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يتقــدم ائتــالف أمــان 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 ائتــالف 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: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2023. إســتطالع رأي المواطنيــن حــول مــدى التــزام جهــاز الشــرطة الفلســطينية والعامليــن فيــه بقيــم النزاهــة 
ومبــادئ الشــفافية فــي العمــل وخضوعهــم لنظــم المســاءلة فــي الخدمــات المقدمــة فــي الضفــة الغربيــة 
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4

◄ الملخص التنفيذي:

يف إطــار عمــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف املؤسســة األمنيــة، مت 
تكليــف مركــز قيــاس لاســتطاعات والدراســات املســحية، لتنفيــذ اســتطاع للــرأي حــول رضــا املواطــن عــن ســلوك منتســبي 
ــة  ــن يف الضف ــا للمواطن ــم للخدمــات املكلفــن به ــى تقدميه ــاء عل ــات مســاءلتهم، بن ــم وآلي ــاز الشــرطة وشــفافية أعماله جه
الغربيــة. يهــدف االســتطاع 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 21 – 31 كانــون أول 2022، 
ومت إجــراء االســتطاع علــى عينــة حجمهــا 1858 فــرداً ممــن تبــدأ أعمارهــم ب 18 عامــاً فمــا فــوق، موزعــة يف 124 موقــع 
عمــل )مناطــق عــٍد( مــن التجمعــات الســكانية ممثلــة للمــدن والقــرى والبلــدات واخمليمــات مــن كافــة احملافظــات، وبهامــش 
خطــأ أقــل مــن + 3% ودرجــة ثقــة 99%، حيــث أجريــت املقابــات وجهــا لوجــه، ويف املنــازل مــن خــال اســتمارة إلكترونيــة 

صممــت خصيصــا لهــذا الغــرض.

انطباعات املواطنني عن أداء الشرطة الفلسطينية 

أظهــرت نتائــج االســتطاع الــرأي العــام عــن رضــا املواطنــن علــى اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف 
الضفــة الغربيــة تراجعــا واضحــا يف انطباعــات املواطنــن الفلســطينين وآرائهــم يف العــام 2023 مقارنــة بنتائــج اســتطاعي 
ــث أعــرب 46% مــن املبحوثــن عــن رضاهــم عــن أداء الشــرطة الفلســطينية يف  ــام الســابقن 2020-2022، حي ــرأي الع ال
مجــال تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن مقارنــة بـــ 76% يف اســتطاع 2020، و60% يف اســتطاع عــام 2022. جتــدر اإلشــارة 
إلــى أنَّ التراجــع احلاصــل علــى مجمــل املؤشــرات يعــود باألســاس للمــزاج العــام املرتبــط باإلحبــاط مــن العمليــة السياســية، 
وضعــف ثقــة املواطنــن مبنظومــة احلكــم والســلطة السياســية. األمــر الــذي أثــر علــى مــدى رضــا املواطنــن عــن أداء جهــاز 
الشــرطة، وعــن مؤشــرات احلوكمــة املتعلقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية.

رضا املواطنني على اخلدمات املقدمة من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية عام 2023

مؤشرات محور النزاهة

أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك تراجعــاً واضحــاً يف آراء املبحوثــن ملؤشــرات النزاهــة مــا بــن 2023 واالعــوام الثاثــة الســابقة، 
ــاء تقدميهــم اخلدمــات  ــون أثن ــزام املنتســبن جلهــاز الشــرطة الفلســطينية بالقان حيــث انخفضــت نســبة املؤيديــن حــول »الت
للمواطنــن« بواقــع 25 نقطــة مــا بــن عــام 2020 وعــام 2023 )77% يف 2020 - 52% يف 2023(. كمــا انخفضــت نســبة 
املؤيديــن مــن املبحوثــن ملــدى »التــزام العاملــن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف تعاملهــم مــع املواطنــن باالنضبــاط املهنــي 
خــال تقــدمي اخلدمــات« مبقــدار 24 نقطــة مــا بــن عامــي 2020 و2023 )70% يف 2020 - 46% يف 2023(. وتراجعــت 
ــز العاملــن يف جهــاز الشــرطة بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم  نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن بخصــوص »عــدم متّي
ــى نتائــج  ويعاملونهــم باملســاواة« بســبع نقــاط مــا بــن عــام 2021 و2023 )46% يف 2021 – 31% يف 2023(. لاطــاع عل

مؤشــرات محــور النزاهــة انظــر الشــكل التالــي:

-

%

%

%
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مقارنة نتائج مؤشرات النزاهة لألعوام 2023-2020

مؤشرات محور الشفافية 

ــد أشــار  ــع مؤشــرات الشــفافية؛ فق ــن بخصــوص جمي ــا واضحــا يف آراء املبحوث ــك تراجع ــج االســتطاع أن هنال ــت نتائ بين
ــي تقدمهــا الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة  ــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات الت ــق »باحلصــول أو الوصــول ال املؤشــر املتعل
الغربيــة بســهولة ويســر« الــى انخفــاض ملحــوظ يف نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن، حيــث انخفــض مبقــدار 23 نقطــة بن 2023 
و2020 )64% يف 2020 - 41% يف 2023(. وأشــارت النتائــج الــى انخفــاض نســبة التأييــد »للمؤشــر املتعلــق باملنافســة 
يف التعينــات يف جهــاز الشــرطة وحتقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص واملؤشــر اخلــاص بإعانــات مشــتريات الشــرطة الفلســطينية« 

مبقــدار 18 نقطــة مــا بــن 2023 و2020. لاطــاع علــى نتائــج مؤشــرات محــور الشــفافية انظــر الشــكل التالــي:

مقارنة نتائج مؤشرات الشفافية لألعوام 2023-2020
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مؤشرات محور املساءلة

أظهــرت النتائــج أن هنالــك تراجعــاً واضحــاً يف آراء املبحوثــن بخصــوص جميــع مؤشــرات املســاءلة مــا بــن أعــوام 2020 - 
2023 ، حيــث انخفضــت نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن ملؤشــر »محاســبة املنتســبن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف حــال 
ارتــكاب جرميــة فســاد« بـــ 32 نقطــة، حيــث انخفــض املؤشــر »مخالفــة القانــون والتعليمــات أثنــاء تأديــة مهامــه الوظيفيــة« بـــ 
25 نقطــة، وانخفــض 31 نقطــة مؤشــر »انتهــاك حــق مــن حقــوق املواطنــن« مــا بــن عــام 2020 و2023. أمــا »فاعليــة الرقابــة 
علــى جهــاز الشــرطة«، فقــد انخفضــت نســبة املؤيديــن مــن املبحوثــن بشــكل مســتمر يف الســنوات االربعــة مــن 66% يف عــام 
2020 إلــى 59% يف عــام 2021 وإلــى 49% يف عــام 2022، ووصلــت إلــى 40% يف العــام 2023.  لاطــاع علــى نتائــج 

مؤشــرات محــور املســاءلة انظــر الشــكل التالــي:

مقارنة نتائج مؤشرات باملساءلة لألعوام 2023-2020

مواقف املواطنني وآرائهم بناء على جتربتهم مع جهاز الشرطة الفلسطينية

أظهــرت نتائــج االســتطاع للعــام 2023 أن 16% مــن املبحوثــن كان لهــم أو ألحــد أفــراد أســرهم جتربــة يف احلصــول علــى 
خدمــة أو خدمــات، مــن اخلدمــات املقدمــة مــن الشــرطة الفلســطينية، خــال الســنوات األربــع املاضيــة، وأشــار 60% ممــن 
ــة يف التعامــل مــع جهــاز الشــرطة عــن رضاهــم يف تعامــل اجلهــاز معهــم، إلــى جانــب رضاهــم عــن اخلدمــة أو  لديهــم جترب
اخلدمــات التــي حصلــوا عليهــا، حيــث أشــار 65% إلــى رضاهــم عــن تعامــل اجلهــاز معهــم، و63% إلــى رضاهــم عــن ســرعة 
تلقــي اخلدمــة، فيمــا أعــرب 62% عــن رضاهــم عــن احلصــول علــى اإلجابــة عــن االستفســارات التــي يطلبونهــا، وعــن كفــاءة 

العاملــن ومهارتهــم خــال تلقــي اخلدمــات. 
أظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي مت اجــراؤه يف العــام 2023 تراجعــا واضحــا يف تقييــم املواطنــن ألداء جهــاز الشــرطة 
)نســبة الرضــا( مقارنــة بنتائــج االســتطاعن الســابقن مــا بــن ثمانــي نقــاط، كمــا هــو احلــال يف الســؤال املتعلــق »بالســرعة 
ــق »باالجابــة علــى االستفســارات« )%62(  يف تلقــي اخلدمــة« )71% مقابــل 63%(، وثمانــي عشــرة نقطــة يف الســؤال املتعل

مقابــل )80%(. للمزيــد انظــر الشــكل التالــي: 
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الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات حسب السنوات
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◄ مقدمة:

يُعتَبــُر جهــاز الشــرطة يف دول العالــم أحــد مكونــات الواجهــة الرئيســية للتعامــل مــع املواطنــن، كمــا يُعتبــر أهــم األجهــزة األمنيــة 
املكلّفــة بحفــظ األمــن الداخلــي للمجتمــع وإنفــاذ القانــون ومكافحــة اجلرميــة نظــــــــــراً للمهــام والصاحيــات اخلاصــة التــي 
يتمتــع بهــا بحكــم القانــون. فالشــرطة بشــكلها العــام البســيط ظهــرت منــذ أن ُوِجــَدت أول جتّمعــات بشــرية مــن أجــل تنفيــذ 
ــَوّر عملهــا إلــى أن وصلــت احلــّد أو الشــكل الــذي تعيشــه اآلن، إذ  القــرارات التــي تصــدر مــن حــّكام تلــك التجّمعــات، فتطـــ
أصبــح لهــا دور يشــمل العديــد مــن نواحــي احليــاة ســواء علــى مســتوى حفــظ األمــن )الصاحيــة اإلداريــة( أو علــى مســتوى 

إنفــاذ القانــون وكـــــــــــشف اجلرميــة )ســلطة الضبــط القضائــي(. 

نشــأت الشــرطة الفلســطينية املوجــودة حاليــاً بشــكلها ونظامهــا احلالــي وبلونهــا الفلســطيني يف مــكان تواجــد الســلطة 
الفلســطينية باألراضــي الفلســطينية بعــد اتفــاق أوســلو – اتفــاق إعــان املبــادئ 1993، وبعدهــا اتفــاق )غــزة أريحــا عــام 
ــاّدة )12( وحتــت فصــل  ــة القاهــرة واشــتملت يف امل ــت محــّل اتفاقي ــي حلّ ــة بواشــنطن الت ــة االنتقالي 1994(، وجــاءت االتفاقي

ــة. ــّوة شــرطية فلســطينية قوي ــّص تشــكيل ق ــى ن ــام عل ــن والنظــام الع ــات األم ترتيب

تُعتبَــر الشــرطة اجلهــة احلكوميــة املكلّفــة باملهــام التقليديــة إلنفــاذ القانــون يف األراضــي اخلاضعــة لســيطرة الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، وهــي جــزء مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية. تقــوم مبهمــة حفــظ األمــن والنظــام العــام باملــدن الفلســطينية 
الكبــرى واملناطــق احلضريــة باإلضافــة إلــى ضمــان حمايــة األشــخاص واملمتلــكات وكذلــك التحقيــق يف اجلرائــم والقبــض علــى 

اجلنــاة، كمــا تــؤدي مهــام الشــرطة الروتينيــة األخــرى كمراقبــة حركــة املــرور.

حول االستطالع
يف إطــار عمــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف املؤسســة األمنيــة، 
مّت تكليــف مركــز قيــاس لاســتطاعات والدراســات املســحية لتنفيــذ اســتطاع للــرأي حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف 

اخلدمــات املقّدمــة مــن قبــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة.

ــادئ الشــفافية يف  ــن ومب ــم النزاهــة للمســؤولن والعامل ــاس درجــة الرضــا عــن قي هــدف االســتطالع بشــكل أساســي إلــى قي
ــل جهــاز الشــرطة الفلســطينية. ــم املســاءلة يف اخلدمــات املقّدمــة مــن قب إجــراءات العمــل ونُُظ

مّت إجنــاز العمــل امليدانــي مــن قبــل مركــز قيــاس خــال الفتــرة مــا بــن 21–31 كانــون أول 2022، ومّت إجــراء االســتطاع علــى 
ــَع عمــٍل )مناطــق عــد( مــن التجمعــات  ــد أعمارهــم عــن 18 عامــاً، موّزعــة يف 124 موق ــا 1858 فــرداً ممــن تزي ــة حجمه عّين
الســكانية ممثلــة املــدن والقــرى والبلــدات واخمليمــات مــن كافــة احملافظــات وبهامــش خطــأ أقــّل مــن   3% ودرجــة ثقــة نســبتها 
ــواح الذكيــة )Tablets( مــن خــال اســتمارة إلكترونيــة  ــازل باســتخدام األل 99%، إذ أُجريــت املقابــات وجهــاً لوجــه ويف املن

صممــت خصيصــاً لهــذا الغــرض.

منهجّية البحث:
1. االستمارة:

مّت تصميــم االســتمارة بالتعــاون مــع االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف 
املؤسســة األمنيــة، والتــي شــملت كافــة األســئلة التــي تغطــي أهــداف االســتطاع، حيــث ُعِقــَدت لقــاءات عصــف ذهنــي مّت مــن 

خالهــا تطويــر االســتمارة مبــا يتناســب مــع االســتطاع.

2. اختيار العّينة:
مّت اختيــار العّينــة باســتخدام العّينــة العنقوديــة متعــددة املراحــل، وفقــاً لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2017 الــذي 
نّفــذه اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ومّت توزيــع العّينــة علــى محافظــات الضفــة الغربيــة )العناقيــد( بحيــث تعكــس 
الــوزن احلقيقــي لــكلٍّ منهــا، ومــن ثــّم اختيــار التجمعــات الســكانية لــكّل محافظــة اعتمــاداً علــى نتائــج التعــداد العــام للســكان 
ــار ــا، ومّت اختي ــّم العمــل فيه ــة عــد( بشــكل عشــوائي ليت ــوك )منطق ــار بل ــات، ويف كّل جتمــع مّت اختي ــذه التجمع واملســاكن له
املنــازل يف هــذه البلــوكات )مناطــق العــد( باســتخدام العّينــة العشــوائية املنتظمــة. أمــا داخــل املنــزل فقــد مّت اســتخدام اجلــدول 

املتخصــص يف اختيــار العينــات Kish الختيــار أفــراد العّينــة.

+-
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3. جمع البيانات
ــوا لورشــات عمــل  ــة، إذ خضع ــة يف البحــوث امليداني ــرة طويل ــم خب ــون ممــن لديه ــون ميداني ــات باحث عمــل يف إجــراء املقاب
متخصصــة ناقشــت أهــداف االســتطاع ومنهجيــة العمــل واالســتمارة، ومّت ذلــك بتعبئــة االســتمارة اخلاصــة باالســتطاع مــن 
خــال اســتخدام أســلوب املقابــات الشــخصية وجهــاً لوجــه مــع أفــراد العّينــة ويف املنــازل باإلضافــة إلــى اســتخدام االســتمارة 

اإللكترونيــة مــن خــال األلــواح الذكيــة.

االستمارة:
مّت تصميــم االســتمارة ووضــع األســئلة املقترحــة بالتعــاون مــع املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد وائتــاف أمــان، بحيــث 
ــَم االســتطاع مــن أجلهــا مبــا فيهــا املتغيــرات الدميغرافيــة )كالعمــر، واجلنــس، ومــكان  تغطــي كافــة اجلوانــب التــي ُصمِّ
ــت الســتخدامها كأداة  ــى أجهــزة التابل ــاً عل ــّم مّتــت برمجتهــا إلكتروني ــم، والعمــل، ومســتوى الدخــل(، ومــن ث الســكن، والتعلي

ــق واإلدخــال الفــوري.   ــات والتدقي ــة جمــع البيان متقّدمــة يف عملي

االختبار القبلي لالستمارة:
مّت إجــراء اختبــار قبلــي لاســتمارة علــى عّينــة حجمهــا 30 فــرداً للتأكــد مــن صاحيتهــا واســتيعاب املبحوثــن وفهمهــم لطبيعــة 

األســئلة واخليــارات املطروحــة، مــا ســاعد يف إجــراء أّي تعديــات عليهــا قبــل اعتمادهــا بالشــكل النهائــي. 

تدريب الباحثني:
لغــرض االســتطاع قــام املركــز بعقــد ورشــتْي عمــل تدريبيتــْن متخصصتــْن للباحثــن امليدانيــن أحاطتــا بكافــة جوانبــه مــن تفاصيل 
ــت(. ــة )التابل ــى األجهــزة الذكي ــة عل ــة احملّمل ــة وأســئلة االســتمارة واملقابــات والتعامــل مــع االســتمارة اإللكتروني ــة والعّين املنهجي

الرقابة واملتابعة:
هناك نوعان من الرقابة اّتبعها املركز أثناء تنفيذ االستطاع متثلت فيما يلي:

ــام  ــث مّت القي ــز، حي ــل إدارة املرك ــٍة مــن قب ــي حتــت إشــراٍف ومتابع ــي امليدان ــق العمــل البحث ــة: عمــل فري ــة امليداني  1( الرقاب
     بزيــارات ميدانيــة ملواقــع البحــث للتأكــد مــن ســير العمــل وإجــراء املقابــات بطريقــة ســليمة وبعيــدة عــن أّي مشــاكل. بحيــث 

   يقوم فريق البحث بقدمي تقرير يومي حول ذلك.
2( الرقابة املكتبية ومتثلت فيما يلي: 

      أ( االتصــاالت الهاتفيــة: قــام املركــز بإجــراء اتصــاالت عشــوائية مــع بعــض أفــراد العّينــة للتأكــد مــن صاحيــة العمــل ومــن 
        صاحية املقابات.

     ب( العمــل املكتبــي: فحــص االســتمارات احملّملــة إلكترونيــاً بشــكل يومــي وحلظــي والتأكــد مــن اإلجابــات واالنتقــاالت بــن 
         األســئلة والتأكــد مــن صاحيــة االســتمارات. باإلضافــة للتأكــد مــن عمــل الباحثــن يف مواقعهــم احملــددة يف العّينــة مــن 

        خال التطبيق احملّمل على أجهزة التابلت.
     ج( برنامــج اإلدخــال: يتــّم إدخــال البيانــات فــوراً وأثنــاء إجــراء املقابــات مــن خــال برنامــج CSPro ضمــن ضوابــط 

        ومحددات معّينة بحيث يكون قادراً على اكتشاف أّي إشكاليات.
     د( تنظيــف البيانــات: يتــّم ذلــك مــن خــال عمليــة حتليــل يومــي للبيانــات املنجــزة وماحظــة ســير العمــل أوالً بــأول 

        وماحظة أّي أخطاء ميكن أن تكون قد وقعت خال العمل.

إدخال وحتليل البيانات:
مّت إدخــال البيانــات مــن خــال برنامــج متخصــص CSPro ومــن ثــّم حتويلهــا إلــى برنامــج SPSS لتحليلهــا بعــد إجــراء 

املراجعــة واملعاجلــة الكاملــة لهــا. 
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◄ نتائج االستطالع:

املعرفة باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية:
أظهــرت نتائــج االســتطاع أّن غالبيــة املواطنــن لديهــم معرفــة مبهــام الشــرطة الفلســطينية بشــكل عــام واخلدمــات املتعلقــة 
بالســير، كاخملالفــات وماحقــة املركبــات غيــر القانونيــة ومتابعــة حــوادث الطــرق ومكافحــة اجلرميــة بشــكل خــاص، يف حــن 
تتعلــق أقــّل معرفــة بخدمــات حمايــة البيئــة ومكافحــة التنقيــب عــن اآلثــار والتعامــل مــع األجســام املشــبوهة وتأمــن املناطــق 

الســياحية والســياح. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي اجلــدول أدنــاه:

املعرفة باخلدمات التي يقّدمها جهاز الشرطة الفلسطينية

التعامل والتجربة مع الشرطة الفلسطينية
أظهــرت النتائــج أّن 16% مــن املبحوثــن كانــت لهــم أو ألحــد أفــراد أُســرهم جتربــة يف احلصــول علــى خدمــة شــرطية مــن 
الشــرطة الفلســطينية خــال الســنوات الثــاث املاضيــة، وحــاز مجــال حتريــر اخملالفــات علــى النســبة األعلــى وفقــاً لـــ %46 
ــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــة  ــوا عل ــة حصل ــى أّن 64% ممــن كانــت لهــم جترب ــج إل ــي اخلدمــات. وأشــارت النتائ مــن متلّق
بســهولة ويســر، كمــا أشــار 68% منهــم إلــى أّنــه كانــت لديهــم معرفــة مســبقة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة، مقابــل %71 

ممــن تلّقــوا اخلدمــة كانــت لديهــم معرفــة بطريقــة احلصــول علــى اخلدمــة. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه: 
التعامل والتجربة مع الشرطة الفلسطينية

النعم 

5.6%94.4%حترير مخالفات سير

7.5%92.5%ماحقة مركبات غير قانونية

8.0%92.0%متابعة حوادث الطرق

11.6%88.4%مكافحة اخملدرات

12.5%87.5%احلفاظ على األمن لألفراد واملؤسسات

13.3%86.7%التدخل عند وقوع االعتداءات

13.8%86.2%التعامل مع املفقودات

14.1%85.9%حماية األسرة

15.0%85.0%التدخل عند محاولة االنتحار

16.7%83.3%التدخل عند وجود طفل مجهول النسب

19.6%80.4%تأمن املناطق السياحية والسياح

20.0%80.0%التعامل مع أجسام مشبوهة

20.3%79.7%مكافحة التنقيب عن اآلثار

23.0%77.0%حماية البيئة

النعم 
36.2%63.8%خال جتربتكم هذه مّت احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمة التي تلقيتموها بسهولة ويسر.

32.1%67.9%خال جتربتكم هذه كانت لديكم معرفة مسبقة باخلدمات التي تقّدمها الشرطة الفلسطينية.

29.3%70.7%خال جتربتكم هذه كانت لديكم معرفة بطريقة احلصول على أّي خدمة حتتاجونها من الشرطة الفلسطينية.
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وسائل املعرفة عن اخلدمات املقّدمة من قبل الشرطة الفلسطينية
مّت طــرح ســؤال علــى مــن كانــت لهــم جتربــة ومعرفــة مســبقة باخلدمــات املقّدمــة لهــم وحصلــوا عليهــا عــن الوســيلة التــي عرفــوا 
مــن خالهــا عــن هــذه اخلدمــات، إذ أشــار 54% منهــم إلــى أّنهــم عرفــوا عنهــا مــن خــال األهــل واألصدقــاء بالدرجــة األولــى، 

مقابــل 17% أشــاروا إلــى اإلعــام املرئــي، و9% عرفــوا عنهــا مــن خــال اإلعــام املســموع. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه: 
 

وسائل املعرفة عن اخلدمات املقّدمة من قبل الشرطة الفلسطينية 

الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات
مّت طــرح مجموعــة مــن األســئلة علــى مــن كانــت لهــم جتربــة وتلّقــوا خدمــات مــن الشــرطة الفلســطينية عــن مــدى رضاهــم عــن 
أداء اجلهــاز، إذ أشــار 65% إلــى رضاهــم عــن احتــرام اجلهــاز لهــم خــال تلّقــي اخلدمــة، مقابــل 63% أعربــوا عــن رضاهــم 
ــارة  ــاءة ومه ــى استفســاراتهم وكف ــة عل ــد أعــرب 62% عــن رضاهــم عــن اإلجاب ــك فق ــة، كذل ــي اخلدم عــن الســرعة يف تلّق
ــكلٍّ منهــا(، فيمــا أشــار 59% إلــى رضاهــم عــن عــدم الســماح بتدّخــل أّي طــرف  ــي اخلدمــات )62% ل العاملــن خــال تلّق

خارجــي أثنــاء تلّقــي اخلدمــة. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه: 

الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات

النسبة 
16.6%اإلعام املرئي

8.6%اإلعام املسموع

2.1%اإلعام املقروء

54.1%األهل واألصدقاء

8.6%وسائل التواصل االجتماعي

10.0%أخرى )حدد: _____(

ال رأي/ال أعرفعدم رضارضا 
1.4%33.8%64.8%تعامل اجلهاز باحترام خال تلّقي اخلدمة

0.3%36.6%63.1%السرعة يف تلّقي اخلدمة

0.7%36.9%62.4%اإلجابة على استفساراتكم

0.7%37.2%62.1%كفاءة ومهارة العاملن يف اجلهاز خال تلّقي اخلدمة

0.7%40.3%59.0%عدم السماح بتدخل أّي طرف خارجي أثناء تلّقي اخلدمة
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الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات

ــج الرضــا عــن أداء الشــرطة يف اســتطاع عــام 2023 يف بعــض اجلوانــب، يّتضــح وجــود انخفــاض يف نســب  ــة نتائ ومبقارن
الرضــا يف تعامــل اجلهــاز باحتــرام خــال تقــدمي اخلدمــة واإلجابــة عــن االستفســارات مقارنــة باســتطاع عــام 2022، فيمــا 

لــم تتغيــر نســبة الرضــا يف اجملــاالت األخــرى مقارنــة باســتطاع العــام املاضــي. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه: 

الرضا عن أداء الشرطة يف تقدمي اخلدمات حسب السنوات )2023-2020(

مدى رضا املواطنني عن اخلدمة التي حصلوا عليها 
ــوا خدمــة أو خدمــات مــن الشــرطة إلــى رضاهــم عــن هــذه اخلدمــة أو اخلدمــات التــي حصلــوا  أشــار 60% مــن الذيــن تلّق

عليهــا، فيمــا أشــار 38% إلــى عــدم رضاهــم. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه:

الرضا عن اخلدمة املقدمة ملن حصلوا عليها

 202020222023

64.8%70.1%82.9%تعامل اجلهاز باحترام خال تلّقي اخلدمة

62.4%68.7%80.0%اإلجابة على استفساراتكم

62.1%63.3%74.2%كفاءة ومهارة العاملن يف اجلهاز خال تلّقي اخلدمة

59.0%62.9%68.4%عدم السماح بتدّخل أّي طرف خارجي أثناء تلّقي اخلدمة

63.1%61.5%71.3%السرعة يف تلّقي اخلدمة

النسبة 

60.3%رضا

37.9%عدم رضا

1.7%ال رأي/ال أعرف

%%%%%%%%%%%
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ومبقارنــة نتائــج مســتوى الرضــا عــن اخلدمــة التــي حصلــوا عليهــا يف هــذا االســتطاع مقارنــة باســتطاع عــام 2022، يتضــح 
عــدم وجــود تغّيــر واضــح يف ذلــك. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه:

الرضا عن اخلدمة املقّدمة ملن حصلوا عليها حسب السنوات )2023-2020(

مدى رضا املواطنني عن تعامل جهاز الشرطة يف احلصول على اخلدمات
أعــرب 59% مــن املواطنــن عــن رضاهــم عــن تعامــل جهــاز الشــرطة معهــم خــال احلصــول علــى اخلدمــة، فيمــا أعــرب %41 

عــن عــدم رضاهــم. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه:
 

تقييم رضا املواطنني عن تعامل جهاز الشرطة يف احلصول على اخلدمات

مبقارنــة نتائــج االســتطاع احلالــي مــع اســتطاع عــام 2022، ارتفعــت نســبة عــدم الرضــا عــن تعامــل جهــاز الشــرطة خــال 
احلصــول علــى اخلدمــات إلــى 41% مقارنــة بـــ 35% يف االســتطاع الســابق. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول أدنــاه:

تقييم رضا املواطنني عن تعامل جهاز الشرطة خالل احلصول على اخلدمات حسب السنوات )2023-2022(

 202020222023

60.3%64.0%72.0%رضا

37.9%35.0%25.0%عدم رضا

1.7%1.0%3.0%ال رأي/ال أعرف

النسبة 
59.3%رضا

40.7%عدم رضا

 20222023
59.3%63%رضا

40.7%35%عدم رضا

0.0%2%ال رأي/ال أعرف
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النزاهة والشفافية واملساءلة يف تقدمي اخلدمات من قبل جهاز الشرطة

ــم  ــة نظ ــل، وفاعلي ــفافية يف العم ــادئ الش ــة، ومب ــم النزاه ــي قي ــية ه ــاور رئيس ــة مح ــى ثالث ــتطالع إل ــيم االس مّت تقس
ــور.  ــكّل مح ــرات ل ــن املؤش ــة م ــرح مجموع ــاءلة. إذ مّت ط املس

1. محور النزاهة:

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة قيــاس رأي املبحوثــن حــول بعــض مؤشــرات تطبيــق معاييــر قيــم النزاهــة لــدى العاملــن يف 
جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة مثــل التــزام املنتســبن جلهــاز الشــرطة الفلســطينية بأحــكام القانــون أثنــاء 
تقدميهــم اخلدمــات للمواطنــن، والتزامهــم باالنضبــاط املهنــي يف تعاملهــم مــع املواطنــن خــال تقــدمي اخلدمــات، ورفضهــم 
اســتغال نفوذهــم ومناصبهــم لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية، وعــدم متييزهــم بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم 
ومعاملتهــم علــى قــدم املســاواة، ورفضهــم قبــول هدايــا مقابــل تقــدمي اخلدمــات، إلــى جانــب رفــض اســتخدام املركبــات األمنيــة 

ألغراضهــم اخلاصــة والشــخصية، وعــدم قبــول الواســطة واحملســوبية يف تقــدمي اخلدمــات.

هنــاك بعــض املؤشــرات مّت طرحهــا مــن خــال فقــرات محــددة، إذ مّت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات )الفقــرات( املوجهــة 
للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت الرباعــي، )1. أوافــق بشــدة، 2. أوافــق، 3. ال أوافــق، 4. ال أوافــق بشــدة(. ولغايــة حتليــل البيانــات 
بشــكل وصفــي مّت دمــج النتائــج بخياريـْـن 1. موافقــة )موافق+موافــق بشــدة(، 2. عــدم موافقــة )غيــر موافق+غيــر موافــق بشــدة(.

1.1 مؤشرات النزاهة:

1.1.1 التزام العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية بأحكام القانون:
أعــرب 52% مــن املبحوثــن عــن موافقتهــم علــى أّن العاملــن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية ملتزمــون بالقانــون أثنــاء تقدميهــم 

اخلدمــات للمواطنــن، مقابــل 46% أعربــوا عــن عــدم موافقهــم علــى ذلــك.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )49%( مقارنــة باإلنــاث )44%(، ولــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى 
)55%( ووســط الضفــة )49%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )33%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )53%( مقارنــة بســكان املــدن 
ــر مــن 40  ــة )أكب ــة العمري ــى )50%( والفئ ــة )أقــّل مــن 30 عامــاً( إل ــة العمري ــدات )45%(، ولــدى الفئ )47%( والقــرى والبل
عامــاً( بـــ )47%( مقارنــة بالفئــة العمريــة )30-40 عامــاً( )42%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )51%( مقارنــة 

بالعاملــن يف القطــاع العــام )%37(. 

1.1.2 التزام العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية باالنضباط املهني خالل تقدمي اخلدمات:
ــن،  ــي خــال تقــدمي اخلدمــات للمواطن ــاط املهن ــاز الشــرطة ملتزمــون باالنضب ــن يف جه ــن أّن العامل رأى 46% مــن املبحوث

مقابــل 52% لــم يوافقــوا علــى ذلــك.
ــة  ــدى ســكان شــمال الضف ــاث )49%(، ول ــة باإلن ــى )55%( مقارن ــور إل ــدى الذك ــى املؤشــر ل ــة عل ــع نســبة عــدم املوافق ترتف
ــة بســكان  ــرى )50%( مقارن ــى )52%( والق ــدن إل ــدى ســكان امل ــوب )45%(، ول ــة بســكان اجلن ــى )55%( مقارن ووســطها إل

اخمليمــات )63%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )56%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%45(.  

1.1.3 عدم التمييز بني املواطنني يف تقدمي اخلدمات ومعاملتهم مبساواة:
فيمــا يتعلــق بعبــارة »العاملــون يف جهــاز الشــرطة ال مييــزون بــن املواطنــن يف تقــدمي اخلدمــات لهــم ويعاملونهــم مبســاواة«، 

أشــار 31% إلــى أّنهــم موافقــون علــى ذلــك مقابــل 63% قالــوا إّنهــم غيــر موافقــن.
ترفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )69%( مقارنــة باإلنــاث )64%(، ولــدى ســكان شــمال الضفــة )%73( 
ووســطها )68%( مقارنــة بســكان جنــوب الضفــة )56%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )77%( مقارنــة بســكان املــدن )%68( 

والقــرى والبلــدات )64%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )72%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%57(.
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1.1.4 رفض قبول الهدايا مقابل تقدمي اخلدمات:
أمــا بخصــوص عبــارة »املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا مقابــل تقــدمي اخلدمــات«، فوافــق عليهــا 

30% مقابــل 63% لــم يوافقــوا.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى )68%( ووســطها )64%( مقارنــة بســكان جنــوب 
الضفــة )55%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )75%( مقارنــة بســكان املــدن )63%( والقــرى والبلــدات )61%(، ولــدى الفئــة 
العمريــة )18-29 عامــاً( إلــى )68%( مقارنــة بالفئــات العمريــة )30-40 عامــاً(  و)أكبــر مــن 40 عامــاً( 61% لــكلٍّ منهــا، ولــدى 

العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )67%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%55(.  

1.1.5 رفض استغالل النفوذ واملناصب لتحقيق مصالح شخصية:
ــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتغال  ــارة »املنتســبون جله ــى عب ــج أّن 28% مــن املبحوثــن موافقــون عل تُظهــر النتائ

ــك. ــى ذل ــر موافقــن عل ــل 66% غي ــق مصاحلهــم الشــخصية«، مقاب نفوذهــم ومناصبهــم لتحقي
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )68%( مقارنــة باإلنــاث )63%(، ولــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى 
)72%( والوســط )65%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )59%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )76%( مقارنــة بســكان املــدن )%64( 
والقــرى والبلــدات )65%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )70%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%57(. 

1.1.6 رفض استخدام املركبات األمنية لألغراض اخلاصة والشخصية:
فيمــا يتعلــق بعبــارة »املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام املركبــات األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة 

والشــخصية« فوافــق عليهــا 28% مــن املبحوثــن مقابــل 67% لــم يوافقــوا.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى )72%( ووســطها )69%( مقارنــة بســكان جنــوب 
الضفــة )57%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )79%( مقارنــة بســكان املــدن )69%( وســكان القــرى والبلــدات )64%(، ولــدى 

العاملــن بالقطــاع اخلــاص إلــى )72%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%57(.

1.1.7 رفض قبول الواسطة واحملسوبية يف تقدمي اخلدمات:
وافــق 25% فقــط مــن املبحوثــن علــى عبــارة »املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول الواســطة واحملســوبية 

يف تقــدمي اخلدمــات«، فيمــا لــم يوافــق عليهــا %72.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )74%( مقارنــة باإلنــاث )69%(، ولــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى 
)78%( مقارنــة بســكان الوســط )69%( وســكان اجلنــوب )66%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )79%( مقارنــة بســكان املــدن 
)70%( والقــرى والبلــدات )71%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )76%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%61(.

ملزيد من التفاصيل حول نتائج مؤشرات النزاهة، انظر/ي اجلدول والشكل البياني أدناه:
جدول رقم )1-1(: نتائج مؤشرات النزاهة

ال رأي/ال أعرفعدم موافقةموافقة 
ــون  ــاز الشــرطة الفلســطينية بالقان ــزم املنتســبون جله ــام، يلت 1( بشــكل ع

2.2%46.2%51.6%أثنــاء تقدميهــم اخلدمــات للمواطنــن.

مــع  تعاملهــم  يف  الفلســطينية  الشــرطة  جهــاز  يف  العاملــون  يلتــزم   )2
اخلدمــات. تقــدمي  خــال  املهنــي  باالنضبــاط  2.4%51.8%45.7%املواطنــن 

تقــدمي  املواطنــن يف  بــن  الشــرطة ال ميّيــزون  العاملــون يف جهــاز   )3
مبســاواة. ويعاملونهــم  لهــم  3.2%66.3%30.5%اخلدمــات 

4( املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا مقابــل 
7.4%62.9%29.7%تقــدمي اخلدمــات.

ــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتغال نفوذهــم  5( املنتســبون جله
ــم الشــخصية. ــق مصاحله ــم لتحقي 4.7%65.7%29.7%ومناصبه

6( املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام املركبــات 
5.5%66.6%28.0%األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة والشــخصية.

7( املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول الواســطة 
تقــدمي اخلدمــات. 3.8%71.5%24.6%واحملســوبية يف 
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شكل رقم )1-1(: نتائج مؤشرات النزاهة

مقارنة نتائج مؤشرات النزاهة لألعوام 2023-202ٍ0
مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع باســتطاعات األعــوام الســابقة، يتضــح أّن هنــاك انخفاضــاً واضحــاً بنســب املوافقــة علــى 
كافــة املؤشــرات املتعلقــة بالنزاهــة مبــرور الســنوات وبانخفــاض مــا بــن 8-10 نقــاط مقارنــة باســتطاع عــام 2023. للمزيــد 

انظــر/ي اجلــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

نتائج مؤشرات النزاهة )نسبة املوافقني على البنود( للسنوات )2023-2020(

 2020202120222023

بشــكل عــام، يلتــزم املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية 
للمواطنــن. أثنــاء تقدميهــم اخلدمــات  51.6%61.5%73.4%77.4%بالقانــون 

يلتــزم العاملــون يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف تعاملهــم مــع 
45.7%55.4%67.8%70.3%املواطنــن باالنضبــاط املهنــي خــال تقــدمي اخلدمــات.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتغال 
29.7%39.2%42.3%46.2%نفوذهــم ومناصبهــم لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية.

العاملــون يف جهــاز الشــرطة ال مييــزون بــن املواطنــن يف تقدمي 
30.5%39.3%46.0%45.1%اخلدمــات لهم ويعاملونهم باملســاواة.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا 
29.7%36.8%40.5%44.6%مقابــل تقــدمي اخلدمــات.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام 
28.0%36.0%41.2%42.7%املركبــات األمنيــة ألغراضهــم اخلاصــة والشــخصية.

قبــول  يرفضــون  الفلســطينية  الشــرطة  جلهــاز  املنتســبون 
اخلدمــات. تقــدمي  يف  واحملســوبية  24.6%31.9%34.4%35.3%الواســطة 
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نتائج مؤشرات النزاهة )نسبة املوافقني على البنود( للسنوات )2023-2020(

2. محور الشفافية:

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن االســتطاع قيــاس مــدى موافقــة املواطنــن علــى بعــض البنــود املتعلقــة بالشــفافية مثــل املعرفــة 
بطريقــة احلصــول علــى أّي خدمــة يحتاجهــا املبحوثــون مــن الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، وإن كان احلصــول أو 
الوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات التــي تقدمهــا الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة يتــّم بســهولة ويســر، فضــًا 
عــن كــون التعيينــات يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة تتــّم باملنافســة بــن املتقدمــن للوظيفــة وحتقــق مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص، وإن كانــت مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــّم مــن خــال إعانــات للجهــاز بهــذا اخلصــوص، باإلضافــة إلــى 

التعــّرف علــى آرائهــم حــول بعــض املؤشــرات املتعلقــة بهــذا احملــور.  
هنــاك بعــض املؤشــرات مّت طرحهــا مــن خــال فقــرات محــددة، حيــث مّت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات )الفقــرات( املوجهــة 
للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت الرباعــي، )1. أوافــق بشــدة، 2. أوافــق، 3. ال أوافــق، 4. ال أوافــق بشــدة(. ولغايــة حتليــل البيانــات 
بشــكل وصفــي مّت دمــج النتائــج بخياريـْـن 1. موافقــة )موافق+موافــق بشــدة(، 2. عــدم موافقــة )غيــر موافق+غيــر موافــق بشــدة(.

2.2 مؤشرات الشفافية:

2.2.1 املعرفة بطريقة احلصول على اخلدمات املقّدمة من الشرطة
تظهــر النتائــج أّن 45% مــن املبحوثــن صرحــوا بــأّن لديهــم معرفــة بطريقــة احلصــول علــى أّي خدمــة يحتاجونهــا مــن الشــرطة 

الفلســطينية، يف حــن أشــار 52% إلــى عــدم معرفتهــم بذلــك.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة لــدى ســكان وســط الضفــة إلــى )58%( وشــمالها )56%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )41%(، ولدى ســكان 
اخمليمــات إلــى )60%( مقارنــة بســكان املــدن )54%( والقــرى والبلــدات )51%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )%52( 
مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )43%(، ولــدى موظفــي الفئــات الدنيــا إلــى )57%( مقارنــة مبوظفــي الفئــات العليــا )%40(. 

2.2.2 سهولة احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمات
ــا  ــي تقّدمه ــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات الت ــّم احلصــول أو الوصــول إل ــه يت ــى أّن ــى أّن 41% أشــاروا إل ــج إل تشــير النتائ

ــّم. ــى أّن هــذا ال يت الشــرطة الفلســطينية بســهولة ويســر، يف حــن أشــار 56% إل
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى ســكان محافظــات شــمال ووســط الضفــة إلــى )60%( لــكلٍّ منهــا مقارنــة بســكان 
ــكلٍّ منهــا،  ــدات )55%( ل ــة بســكان املــدن والقــرى والبل ــى )67%( مقارن ــوب الضفــة )45%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إل جن
ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )58%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع احلكومــي )46%(، كمــا ترتفــع لــدى موظفــي 

الفئــات الدنيــا إلــى )63%( مقارنــة مبوظفــي الفئــات العليــا )%43(.
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2.2.3 التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية
وافــق 30% مــن املبحوثــن علــى أّن التعيينــات يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة تتــّم باملنافســة بــن املتقدمــن 

للوظيفــة وحتقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص، مقابــل 66% لــم يوافقــوا علــى ذلــك.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة لــدى ســكان محافظــات الشــمال إلــى )74%( والوســط )69%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )%54(، 
ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )73%( مقارنــة بســكان املــدن والقــرى والبلــدات )66%( لــكلٍّ منهــا، ولــدى العاملــن يف القطــاع 

اخلــاص إلــى )70%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%57(.

2.2.4 مشتريات جهاز الشرطة الفلسطينية 
صــرح 23% مــن املبحوثــن مبوافقتهــم علــى أّن مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــّم مــن خــال إعانــات للجهــاز، يف حــن 

أبــدى 51% عــدم موافقتهــم، وصــرح 26% بأّنهــم ال يعرفــون عــن ذلــك.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة لــدى الذكــور إلــى )54%( مقارنــة باإلنــاث )48%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )55%( مقارنــة 
بســكان املــدن )50%( والقــرى والبلــدات )51%(، ولــدى الفئــة العمريــة )18-29 عامــاً( إلــى )57%( مقارنــة بالفئــة العمريــة 
ــة  ــى )56%( مقارن ــن يف القطــاع اخلــاص إل ــدى العامل ــا، ول ــكلٍّ منه ــاً( بـــ )49%( ل ــوق 40 عام ــة )ف ــاً( والفئ )30-40 عام

بالعاملــن يف القطــاع العــام )%46(. 

ملزيد من التفاصيل حول نتائج مؤشرات الشفافية انظر/ي اجلدول والشكل البياني أدناه:

جدول رقم )2-2(: نتائج مؤشرات الشفافية

شكل رقم )2-2(: نتائج مؤشرات الشفافية

ال رأي/ال أعرفعدم موافقةموافقة 
ــن  ــا م ــة حتتاجه ــى أّي خدم ــة احلصــول عل ــة بطريق ــك معرف 1( لدي

2.8%52.2%45.0%الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة.

2( يتــّم احلصــول أو الوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات التي 
4.0%55.5%40.6%تقدمها الشــرطة الفلســطينية يف الضفة الغربية بســهولة ويســر.

3( التعيينــات يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة تتــم 
3.8%66.3%29.9%باملنافســة بــن املتقدمــن للوظيفــة وحتقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

4( مشــتريات الشــرطة الفلســطينية تتــّم مــن خــال إعانــات للجهــاز 
26.2%51.1%22.6%بهــذا اخلصــوص.
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مقارنة نتائج مؤشرات الشفافية لألعوام 2023-2020
مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع 2023 باســتطاعات األعــوام الســابقة يتضــح أّن هنــاك انخفاضــاً واضحــاً يف نســب املوافقــة 

علــى كافــة البنــود املتعلقــة بالشــفافية. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:

نتائج مؤشرات الشفافية )نسبة املوافقني على البنود( لألعوام )2023-2020(

نتائج مؤشرات الشفافية )نسبة املوافقني على البنود( لألعوام )2023-2020(

 2020202120222023

لديك معرفة بطريقة احلصول على أّي خدمة حتتاجها 
45.0%57.2%62.6%65.5%من الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية.

يتّم احلصول أو الوصول إلى املعلومات املتعلقة 
باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية يف 

الضفة الغربية بسهولة ويسر.
%64.2%55.1%49.3%40.6

التعيينات يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة 
الغربية تتّم باملنافسة بن املتقدمن للوظيفة وحتقق 

مبدأ تكافؤ الفرص.
%45.6%32.9%38.1%29.9

مشتريات الشرطة الفلسطينية تتّم من خال إعانات 
22.6%27.5%30.3%35.9%للجهاز بهذا اخلصوص.
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2.3 رواتب منتسبي جهاز الشرطة
تشير النتائج إلى أّن 29% من املبحوثن لديهم اّطاع على رواتب منتسبي الشرطة مقابل 71% ليس لديهم اّطاع.

وعنــد ســؤال مــن لديهــم اّطــاع علــى الرواتــب عــن رؤيتهــم لهــا، أشــار 14% مــن املبحوثــن إلــى أّنهــا عاليــة، يف حــن أشــار 
48% إلــى أّنهــا منخفضــة، وقــال 37% إّنهــا مقبولــة. للمزيــد انظــر/ي الشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل رقم )3-2(: رواتب منتسبي جهاز الشرطة

2.4 االطالع على حجم املوازنة السنوي جلهاز الشرطة وكفايتها
أشــار 6% فقــط مــن املبحوثــن بــأن لديهــم اطــاع علــى حجــم املوازنــة الســنوي جلهــاز الشــرطة ومعروفــة لديهــم، وعنــد ســؤال 
هــؤالء عــن كفايــة املوازنــة، أشــار 45% بأنهــا غيــر كافيــة، يف حــن أن 54% أشــاروا إلــى أنهــا كافيــة أو كافيــة إلــى حــد مــا. 

للمزيــد أنظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل رقم )4-2(: كفاية حجم املوازنة السنوي جلهاز الشرطة
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3. محور 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 أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة 
الفلســطينية إذا ارتكــب جرميــة فســاد، ومحاســبة أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا خالــف القانــون والتعليمــات 
ــل احلكومــة، ومحاســبة أّي منتســب  ــاز الشــرطة الفلســطينية للمســاءلة مــن قب ــة، وخضــوع جه ــة مهامــه الوظيفي ــاء تأدي أثن
يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا انتهــك حقــاً مــن حقــوق املواطــن، ووجــود رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن 
واألفــراد يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية مــن قبــل مديــر عــام الشــرطة، وحتّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية 
عــن أّي إخفاقــات جوهريــة يف عمــل اجلهــاز، ومــدى فاعليــة الرقابــة علــى جهــاز الشــرطة الفلســطينية، وقيــام جهــاز الشــرطة 

الفلســطينية بتفســير القــرارات ونتائــج األعمــال للجمهــور.
وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أّنــه مّت حتديــد أربعــة خيــارات يف العبــارات املوجهــة للمبحوثــن – مقيــاس ليكــرت، )1. أوافــق 
ــن 1.  ــج بخياريْ ــي مّت دمــج النتائ ــات بشــكل وصف ــل البيان ــة حتلي ــق بشــدة(. ولغاي ــق، 4. ال أواف ــق، 3. ال أواف بشــدة، 2. أواف

موافقــة )موافــق + موافــق بشــدة(، 2. عــدم موافقــة )غيــر موافــق + غيــر موافــق بشــدة(.

3.1 مؤشرات املساءلة:

3.1.1 خضوع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من ِقَبِل احلكومة
أشــار 49% مــن املبحوثــن إلــى موافقتهــم علــى أّن جهــاز الشــرطة الفلســطينية يخضــع للمســاءلة مــن قبــل احلكومــة، فيمــا 

رأى 47% أّنــه ال يخضــع لهــذه املســاءلة.
ــة مــع ســكان  ــا مقارن ــكلٍّ منه ــى )52%( ل ــدى ســكان شــمال الضفــة ووســطها إل ــى املؤشــر ل ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة عل
جنــوب الضفــة )36%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )55%( مقارنــة بســكان املــدن )48%( والقــرى والبلــدات )45%(، ولــدى 

العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )52%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%41(.

3.1.2 حتّمل مدير عام الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن أّي إخفاقات جوهرية يف عمل اجلهاز
وافــق 48% علــى عبــارة »يتحّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن أّي إخفاقــات جوهريــة يف عمــل اجلهــاز«، 

فيمــا لــم يوافــق عليهــا %46.
ــى )%56(  ــدى ســكان شــمال الضفــة إل ــاث )42%(، ول ــة باإلن ــى )50%( مقارن ــدى الذكــور إل ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة ل
ــة  ــى )56%( مقارن ــدى ســكان اخمليمــات إل ــع النســبة ل ــا ترتف ــا )30%(، كم ــة )49%( وجنوبه ــة بســكان وســط الضف مقارن
بســكان املــدن )46%( وســكان القــرى والبلــدات )44%(، ولــدى العاملــن إلــى )49%( مقابــل غيــر العاملــن )42%(، ولــدى 

ــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%44(. ــى )51%( مقارن العاملــن يف القطــاع اخلــاص إل

3.1.3 محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال مخالفة القوانني والتعليمات أثناء تأدية املهام الوظيفية 
يــرى 48% مــن املبحوثــن أّنــه تتــّم محاســبة أّي منتســب جلهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا خالــف القانــون والتعليمــات أثنــاء 

تأديــة مهامــه الوظيفيــة، مقابــل 47% ال يــرون ذلــك.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )50%( مقارنــة باإلنــاث )44%(، ولــدى ســكان محافظــات الوســط 
إلــى )56%( والشــمال )53%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )32%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )60%( مقارنــة بســكان املــدن 
والقــرى والبلــدات )45%( لــكّل منهــا، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )51%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام 

.)%41(

3.1.4 الرقابة اجلّدية على أداء العاملني يف جهاز الشرطة الفلسطينية من ِقَبِل مدير عام الشرطة
أشــار 46% مــن املبحوثــن إلــى أّنــه توجــد رقابــة جّديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واألفــراد يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية 

مــن ِقبَــِل مديــر عــام الشــرطة، فيمــا رأى 48% بأّنــه ال توجــد رقابــة.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )52%( مقارنــة باإلنــاث )44%(، ولــدى ســكان شــمال الضفــة إلــى 
)56%( ووســطها )53%( مقارنــة بســكان جنــوب الضفــة )34%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )59%( مقارنــة بســكان املــدن 
ــن يف القطــاع  ــة بالعامل ــى )53%( مقارن ــن يف القطــاع اخلــاص إل ــدى العامل ــدات )46%(، ول )49%( وســكان القــرى والبل

العــام )%44(.  
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3.1.5 محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال ارتكاب جرمية فساد
تشــير نتائــج االســتطاع إلــى أّن 46% مــن املبحوثــن صّرحــوا بأّنــه تتــّم محاســبة أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية 

إذا ارتكــب جرميــة فســاد، مقابــل 50% يــرون أّن ذلــك ال يتــّم.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )53%( مقارنــة باإلنــاث )47%(، ولــدى ســكان الشــمال إلــى )%56( 
وســكان الوســط )53%( مقارنــة بســكان اجلنــوب )40%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )61%( مقارنــة بســكان املــدن والقــرى 
والبلــدات )49%( لــكلٍّ منهــا، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )54%(، مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%46(.

 
3.1.6 محاسبة املنتسبني يف جهاز الشرطة الفلسطينية يف حال انتهاك حقٍّ من حقوق املواطن

رأى 41% أّنــه تتــّم محاســبة أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا انتهــك حّقــاً مــن حقــوق املواطــن، فيمــا أشــار %55 
إلــى أّن ذلــك ال يتــّم.

ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )59%( مقارنــة باإلنــاث )51%(، ولــدى ســكان محافظات وســط الضفة إلى 
)62%( وشــمالها )57%( مقارنــة بســكان محافظــات اجلنــوب )46%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )67%( مقارنــة بســكان املــدن 
)56%( والقــرى والبلــدات )53%(، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )60%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%49(.

3.1.7 فاعلية الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية 
فيمــا يتعلــق بعبــارة »الرقابــة علــى جهــاز الشــرطة الفلســطينية ذات فاعليــة«، أشــار 40% إلــى أّنهــم موافقــون عليهــا، فيمــا 

أعــرب 53% عــن عــدم موافقتهــم.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى الذكــور إلــى )56%( مقارنــة باإلنــاث )49%(، ولــدى ســكان محافظــات الشــمال إلــى 
ــة بســكان  ــى )63%( مقارن ــات إل ــدى ســكان اخمليم ــوب )44%(، ول ــة بســكان محافظــات اجلن )57%( والوســط )55%( مقارن
املــدن والقــرى والبلــدات )52%( لــكلٍّ منهــا، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )58%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام 

  .)%46(

3.1.8 تفسير قرارات ونتائج أعمال جهاز الشرطة الفلسطينية للجمهور
أمــا بخصــوص عبــارة »يقــوم جهــاز الشــرطة الفلســطينية بتفســير قراراتــه ونتائــج أعمالــه للجمهــور« فوافــق عليهــا 27% ولــم 

يوافــق عليهــا %64.
ترتفــع نســبة عــدم املوافقــة علــى املؤشــر لــدى ســكان محافظــات الشــمال إلــى )71%( مقارنــة بســكان الوســط )61%( وســكان 
اجلنــوب )57%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )71%( مقارنــة بســكان املــدن )61%( وســكان القــرى والبلــدات )64%(، ولــدى 

العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )68%( مقارنــة بالعاملــن يف القطــاع العــام )%54(.

للمزيد حول نتائج مؤشرات املساءلة انظر/ي اجلدول والشكل البياني أدناه:
جدول رقم )1-3(: نتائج مؤشرات املساءلة

ال رأي/ال أعرفعدم موافقةموافقة 

4.8%46.5%48.8%1( يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة.

2( يتحّمــل مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية املســؤولية عــن أّي إخفاقــات جوهريــة يف 
5.8%45.7%48.5%عمــل اجلهــاز.

3( تتــّم محاســبة أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا خالــف القانــون 
4.8%46.8%48.4%والتعليمــات أثنــاء تأديــة مهامــه الوظيفيــة.

4( توجــد رقابــة جديــة علــى أداء العاملــن واملوظفــن واألفــراد يف جهــاز الشــرطة 
ــر عــام الشــرطة. ــل مدي 6.0%47.9%46.1%الفلســطينية مــن قب

4.3%50.1%45.6%5( تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا ارتكب جرمية فساد.

6( تتــّم محاســبة أّي منتســب يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية إذا انتهــك حّقــاً مــن 
4.3%54.8%40.9%حقــوق املواطــن.

7.7%52.6%39.7%7( الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية.

9.2%63.7%27.1%8( يقوم جهاز الشرطة الفلسطينية بتفسير قراراته ونتائج أعماله للجمهور.
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شكل رقم )1-3(: نتائج مؤشرات املساءلة

مقارنة نتائج مؤشرات املساءلة لألعوام 2023-2020
مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع باســتطاعات األعــوام الســابقة يّتضــح أّن هنــاك انخفاضــاً واضحــاً يف نســب املوافقــة علــى 
ــد انظــر/ي  ــة باســتطاع عــام 2022. للمزي ــاً مقارن ــة املؤشــرات املتعلقــة باملســاءلة وبانخفــاض مــن 9-10 نقــاط تقريب كاف

اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:
نتائج مؤشرات املساءلة )نسبة املوافقني على البنود( لألعوام )2023-2020(

 2020  2021 20222023 

48.8%57.9%66.4%72.9%يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة.

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا خالف 
48.4%56.2%63.5%75.6%القانون والتعليمات أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا انتهك 
40.9%55.0%63.5%72.6%حقاً من حقوق املواطن.

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا ارتكب 
45.6%54.1%62.2%78.1%جرمية فساد.

يتحّمل مدير عام الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن أّي إخفاقات 
48.5%53.9%68.6%69.1%جوهرية يف عمل اجلهاز.

توجد رقابة جدية على أداء العاملن واملوظفن واألفراد يف جهاز 
46.1%53.6%63.6%69.8%الشرطة الفلسطينية من قبل مدير عام الشرطة.

39.7%48.9%59.1%65.8%الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية.

يقوم جهاز الشرطة الفلسطينية بتفسير قراراته ونتائج أعماله 
27.1%37.1%41.8%45.5%للجمهور.

%%%%%%
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نتائج مؤشرات املساءلة )نسبة املوافقني على البنود( لألعوام )2023-2020(

3.2 أسئلة عامة

3.2.1 اإلبالغ عن الفساد يف حال حصوله مع أيٍّ من املنتسبني جلهاز الشرطة
ُطــِرَح ســؤال علــى املبحوثــن إن كانــوا ســيبلغون يف حــال شــهدوا أو علمــوا مبمارســة فســاد لــدى أٍيّ مــن منتســبي جهــاز 

الشــرطة، إذ أشــار 32% منهــم إلــى أّنهــم ســيقومون بذلــك.
ترتفــع نســبة مــن ســيقومون باإلبــاغ عــن ممارســة فســاد مــع أيٍّ مــن منتســبي الشــرطة لــدى الذكــور إلــى )36%( مقارنــة 
باإلنــاث )28%(، ولــدى ســكان محافظــات الوســط إلــى )41%( مقارنــة بســكان محافظــات الشــمال )23%( واجلنــوب 
)35%(، ولــدى ســكان املــدن إلــى )35%( والقــرى والبلــدات )33%( مقارنــة بســكان اخمليمــات )18%(، ولــدى العاملــن إلــى 
ــن يف القطــاع  ــة بالعامل ــى )44%( مقارن ــي إل ــن يف القطــاع احلكوم ــدى العامل ــن )28%(، ول ــر العامل ــة بغي )36%( مقارن

اخلــاص )%33(.
وعنــد ســؤالهم عــن اجلهــة التــي ســيقومون باإلبــاغ لديهــا، صــّرح 54% بأّنهــم ســيتوجهون إلــى جهــاز الشــرطة، يف حــن أشــار 
37% إلــى أّنهــم ســيتوجهون إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد و6% لــوزارة الداخليــة، مقابــل 1% فقــط قالــوا إّنهــم ســيتوجهون إلــى 

مجلــس الــوزراء. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )1-2-3(: اجلهة التي سيتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن الفساد

النسبة 

54.0%جهاز الشرطة نفسه

5.6%وزارة الداخلية

36.8%هيئة مكافحة الفساد

1.0%مجلس الوزراء

2.7%أخرى 

100.0%اجملموع
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شكل رقم )1-2-3(: اجلهة التي سيتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن الفساد

3.2.2 أسباب عدم اإلبالغ عن الفساد
ُطــِرَح ســؤاٌل علــى املبحوثــن الذيــن صّرحــوا بأّنهــم لــن يبلغــوا عــن شــبهات فســاد يف حــال شــهدوها أو علمــوا بهــا لــدى أيٍّ 
مــن منتســبي جهــاز الشــرطة عــن أهــم ســبب يدفعهــم لعــدم اإلبــاغ، إذ أشــار 20% منهــم إلــى أّن ذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود 
حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن والشــهود، فيمــا يــرى 23% أّن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم القناعــة بجــدوى اإلبــاغ ألّنــه لــن 
تُتخــذ اإلجــراءات بحّقهــم، و11% يــرون أّن أهــم ســبب هــو اخلــوف مــن االنتقــام، فيمــا أشــار 10% إلــى أّن ذلــك يعــود إلــى 
ضعــف نظــام الشــكاوى، مقابــل 9% أشــاروا إلــى أّن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم وجــود إرادة سياســية ملكافحــة الفســاد. للمزيــد 

انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )2-2-3(: األسباب التي تدعو لعدم اإلبالغ عن الفساد )أهم سبب(

النسبة 
22.6%عدم القناعة بجدوى اإلباغ ألّنه لن تُتخذ اإلجراءات بحقهم

19.7%عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود

10.8%اخلوف من االنتقام

10.2%ضعف نظام الشكاوى

9.1%عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

6.1%عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

5.0%القناعة بأّن اإلباغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية

16.5%أخرى 

%100
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شكل رقم )2-2-3(: األسباب التي تدعو لعدم اإلبالغ عن الفساد )أهم سبب(

مقارنة أسباب عدم اإلبالغ عن الفساد لألعوام )2023-2020(
مبقارنــة نتائــج االســتطاع باالســتطاعات الســابقة، ياحــظ أّن أســباب عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن 
والشــهود وعــدم القناعــة بجــدوى اإلبــاغ ألّنــه لــن تُتخــذ اإلجــراءات بحّقهــم بقيــت أهــم األســباب مــع اإلشــارة إلــى انخفــاض 
واضــح يف النســب اخلاصــة بــكٍل منهــا، خاصــة فيمــا يتعلّــق بعــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املُبلغــن والشــهود. للمزيــد 

انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:

األسباب التي تدعو لعدم اإلبالغ عن الفساد )أهم سبب( لألعوام )2023-2020(

 2020202120222023

22.6%27.0%30.7%32.7%عدم القناعة بجدوى اإلباغ ألّنه لن تتخذ اإلجراءات بحقهم.

19.7%30.0%14.6%24.0%عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود

10.8%7.6%16.3%9.5%اخلوف من االنتقام

10.2%11.7%9.1%8.9%ضعف نظام الشكاوى

9.1%7.9%5.1%3.1%عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

6.1%9.2%11.7%11.7%عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

5.0%5.5%12.2%8.1%القناعة بأّن اإلباغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية
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األسباب التي تدعو لعدم اإلبالغ عن الفساد )أهم سبب( لألعوام )2023-2020(

3.2.3 كفاية عدد أفراد الشرطة
ُطــِرَح ســؤال علــى املبحوثــن حــول كفايــة عــدد أفــراد الشــرطة لتقــدمي اخلدمــات يف أماكــن إقامتهــم، إذ أشــار 62% إلــى أّن 

العــدد غيــُر كاٍف، فيمــا أشــار 28% إلــى أّنــه كاٍف. للمزيــد انظــر/ي الشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل رقم )3-2-3(: كفاية عدد أفراد الشرطة الفلسطينية

3.2.4 أهم األولويات التي يجب على الشرطة التعامل معها
خــال االســتطاع مّت طــرح ســؤال حــول أهــم األولويــات التــي يجــب أن تعمــل عليهــا الشــرطة الفلســطينية، وكانــت علــى النحــو التالــي:

1( توفير األمن واألمان وحفظ النظام واحلفاظ على السلم األهلي.
2( محاربة السيارات املشطوبة وغير القانونية وتنظيم حركة املرور.

3( محاربة اخملدرات.
4( لعب دور أكثر يف محاربة الفساد.

%
%

%
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3.2.5 الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات
تظهــر النتائــج أّن 46% أعربــوا عــن رضاهــم )راٍض جــداً + راٍض( عــن أداء الشــرطة الفلســطينية يف مجــال تقــدمي اخلدمــات 
للمواطنــن، مقابــل 53% أعربــوا عــن عــدم رضاهــم عنهــا )غيــُر راٍض+غيــُر راٍض باملــرة(. للمزيــد انظــر/ي الشــكل البيانــي 

أدناه:
شكل رقم )5-2-3(: الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات

ــدى ســكان محافظــات  ــن ل ترتفــع نســبة عــدم الرضــا عــن أداء الشــرطة الفلســطينية يف مجــال تقــدمي اخلدمــات للمواطن
الشــمال والوســط إلــى )58%( لــكلٍّ منهــا مقارنــة بســكان محافظــات اجلنــوب )43%(، ولــدى ســكان اخمليمــات إلــى )%65( 
مقارنــة بســكان املــدن والقــرى والبلــدات )52%( لــكلٍّ منهــا، ولــدى العاملــن يف القطــاع اخلــاص إلــى )58%( مقارنــة بالعاملــن 

يف القطــاع العــام )%46(.

مقارنة الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات لألعوام 2023-2020
ــاز  ــن عــن أداء جه ــج هــذا االســتطاع باســتطاع عــام 2020، يُاحــظ االنخفــاض يف مســتوى رضــا املواطن ــة نتائ ومبقارن
الشــرطة الفلســطينية يف مجــال تقــدمي اخلدمــات، إذ انخفضــت درجــة الرضــا إلــى 60% يف هــذا االســتطاع بعــد أن كانــت 

76% يف اســتطاع عــام 2020. للمزيــد انظــر/ي اجلــدول والشــكل البيانــي أدنــاه:

الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات لألعوام )2023-2020(

 202020222023
45.5%59.8%75.7%رضا

53.4%37.9%22.9%عدم رضا

1.1%2.3%1.4%ال رأي/ال أعرف

%

%

%
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الرضا العام عن أداء الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات لألعوام )2023-2020(
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ملحق رقم )1(: توزيع العّينة

النسبة 
10.5%جنناحملافظة

2.4%طوباس

6.5%طولكرم

4.1%قلقيلية

2.4%سلفيت

13.8%نابلس

11.4%رام اهلل والبيرة

14.6%القدس

2.4%أريحا

7.3%بيت حلم

24.6%اخلليل

100.0%اجملموع

29.1%مدينةنوع التجمع السكني

62.8%قرية/بلدة

8.1%مخيم

100.0%اجملموع

50.1%ذكراجلنس

49.9%أنثى

100.0%اجملموع
25.9%أقل من 30العمر

40 – 30%33.4

40.7%أكبر من 40

100.0%اجملموع

19.4%أعزب/عزباءاحلالة االجتماعية

73.4%متزوج/ة

2.7%مطلق/ة

4.5%أرمل/ة

100.0%اجملموع
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النسبة
1.3%أمي/ملماملستوى التعليمي:

7.2%ابتدائي

22.5%إعدادي

34.4%ثانوي

10.4%كلية/معهد

22.9%بكالوريوس

1.4%ماجستير فأعلى

100.0%اجملموع

51.6%يعملاحلالة العملية

48.4%ال يعمل

100.0%اجملموع

24.3%عام )حكومي()إذا يعمل( قطاع العمل

69.2%خاص

مؤسسة أهلية/مؤسسة غير 
6.5%حكومية

100.0%اجملموع

7.9%فئات عليا )مدير فأعلى(املستوى الوظيفي

فئات عادية )موظفون 
76.1%عاديون(

فئات دنيا )مراسلون 
16.0%وغيرهم(

100.0%اجملموع

متوسط دخل األسرة الشهري 
)شيقل(

5.6%أقل من 1500

2500-1500%18.8

3500-2501%30.6

4500-3501%24.4

5500-4501%11.4

9.2%أكثر من 5500

100.0%اجملموع
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ملحق رقم )2(: استمارة االستطالع

استطالع رأي حول الرضا عن اخلدمات املقّدمة من ِقَبِل الشرطة الفلسطينية للمواطنني

أختي املواطنة/أخي املواطن
أنــا باحــث/ ــــة مــن مركــز قيــاس لاســتطاعات والدراســات املســحية، أقــوم بإجــراء اســتطاع رأي للمواطنــن حــول حوكمــة 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة للعــام 2023، ويتــّم تنفيــذه بالتعــاون بــن قيــاس واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد 

يف املؤسســة األمنيــة.
يتــّم اختيــار املســتجيب مــن خــال عّينــة عشــوائية علميــة؛ حيــث مّت اختياركــم يف العّينــة مــن بــن 1850 أســرة مــن محافظــات 

الضفــة الغربيــة.
ــة، شــاكرين حســن  ــتخدم فقــط لألغــراض البحثي ــواردة يف هــذه االســتمارة تُس ــد أّن املعلومــات ال ــاس أن يؤك ــز قي ــوّد مرك ي

ــم. تعاونك

معلومات عامة:

Ques رقم االستمارة: ________      Res رقم الباحث: _____________
 

District احملافظة: __________

Loc رقم موقع العمل )التجمع السكني(: ______________

3. مخيم  2. قرية/بلدة   1. مدينة    Place مكان السكن:    

العّينة

2. أنثى 1. ذكر    Gender اجلنس:   

الرقم املتسلسل لألسرةالعمر 18 سنة فأكثر رقم الفرد 
12345678910111213141516ابتداًء باألكبر سنًا

11111111111111111
22121212121212121
33213213213213213
44321432143214321
55432154321543214
66543216543216543
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B1 يقــدم جهــاز الشــرطة الفلســطينية العديــد مــن اخلدمــات للمواطنــن ويتابــع عــدة مجــاالت، أيٌّ مــن هــذه اخلدمــات أو 
اجملــاالت تعــرف عنهــا؟

B2 خــال الســنوات الثــاث املاضيــة هــل حصــل وتعاملــت أنــت أو أحــد أفــراد أســرتك مــع جهــاز الشــرطة الفلســطيني يف 
أيٍّ مــن اخلدمــات أو اجملــاالت أعــاه؟

)P1 2( ال )انتقل إلى قسم النزاهة 1( نعم  

B3 إذا نعم، ما هو اجملال/اخلدمة؟ اجلواب )ضع الرقم(: ________________

B4 من الذي قام باملتابعة من أفراد األسرة؟ 
2( أحد أفراد األسرة 1( رب/ة األسرة   

B5 هل املبحوث هو من قام باملتابعة شخصياً؟
2( ال 1( نعم    

B6 خال جتربتكم هذه:

B7 ملن أجاب بنعم على أيٍّ من البنديْن 2 و 3، ما هي الوسيلة التي عرفتم من خالها؟ 
3( اإلعام املقروء  1( اإلعام املرئي        2( اإلعام املسموع      

6( أخرى )حدد: __________( 4( األهل واألصدقاء   5( وسائل التواصل االجتماعي 

2( ال1( نعماخلدمة
مالحقة مركبة/مركبات غير قانونية1
حترير مخالفة/مخالفات سير2
متابعة عن حوادث الطرق3
مكافحة اخملدرات4
مكافحة التنقيب عن اآلثار5
تأمني املناطق السياحية والسياح6
حماية البيئة7
التعامل مع أجسام مشبوهة8
التعامل مع مفقودات9
حماية األسرة10
التدخل عند وجود طفل مجهول النسب11
التدخل عند محاولة االنتحار12
التدخل عند وقوع االعتداءات 13
احلفاظ على األمن لألفراد واملؤسسات14
أخرى )حدد: __________(15

2( ال1( نعم
مّت احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمة التي تلقيتموها بسهولة ويسر.1
كان لديكم معرفة مسبقة باخلدمات التي تقدمها الشرطة الفلسطينية.2

كان لديكم معرفة بطريقة احلصول على أّي خدمة حتتاجونها من الشرطة 3
الفلسطينية. 
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B8 ما مدى رضاكم/ن عن أداء الشرطة يف تقدمي هذه اخلدمة/ات من حيث:

B9 ما مدى رضاكم عن اخلدمة التي حصلتم عليها يف النهاية؟
5( ال رأي/ال أعرف 4( غير راٍض باملرة  3( غير راٍض   2( راٍض   1( راٍض جداً   

B10 بشكل عام، ما مدى رضاكم عن تعامل جهاز الشرطة معكم يف احلصول على هذه اخلدمة/اخلدمات؟
5( ال رأي/ال أعرف 4( غير راٍض باملرة  3( غير راٍض   2( راٍض   1( راٍض جداً   

B11 ملاذا؟ )الرضا أو عدم الرضا( __________________________

P1 النزاهة

p1-1 ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟

1( راٍض 
3( غير 2( راٍضجداً

راٍض
4( غير 

راٍض باملرة
5( ال رأي/
ال أعرف

السرعة يف تلّقي اخلدمة. 1
عدم السماح بتدّخل أّي طرف خارجي أثناء تلّقي اخلدمة. 2
كفاءة ومهارة العاملني يف اجلهاز خالل تلّقي اخلدمة.3
تعامل اجلهاز باحترام خالل تلّقي اخلدمة.4
اإلجابة على استفساراتكم.5

1( أوافق 
بشدة

 )2
أوافق 

3( ال 
أوافق 

4( ال أوافق 
بشدة

5( ال رأي/
ال أعرف

أثنــاء 1 بالقانــون  الفلســطينية  الشــرطة  املنتســبون جلهــاز  يلتــزم  عــام،  بشــكل 
للمواطنــني.  اخلدمــات  تقدميهــم 

املنتسبون جلهاز الشرطة الفلسطينية يرفضون استغالل نفوذهم ومناصبهم 2
لتحقيق مصاحلهم الشخصية.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول هدايــا مقابــل تقــدمي 3
اخلدمــات.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون قبــول الواســطة واحملســوبية 4
يف تقــدمي اخلدمــات.

املنتســبون جلهــاز الشــرطة الفلســطينية يرفضــون اســتخدام املركبــات األمنيــة 5
ألغراضهــم اخلاصــة والشــخصية.

يلتــزم العاملــون يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف تعاملهــم مــع املواطنــني 6
تقــدمي اخلدمــات. املهنــي خــالل  باالنضبــاط 

العاملــون يف جهــاز الشــرطة ال مييــزون بــني املواطنــني يف تقــدمي اخلدمــات لهــم 7
ويعاملونهم مبســاواة. 
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P2 الشفافية

p2-1 ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟

p2-2 هل لديكم اّطاع على رواتب منتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية؟
)p2-4 2( ال )انتقل إلى 1( نعم    

p2-3 ملن أجاب بنعم، كيف ترون هذه الرواتب؟
4( ال رأي/ال أعرف 3( منخفضة   2( مقبولة   1( عالية    

p2-4 هل لديكم اّطاع على حجم املوازنة السنوية جلهاز الشرطة الفلسطيني؟
2( ال 1( نعم    

p2-5 هل موازنة جهاز الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية معروفة لديك؟
)p3-1 2( ال )انتقل إلى 1( نعم     

 
p2-6 إذا نعم، برأيك موازنة جهاز الشرطة ____

3( غير كافية       4( ال رأي/ال أعرف 2(كافية إلى حٍد ما         1(كافية  

1( أوافق 
بشدة

 )2
أوافق 

3( ال 
أوافق 

4( ال أوافق 
بشدة

5( ال رأي/ال 
أعرف

يتّم احلصول أو الوصول إلى املعلومات املتعلقة باخلدمات التي 1
تقدمها الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بسهولة ويسر. 

لديك معرفة بطريقة احلصول على أّي خدمة حتتاجها من 2
الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية.

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

مشتريات الشرطة الفلسطينية تتّم من خالل إعالنات للجهاز 4
بهذا اخلصوص.
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P3 املساءلة

p3-1 ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟

أسئلة عامة

Pol1 يف حــال علمــت أو شــهدت ممارســة فســاد )الطلــب بعمــل شــيء أو مبنــع شــيء مقابــل تقــدمي رشــوة( مــع أيٍّ مــن 
املنتســبن يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية، هــل ســتقوم باإلبــاغ عــن ذلــك؟

)Pol3 2( ال )انتقل إلى 1( نعم    

Pol2 إذا نعم، أّي اجلهات التي ستقوم باإلباغ لديها:
3( هيئة مكافحة الفساد  1( جهاز الشرطة نفسه                2( وزارة الداخلية      

5( أخرى )حدد..................................( 4( مجلس الوزراء      

Pol3 إذا ال، ما هو أهم سبب يدفعك لعدم اإلباغ؟
1( عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود   2( عدم القناعة بجدوى اإلباغ ألّنه لن تُتخذ اإلجراءات بحّقهم

3( عدم القدرة على إثبات حالة الفساد        4( القناعة بأّن اإلباغ عن ذلك شكل من أشكال الوشاية
5( ضعف نظام الشكاوى          6( اخلوف من االنتقام     

7) عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد       8( أخرى )حدد: _____________ (

Pol4 برأيك، هل عدد أفراد الشرطة الفلسطينية يف مكان إقامتك كاٍف أم غير كاٍف لتقدمي اخلدمات للمواطنن؟
3( ال أعرف 2( غير كاٍف  1( كاٍف    

Pol5 برأيك، ما هي أهم 3 أولويات يجب أن تعمل عليها الشرطة الفلسطينية؟ 
_______ )3   ________ )2   _______ )1

Pol6 بشكل عام، ما مدى رضاك عن أداء جهاز الشرطة الفلسطينية يف مجال تقدمي اخلدمات للمواطنن؟
5( ال رأي/ال أعرف 4( غير راٍض باملرة  3( غير راٍض   2( راٍض   1( راٍض جداً   

1( أوافق 
بشدة

 )2
أوافق 

3( ال 
أوافق 

4( ال أوافق 
بشدة

5( ال رأي/ال 
أعرف

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا خالف 1
القانون والتعليمات أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا ارتكب 2
جرمية فساد.

تتّم محاسبة أّي منتسب يف جهاز الشرطة الفلسطينية إذا انتهك 3
حّقًا من حقوق املواطن.

توجد رقابة جدية على أداء العاملني واملوظفني واألفراد يف جهاز 4
الشرطة الفلسطينية من ِقَبِل مدير عام الشرطة.

يقوم جهاز الشرطة الفلسطينية بتفسير قراراته ونتائج أعماله 5
للجمهور.

يخضع جهاز الشرطة الفلسطينية للمساءلة من قبل احلكومة.6
الرقابة على جهاز الشرطة الفلسطينية ذات فاعلية.7

يتحّمل مدير عام الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن أّي إخفاقات 8
جوهرية يف عمل اجلهاز. 
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البيانات الدميغرافية:

3( أكبر من 40  40 – 30 )2 1( أقل من 30  Age العمر:   

4( أرمل/ة 3( مطلق/ة   2( متزوج/ة   1( أعزب/عزباء  Marital  احلالة االجتماعية:  

كلية/معهــد                    .)5 ثانــوي          )4 3( إعدادي  2( ابتدائي  1( أمي/ملم   Educ املستوى التعليمي:  
7( ماجستير فأعلى                                          6(. بكالوريوس 

2( ال يعمل 1( يعمل   Work احلالة العملية:   

Sector )إذا يعمل( قطاع العمل:  1( عام )حكومي(        2( خاص      3( مؤسسة أهلية/مؤسسة غير حكومية

2( فئات عادية )موظفون عاديون( 1( فئات عليا )مدير فأعلى(  Carlev املستوى الوظيفي: 
                                     3( فئات دنيا )مراسلون وغيرهم( 

 
Income متوسط دخل األسرة الشهري )شيقل(: 

3500-2501 )3   2500-1500 )2 1( أقل من 1500  
6( أكثر من 5500   5500-4501 )5    4500-3501 )4

Disable )للباحث( حسب مشاهدتك ومقابلتك، هل املبحوث يعاني من أّي إعاقة؟
2( ال  1( نعم      

Kinddis )إذا نعم( حسب مشاهدتك ومقابلتك، نوع اإلعاقة: _______

Tel رقم الهاتف/ اجلوال إن أمكن: ________



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــالف عــدد مــن المنظمــات األهلية التي 
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 والعمل 
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 
2013 واســتند قــرار تأســيس  العــام  ذات العالقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي 
ــورة السياســات  ــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية والشــعبية لبل المنتــدى علــى مب
العامــة والمبــادئ ذات العالقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي 
فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة 
التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث  الحــق،  مركــز عــالج وتأهيــل ضحايــا  »مفتاح«، مؤسســة 
والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، المركز الفلســطيني لقضايا الســالم والديمقراطية، مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية، 
القضــاء  األهليــة الســتقالل  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعالميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
 وســيادة القانــون »اســتقالل«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتالف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا التنفيذية 

للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


