافق  )3ال أوافق  )4ال أوافق بشدة  )5ال رأي/ال أعرف
1

تتم محاسبة أي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا خالف
القانون والتعليمات اثناء تأدية مهامه الوظيفية

تتم محاسبة أي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف إذا
2
ارتكب جرمية فساد
تتم محاسبة أي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا انتهك
3
حق من حقوق املواطن
توجد رقابة جدية على أداء العاملني واملوظفني واالفراد يف
4
جهاز الشرطة الفلسطينية من قبل مدير عام الشرطة
يقوم جهاز الشرطة الفلسطينية بتفسير قراراته ونتائج أعماله
5
للجمهور
 6يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة
 7الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية
يتحمل مدير عام الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن اي
8
إخفاقات جوهرية يف عمل اجلهاز

أسئلة عامة
 Pol1يف حــال علمــت أو شــهدت ممارســة فســاد (الطلــب بعمــل شــيء أو مبنــع شــيء مقابــل تقــدمي رشــوة) مــع أي مــن املنتســبني يف جهــاز الشــرطة
الفلســطينية ،هــل ســتقوم باإلبــاغ عــن ذلك؟
 )2ال (انتقل إلى ) Pol3
		
 )1نعم
 Pol2إذا نعم ،أي اجلهات التي ستقوم باإلبالغ لديها:
 )1جهاز الشرطة نفسه
		
		
 )4مجلس الوزراء
		
 Pol3إذا ال ،ما هو أهم سبب يدفعك لعدم التبليغ؟
 )1عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني والشهود
			
 )3عدم القدرة على اثبات حالة الفساد
				
 )5ضعف نظام الشكاوى
		
 )7عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

 )3هيئة مكافحة الفساد
		
 )2وزارة الداخلية
 )5أخرى (حدد)..................................
 )2عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ االجراءات بحقهم
 )4القناعة بأن االبالغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية
				
 )6اخلوف من االنتقام
 )8أخرى (حدد) _____________ :

 Pol4برأيك ،هل عدد أفراد الشرطة الفلسطينية يف مكان إقامتك كاف أم غير كاف لتقدمي اخلدمات للمواطنني؟
 )3ال أعرف
 )2غير كاف
		
 )1كاف
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 Pol5برأيك ،ما هي أهم  3أولويات يجب أن تعمل عليها الشرطة الفلسطينية؟
		
________ )2
		
________ )1

________ )3

 Pol6بشكل عام ،ما مدى رضاك عن أداء جهاز الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات للمواطنني؟
 )4غير راض باملرة  )5ال رأي/ال أعرف
		
 )3غير راض
		
 )2راض
 )1راض جدا

البيانات الدميغرافية:
		
 Ageالعمر:

 )1أقل من 30

 Maritalاحلالة االجتماعية:
.Educاملستوى التعليمي:
			

40 – 30 )2

 )1أعزب/عزباء
		
 )1أمي/ملم
 )5كلية/معهد

 )3أكبر من 40

		
 )2متزوج/ة

		
 )3مطلق/ة

 )4أرمل/ة

 )2ابتدائي		
 )6بكالوريوس

 )3إعدادي		
 )7ماجستير فأعلى

 )4ثانوي

		
 Workاحلالة العملية:

		
 )1يعمل

( Sectorإذا يعمل) قطاع العمل:

 )1عام (حكومي)

		
 Carlevاملستوى الوظيفي:

 )1فئات عليا (مدير فأعلى)  )2فئات عادية (موظفون عاديون)  )3فئات دنيا (مراسلون وغيرهم)

 )2ال يعمل
 )2خاص

 Incomeمتوسط دخل األسرة الشهري (شيقل):
		
2500-1500 )2
		
 )1أقل من 1500
		
5500-4501 )5
4500-3501 )4
		

 )3مؤسسة أهلية/مؤسسة غير حكومية

3500-2501 )3
 )6أكثر من 5500

( Disableللباحث) حسب مشاهدتك ومقابلتك ،هل املبحوث يعاني من أي إعاقة؟
 )2ال
		
 )1نعم
			
( Kinddisإذا نعم) حسب مشاهدتك ومقابلتك ،نوع اإلعاقة____________________ :
 Telرقم الهاتف /اجلوال إن أمكن_______________________________ :
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المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن
المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن ،ائتــاف عــدد مــن المنظمــات
األهليــة التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي
قطــاع األمــن الفلســطيني ،وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم
فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة
األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمــل التوافقــي بيــن الجميــع ،وذلــك بهــدف
الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات
العامــة ،يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومبــادئ
الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة امنيــة
وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف.
بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات
المجتمــع المدنــي ذات العالقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي العــام 2013
واســتند قــرار تأســيس المنتــدى علــى مبــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية
والشــعبية لبلــورة السياســات العامــة والمبــادئ ذات العالقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام
العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي فلســطين ،وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى
عــدداً مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام
حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وترســيخ سياســة
المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.
يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة :اﻟﻤﺒﺎدرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار اﻟﻌالمــي
والديمقراطيــة «ﻣﻔﺘﺎح» ،مؤسســة الحــق ،مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،المركــز
الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية ،معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت،
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان ،مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق
المدنيــة «حريــات» ،مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ،المركــز الفلســطيني
لقضايــا الســام والديمقراطيــة ،مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة ،المركــز الفلســطيني
للتنميــة والحريــات اإلعالميــة «مــدى» ،الهيئــة األهليــة الســتقالل القضــاء وســيادة
القانــون «اســتقالل» ،مؤسســة فلســطينيات ،مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
« شــمس» (منســق المنتدى) ،واالئتالف من أجل النزاهة والمســاءلة «أمان» (الســكرتاريا
التنفيذية للمنتدى) ،الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان (عضو مراقب).

