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  من بحاجة لألمن؟
" في الخليل، وأحياء القدس 2فلسطينيو مناطق "ب" و"جيم" و"اتش

فرض و المستثناة بالجدار يصارعون من أجل البقاء في بيئة تفتقر لألمن 
  القانون ويحملون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حمايتهم

خاصة تلك و  باألمن وحكم القانون في مناطق الضفة الغربية ينخاص يننتائج استطالع
 خارج المنطقة "أ"  الواقعة

    2016) آب(  أغسطس-يونيو (حزيران)
) آب(  أغسطس-ران)يونيو (حزيخالل الفترة ما بين  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية   

حول أوضاع األمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة  ينبإجراء استطالع 2016
الغربية وخاصة في مناطق "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مماثلة. أجري االستطالع األول في يونيو 

عة ل االستطالع الثاني مناطق الضفة الغربية الواق(حزيران) وشمل كافة مناطق الضفة الغربية وشم
في الخليل ومناطق القدس المعزولة. تسعى  2خارج المنطقة "أ"، أي: مناطق "ب" و"جيم" واتش

هذه الدراسة للمقارنة بين األوضاع األمنية في مناطق "أ" والمناطق األخرى. كما تسعى إلجراء 
لتي اشهدت الفترة ن في المناطق الواقعة خارج "أ". دراسة معمقة الحتياجات األمن وحكم القانو 

ُأجري فيها االستطالعان انخفاضاً كبيراً في أحداث المواجهات الشعبية ضد االحتالل، لكن الضفة 
الغربية شهدت ارتفاعًا في حدة األوضاع األمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الفلتان األمني 

الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري وخاصة في مناطق في شمال 
أمن. كما شهدت نفس الفترة قيام أجهزة األمن بعدد من الحمالت األمنية في مناطق الضفة 

  .المختلفة بما في ذلك المناطق المصنفة "ب" و"جيم"
د لدادوة الشقاقي أو ولي بـ د.خليل   تصالللمزيد من المعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء اال

) 02(2964934فاكس: )02(2964933رام الله ت:   في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
- e-mail: pcpsr@pcpsr.org    

  المنهجية:
األمن وحكم القانون خارج المنطقة  هذان االستطالعان هما جزء من دراسة أكبر حول احتياجات

المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطالعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع 
مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و"جيم" وغيرها، وإلى دراسات 

 ت الفلسطينية األمنيةحالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من االحتياجا
والقضائية. تهدف الدراسة للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة األمن في كيفية 
تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من االحتالل اإلسرائيلي واتفاقيات 

  أوسلو.
ة الغربية. فردين تم إجراءهما في الضفتشير النتائج المذكورة في هذا التقرير إلى استطالعين من

اشتمل األول على عينة عشوائية تمثيلية لكافة السكان، بما في ذلك المنطقة "أ" بينما اقتصر 
ة إجراء االستطالع األول في الفتر  تماالستطالع الثاني على سكان المناطق الواقعة خارج "أ". 

 83شخصاً تمت مقابلتهم في  830العينة  وبلغ حجم 2016يونيو (حزيران) 4إلى  2الواقعة بين 
  موقعاً سكنيًا.

 

  السياسية والمسحية للبحوثالمركز الفلسطيني 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 

RESEARCH 

  )02(2964933رام الله، فلسطين تليفون:
  )02(2964934فاكس: 

 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
 

تأسس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000في مطلع عام 

األكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز 
لتطوير وتقوية المعرفة الفلسطينية في مجاالت ثالث: 

تيجي الداخلية، التحليل االستراالسياسات الفلسطينية 
والسياسة الخارجية، البحوث المسحية واستطالعات 
الرأي العام.  يقوم المركز بالعديد من النشاطات 
البحثية: إعداد الدراسات واألبحاث األكاديمية ذات 
العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء بحوث 

جتمع للم مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية
الفلسطيني، تشكيل مجموعات عمل لدراسة قضايا 
ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار 
ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات 
والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة. إن المركز 
الفلسطيني للبحوث ملتزم بالموضوعية والنـزاهة العلمية 

 هم أفضل للواقعويعمل على تشجيع وبلورة تف
الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية في أجواء من حرية 

  التعبير وتبادل اآلراء.

مشروع بحثي حول يأتي هذا االستطالع ضمن 
  االحتياجات األمنية لمناطق "ب" و"جيم" وغيرها.

ية الممثل تم إجراء االستطالع بالتعاون مع
  الهولندية في رام الله

  أديناور في رام اللهمؤسسة كونراد  ومع
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شخصًا بالغًا تمت مقابلتهم في  2107بين عينة عشوائية بلغت  2016أغسطس (آب)  20-4في الفترة الواقعة بين  تم إجراءهفأما االستطالع الثاني 
) المنطقة "جيم" حيث تمت مقابلة 2موقعا، ( 59شخصًا في  1170) المنطقة "ب" حيث تمت مقابلة 1مناطق األربعة التالية: (الموقعًا من  131
ص في  200) أحياء القدس المستثناة من الجدار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها حيث تمت مقابلة 3موقعًا، ( 60شخصًا في  697  10شخ

شخصًا في موقعين اثنين. هذه عينة تمثيلية للسكان خارج  40في الخليل حيث تمت مقابلة  2) منطقة إتش4، و((أحياء القدس المعزولة) قعامو 
قاطنين خارج المنطقة ال. تم إجراء إعادة لوزن العينة لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين 3%المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها 

  "أ".
  
 

    النتائج الرئيسية
  :ة أمورخمس على ركز االستطالعان

  مقارنة بين أوضاع األمن وحكم القانون في مناطق "أ" مقابل كافة المناطق األخرى. )1(
ناطق أخرى مشابهة "ب" و"جيم" وم المصنفةطبيعة التهديدات األمنية وتلك المرتبطة بحكم القانون التي تواجه سكان المناطق الفلسطينية ) تحديد 2(

  .عفاطمثل كفر عقب وقلنديا ومخيم شالتي تقع خارج جدار الفصل  المستثناة بجدار الفصل، أي " في الخليل ومناطق القدس2مثل منطقة "اتش
انطباعات الجمهور عن دور أجهزة األمن والشرطة الفلسطينية والمحاكم في حمايته من التهديدات األمنية التي تواجهه وفي ضمان فرض وصف  )3(

  القانون.
  انطباعات الجمهور عن القضاء ونظام العدالة في المناطق الواقعة خارج "أ".  )4(
 ام بها لتوفير الحماية واألمن وحكم القانون في المناطق التي ال تتواجد فيها الشرطة الفلسطينيةآراء الجمهور ومطالبهم حول اإلجراءات المطلوب القي )5(

 تتواجد فيها بشكل محدود أو غير فعال. وأ

ــــــتشير النتائج بوضوح الى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون باألمن والسالمة بشكل أقل مما ي عر بــه شـــــــــ
ــــير النتائج الى أن ســــــكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش  وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشــــــرطة الفلســــــطينية  2ســــــكان المنطقة "أ".  كذلك تشــ

ل النزاعات ح بشــــــكل أقل بكثير مما يلجأ اليها ســــــكان المنطقة "أ". كذلك يقل مســــــتوى الثقة بالجهاز القضــــــائي الفلســــــطيني ونظام العدالة وبقدرته على
  بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

ــتثمارات ــــــمل، مثًال، الســــــــرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة االســــــ  ،يشــــــــكو ســــــــكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشــ
ـــتوطنين. كذلك يشــــير البعض للعنف األســــر   ي ضـــــد المرأة وإلنكار حقوقها. بل إن البعضهجمات مســــلحة من فلســــطينيين، وهجمات مســــلحة من المسـ

ــــكو  ـــــــــــــكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمنًا. يشـــــــــــ ــــــــــــيقولون بـأنهم يخـافون الخروج من المنزل في الليـل. كمـا أن العـديـد من الســ كان ســـ
ــــــها ال ــــــي وهدم المنازل المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارســــــــات اإلســــــــرائيلية وعلى رأســـ ـــــــادرة األراضـــ حواجز واالغالقات ومصـ

هم األكثر احســـاســـاً بالتهديد يتبعهم ســـكان أحياء القدس المعزولة. كما أن ســـكان هاتين  2والطرد من البيوت. تشـــير النتائج الى أن ســـكان المنطقة اتش 
  المنطقتين هم األكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات واالعتداء. 

ـــــــؤولة عن حمايتهم. تطالب أغلبية هؤالء الســـــــــكان بت ــــطينية ويعتبرونها مســ اجد و ُيظهر ســـــــــكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشـــــــــرطة الفلســـــ
ـــــطينية في مناطق ســـــــكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشـــــــرطة أو من خالل دوريات يومية. تشـــــــير النتائج الى أنه في المناطق التي  م فيها تالشـــــــرطة الفلســ

لرضــــا احديثًا افتتاح مراكز للشـــرطة، فإن الســــكان يشـــيرون لتحســــن واضـــح في أوضــــاع االمن والســـالمة العامة. ُيظهر ســــكان المنطقة "ب" درجة أعلى من 
ـــــــرطة الفلســــــــطينية مقارنة بكافة المناطق األخرى. في المقابل، ُيظهر ســــــــكان منطقة اتش  ـــتوى من الر  2عن أداء الشـ ضــــــــا. لكن كافة في الخليل أدنى مســـــ

  سكان هذه المناطق يشيرون

إلى صــعوبات في االتصــال والتواصــل مع الشــرطة الفلســطينية ويشــكون من مشــاكل مثل ضــعف أو بطء االســتجابة وضــعف المتابعة وقلة الخصــوصــية 
لى حماية األقل قدرة على الحصــول ع عند عرض الشـكوى وغيرها. كما أن البعض يشـيرون إلى أن النسـاء ال تسـتطيع الوصـول والتواصـل مع الشـرطة وأنهن

  الشرطة.

ـــــعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرســــــــمي. ـــــــكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضـــ مثًال، ف تشــــــــير النتائج أيضــــــــاً إلى أن سـ
ـــــــالح بدًال من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واســــــــــع االنتشــــــــــار  بأن المحاكم بطيئة جداً في حل النزاعات. كذلك يعتقد يتوجه معظمهم للجان اإلصـــ

  سكان هذه المناطق أنه نظرًا لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني ال يتعامل معهم بمساواة.
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ــــكان هذه المناطق أن وجوداً شــــــرطياً فلســــــطينياً في مناطق ســــــكنهم هو الحل األقدر على ت لهم وعلى فرض  وفير الحمايةتعتقد الغالبية العظمى من ســ
المتابعة و النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشــــــــــكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنســــــــــيق 

ــــطينية، يتم تقوية أداء الشــــــر مع الشــــــرطة الفلســــــطينية. كذلك يؤيد البعض تشــــــكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق ســــــكنهم. لكي  طة الفلســ
ـــكان القدس الشــــــرقية من حملة البطاقات الزرقاء تماماً مثل بقية  ـــــطينية كافة الصــــــالحيات على ســـ كان ســــــيؤيد ســــــكان هذه المناطق إعطاء الشــــــرطة الفلسـ

  ضفة الغربية.مناطق سكنهم في كافة أرجاء الالضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف اإلسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية ل
  
  )  مقارنة بين مناطق "أ" والمناطق األخرى:1( 

، أما بين المواطنين القاطنين في كافة %52تبلغ نسبة اإلحساس بتوفر األمن والسالمة الشخصية للمواطنين القاطنين في المناطق المصنفة "أ"  •
فقط. وفوق كل ذلك يقول سكان المناطق خارج "أ" أن أوضاعهم األمنية تزداد  %38النسبة  المناطق األخرى في الضفة الغربية فتبلغ هذه

 ).1أنظر الشكل رقم ( .%14مقابل  %21 تدهوراً بشكل يفوق تقديرات سكان المناطق األخرى:

  
 

 

 

أنهم يلجأون للشرطة الفلسطينية وأجهزة األمن األخرى عند  ،من المناطق األخرى %38مقابل ، من سكان مناطق "أ" %57سبة من تقول ن •
أنظر الشكل رقم  . يظهر الشكل التالي أن النسبة األكبر في المناطق الواقعة خارج "أ" يلجأون للعائلة أو الوجهاء.مواجهة مشكلة أو اعتداء

)2.( 

 

 

 

 

فقط من سكان المناطق األخرى، أنه لو حصل نزاع بينهم وبين مواطنين  %52من سكان مناطق "أ" مقابل  %63كذلك، تقول نسبة من  •
. لكن الجمهور في كافة مناطق الضفة يعتقدون أن )3. أنظر الشكل رقم (هذا النزاع حل آخرين، فإن المحاكم الفلسطينية ستكون قادرة على
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"أ"مقارنة dملناطق الواقعة خارج " أ"مستوى غياب األمن يف مناطق ): 1(شكل رقم 
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عند حصول مشكلة أو اعتداء، ملن تتوجه؟): 2(شكل رقم 
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بين سكان المناطق األخرى. ولو أصدرت  %81وبين سكان المناطق "أ"  %86المحاكم الفلسطينية ستكون بطيئة في إصدار قراراتها: 
 يعتقدون أن هذه القرارات سيتم تنفيذها.  في المناطق األخرى %56من مناطق "أ" مقابل  فقط %60المحاكم قراراتها، فإن 

 

 

 

  )  طبيعة التهديدات التي تواجه المناطق خارج "أ":2(
سكان المناطق غير المصنفة "أ" بأن مناطق سكنهم في "ب" و"جيم" وغيرها يسودها العديد من المشاكل يسود انطباع واسع النطاق بين  •

)، االعتداء على حرمة الشارع عند البناء %72يقولون ذلك)، انتشار المخدرات بكثرة ( %75والتهديدات وعلى رأسها: سرقة السيارات (
كثرة حوادث   )،%69مسلحة من قبل الفلسطينيين ضد فلسطينيين آخرين ( ت)، اعتداءا%70انعدام المشاريع () قلة فرص االستثمار و 71%(

)، ترويج المخدرات لطالب المدارس %67ملجأ للهاربين من القانون (لهذه المناطق  تحول )%68(االعتداءات على النساء داخل العائلة 
 ).4أنظر الشكل رقم ( .)%63اءات المستوطنين المسلحة (اعتد وكثرة)، 65%(
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) أن انتشار المخدرات هي األخطر، وتقول نسبة من %20تقول النسبة األكبر ( مناطق سكنهممن بين التهديدات والمشاكل التي تواجه  •
أنها سرقة  %10على الشارع عند البناء، وتقول نسبة من  إن االعتداءتقول  %11وأن األخطر هو اعتداءات المستوطنين المسلحة،  13%

أنها قلة فرص االستثمار،  %5المسلحة من قبل فلسطينيين ضد فلسطينيين آخرين، وتقول نسبة من  إنها االعتداءاتيقولون  %6السيارات، و
 أن المشكلة األخطر هي تحول هذه المناطق لمالجئ للهاربين من القانون.  %2وتقول نسبة من 

أنه يوجد في  %32تقول نسبة من . سرقة المياه والكهرباء مثلية التي تتعلق بخدمات أساسية هنالك أيضًا مجموعة من التهديدات الداخل •
  .أن هناك من يقومون بسرقة المياه %20منطقة سكنهم من يقومون بسرقة الكهرباء وتقول نسبة من 

أنه يتم االعتداء على النساء في  %13كما توجد تهديدات أخرى تتعلق باالعتداءات على النساء أو حقوق النساء حيث تقول نسبة من  •
بة ، وتقول نسنأحد أفراد أسرته نعليه اعتدىأن النساء ال يتمكن من الحصول على الحماية في حال  %19منطقة سكنهم وتقول نسبة من 

الحصول على نصيبها أن أغلب النساء ال تستطيع  %42أن المرأة ال تستطيع الوصول للشرطة الفلسطينية للشكوى وتقول نسبة من  %25من 
تعتقد أن أغلب ) %38مقابل  %46(يظهر بوضوح في هذا الموضوع األخير أن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالرجال . القانوني في الميراث

 .النساء ال تحصل على نصيبها القانوني من الميراث

ذلك بشكل  وبرزأن هناك ازديادًا في هذه اآلفة في منطقة سكنهم  %31 من عند السؤال عن تعاطي المخدرات بين الشباب قالت نسبة •
 ).على التوالي 30%و 24%" (ب"و" جيم"مقارنة بالمنطقة ) 56%(في الخليل  2واالتش  )%58(خاص في مناطق القدس المعزولة 

الحواجز واإلغالقات يبرز هذا التهديد أنه توجد هجرة من منطقة سكنهم لمناطق أخرى بسبب غياب األمن أو وجود  28%تقول نسبة من  •
). 24%" (ب"ثم المنطقة ) 25%" (جيم"ثم المنطقة ) 54%(ثم أحياء القدس المعزولة ) %57(في الخليل  2بشكل خاص في منطقة اإلتش

 )5أنظر الشكل رقم (

 

  
 

أن ذلك قد حدث فعًال  17%منطقة سكنهم بسبب قيود وتهديدات االحتالل، فقالت نسبة من  منأما عند السؤال عن مغادرة جيرانهم  •
، ثم )%36(ثم أحياء القدس المعزولة ) %43(في الخليل  2وتزداد نسبة المغادرة واالنتقال لمناطق أقل تهديدًا في منطقة اإلتش .لجيرانهم
 )6(الشكل رقم نظر أ ).13%" (ب"، ثم المنطقة )18%( "جيم"المنطقة 
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أنها تستطيع ذلك فقط  %22أنها ال تستطيع ذلك، وقالت نسبة من  %34عند سؤالهم عما إذا كانوا يستطيعون الخروج ليًال، قالت نسبة من  •
في  2إلتشاترتفع نسبة الذين ال يخرجون ليًال في منطقة  .أنها تستطيع ذلك بدون رفقة أحد 43%وقالت نسبة من  ،برفقة أحد أفراد األسرة

  ).7أنظر الشكل رقم ( ).%31" (ب"، ثم المنطقة )%38" (جيم"ثم المنطقة ) %53(ثم أحياء القدس المعزولة ) %61(الخليل 
  

  
  

بالنسبة . ائيليومصدر إسر فلسطيني  داخلي مصدر :ساسين لهذا التهديدأأما بالنسبة للقلق واإلحساس بالتهديد الشخصي فهناك مصدرين  •
و إلى حد ما من البناء غير القانوني في منطقة سكنهم فيما تقول نسبة من أأنها تعاني معاناة كبيرة  %44قول نسبة من الداخلي، فتللتهديد 

، ثم %44ينطبق األمر ذاته على البناء المتعدي على الشارع حيث تصل نسبة المعاناة . أنهم يعانون معاناة ضئيلة أو ال يعانون من ذلك 52%
، ثم كون منطقة )%28(، ثم المخالفات الواسعة ألنظمة المرور %34حيث تصل النسبة إلى ) كالسرقة والقتل والمخدرات واالعتداء(الجريمة 
القدس المعزولة خلف الجدار حيث تصل مثالً نسبة المعاناة  أحياءتزداد نسبة المعاناة في ). %20(للهاربين من الشرطة والقانون  ملجأسكنهم 

بين  %27و" ب"بين سكان مناطق  %32مقارنة بـ  %64في الخليل حيث تصل هذه النسبة إلى " اتش"ومناطق  %66إلى  يهافمن الجريمة 
 ).8أنظر الشكل رقم ( ."جيم"سكان مناطق 
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 )حسب املنطقة( هاجروا  نا جريان): 6(شكل رقم 
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ول فيما تق الحواجزمعاناة كبيرة أو إلى حد ما من التأخير والتضييق على أنها تعاني  54%تقول نسبة من ف: لتهديد اإلسرائيليأما بالنسبة ل •
أنها تعاني من التأخير والتضييق بسبب بناء الجدار وتقول  %35نسبة من كذلك، تقول . أنها تعاني معاناة ضئيلة أو ال تعاني %44نسبة من 
سكنهم من قبل  يقولون أنه قد تم فعًال االعتداء على منطقة %17بل إن . أنها تعاني من التهديد واالعتداءات من المستوطنين %31نسبة من 

والمنطقة  %47في الخليل حيث ترتفع النسبة إلى  2المستوطنين خالل السنتين الماضيتين ويبرز هذا االعتداء بشكل خاص في منطقة اإلتش
أما  .على التوالي %6و %15بة القدس المعزولة خلف الجدار حيث تبلغ النس وأحياء" ب"مقارنة بالمنطقة  %24حيث تبلغ النسبة  "جيم"

قالوا أنهم قد تعرضوا فعًال لهذه  %24بالنسبة العتداءات المستوطنين المباشرة على المشاركين في االستطالع أو على أحد أفراد أسرتهم فإن 
القدس المعزولة حيث تبلغ  أحياء ثم" ب"ثم مناطق " جيم"في الخليل ثم مناطق " 2 اإلتش"ترتفع هذه النسبة أيضًا بين سكان . االعتداءات

 )9(أنظر الشكل رقم .  %4، و%19، 34%، %38: هذ النسب على التوالي

 

 

 

 

تشكو من التأخير على الحواجز اإلسرائيلية لمدة ) %44(تشير النتائج إلى أن النسبة األكبر فأما بالنسبة للتهديدات من الجيش اإلسرائيلي،  •
لكنه ال  ،ذلك مواطنين يتم تأخيرهم بشكل يومي أو عدة مرات في األسبوع أو عدة مرات في الشهرويشمل ) أي أكثر من ربع ساعة(طويلة 

 %22وتقول نسبة من  ،أنه قد رفض مرورهم من خالل حاجز إسرائيلي %24كذلك تقول نسبة من . يشمل من يتم تأخيرهم لمرة واحدة فقط
أنهم قد تعرضوا لإلهانة عندما أوقفوا على حاجز إسرائيلي، وتقول  %16سبة من أنه قد تم فرض حصار أو إغالق على منطقة سكنهم، وتقول ن

يالحظ هنا أيضًا الفروقات بين المناطق المختلفة؛ فمثًال بينما تقول . أنه قد تم منعهم من السفر أو الخروج من منطقة سكنهم %7نسبة من 

66%
64%

32%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

أحياء القدس المعزولة 2اتش  مناطق ج مناطق ب
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في  %53 القدس المعزولة أنه قد تم تأخيرهم على حواجز إسرائيلية لفترة طويلة، فإن هذه النسبة تنخفض إلى أحياءمن سكان  %66نسبة من 
 )10أنظر الشكل رقم (". ب"في المنطق  %41و" جيم"في المنطقة  %48و في الخليل 2اتش "منطقة 

  

  
  

ن سألنا المواطنين في هذه المناطق عما إذا كانوا قلقي. المستوطنينكذلك تشير النتائج إلى وجود قلق وخوف واسع من ممارسات االحتالل أو  •
أنها قلقة أو خائفة بشكل كثير جداً أو كثيراً أو متوسط من اعتداءات الجيش  %60فمثًال قالت نسبة من . محددةأو غير قلقين من تهديدات 
أنها قلقة من إغالق  %53من اعتداءات المستوطنين، وقالت نسبة من أو خائفة أنها قلقة  %54وقالت نسبة من . اإلسرائيلي في الحياة اليومية

أنها تخاف من أن يهدم بيتها،  %46أنها تخاف أن تفقد أرضها، وقالت نسبة من   %50د حركتها، وقالت نسبة من يمنطقة سكنها أو تقي
. أنها تخاف أن يتم اعتقالها من قبل جيش االحتالل %41أنها تخاف أن يتم تهجيرها من مكان سكنها وقالت نسبة من  %42وقالت نسبة من 

 )11(أنظر الشكل رقم 

 

 
 

، ثم المنطقة )%63" (جيم"يتبعها المنطقة ) %72(في الخليل  2بشكل خاص في منطقة األتش من اعتداء المستوطنين يزداد القلق والخوف •
 )12(أنظر الشكل رقم  ).%47(القدس المعزولة  أحياء، ثم )%52" (ب"
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)املنطقة حسب( مت }خريي على حاجز إسرائيلي ملدة طويلة أكثر من ربع ساعة): 10(شكل رقم 
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"أ"القلق من jديدات حمددة  لدى سكان املناطق الواقعة خارج ): 11(شكل رقم 
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القدس  أحياء، ثم في )%61" (جيم"ثم في المنطقة ) %65(في الخليل " 2اإلتش"األرض، فيزيد أيضاً في منطقة  فقدانللخوف من أما بالنسبة  •
 )13(أنظر الشكل رقم  ).%47" (ب"ثم في منطقة ) %54(المعزولة 

 

  
  

القدس المعزولة  أحياء، ثم )%55" (جيم"ثم في المنطقة ) %58(في الخليل " 2االتش"أما الخوف من التهجير فيزداد أيضًا في منطقة  •
  )14(أنظر الشكل رقم  ).%37" (ب"، ثم المنطقة )48%(
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حلياة اليومية من اعتداءات املستو القلق على ): 12(شكل رقم    طينني؟نفسك أو عائلتك يف ا
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  دور الشرطة الفلسطينية وأجهزة األمن:) 3(
اإلجابة بنعم سبة نتزداد . سألنا الجمهور عن مدى توفر الحماية من قبل الشرطة الفلسطينية لمواجهة التهديدات المختلفة في مناطق سكنهم •

أن  %61سبة من فمثال، تقول ن .عندما يتعلق األمر بتهديدات داخلية وتنخفض هذه النسبة بحدة عندما يتعلق األمر بتهديدات إسرائيلية
 "ب"الشرطة وأجهزة األمن توفر الحماية من التعديات على حرمة بيتهم وممتلكاتهم من فلسطينيين آخرين، ويبرز هذا بوضوح في المنطقة 

 %59رى نسبة من تكذلك  ).%21(في الخليل  2، ثم منطقة اإلتش)%28(؛ ثم أحياء القدس المعزولة )%57" (جيم"ثم المنطقة ) 67%(
أنها توفر الحماية من اعتداءات مسلحين فلسطينيين، وتقول  %50أن الشرطة توفر الحماية من اعتداءات أحد أفراد األسرة، وتقول نسبة من 

 .أنها توفر الحماية من عصابات المخدرات %49نسبة من 

عندما يتعلق األمر بالحماية من اجتياحات  %7عندما يتعلق األمر بالحماية من اعتداءات المستوطنين وإلى  %10لكن هذه النسبة تتراجع إلى  •
" جيم"ثم المنطقة )  %11" (ب"الجيش اإلسرائيلي، ترتفع نسبة االعتقاد أن الشرطة توفر الحماية من اعتداءات المستوطنين في المنطقة 

 .)%2(في الخليل  2ثم منطقة اإلتش )%3(، ثم أحياء القدس المعزولة )9%(

أنها  %45قالت نسبة من  :الفلسطينية بدورها في هذه المناطق تجاه مجموعة من القضايا الداخلية الشرطةعن درجة قيام سألنا الجمهور  •
أنها ال تقوم بذلك بالمرة أو  %48بشكل دائم أو معظم الوقت فيما قالت نسبة من ) كالسرقة وترويج المخدرات(تقوم بمكافحة الجريمة 

م دائما أو معظ لجريمة في مناطق سكنهماأن الشرطة الفلسطينية تكافح " ب"من سكان المنطقة  %49تقول نسبة من . تقوم بها أحياناً فقط
(أنظر الشكل رقم  .في الخليل 2فقط في مناطق اتش %8المعزولة و في أحياء القدس %28و " جيم"من سكان المنطقة  %41مقابل  الوقت

أنها توفر الحماية من اعتداءات عصابات  %39أن الشرطة تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم، وقالت نسبة من  %50كذلك قالت نسبة من ). 15
  .أو مجموعة مسلحة
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) أنها ستفعل ذلك فيما %80تقول الغالبية العظمى ( .كما سألنا الجمهور عما إذا كان سيتوجه للشرطة الفلسطينية لو حصلت له مشكلة •
يتوجهوا  نل لوجهاء أو ستأخذ حقها بيدها. ترتفع نسبة الذيناا ستتوجه بدالً من ذلك للعائلة أو هأنها لن تفعل ذلك وأن %20تقول نسبة من 

 ).%31) وفي أحياء القدس المعزولة (%38في الخليل ( 2للشرطة في منطقة اتش

) أنهم %71وتقول غالبية هؤالء ( .من سكان المناطق الواقعة خارج "أ" أنهم قد تعرضوا لتجربة مع الشرطة الفلسطينية %22تقول نسبة من  •
من الذين تعرضوا لتجربة مع الشرطة أنهم قد واجهوا صعوبات أثناء  %27قد تواصلوا مع الشرطة شخصيًا في مركز الشرطة. تقول نسبة من 

 متابعةأن  %83أنه قد مرت فترة طويلة قبل استجابة الشرطة لندائهم، وقالت نسبة من  %85لت نسبة من محاولة التواصل معها حيث قا
ص  %73الشرطة كانت ضعيفة أو غير موجودة، وقالت نسبة من  أنه  %71أكثر من مرة، وقالت نسبة من  آلخرأنه قد تم تحويلهم من شخ

(أنظر الشكل  أن مركز الشرطة بعيد عن مكان السكن. %59وقالت نسبة من  ة.لم تكن هناك خصوصية عند عرض التفاصيل على الشرط
 )16رقم 

  

  
  

أنهم غير راضين.  %36أنهم راضون عن أداء الشرطة الفلسطينية في توفير األمن لهم ولعائالتهم فيما تقول نسبة من  %61تقول نسبة من  •
) %33)، وتتراجع بحدة في أحياء القدس المعزولة (%56ثم في مناطق "جيم" ( %67ترتفع نسبة الرضا في مناطق "ب" حيث تصل إلى 

  )17(أنظر الشكل رقم  ).%17في الخليل ( 2ومنطقة أتش
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تقول أن األداء قد  %37) أن أداء الشرطة الفلسطينية في مناطقهم لم يتغير مقارنة بالوضع قبل سنة، لكن نسبة من %42تقول النسبة األكبر ( •

فقط أن األداء قد أصبح أسوء. ربما لهذا السبب وجدنا أن نسبة المعتقدين بأن حوادث السرقة والخروج  %18تحسن فيما تقول نسبة من 
  .%31مقابل  %35هي نسبة أكبر من المعتقدين بأن هذه الحوادث في ازدياد:  تراجعفي  منطقتهمعلى القانون في 

يزداد الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية عندما يتعلق األمر باعتقال اللصوص وتجار المخدرات وغيرهم من الخارجين عن القانون حيث تصل  •
عندما %55). ولكن النسبة تهبط إلى %72، وكذلك الحال بالنسبة الحترام الشرطة لحرمة وخصوصية بيوت المواطنين (%75نسبة الرضا إلى 

ر هنا أن ردع المجرمين والتحقيق في الشكاوى. من الجدير بالذكلبالرضا عن تواجد الشرطة بلباسهم الرسمي في شوارع منطقتهم  يتعلق األمر
  يقولون أنهم قد شاهدوا الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي في منطقة سكنهم خالل الشهرين الماضيين. %53نسبة من 

أنها مهنية في  %71فمثًال تقول نسبة من . لحد ما في جوانب مختلفة من عمل الشرطة الفلسطينية كما أن نسبة عالية لديها ثقة كاملة أو •
أنها  %61أنها تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم، وتقول نسبة من  %70عملها، وتقول نسبة مماثلة أنها مؤهلة للقيام بعملها، وتقول نسبة من 

أن لديها القدرة على فرض النظام والقانون في منطقة سكنهم. لكن نسبة الثقة بهذه  %57تستجيب للشكوى بسرعة معقولة؛ وتقول نسبة من 
في  %53من سكان المنطقة "ب" بذلك، فإن هذه النسبة تتراجع إلى  %63القدرة تختلف من منطقة ألخرى. فمثًال بينما تعتقد نسبة من 

  )18(أنظر الشكل رقم في الخليل.  2في اإلتش %20وفي أحياء القدس المعزولة %26 والمنطقة "جيم" 
  

  
  

عندما يتعلق األمر  فقط %19إلى  وتتراجع أكثر %44كما تتراجع نسبة الثقة في قدرة الشرطة على معاملة المواطنين بالتساوي حيث تبلغ  •
  .المستوطنينبالحماية من اعتداءات 

النظر عن  ضغفقط تعتقد أن الشرطة الفلسطينية تقوم دائمًا بخدمة جميع المواطنين بدون تمييز ب %15من الجدير بالذكر أن نسبة من  •
فقط تعتقد أن الشرطة تقوم  %21نسبة من  أن أنها تقوم بذلك معظم الوقت. كما  %20انتمائهم الحزبي أو السياسي فيما تقول نسبة من 

  أنها تقوم بذلك معظم الوقت. %25نسبة من  تقولما دائمًا بااللتزام بالقانون أثناء أداء عملها. في
  

  القضاء ونظام العدالة:) 4(
ن آخرين أجابت مواطنيالمشاركين في االستطالع عما اذا كانوا سيلجأون للقضاء أم للجان اإلصالح فيما لو حصل نزاع بينهم وبين  عند سؤال •

فقط أنها ستلجأ للقضاء. ترتفع نسبة اللجوء للجان اإلصالح في  %23) بأنها ستلجًا للجان اإلصالح فيما قالت نسبة من %70األغلبية (
  )19(أنظر الشكل رقم  لكل منهما). %68)، ثم المناطق "ب" و"جيم" (%80ثم أحياء القدس المعزولة ( )%90في الخليل ( 2منطقة اإلتش
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13 

  
  

أن لجان اإلصالح أسرع من المحاكم  %86حيث قالت نسبة من  ،للمشاركين السبب وراء تفضيل لجان اإلصالحويتضح من إجابة أخرى  •
  في البت في النزاعات بين المواطنين.

. من بين الذين لجأوا للمحاكم سابقًا %21خالل السنوات الخمسة الماضية للمحاكم الفلسطينية بلغت نسبة الذين يقولون أنهم قد لجأوا  •
  أنها كانت سلبية. %51أن انطباعاتهم عن عمل المحاكم كانت إيجابية وقالت نسبة من  %47قالت نسبة من 

تعتقد أنه عند صدور قرارات المحاكم فإنه يتم تنفيذها، لكن المشكلة في نظر الجمهور تكمن فيما  من الجمهور %69 تشير النتائج إلى أن •
أن المحاكم ستكون بطيئة في إصدار قراراتها. ولعل هناك  %79إليه أعاله وهو المتعلق بسرعة أو بطء إصدار القرارات تقول نسبة من  رناأش

من سكان  %50حيث تقول نسبة من  ،محاكم وخاصة بين سكان المناطق الواقعة خارج منطقة "أ"لسب آخر لتردد بعض الناس في اللجوء ل
ول مكان سكنهم، أي "أ" و"ب" أو "جيم" فيما تق عنالقضاء في الضفة الغربية ال يعامل المواطنين بالتساوي بغض النظر هذه المناطق أن 

 2فقط أن القضاء يعامل كافة المناطق بالتساوي. تظهر النتائج بوضوح أن االعتقاد بعدم التساوي ينتشر بكثرة في منطقة اإلتش %40نسبة من 
(أنظر ). %48) ثم المنطقة "ب" (%49) ثم في المنطقة "جيم" (%60، ثم في أحياء القدس المعزولة (%67إلىفي الخليل حيث تصل 

  )20الشكل رقم 
  

  
 

  توفير األمن للمناطق الواقعة خارج "أ" في الضفة الغربية:كيفية ) 5(
وجود مركز  ديةفي ظروف عا وفرض القانون يتطلبتقول الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني المشارك في االستطالع أن معالجة األمن  •

توافق نسبة من  فمثالً  .يومية لها وأنه لو كان هناك تواجد لها فإن األوضاع في مناطقهم ستكون أفضلللشرطة الفلسطينية ووجود دوريات 
على القول  %83توافق نسبة من على ضرورة تواجد دوريات يومية للشرطة، و  %80على ضرورة وجود مركز للشرطة، وتوافق نسبة من  79%

فقط على القول  %16بأنه لو كان هناك تواجد للشرطة الفلسطينية في منطقة سكنهم فإن األوضاع ستكون أفضل. في المقابل توافق نسبة من 
  للشرطة اإلسرائيلية في منطقة سكنه سيجعل األوضاع أفضل. تواجداً بأن 
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أن الحل األفضل ) %65. يقول حوالي الثلثين (في ظل الظروف الراهنة األمن في مناطق سكنهمتوفير ل الحل األفضلسألنا الجمهور عن  •
) أو من خالل %53لمعالجة الجريمة وتعزيز األمن في منطقتهم هو من خالل تواجد الشرطة الفلسطينية، إما من خالل إقامة مركز شرطة (

أن الحل يكمن في وجود رجال أمن محليين يتبعون للمجلس المحلي أو  %14). في المقابل تقول نسبة من %13تواجد دوريات للشرطة (
 %5أنه يفضل وجود لجنة أهلية من العائالت في المنطقة لتشرف على احتياجات األمن، وتقول نسبة من  %13البلدي فيما تقول نسبة من 

  )21(أنظر الشكل رقم  إيجاد حرس مدني من سكان المنطقة ينسق مع الشرطة الفلسطينية. يكمن فيأنه 
  

  ): تفضيل البدائل المختلفة لتوفير األمن برأي سكان المناطق خارج "أ"21شكل رقم (

  
  

 نيتضح من النتائج أنه باستثناء أحياء القدس المعزولة، فإن أغلبية في كافة المناطق األخرى تفضل التواجد الشرطي الفلسطيني كما يتضح م
  أدناه. 22الشكل 

  

  
 

أوًال خيار وجود حرس مدني ينسق مع الشرطة  )23كما يظهر من الشكل رقم (  إزالة خيار التواجد الشرطي الفلسطيني يفضل الجمهورعند  •
 ويتبع ذلك وجود لجنة أهلية من العائالت ،)%33( يتبعه خيار وجود رجال أمن ينتمون للمجلس المحلي أو البلدي ،)%39الفلسطينية (

  ).%65في الخليل ( 2حرس مدني بشكل خاص في منطقة اإلتش . يبرز خيار وجود)25%(
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تشير النتائج بوضوح إلى أن المطالبة بتواجد شرطي فلسطيني ينبع أساسًا من االعتقاد بأن هذا التواجد سيضمن تحسنًا في أوضاع األمن.  •
ريبة افتتاح مركز للشرطة الفلسطينية في منطقة سكنهم أو في المناطق الق خالل السنتين الماضيتين تمقد االستطالع المشاركين ما اذا سأل 

 %17منها ثم سأل أولئك الذين أجابوا بنعم عما أذا أصبحت أوضاع األمن وفرض القانون أفضل أم أسوأ أو بقيت كما كانت. قالت نسبة من 
من هؤالء أن األوضاع قد أصبحت أفضل فيما قالت نسبة  %60أنه قد تم فعًال افتتاح مركز شرطة خالل السنتين الماضيتين وقالت نسبة من 

  فقط أنها قد أصبحت أسوأ. %10من 
ماضيتين فقالت ا خالل السنتين ال) الذين قالوا بأنه لم يتم افتتاح مركز شرطة في منطقتهم أو في المناطق القريبة منه%81أما النسبة األكبر ( •

  ) أنهم يرون حاجة الفتتاح مركز شرطة في منطقتهم.%70أغلبية كبيرة منهم (
ة لتوفير وفرض النظام والقانون، بل تشمل أيضًا الحاج الجريمةإن المطالبة بتواجد شرطي فلسطيني ال تقتصر على تلبية الحاجة لمعالجة  •

بنشر قوات من األمن الفلسطيني  %53الطرق للقيام بذلك طالبت نسبة من  أفضلعند سؤال الجمهور عن  .الحماية من اعتداءات المستوطنين
  بتشكيل لجان دفاع محلية غير مسلحة من سكان القرى والبلدات المستهدفة. %37في القرى والبلدات المستهدفة فيما طالبت نسبة من 

   ظمى من الجمهور بإعطائها صالحيات كاملة على المواطنين الفلسطينيين من حملةلتحسين أداء الشرطة الفلسطينية تطالب الغالبية الع •
ن أالهوية الزرقاء من سكان القدس عند ارتكابهم المخالفة، تماماً مثلما توجد لها صالحيات على حملة الهويات الخضراء. تشير النتائج إلى 

هذه المطالبة تأتي من كافة المناطق بما في ذلك سكان األحياء المنعزلة من القدس حيث تبلغ النسبة لديهم كما يشير الشكل أدناه إلى 
  )24(أنظر الشكل رقم  . 75%

 

  

ي لحركة سيارات الشرطة الفلسطينية لكمع الطرف اإلسرائيلي ) على ضرورة استمرار التنسيق %74كذلك يوافق حوالي ثالثة أرباع الجمهور ( •
 أنها تعارض ذلك. %23تتمكن من الوصول إلى المناطق الفلسطينية المختلفة فيما تقول نسبة من 
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بني (سطينية  تفضيل البدائل املختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفل): 23(شكل رقم 
")أ"سكان املناطق خارج 
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 ة اهلوية الزرقاءإعطاء الشرطة صالحيات كاملة على املواطنني الفلسطينيني من محل}ييد ): 24(شكل رقم
 )حسب املنطقة(
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  من بحاجة لألمن؟

   كافة مناطق الضفة الغربية- 2016يونيو (حزيران)   -االستطالع األول 

  المجموع   "أ"  خارج  "أ"  
Q11 هل تشعر هذه األيام بأن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غير متوفرين؟  

  %2.1  %1.4  %2.6  متوفران بشكل كامل  )1
  %43.6  %36.6  %49.0  متوفران  )2
  %41.1  %43.2  %39.6  غير متوفران )3
  %12.9  %18.8  %8.4  غير متوفران بالمرة )4
  %0.2  %0.0  %0.4  ال راي )5

Q12 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟  
  %10.1  %9.8  %10.3  بالتأكيد ارغب بالهجرة )1
  %11.8  %12.1  %11.6  ارغب بالهجرة  )2
  %38.3  %40.6  %36.6  ال ارغب بالهجرة  )3
  %39.7  %37.6  %41.3  بالتأكيد ال ارغب بالهجرة )4
  %0.1  %0.0  %0.2  ال راي )5

SQ1  برأيك ما هي افضل طريقة لتوفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين على السكان والممتلكات؟  
  %28.9  %30.4  %27.7  مسلحة من سكان القرى والبلدات ) تشكيل لجان دفاع محلية غير1
  %43.6  %39.7  %46.6  ) نشر قوات من االمن الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة2
  %23.4  %25.0  %22.1  ) العودة النتفاضة مسلحة3
  %1.5  %1.3  %1.6  ) اخرى حدد4
  %2.7  %3.7  %1.9  ) ال رأي/ ال أعرف5

SQ2  مستوطنون في الضفة الغربية بإلقاء زجاجات حارقة على منازل مواطنين فلسطينيين في قرية دوما مما قام إرهابيون يهود
أدى الستشهاد طفل فلسطيني ووالديه وإصابة بقية أفراد العائلة. من ينبغي بنظرك أن يكون المسؤول عن توفير الحماية 

  للفلسطينيين من إرهاب المستوطنين؟
  %68.0  %59.7  %74.4  ) السلطة الفلسطينية1
  %10.0  %10.7  %9.5  ) جيش االحتالل2
  %18.4  %25.5  %13.0  ) المواطنون الفلسطينيون أنفسهم3
  %1.6  %2.0  %1.3  )  أخرى حدد4
  %2.0  %2.1  %1.8  ) ال رأي / ال اعرف5

SQ4  ددة من مهلو شكلت السلطة الفلسطينية رسميا حرس مدني غير مسلح يتشكل من متطوعين لحماية بلدات وقرى
  إرهاب المستوطنين، هل تعتقد أن هذا العمل سيساهم في توفير األمن للفلسطينيين؟

  %6.6  %8.7  %5.0  )بالتأكيد نعم1
  %48.6  %49.7  %47.8  ) نعم2
  %31.5  %29.6  %33.0  )ال3
  %11.1  %9.9  %12.0  ) بالتأكيد ال4
  %2.2  %2.0  %2.3  ) ال رأي/ ال أعرف5

SQ5 هل ستتطوع في هذه الحالة للمشاركة في هذا الحرس في منطقة سكنك؟  
  %7.3  %9.7  %5.5  بالتأكيد نعم )1
  %40.5  %39.2  %41.5  ) نعم2
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  المجموع   "أ"  خارج  "أ"  
  %39.3  %37.7  %40.5  )ال3
  %9.9  %9.3  %10.4  ) بالتأكيد ال4
  %3.0  %4.1  %2.1    ) ال رأي/ ال أعرف5

 SQ7 منها أن تعمل على حل هذه المشكلة التي يضر استمرارها بأمنك وسالمتك من بنظرك ينبغي أن تكون الجهة التي تريد
  وأمن وسالمة عائلتك؟ [ال تقرأ اإلجابات]

  %14.2  %22.1  %8.0  ) الشرطة االسرائيلية/ السلطات اإلسرائيلية1
  %53.2  %42.3  %61.7  ) الشرطة الفلسطينية/ السلطات الفلسطينية2
  %13.9  %13.7  %13.9  ) المجلس المحلي أو البلدي3
ـــــ)4 ــ ـــ ـــــ   %7.6  %9.4  %6.2  )  أخرى (حدد ــ
  %11.1  %12.5  %10.1  ) ال رأي / ال اعرف5

SQ8 في حال مواجهة اي مشكلة معك أو اعتداء عليك لمن تعتقد انك ستتوجه اوال لحل المشكلة او وقف االعتداء؟  
  %43.8  %32.3  %52.7  ) الشرطة1
  %5.0  %6.0  %4.2  الفلسطينية ) االجهزة االمنية2
  %32.6  %35.2  %30.6  ) العائلة او العشيرة3
  %6.1  %10.2  %3.0  وجهاء في منطقة سكني )4
  %1.3  %1.4  %1.2  الحركة او الحزب السياسي )5
  %2.0  %2.7  %1.5  ) االصدقاء6
  %6.5  %8.3  %5.2  حقي بيدي ألخذ أ) الج7
  %1.2  %1.8  %7.  حدد ى) اخر 8
  %1.5  %2.0  %1.1  ال راي / ال اعرف )9

SQ10 لو حصل نزاع بينك وبين مواطن أخر هل تعتقد أن المحاكم الفلسطينية ستكون قادرة على حل هذا النزاع؟  
  %4.0  %6.1  %2.4  ستكون قادرة د) بالتأكي1
  %54.2  %45.4  %60.9  قادرة ن) ستكو 2
  %31.3  %32.5  %30.4  تكون قادرة ن) ل3
  %6.5  %10.0  %3.7  لن تكون قادرة د) بالتأكي4
  %4.1  %6.1  %2.5  رأي/ ال أعرف ) ال5

SQ11 هل تعتقد أن المحاكم ستكون سريعة أم بطيئة في إصدار قراراتها؟  
  %0.9  %1.7  %0.2  ) بالتأكيد سريعة1
  %11.3  %11.1  %11.5  ) سريعة2
  %59.3  %56.9  %61.2  ) بطيئة3
  %24.8  %25.3  %24.4  ) بالتأكيد بطيئة4
  %3.6  %5.0  %2.6  ) ال رأي/ ال أعرف5

SQ12 لو أصدرت هذه المحاكم قراراتها ، باعتقادك هل سيتم أم لن يتم تنفيذ هذه القرارات؟  
  %2.7  %4.0  %1.7  ) بالتأكيد سيتم تنفيذها1
  %55.5  %51.7  %58.3  ) سيتم تنفيذها2
  %31.3  %30.7  %31.7  ) لن يتم تنفيذها3
  %5.2  %6.5  %4.3  يتم تنفيذها) بالتأكيد لن 4
  %5.3  %7.1  %4.0  ) ال رأي/ ال أعرف5
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  من بحاجة لألمن؟

  مناطق الضفة الغربية الواقعة خارج المنطقة "أ"  - 2016أغسطس (آب)  –االستطالع الثاني 

/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
Q02  اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى أو االعتقال على أيدي اجهزة االمن متخوف أن تتعرض في حياتكإلى أي درجة أنت 

 كالشرطة وغيرها؟ الفلسطينية
 %7.6 %0.0 %2.8 %4.4 %4.2 القلق شديد  1)

 %20.5 %12.1 %19.9 %21.5 %20.8 قلق) 2

 %60.7 %43.6 %54.9 %54.7 %54.8 غير قلق) 3

 %8.6 %44.3 %22.2 %19.0 %19.7 بالمرةغير قلق  )4

 %2.5 %0.0 %1. %5. %5. ال رأي/ ال أعرف )5

Q03 واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟ هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية 
 %8.5 %0.0 %7.5 %6.1 %6.3 ارغب بالهجرة بالتأكيد )1

 %12.8 %5.4 %10.5 %12.5 %11.9 ارغب بالهجرة )2

 %61.5 %37.4 %41.9 %41.0 %42.5 ال ارغب بالهجرة )3

 %17.2 %57.2 %39.9 %40.4 %39.3 بالتأكيد ال ارغب بالهجرة )4

 %0.0 %0.0 %2. %0. %1. ال راي )5

Q04 لذلك ؟ اذا كنت ترغب بالهجرة ما هو السبب الرئيسي 
 %27.2 %40.7 %17.0 %13.0 %15.2 االمني الوضع )1

 %35.0 %40.7 %63.2 %62.3 %60.0 الوضع االقتصادي )2

 %24.7 %18.5 %4.4 %13.4 %12.9 االوضاع السياسية )3

 %13.0 %0.0 %15.5 %11.2 %12.0 __________ اخرى حدد )4

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 ال رأي / ال أعرف)5

(Q05؟ظام والقانون من قبل أجهزة األمنام اسوأ في مجال فرض الناصبحت افضل  خالل السنتين الماضيتين ، هل ترى أن األوضاع 
 %1.2 %0.0 %1.9 %1.6 %1.6 بالتأكيد أفضل )1

 %17.5 %10.7 %20.8 %25.1 %23.3 أفضل  )2

 %27.5 %13.1 %29.1 %27.7 %27.5 كما كانت)3

 %38.1 %23.8 %32.2 %32.2 %32.3 أسوأ )4

 %10.2 %52.5 %13.0 %11.1 %12.8 بالتأكيد أسوأ )5

 %5.4 %0.0 %3.0 %2.2 %2.5 ال رأي/ ال أعرف )6

Q07 يسكنون معك في نفس المنزل العتداء جسدي أو هل تعرض بيتك أو أرضك أو  هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك الذين
 محلك لسرقة أو العتداء خالل السنة الماضية من قبل فلسطينيين اخرين؟ سيارتك أو

 %6.9 %19.0 %5.4 %3.6 %4.7 شخصياانا  نعم) 1

 %4.3 %12.1 %3.6 %5.1 %5.0 نعم احد افراد اسرتي) 2

 %88.8 %68.9 %91.1 %91.2 %90.3 15انتقل الى سؤال ال ) 3

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 15انتقل الى سؤال رفض اإلجابة ) 4

Q08 أو أجهزة األمن األخرى؟الفلسطينية  اذا كان الجواب نعم، هل تقدم/ت بشكوى للشرطة 
 %65.2 %38.8 %63.9 %69.5 %64.9 نعم ) 1
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %34.8 %61.2 %35.1 %26.8 %32.5 ال ) 2

 %0.0 %0.0 %1.1 %3.7 %2.6 رفض اإلجابة ) 3

Q09الشرطة او أجهزة األمن في التحقيق في االعتداء وكشف ظروفه؟ إذا كان الجواب نعم، هل أنت راض عن أداء 
 %33.6 %18.3 %20.8 %34.1 %31.0 نعم ) 1

 %66.4 %81.7 %72.3 %65.9 %67.9 ال) 2

 %0.0 %0.0 %6.9 %0.0 %1.1 رفض اإلجابة ) 3

Q10 ( لعدم التقدم بشكوى؟ إذا كان الجواب ال، ما هو السبب الذي دفعك 
 %0.0 %26.7 %0.0 %4.2 %7.6 أثق بالشرطة وأجهزة األمن ال) 1

 %27.4 %23.3 %19.2 %58.4 %42.1 مفيد ليال يستطيعون عمل شيء  ) 2

ال يوجد قسم شرطة او اي اجهزة امنية ) 3
 فيها في المنطقة التي اسكن

10.8% 7.0% 25.2% 0.0% 31.5% 

الوصول الى منطقة  الشرطة ال تستطيع   ) 4
 سكني

18.2% 7.1% 18.7% 50.0% 13.7% 

 %27.4 %0.0 %36.9 %23.4 %21.3 (_________أخرى (حدد) 5

 )مكافحة الجريمة (كالسرقة وترويج المخدرات 1-11)
 %10.6 %0.0 %23.5 %22.7 %21.2 بها دائما تقوم) 1

 %17.5 %7.6 %17.4 %26.3 %23.5 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %24.6 %36.8 %30.0 %29.3 %29.3 تقوم بها أحيانا فقط) 3

 %29.7 %53.3 %22.2 %14.8 %18.4 ال تقوم بها بالمرة) 4

 %10.4 %2.2 %3.1 %5.1 %5.0 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %7.2 %0.0 %3.8 %1.9 %2.5 ال ينطبق

 )  االلتزام بالقانون أثناء أداء عملها2-11
 %14.3 %0.0 %24.3 %21.8 %21.0 بها دائما تقوم) 1

 %10.4 %11.9 %21.5 %28.2 %25.2 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %15.7 %30.7 %29.9 %30.1 %29.1 فقطتقوم بها أحيانا ) 3

 %30.7 %55.2 %17.1 %11.6 %15.3 ال تقوم بها بالمرة) 4

 %19.8 %2.2 %4.9 %7.7 %7.9 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %9.0 %0.0 %2.3 %6. %1.5 ال ينطبق

 عن انتمائهم الحزبي أو السياسي خدمة جميع المواطنين بدون تمييز بغض النظر) 3-11
 %7.1 %0.0 %15.2 %16.7 %15.2 بها دائما تقوم) 1

 %7.9 %14.1 %20.0 %21.9 %20.3 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %12.2 %31.7 %24.1 %24.8 %24.1 تقوم بها أحيانا فقط) 3

 %47.6 %54.2 %33.0 %29.3 %32.1 ال تقوم بها بالمرة) 4

 %16.6 %0.0 %5.0 %6.8 %6.9 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %8.5 %0.0 %2.6 %5. %1.4 ال ينطبق

 عصابات أو مجموعات مسلحة توفير األمن للمواطن بحمايته من اعتداءات ) 4-11
 %10.1 %0.0 %18.5 %17.8 %16.8 بها دائما تقوم) 1



20 

/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %11.5 %6.4 %19.8 %24.9 %22.4 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %12.2 %39.0 %24.1 %27.8 %26.4 تقوم بها أحيانا فقط ) 3

 %43.9 %54.5 %30.2 %20.0 %24.6 ال تقوم بها بالمرة ) 4

 %13.8 %0.0 %2.7 %7.3 %6.7 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %8.5 %0.0 %4.7 %2.2 %3.0 ال ينطبق) 6

 أجهزة األمن إجراء إصالحات داخلية لمكافحة الفساد داخل ) 5-11
 %5.5 %0.0 %12.4 %14.5 %13.0 بها دائما تقوم) 1

 %10.5 %9.9 %12.6 %18.7 %16.7 بها معظم الوقتتقوم  ) 2

 %12.0 %24.4 %26.7 %25.4 %24.6 تقوم بها أحيانا فقط ) 3

 %37.1 %54.2 %28.4 %21.2 %24.7 ال تقوم بها بالمرة ) 4

 %26.5 %11.5 %17.1 %18.5 %18.6 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %8.5 %0.0 %2.8 %1.8 %2.4 ال ينطبق) 6

 هذه األجهزة موالون لألحزاب السياسية الحاكمة إصالحات داخلية بحيث ال يكون أعضاءإجراء  ) 6-11
 %9.1 %0.0 %12.5 %13.5 %12.6 بها دائما تقوم) 1

 %7.5 %7.6 %11.7 %16.8 %15.0 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %6.6 %24.4 %25.6 %24.6 %23.5 تقوم بها أحيانا فقط ) 3

 %42.2 %57.4 %29.0 %26.0 %28.7 ال تقوم بها بالمرة ) 4

 %25.4 %10.5 %18.6 %17.3 %17.9 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %9.3 %0.0 %2.6 %1.7 %2.3 ال ينطبق) 6

 تنفيذ قرارات المحاكم ) 7-11
 %12.7 %3.2 %25.7 %23.7 %22.6 بها دائما تقوم) 1

 %12.6 %17.1 %26.7 %28.9 %27.0 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %19.6 %33.8 %23.7 %25.7 %25.2 تقوم بها أحيانا فقط ) 3

 %30.1 %43.7 %16.0 %11.5 %14.6 ال تقوم بها بالمرة ) 4

 %16.4 %2.2 %5.9 %9.1 %8.8 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %8.5 %0.0 %2.0 %1.1 %1.7 ال ينطبق) 6

 للتعذيب استعمال أساليب تحقيق مشروعة بدون اللجوء )  8-11
 %4.2 %0.0 %8.3 %10.1 %9.1 بها دائما تقوم) 1

 %4.1 %12.1 %13.6 %17.1 %15.4 تقوم بها معظم الوقت ) 2

 %13.7 %31.7 %24.8 %25.7 %24.9 تقوم بها أحيانا فقط ) 3

 %40.5 %45.7 %25.8 %21.1 %24.1 ال تقوم بها بالمرة ) 4

 %29.0 %10.5 %24.8 %24.1 %24.1 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %8.5 %0.0 %2.7 %1.9 %2.4 ينطبق ال) 6

 من أجل أمن وسالمة المواطن أوالً  أجهزة األمن الفلسطينية في منطقة سكني تعمل ) 1-12
 %9.7 %5.4 %26.4 %31.7 %28.3 جداً  صحيحة) 1

 %33.1 %25.6 %41.9 %45.4 %43.2 صحية إلى حد ما) 2

 %20.1 %43.1 %16.6 %11.1 %13.8 غير صحيحة) 3
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %24.8 %25.8 %10.8 %7.8 %10.1 غير صحيحة بالمرة) 4

 %5.3 %0.0 %1.3 %2.7 %2.5 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %7.0 %0.0 %3.1 %1.3 %2.0 ال ينطبق) 6

Q13 ( كانت اخر مرة شاهدت فيها الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي في منطقة سكنك ؟ متى 
 %8.2 %12.1 %22.6 %40.9 %34.5 االسبوعين الماضيين خالل )1

 %16.6 %10.5 %22.6 %18.6 %18.9 خالل الشهرين الماضيين )2

 %3.9 %7.3 %8.1 %12.5 %10.9 خالل السنة الماضية )3

 %6.3 %20.7 %9.1 %8.6 %9.0 شاهدتهم قبل أكثر من سنة )4

 %65.0 %49.4 %37.5 %18.5 %26.1 ال رأي/ ال أعرف)5

 %0.0 %0.0 %1. %8. %6. ال ينطبق) 6

Q14 (التنسيق مع الطرف االسرائيلي. هل تعتقد ان السبب  يتطلب الوصول الى الكثير من مناطق (ب،ج) من قبل الشرطة الفلسطينية
 هو رفض الطرف االسرائيلي لهذا التنسيق؟ وراء تأخر وصول الشرطة إن حدث

 %60.4 %76.9 %81.8 %77.2 %76.8 نعم )1

 %15.8 %19.9 %11.8 %13.3 %13.4 ال) 2

 %23.8 %3.2 %6.4 %9.5 %9.8 رفض اإلجابة )3

Q15 ،مثل اتفاق أوسلو، ودور األجهزة األمنية الفلسطينية في االلتزام بها، مثل قيام عند النظر في االتفاقات السياسية مع إسرائيل 
اإلسرائيلي، هل ترى أن عمل المؤسسة األمنية  اجهزة الشرطة الفلسطينية واالرتباط العسكري بالتنسيق لحركة هذه القوات مع الطرف

 أم يخدم أهدافًا غير وطنية؟ الفلسطينية هذا يخدم أهدافاً وطنية
 %2.0 %1.0 %10.5 %12.6 %11.1 بالتأكيد يخدم أهدافاً وطنية) 1

 %22.9 %24.4 %32.0 %34.0 %32.5 يخدم أهدافاً وطنية) 2

 %36.5 %47.6 %29.2 %28.2 %29.6 يخدم أهدافاً غير وطنية) 3

 %18.3 %12.4 %11.4 %11.3 %11.9 بالتأكيد يخدم أهدافاً غير وطنية) 4

 %20.3 %14.6 %16.9 %13.9 %14.9 ال رأي / ال أعرف) 5

Q16 ( اجهزة االمن الفلسطينية على الطرقات يساهم في تخفيف عبء االحتالل عن كاهل يقول البعض أن هذا التنسيق االمني لحركة 
 المواطن فيما يقول أخرون أنه يزيد من عبء االحتالل. ما رأيك أنت؟

بالتأكيد يساهم في تخفيف عبء  ) 1
 االحتالل

8.6% 10.1% 4.3% 0.0% 8.1% 

 %30.8 %20.2 %40.1 %38.2 %37.4 يساهم في تخفيف عبء االحتالل ) 2

 %25.7 %39.9 %25.3 %22.4 %23.7 يزيد عبء االحتالل) 3

 %9.4 %15.6 %8.9 %10.7 %10.4 بالتأكيد يزيد عبء االحتالل) 4

 %10.7 %10.9 %14.0 %10.0 %10.8 ال يخفف وال يزيد عبء االحتالل ) 5

 %15.3 %13.4 %7.4 %8.7 %9.1 ال رأي/ ال أعرف) 6

Q17( االسرائيلي؟الفلسطيني في موضوع التنسيق االمني مع الطرف  هل انت مطلع على عمل االرتباط العسكري 
 %27.4 %17.2 %16.6 %19.1 %19.2 مطلع) 1

 %69.5 %82.8 %82.8 %77.6 %78.2 غير مطلع) 4

 %3.1 %0.0 %6. %3.3 %2.7 رفض االجابة) 6

Q18 ( العسكري ؟ هل أنت راض أو غير راض عن عمل االرتباط 
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %4.6 %0.0 %8.0 %4.4 %4.9 بالتأكيد راض) 1

 %32.6 %12.9 %42.9 %46.4 %43.5 راض) 2

 %32.8 %31.7 %40.1 %39.9 %39.0 غير راض ) 3

 %30.1 %55.5 %5.9 %7.8 %11.1 غير راض بالمرة ) 4

 %0.0 %0.0 %3.1 %1.5 %1.6 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q19 ( أو أمور في منطقتك هل تقوم أجهزة األمن الفلسطينية بتنفيذ هذه  بأشخاص عند صدور قرارات عن المحاكم الفلسطينية تتعلق
 القرارات ؟

 %13.3 %13.1 %22.6 %24.2 %22.8 دائما نعم، ) 1

 %35.9 %33.3 %51.7 %53.4 %51.2 نعم أحياناً ) 2

 %8.4 %19.9 %14.0 %11.3 %11.9 ال تقوم بذلك معظم الوقت) 3

 %22.8 %28.7 %7.1 %4.7 %7.2 ال تقوم بذلك بالمرة) 4

 %19.6 %5.1 %4.7 %6.3 %6.9 ال رأي / ال أعرف) 5

Q20 الفلسطينية ألي سبب كان، هل تعتقد أن الشرطة ستعمل على خدمتك بالسرعة التي  لو وجدت نفسك يوما بحاجة لخدمة الشرطة
 بها؟ ترغب

 %6.6 %4.4 %8.6 %14.5 %12.6 نعم بالتأكيد) 1

 %24.4 %23.1 %42.7 %45.0 %42.4 نعم ) 2

 %39.2 %37.2 %29.9 %24.4 %26.8 ال) 3

 %14.4 %24.8 %9.1 %8.6 %9.6 بالتأكيد ال ) 4

 %7.4 %10.5 %8.6 %5.6 %6.4 متأكدغير  ) 5

 %8.0 %0.0 %1.0 %1.9 %2.1 ال رأي/ ال أعرف) 6

Q22 بغض النظر عن مكان سكنهم) ا،ب،ج) ؟ يعامل المواطنين بالتساوي هل تعتقد أن القضاء في الضفة الغربية اليوم 
 %3.8 %5.1 %3.4 %4.1 %4.0 نعم بالتأكيد) 1

 %19.6 %15.1 %37.4 %38.6 %36.3 نعم ) 2

 %54.0 %59.8 %44.6 %38.8 %41.6 ال) 3

 %5.9 %7.3 %4.7 %9.0 %8.0 بالتأكيد ال ) 4

 %4.8 %7.6 %5.6 %4.8 %5.1 متأكدغير  ) 5

 %11.8 %5.1 %4.3 %4.7 %5.1 ال رأي/ ال أعرف) 6

Q23  الخمسة الماضية ألي سبب؟ هل لجأت للمحاكم الفلسطينية خالل السنوات 
 %18.3 %29.9 %21.4 %20.5 %20.9 نعم ) 1

 %81.7 %70.1 %77.9 %78.7 %78.4 ال) 2

 %0.0 %0.0 %7. %8. %7. رفض اإلجابة) 3

Q24 انطباعاتك عن عمل المحاكم من خالل هذه التجربة إيجابية أم سلبية؟ إن كنت قد لجأت لها، قل لنا هل كانت 
 %4.2 %0.0 %3.7 %3.9 %3.7 بالتأكيد إيجابية  )1

 %49.5 %21.5 %47.8 %43.6 %43.7 إيجابية ) 2

 %29.1 %37.0 %36.8 %34.4 %34.7 سلبية )3

 %17.2 %41.5 %9.7 %16.9 %16.7 بالتأكيد سلبية )4

 %0.0 %0.0 %1.9 %1.2 %1.2 أعرف ال رأي / ال) 5
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
Q26إصدار قراراتها؟ هل تعتقد أن المحاكم ستكون سريعة أم بطيئة في 

 %5. %0.0 %0.0 %6. %4. بالتأكيد سريعة ) 1

 %9.8 %5.4 %13.4 %13.3 %12.8 سريعة) 2

 %49.3 %61.4 %58.3 %59.2 %58.4 بطيئة ) 3

 %18.8 %27.0 %25.4 %19.2 %20.5 بالتأكيد بطيئة)4

 %21.6 %6.1 %2.9 %7.8 %7.8 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q28 ( لك، هل تلجأ للقضاء ام للجان االصالح لحل النزاع ؟ لو حصل نزاع بينك وبين مواطن أخر وعاد االمر 
 %6.8 %9.9 %23.2 %25.5 %23.3 القضاء )1

 %79.6 %90.1 %68.0 %68.1 %69.6 لجان االصالح ) 2

 %8.1 %0.0 %7.8 %4.9 %5.5 _______اخرى) 3

 %5.5 %0.0 %1.0 %1.5 %1.6 ال رأي/ ال أعرف) 4

Q29 (الكهرباء؟ هل يوجد في منطقة سكنك اشخاص يقومون بسرقة 
 %64.2 %32.3 %23.4 %31.6 %32.4 نعم ) 1

 %18.1 %57.2 %64.2 %55.6 %54.6 ال) 2

 %14.9 %10.5 %6.0 %10.8 %10.2 رفض اإلجابة) 3

 %2.8 %0.0 %6.4 %2.1 %2.8 ال ينطبق) 4

Q31 رئيسية لوصول الكهرباء للناس وزيادة تكلفتها على االخرين. ما هي الطريقة تشكل سرقة الكهرباء من قبل بعض الناس مشكلة 
 المناسبة لمعالجة هذه المشكلة؟

شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن  قيام ) 1
 السارقين

26.8% 25.7% 32.7% 43.7% 14.9% 

قيام الشرطة الفلسطينية بمرافقة عمال ) 2
 الكهرباء عن السارقين الكهرباء لقطع

12.1% 13.4% 9.1% 7.3% 7.7% 

تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة سارقي ) 3
 الكهرباء

28.0% 29.4% 27.7% 15.6% 19.9% 

 %6.4 %2.2 %9.5 %16.2 %13.9 كل ما سبق) 4

 %45.5 %31.3 %16.5 %13.3 %16.7 ال شيء مما سبق) 5

 %5.7 %0.0 %4.5 %1.9 %2.6 ال رأي/ ال أعرف ) 6

Q32  المياه؟ هل يوجد في منطقة سكنك اشخاص يقومون بسرقة 
 %20.4 %19.5 %12.8 %22.2 %20.3 نعم ) 1

 %63.1 %75.0 %73.2 %64.0 %65.9 ال) 2

 %11.9 %5.4 %5.9 %7.5 %7.4 رفض اإلجابة) 3

 %4.5 %0.0 %8.2 %6.3 %6.3 ال ينطبق) 4

Q34بدفع فواتير الكهرباء ؟ هل تعتقد ان اغلبية الناس في منطقة سكنك يقومون 
 %8.1 %0.0 %19.3 %23.3 %20.8 نعم بالتأكيد) 1

 %40.1 %64.5 %56.5 %60.0 %58.1 نعم ) 2

 %40.6 %33.3 %16.7 %12.8 %16.1 ال) 3

 %5.8 %0.0 %3.3 %1.5 %2.1 بالتأكيد ال ) 4



24 

/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %5.3 %2.2 %4.2 %2.4 %2.9 متأكدغير  ) 5

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 ال رأي/ ال أعرف) 6

Q35 في منطقتك هل توجد اعتداءات على النساء؟ 
 %21.9 %20.7 %12.8 %12.5 %13.4 نعم ) 1

 %70.9 %77.1 %83.3 %85.1 %83.6 ال) 2

 %7.2 %2.2 %3.9 %2.4 %3.0 رفض اإلجابة) 3

Q36 القانوني من الميراث؟ في منطقتك هل تحصل اغلب النساء على نصيبها 
 %50.8 %27.8 %57.1 %53.2 %52.9 نعم ) 1

 %29.4 %59.4 %39.1 %43.2 %42.1 ال) 2

 %19.8 %12.7 %3.8 %3.6 %5.1 ال راي ال اعرف ) 3

Q37 االعتداء عليها ؟الفلسطينية للشكوى عند  في منطقتك هل تستطيع المرأة الوصول للشرطة 
 %63.3 %49.4 %74.9 %73.1 %71.9 نعم ) 1

 %26.0 %50.6 %22.8 %24.6 %25.3 ال) 2

 %10.7 %0.0 %2.2 %2.3 %2.8 ال راي ال اعرف ) 3

Q38 في حال اعتدى عليها احد افراد اسرتها ؟ في منطقتك هل يمكن للمرأة الحصول على الحماية 
 %72.4 %60.1 %82.4 %78.4 %78.1 نعم ) 1

 %19.3 %39.9 %14.5 %18.7 %18.7 ال) 2

 %8.4 %0.0 %3.1 %3.0 %3.3 ال راي ال اعرف ) 3

Q39  بين الشباب الفلسطيني. من خالل مشاهداتك ومعرفتك في يجري الحديث مؤخرا عن انتشار تعاطي المخدرات 

ال يوجد تعاطي مخدرات في المنطقة   )1
 اسكن بها التي

47.4% 49.7% 56.3% 28.2% 9.3% 

 %58.3 %55.5 %23.8 %29.5 %31.4 ارى تزايد في التعاطي ) 2

 %16.6 %0.0 %6.5 %6.3 %6.9 ارى نقصانا في التعاطي ) 3

ال ارى تغيرا في وضع تعاطي  ) 4
 المخدرات

6.0% 6.0% 5.0% 7.6% 7.5% 

 %8.2 %8.7 %8.4 %8.5 %8.4 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q40 يضعها االحتالل او التهديد بطردهم او هدم مكان سكنهم. ان كانت منطقة  مناطق سكنهم بسبب القيود التييغادر بعض الناس
 لتهديدات وقيود كهذه، هل غادر بعض جيرانك من هذه المنطقة لمناطق اخرى؟ سكنك تتعرض

 %5. %2.2 %3.0 %6.4 %5.3 ينطبق ال) 1

 %35.9 %43.3 %17.8 %13.3 %16.6 نعم) 2

 %62.1 %54.5 %76.2 %77.8 %75.7 ال) 3

 %1.5 %0.0 %3.0 %2.4 %2.4 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q41  او المكان الذي تسكن فيه؟ المنزلأي االمور التالية متوفرة لديك في  
Q41-01 مصلحة المياه\مياه من شركة 

 %100.0 %97.8 %84.4 %83.9 %85.6 نعم ) 1

 %0.0 %2.2 %15.6 %16.1 %14.4 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %0. %0. ال راي ال اعرف ) 3
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
Q41-02كهرباء من شركة الكهرباء 

 %100.0 %100.0 %91.5 %98.7 %97.5 نعم ) 1

 %0.0 %0.0 %8.5 %1.0 %2.3 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %3. %2. ال راي ال اعرف ) 3

Q41-03 كهرباء من الطاقة الشمسية 
 %2.8 %0.0 %7.6 %6.1 %5.9 نعم ) 1

 %97.2 %100.0 %92.1 %93.8 %93.9 ال) 2

 %0.0 %0.0 %3. %1. %1. ال راي ال اعرف ) 3

Q41-03-2هاتف ثابت 
 %43.8 %41.1 %39.8 %47.7 %45.8 نعم ) 1

 %56.2 %58.9 %60.1 %52.0 %54.0 ال) 2

 %0.0 %0.0 %1. %3. %2. ال راي ال اعرف ) 3

 Q41-04انترنت      
 %76.8 %55.7 %55.7 %64.1 %63.2 نعم ) 1

 %23.2 %44.3 %44.2 %35.6 %36.6 ال) 2

 %0.0 %0.0 %1. %3. %2. ال راي ال اعرف ) 3

 Q41-05 هاتف محمول      
 %97.9 %100.0 %97.4 %98.1 %98.0 نعم ) 1

 %2.1 %0.0 %2.6 %1.6 %1.8 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %3. %2. ال راي ال اعرف ) 3

 Q41-06سيارة خاصة      
 %55.4 %38.2 %51.9 %54.6 %53.6 نعم ) 1

 %44.6 %61.8 %48.0 %45.4 %46.4 ال) 2

 %0.0 %0.0 %1. %0. %0. ال راي ال اعرف ) 3

Q42 ارجو منك ان تقيم االمور التالية في منطقة سكنك هل هي سيئة ام جيدة ؟  
 المواصالت العامة 1-42

 %29.1 %10.5 %10.8 %15.1 %15.2 جدا جيد) 1

 %50.8 %68.1 %41.1 %48.4 %47.9 جيد ) 2

 %10.7 %16.0 %18.0 %19.8 %18.8 وسط ) 3

 %7.6 %2.2 %23.2 %15.4 %15.8 سيء ) 4

 %2. %3.2 %6.5 %1.0 %2.0 سيء جدا) 5

 %1.5 %0.0 %4. %2. %3. ال راي ) 6

      الخدمات الصحية 2-42 

 %17.3 %0.0 %7.0 %10.7 %10.1 جدا جيد) 1

 %60.5 %63.6 %48.7 %51.7 %52.2 جيد ) 2

 %15.4 %34.3 %22.0 %27.9 %26.2 وسط ) 3

 %3.7 %2.0 %12.9 %7.7 %8.2 سيء ) 4

 %2. %0.0 %9.2 %1.7 %2.9 سيء جدا) 5
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %2.7 %0.0 %1. %3. %4. ال راي ) 6

      الطرق داخل منطقة سكنك 3-42) 

 %4.1 %2.2 %5.3 %12.4 %10.2 جدا جيد) 1

 %31.8 %63.0 %52.5 %57.3 %54.9 جيد ) 2

 %43.2 %31.6 %24.1 %22.6 %24.6 وسط ) 3

 %21.0 %3.2 %16.9 %7.6 %10.0 سيء ) 4

 %0.0 %0.0 %1.2 %2. %3. سيء جدا) 5

 %0.0 %0.0 %0.0 %0. %0. ال راي ) 6

      المدارس 4-42) 

 %13.5 %2.2 %8.7 %18.6 %15.9 جدا جيد) 1

 %60.4 %68.4 %63.2 %71.9 %69.5 جيد ) 2

 %15.7 %28.4 %12.1 %7.8 %9.8 وسط ) 3

 %4.2 %1.0 %5.5 %1.1 %2.1 سيء ) 4

 %0.0 %0.0 %10.2 %1. %1.9 سيء جدا) 5

 %6.1 %0.0 %4. %4. %8. ال راي ) 6

      شبكة المياه 5-42) 

 %12.1 %0.0 %13.1 %13.4 %12.8 جدا جيد) 1

 %62.8 %77.4 %55.0 %52.8 %54.7 جيد ) 2

 %19.3 %20.4 %14.0 %15.6 %15.8 وسط ) 3

 %5.3 %2.2 %9.8 %8.9 %8.6 سيء ) 4

 %0.0 %0.0 %8.1 %9.2 %8.1 سيء جدا) 5

 %5. %0.0 %0.0 %0. %1. ال راي ) 6

      شبكة الكهرباء  6-42)

 %14.9 %0.0 %13.5 %18.4 %16.7 جدا جيد) 1

 %65.0 %92.7 %67.1 %74.5 %73.1 جيد ) 2

 %17.3 %7.3 %10.2 %6.1 %7.6 وسط ) 3

 %2.8 %0.0 %2.4 %9. %1.3 سيء ) 4

 %0.0 %0.0 %6.8 %0.0 %1.2 سيء جدا) 5

 %0.0 %0.0 %0.0 %1. %0. ال راي ) 6

 شبكة االتصال الثابت(تلفون))  7-42
 %10.2 %0.0 %7.9 %13.2 %11.6 جدا جيد) 1

 %49.2 %49.9 %48.4 %57.6 %55.1 جيد ) 2

 %7.4 %5.4 %2.8 %4.2 %4.2 وسط ) 3

 %2. %0.0 %1.4 %1.8 %1.5 سيء ) 4

 %23.1 %42.4 %37.6 %18.8 %23.2 سيء جدا) 5

 %9.9 %2.2 %2.0 %4.5 %4.3 ال راي ) 6

 شبكة االتصال الخلوي الفلسطيني 8-42)
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %19.3 %1.0 %14.1 %21.4 %19.3 جدا جيد) 1

 %61.1 %96.8 %72.1 %71.5 %71.7 جيد ) 2

 %7.6 %2.2 %7.8 %5.0 %5.6 وسط ) 3

 %7. %0.0 %2.1 %1.0 %1.1 سيء ) 4

 %7.7 %0.0 %3.6 %9. %1.8 سيء جدا) 5

 %3.5 %0.0 %3. %2. %5. ال راي ) 6

      بقالة او سوبرماركت 9-42) 
 %40.5 %0.0 %11.8 %23.6 %21.9 جدا جيد) 1

 %58.8 %90.5 %54.9 %62.9 %62.1 جيد ) 2

 %7. %9.5 %13.8 %6.9 %7.8 وسط ) 3

 %0.0 %0.0 %8.1 %2.3 %3.1 سيء ) 4

 %0.0 %0.0 %11.4 %4.3 %5.1 سيء جدا) 5

 %0.0 %0.0 %0.0 %0. %0. ال راي ) 6

Q43  في منطقة سكنك او في المنطقة القريبة المحيطة بها قل لنا هل توجد اي من االمور التالية 
Q43-01 (مركز شرطة فلسطيني 

 %8.0 %17.2 %31.7 %31.5 %29.4 نعم ) 1

 %90.7 %82.8 %68.3 %68.5 %70.5 ال) 2

 %1.3 %0.0 %0.0 %1. %1. ال راي ال اعرف ) 3

 (Q43-02حواجز للجيش االسرائيلي      
 %85.3 %95.8 %74.6 %52.5 %60.2 نعم ) 1

 %14.7 %4.2 %25.4 %47.4 %39.8 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %1. %1. ال راي ال اعرف ) 3

Q43-03 ( مستوطنات      

 %75.6 %93.9 %78.0 %66.8 %70.3 نعم ) 1

 %22.8 %6.1 %21.8 %33.1 %29.5 ال) 2

 %1.6 %0.0 %2. %1. %2. ال راي ال اعرف ) 3

Q43-04(   معسكر للجيش
 االسرائيلي

     

 %61.7 %91.5 %62.4 %36.8 %44.9 نعم ) 1

 %35.0 %8.5 %37.0 %62.6 %54.3 ال) 2

 %3.3 %0.0 %7. %6. %8. ال راي ال اعرف ) 3

Q43-05  ( طريق يسلكه بانتظام المستوطنون او الجيش االسرائيلي 
 %29.9 %84.9 %70.7 %53.6 %56.0 نعم ) 1

 %68.0 %15.1 %29.2 %45.9 %43.4 ال) 2

 %2.0 %0.0 %1. %5. %5. ال راي ال اعرف ) 3

Q44:قل لنا هل تقوم الشرطة الفلسطينية بأي مما يلي (  
 من فلسطينيين اخرين حمايتك من التعديات على حرمة بيتك وممتلكاتك ) 1-44

 %6.2 %1.0 %11.0 %9.2 %9.0 بالتأكيد تقوم ) 1
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %22.0 %20.4 %46.1 %58.0 %52.2 تقوم) 2

 %32.3 %47.0 %25.9 %19.0 %22.1 ال تقوم ) 3

 %17.5 %31.6 %12.3 %7.0 %9.5 بالـتأكيد ال تقوم ) 4

 %14.9 %0.0 %2.1 %4.3 %4.5 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %6.9 %0.0 %2.6 %2.5 %2.7 ال ينطبق) 6

 حمايتك من اعتداءات المستوطنين  2-44)
 %1.3 %0.0 %2.2 %2.4 %2.2 بالتأكيد تقوم) 1

 %1.5 %2.2 %6.6 %8.8 %7.7 تقوم) 2

 %39.9 %47.2 %40.3 %43.5 %42.8 ال تقوم) 3

 %36.9 %48.3 %42.4 %33.7 %35.9 بالـتأكيد ال تقوم) 4

 %9.1 %0.0 %4.1 %5.7 %5.4 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %11.3 %2.2 %4.5 %6.0 %5.9 ال ينطبق) 6

 الجيش اإلسرائيلي توفير األمن للمواطن بحمايته من اجتياحات 3-44)
 %5. %0.0 %1.3 %9. %9. تقومبالتأكيد ) 1

 %1.7 %0.0 %4.3 %7.2 %6.1 تقوم) 2

 %40.5 %52.7 %43.0 %46.8 %45.9 ال تقوم) 3

 %43.5 %45.1 %44.8 %38.8 %40.4 بالـتأكيد ال تقوم) 4

 %6.8 %2.2 %3.6 %4.3 %4.3 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %6.9 %0.0 %2.9 %1.9 %2.4 ال ينطبق) 6

 منطقتك من عصابات المخدراتحماية  4-44)
 %2.2 %0.0 %5.6 %5.2 %4.9 بالتأكيد تقوم) 1

 %29.4 %12.9 %39.4 %47.7 %43.8 تقوم) 2

 %27.3 %49.4 %27.0 %24.1 %25.7 ال تقوم) 3

 %24.1 %36.7 %12.7 %9.4 %11.9 بالـتأكيد ال تقوم) 4

 %9.6 %1.0 %4.9 %6.2 %6.0 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %7.4 %0.0 %10.4 %7.5 %7.8 ينطبقال ) 6

 فلسطينيين حمايتك انت وعائلتك من اعتداءات مسلحين 5-44)
 %2.1 %0.0 %5.6 %6.5 %5.8 بالتأكيد تقوم) 1

 %22.9 %8.7 %42.6 %48.5 %44.3 تقوم) 2

 %30.6 %49.2 %26.6 %23.4 %25.4 ال تقوم) 3

 %25.9 %36.7 %12.3 %10.0 %12.4 بالـتأكيد ال تقوم) 4

 %9.9 %3.2 %4.7 %6.0 %6.0 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %8.7 %2.2 %8.1 %5.6 %6.2 ال ينطبق) 6

 حمايتك من االعتداءات من أحد افراد اسرتك 6-44
 %1.8 %0.0 %8.0 %6.7 %6.4 بالتأكيد تقوم) 1

 %27.8 %17.1 %49.8 %57.2 %52.5 تقوم) 2

 %26.4 %46.2 %23.9 %18.6 %21.0 ال تقوم) 3
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %21.6 %36.7 %10.3 %7.5 %10.0 بالـتأكيد ال تقوم) 4

 %11.5 %0.0 %3.0 %6.1 %5.7 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %11.0 %0.0 %5.0 %3.8 %4.4 ال ينطبق) 6

Q45 الى اي مدى انت قلق او خائف المحددة:األسئلة التالية حول مدى إحساسك وقلقك أو خوفك حول بعض األمور  ر) تدو  
 ؟المستوطنينعلى نفسك أو عائلتك في الحياة اليومية من اعتداءات ) 45-1

 %41.7 %16.8 %21.6 %27.7 %27.2  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %2.1 %4.4 %5.2 %6.5 %5.9 قليال جدا) 2

 %8.8 %6.4 %9.6 %13.8 %12.5 قليال ) 3

 %10.3 %12.7 %8.7 %16.2 %14.4 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %21.0 %31.5 %28.9 %20.8 %22.6 كثيرا) 5

 %16.1 %28.0 %25.8 %14.5 %17.1 كثيرا جدا) 6

 %0.0 %0.0 %2. %4. %3. ال راي) 7

 على نفسك أو عائلتك في الحياة اليومية من اعتداءات الجيش االسرائيلي؟ )45-2
 %24.9 %14.6 %19.7 %22.7 %22.1  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %1.0 %4.4 %6.0 %8.1 %7.1 جداقليال ) 2

 %6.4 %6.4 %7.9 %11.6 %10.4 قليال ) 3

 %11.5 %12.7 %7.7 %13.7 %12.4 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %29.3 %33.7 %32.3 %27.4 %28.6 كثيرا) 5

 %27.0 %28.0 %26.2 %16.1 %19.0 كثيرا جدا) 6

 %0.0 %0.0 %2. %4. %4. ال راي) 7

 يتم اعتقالك من قبل االسرائيليين؟ أن  )45-3
 %45.2 %22.1 %40.3 %40.4 %40.1  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %2.3 %8.9 %5.2 %7.7 %6.9 قليال جدا) 2

 %2.8 %3.0 %9.1 %13.3 %11.5 قليال ) 3

 %7.4 %12.7 %10.4 %11.2 %10.9 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %25.7 %29.7 %18.5 %18.7 %19.5 كثيرا) 5

 %14.7 %23.6 %16.3 %7.9 %10.4 كثيرا جدا) 6

 %2.0 %0.0 %2. %7. %7. ال راي) 7

 أن يتم تهجيرك من مكان سكنك؟   )45-4
 %44.4 %22.3 %30.9 %42.4 %39.8  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %2.3 %8.7 %6.9 %7.5 %7.1 قليال جدا) 2

 %3.1 %10.9 %6.7 %12.8 %11.0 قليال ) 3

 %8.6 %12.5 %8.6 %8.8 %8.9 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %28.7 %24.3 %24.9 %19.5 %21.2 كثيرا) 5

 %10.8 %21.4 %21.7 %8.6 %11.5 كثيرا جدا) 6

 %2.0 %0.0 %2. %4. %5. ال راي) 7

 أن تفقد أرضك؟   )45-5
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %40.3 %20.1 %25.4 %32.7 %31.5  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %5. %2.2 %5.9 %7.5 %6.5 قليال جدا) 2

 %3.3 %13.1 %7.4 %12.6 %11.0 قليال ) 3

 %7.9 %15.8 %8.7 %8.9 %9.0 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %31.7 %25.3 %27.4 %24.5 %25.6 كثيرا) 5

 %14.2 %23.6 %24.9 %13.1 %15.6 كثيرا جدا) 6

 %2.0 %0.0 %2. %8. %7. ال راي) 7

 يهدم بيتك او مكان سكنك؟ خائف ان   )45-6
 %38.6 %18.8 %29.0 %37.9 %35.8  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %0.0 %4.4 %4.9 %7.4 %6.3 قليال جدا) 2

 %3.8 %13.1 %7.1 %12.8 %11.1 قليال ) 3

 %8.7 %12.5 %11.0 %10.6 %10.6 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %31.3 %27.5 %23.7 %20.6 %22.1 كثيرا) 5

 %17.3 %23.6 %24.2 %10.2 %13.7 كثيرا جدا) 6

 %2. %0.0 %2. %4. %4. ال راي) 7

 ان تغلق منطقتك وتقيد حركتك او تطرد من مكان سكنك؟ )45-7
 %30.2 %15.6 %23.6 %28.7 %27.4  قلقا او خائفا بالمرة لست) 1

 %8. %5.4 %4.3 %9.3 %7.7 قليال جدا) 2

 %5.5 %8.7 %9.3 %12.9 %11.6 قليال ) 3

 %12.4 %17.0 %15.3 %12.7 %13.3 بشكل متوسط او معتدل) 4

 %32.3 %29.7 %22.9 %23.7 %24.4 كثيرا) 5

 %18.8 %23.6 %24.4 %12.0 %15.1 كثيرا جدا) 6

 %0.0 %0.0 %2. %8. %6. ال راي) 7

Q46  الماضيتين ؟ هل سبق ان تم االعتداء على منطقة سكنك من قبل المستوطنين خالل السنتين 
 %6.1 %46.5 %23.9 %15.3 %17.2 نعم ) 1

 %93.9 %53.5 %75.9 %84.1 %82.3 ال) 2

 %0.0 %0.0 %2. %6. %4. ال راي ال اعرف ) 3

Q47   افراد اسرتك الذين يسكنون معك في نفس المنزل من قبل المستوطنين خالل  هل سبق ان تم االعتداء عليك او على احد
 الماضيتين ؟ السنتين

 %4.0 %37.6 %34.1 %18.8 %23.9 نعم ) 1

 %96.0 %62.4 %65.9 %81.2 %76.1 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 ال راي ال اعرف ) 3

Q48 اعتداء خالل السنتين الماضيتين من قبل  اذا كنت قد تعرضت انت او احد افراد اسرتك الذين يسكنون في نفس المنزل الى
 اسرتك بشكوى ضدهم ؟ ، هل تقدمت انت او احد افرادالمستوطنين 

 %0.0 %58.2 %42.8 %32.5 %39.7 نعم ) 1

 %100.0 %41.8 %57.2 %66.9 %60.0 ال) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %7. %3. ال راي ال اعرف ) 3



31 

/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة

Q52:خالل العام الماضي، كم مرة اختبرت أو مررت بالمواقف التالية (  
Q52-1  إسرائيلي لمدة طويلة أكثر من ربع ساعةتم تأخيري على حاجز 

 %26.1 %36.6 %35.7 %42.1 %39.7  بالمرة أبدا) 1

 %7.8 %8.3 %15.1 %16.0 %15.0 مرة واحدة ) 2

 %38.9 %32.1 %35.9 %30.6 %32.1 عدة مرات في الشهر ) 3

 %10.8 %18.5 %9.3 %8.1 %8.9 عدة مرات في األسبوع ) 4

 %16.2 %2.2 %3.1 %2.3 %3.4 يوميا) 5

 %0.0 %2.2 %6. %4. %5. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %0.0 %0.0 %2. %5. %4. ال ينطبق، لم أكن في فلسطين) 7

 %0.0 %0.0 %1. %1. %1. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

 Q52-2 تم رفض مروري من خالل حاجز إسرائيلي
 %64.2 %41.7 %56.5 %66.0 %63.4  بالمرة أبدا) 1

 %11.2 %6.4 %14.0 %11.8 %12.0 مرة واحدة ) 2

 %19.8 %32.1 %21.8 %17.4 %18.8 عدة مرات في الشهر ) 3

 %3.2 %17.5 %5.6 %3.2 %4.1 عدة مرات في األسبوع ) 4

 %1.1 %0.0 %1.2 %7. %8. يوميا) 5

 %5. %2.2 %6. %4. %5. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %0.0 %0.0 %3. %5. %4. ال ينطبق، لم أكن في فلسطين) 7

 %0.0 %0.0 %1. %1. %1. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

Q52-3 تمت إهانتي عندما أوقفت على حاجز إسرائيلي 
 %71.2 %54.5 %70.7 %79.4 %76.5  بالمرة أبدا) 1

 %5.9 %7.6 %8.3 %6.0 %6.5 مرة واحدة ) 2

 %15.7 %23.3 %12.9 %10.9 %12.0 عدة مرات في الشهر ) 3

 %3.9 %12.4 %5.7 %2.4 %3.4 عدة مرات في األسبوع ) 4

 %3.3 %0.0 %1.4 %4. %8. يوميا) 5

 %0.0 %2.2 %6. %3. %4. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %0.0 %0.0 %3. %5. %4. ال ينطبق، لم أكن في فلسطين) 7

 %0.0 %0.0 %1. %1. %1. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

Q52-4 تم منعي من السفر من الخروج من منطقة سكني 
 %89.7 %66.2 %83.3 %87.0 %85.9  بالمرة أبدا) 1

 %3.8 %6.6 %5.7 %6.4 %6.1 مرة واحدة ) 2

 %3.7 %12.5 %7.4 %4.5 %5.2 عدة مرات في الشهر ) 3

 %5. %12.4 %1.4 %4. %1.0 عدة مرات في األسبوع ) 4

 %1.7 %0.0 %1.0 %4. %6. يوميا) 5

 %5. %2.2 %6. %6. %7. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %0.0 %0.0 %4. %5. %4. ال ينطبق، لم أكن في فلسطين) 7
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %0.0 %0.0 %3. %1. %1. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

Q52-6 تم فرض حصار أو إغالق على منطقتي من قبل اسرائيل 
 %40.5 %23.3 %56.0 %66.7 %61.5  بالمرة أبدا) 1

 %9.4 %3.2 %14.0 %17.1 %15.5 مرة واحدة ) 2

 %39.4 %34.1 %24.4 %13.9 %18.2 عدة مرات في الشهر ) 3

 %2.9 %29.8 %3.2 %1.1 %2.6 عدة مرات في األسبوع ) 4

 %4.8 %7.3 %1.0 %1. %8. يوميا) 5

 %1.8 %2.2 %8. %5. %7. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %1.2 %0.0 %3. %5. %5. في فلسطينال ينطبق، لم أكن ) 7

 %0.0 %0.0 %3. %1. %1. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

Q52-7 قام مستوطنون باالعتداء على او على ممتلكاتي 
 %93.9 %61.1 %81.8 %86.7 %85.5  بالمرة أبدا) 1

 %2.0 %9.9 %6.0 %7.5 %7.0 مرة واحدة ) 2

 %3.3 %15.6 %8.7 %4.2 %5.3 عدة مرات في الشهر ) 3

 %0.0 %11.2 %1.5 %4. %9. عدة مرات في األسبوع ) 4

 %2. %0.0 %7. %0. %2. يوميا) 5

 %5. %2.2 %6. %4. %5. ال رأي/ ال أعرف) 6

 %0.0 %0.0 %3. %5. %4. ال ينطبق، لم أكن في فلسطين) 7

 %0.0 %0.0 %3. %2. %2. حواجز في منطقتي ال ينطبق، ال يوجد) 8

Q53  االمور التالية ؟ تعاني منطقتك منقل لنا الى اي درجة  
Q53-1 (،كالسرقة، االعتداء، القتل، المخدرات) الجريمة 

 %47.2 %38.6 %8.7 %11.3 %14.2  معاناة كبيرة) 1

 %18.5 %25.2 %18.6 %20.4 %20.1 معاناة الى حد ما ) 2

 %13.6 %16.6 %18.1 %16.8 %16.8 معاناة ضئيلة) 3

 %17.7 %19.7 %52.9 %50.2 %47.4 ال تعاني) 4

 %3.1 %0.0 %6. %1.2 %1.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %0.0 %1.1 %1. %3. ال ينطبق) 6

Q53-2 البناء غير القانوني      
 %64.3 %4.4 %20.7 %17.2 %20.6  معاناة كبيرة) 1

 %12.4 %21.9 %19.4 %24.8 %22.9 معاناة الى حد ما ) 2

 %2.9 %6.1 %11.6 %15.2 %13.4 معاناة ضئيلة) 3

 %15.7 %56.0 %40.2 %39.3 %38.4 ال تعاني) 4

 %4.7 %6.1 %5.5 %3.6 %4.1 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %5.4 %2.7 %0.0 %7. ال ينطبق) 6

Q53-3 البناء المتعدي على الشوارع      
 %64.1 %2.2 %15.2 %18.3 %20.4  معاناة كبيرة) 1

 %13.2 %18.4 %20.5 %25.1 %23.2 معاناة الى حد ما ) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %3.4 %4.2 %11.2 %13.0 %11.7 معاناة ضئيلة) 3

 %12.2 %74.2 %44.4 %40.4 %40.2 ال تعاني) 4

 %7.2 %1.0 %5.5 %3.2 %3.8 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %0.0 %3.2 %0. %6. ال ينطبق) 6

Q53-4المنطقة ملجأ للهاربين من الشرطة 
 %37.4 %21.9 %6.7 %5.7 %8.6  معاناة كبيرة) 1

 %17.1 %30.1 %11.8 %9.4 %11.1 معاناة الى حد ما ) 2

 %7.8 %2.2 %9.3 %9.9 %9.4 معاناة ضئيلة) 3

 %30.4 %38.5 %69.6 %71.0 %66.9 ال تعاني) 4

 %7.4 %7.3 %1.8 %3.9 %3.9 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %0.0 %8. %0. %2. ال ينطبق) 6

Q53-5  ألنظمةمخالفات واسعة 
 المرور

     

 %51.0 %12.7 %9.4 %9.8 %12.7  معاناة كبيرة) 1

 %9.6 %22.8 %13.4 %15.3 %14.8 معاناة الى حد ما ) 2

 %5.7 %11.3 %13.1 %8.2 %9.0 معاناة ضئيلة) 3

 %22.1 %53.1 %53.5 %61.0 %56.7 ال تعاني) 4

 %5.1 %0.0 %2.2 %2.5 %2.6 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %6.4 %0.0 %8.4 %3.2 %4.3 ال ينطبق) 6

Q53-6 التهديد او االعتداء من مستوطنين يهود 
 %6.9 %51.0 %25.7 %10.9 %14.6  معاناة كبيرة) 1

 %8.8 %27.5 %20.4 %15.8 %16.5 معاناة الى حد ما ) 2

 %8.8 %7.6 %8.6 %9.1 %8.9 معاناة ضئيلة) 3

 %72.0 %13.9 %43.5 %62.3 %58.0 ال تعاني) 4

 %3.2 %0.0 %7. %1.2 %1.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %2. %0.0 %1.2 %7. %7. ال ينطبق) 6

Q53-7  التأخير والتضييق على
 الحواجز

     

 %68.9 %56.4 %34.7 %20.5 %27.5  معاناة كبيرة) 1

 %19.0 %34.1 %26.6 %26.2 %26.1 معاناة الى حد ما ) 2

 %2.8 %6.4 %9.7 %9.9 %9.3 معاناة ضئيلة) 3

 %8.2 %3.0 %26.1 %41.3 %35.1 ال تعاني) 4

 %1.0 %0.0 %1.2 %1.3 %1.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %0.0 %1.7 %8. %9. ال ينطبق) 6

Q53-8 التأخير والتضييق بسبب بناء الجدار 
 %74.4 %36.0 %23.4 %16.8 %22.6  معاناة كبيرة) 1

 %11.8 %16.3 %16.7 %11.7 %12.8 معاناة الى حد ما ) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %2.4 %2.2 %5.8 %4.4 %4.4 معاناة ضئيلة) 3

 %9.2 %22.7 %41.4 %55.0 %48.3 ال تعاني) 4

 %1.0 %0.0 %8. %1.7 %1.4 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %1.2 %22.7 %11.9 %10.4 %10.4 ال ينطبق) 6

Q54  على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية. برأيك، ما هي  المستوطنينازدادت في الفترة االخيرة اعتداءات
 ؟المستوطنينطريقة لتوفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات  أفضل

لجان دفاع محلية غير مسلحة  تشكيل) 1
 من سكان القرى والبلدات

36.7% 36.6% 40.0% 44.3% 25.2% 

نشر قوات من االمن الفلسطيني في  ) 2
 القرى والبلدات المستهدفة

53.0% 
54.7% 

50.9% 42.9% 45.6% 

 %16.3 %7.1 %5.9 5.3 %6.2 ال اعرف\ال راي) 3

 %12.9 %5.7 %3.2 3.4 %4.1 ____________ اخرى حدد) 4

Q55  او غياب االمن أو التهديد بهدم مكان سكنك الى الرغبة في  المستوطنين هل تدفعك اوضاع الحركة والتنقل او اعتداءات
 منطقة اخرى ؟ االنتقال الى

 %29.7 %16.0 %10.1 %9.7 %11.3 نعم ) 1

 %70.3 %84.0 %89.8 %90.2 %88.5 ال) 2

 %0.0 %0.0 %1. %2. %1. ال راي ال اعرف ) 3

Q57  ية، مثل مناطق ج الشرطة الفلسطينفي مناطق الضفة الغربية التي ال تتواجد فيها  التالية؟هل توافق او ال توافق على العبارات
  :وبعض مناطق ب وبعض مناطق القدس

Q57-1 تكثر حوادث االعتداء على النساء داخل العائلة 
 %46.2 %64.7 %50.9 %46.0 %47.5 نعم ) 1

 %39.4 %30.3 %41.3 %48.4 %45.9 ال) 2

 %14.4 %5.1 %7.9 %5.6 %6.6 ال راي ال اعرف ) 3

Q57-2 يكثر انتشار المخدرات      
 %88.8 %89.5 %75.2 %68.6 %71.9  اوافق-1

 %7.1 %5.4 %19.6 %26.7 %23.4 ال اوافق-2

 %4.1 %5.1 %5.2 %4.7 %4.8 ال راي-3

Q57-3يكثر وجود ترويج للمخدرات بين طالب المدارس 
 %76.4 %87.3 %71.3 %61.5 %65.2 نعم ) 1

 %12.3 %5.4 %21.3 %31.6 %27.6 ال) 2

 %11.3 %7.3 %7.4 %6.8 %7.3 ال راي ال اعرف ) 3

Q57-4تكثر االعتداءات المسلحة من قبل فلسطينيين ضد فلسطينيين اخرين 
 %89.4 %82.8 %72.3 %65.9 %69.3  اوافق) 1

 %4.7 %9.9 %22.6 %29.5 %25.9 ال اوافق) 2

 %5.9 %7.3 %5.0 %4.5 %4.8 ال راي) 3

Q57-5تكثر سرقة سيارات      

 %89.9 %92.7 %77.9 %72.6 %75.4  اوافق) 1

 %6.9 %2.2 %17.4 %23.3 %20.4 ال اوافق) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %3.3 %5.1 %4.7 %4.1 %4.2 ال راي) 3

Q57-6تكثر االعتداءات المسلحة من المستوطنين 
 %58.9 %85.0 %65.5 %61.9 %63.1  اوافق) 1

 %35.8 %9.9 %29.2 %33.8 %32.3 ال اوافق) 2

 %5.3 %5.1 %5.3 %4.3 %4.6 ال راي) 3

Q57-7 تصبح هذه المناطق ملجأ للهاربين من القانون 
 %80.4 %91.7 %72.4 %62.9 %66.7  اوافق) 1

 %12.7 %3.2 %21.9 %32.2 %28.0 ال اوافق) 2

 %6.9 %5.1 %5.7 %5.0 %5.2 ال راي) 3

Q57-8 على الشارع عند البناءتكثر االعتداءات 
 %88.4 %77.4 %71.1 %69.4 %71.3  اوافق) 1

 %7.8 %17.5 %21.3 %24.3 %22.4 ال اوافق) 2

 %3.8 %5.1 %7.5 %6.2 %6.3 ال راي) 3

Q57-9 تقل فرص االستثمار وفتح المشاريع في المنطقة 
 %73.0 %90.5 %72.9 %68.5 %70.3  اوافق) 1

 %21.1 %4.4 %20.1 %25.5 %23.5 ال اوافق) 2

 %5.8 %5.1 %7.0 %6.0 %6.2 ال راي) 3

Q58 اعاله هي االخطر على منطقة سكنك ؟ المذكورة بالنسبة لمنطقة سكنك اي من هذه االمور 

تكثر حوادث االعتداء على النساء داخل ) 1
 العائلة

1.5% 1.4% 1.7% 3.2% 1.2% 

 %39.0 %20.9 %14.2 %19.6 %20.0 يكثر انتشار المخدرات) 2

يكثر وجود ترويج للمخدرات بين طالب ) 3
 المدارس

.4% .3% .1% 5.1% .8% 

تكثر االعتداءات المسلحة من قبل ) 4
 فلسطينيين ضد فلسطينيين اخرين

5.5% 5.2% 3.5% 2.2% 16.0% 

 %7.3 %6.4 %8.0 %11.3 %10.3 تكثر سرقة سيارات) 4

تكثر االعتداءات المسلحة من ) 5
 المستوطنين

13.2% 10.6% 22.0% 44.0% 2.8% 

تصبح هذه المناطق ملجأ للهاربين من ) 6
 القانون

2.0% 1.8% 2.2% 3.2% 3.1% 

 %12.0 %4.4 %7.2 %12.2 %11.0 تكثر االعتداءات على الشارع عند البناء) 7

تقل فرص االستثمار وفتح المشاريع في ) 8
 المنطقة

5.4% 4.9% 9.3% 5.1% .8% 

 %17.0 %5.4 %31.9 %32.7 %30.5 ال شيء) 9

Q59 ؟ منطقة سكنك ، ما هو بنظرك الحل االمثل للحد من وقوع الجرائم او لتعزيز االمن في 
 %44.8 %52.6 %45.7 %55.1 %52.6 مركز شرطة فلسطيني اقامة) 1

 %3.4 %15.0 %11.9 %13.8 %12.8 للشرطة الفلسطينية تواجد دورية) 2

امن محليين يتبعوا وجود رجال  ) 3
 )61انتقل الى ( للمجلس المحلي او البلدية

13.8% 13.4% 17.6% 5.4% 12.6% 

لى انتقل ا(تواجد للشرطة االسرائيلية  (4
61( 

1.4% 1.3% .2% 5.1% 4.2% 
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
وجود لجنة اهلية من العائالت في  (5

 )61انتقل الى (المنطقة 
12.5% 11.4% 15.8% 16.8% 13.7% 

مدني من سكان المنطقة وجود حرس  (6
الى  انتقل( ينسق مع الشرطة الفلسطينية

61( 

5.4% 4.2% 8.1% 5.1% 11.8% 

 %9.5 %0.0 %8. %9. %1.4 ___________اخرى حدد (7

Q60 ارسال دورية شرطة فلسطينية أو تواجد للشرطة االسرائيلية، اي من الخيارات  اذا لم يكن ممكنا اقامة مركز شرطة فلسطيني او
 تفضل ؟ االخرى

رجال امن محليين يتبعوا  وجود ) 1
 للمجلس المحلي او البلدية

32.5% 34.1% 30.1% 19.4% 26.4% 

وجود لجنة اهلية من العائالت في  ) 2
 المنطقة

25.3% 24.9% 28.7% 15.9% 27.1% 

وجود حرس مدني ينسق مع الشرطة  ) 3
 الفلسطينية

39.1% 38.4% 39.0% 64.7% 32.7% 

 %13.8 %0.0 %2.2 %2.6 %3.1 ___________ اخرى حدد) 4

Q62 ( منطقة قريبة منها خالل السنتين الماضيتين ؟ هل تم افتتاح مركز شرطة في منطقتك او في 
 %6.4 %7.6 %22.9 %16.4 %16.6 نعم) 1

 %91.3 %92.4 %74.5 %81.0 %81.0 )64(انتقل إلى  ال) 2

انتقل الى )  (مركز شرطة يوجد   (ال تقرأ) 3
66( 

2.0% 2.1% 2.6% 0.0% .8% 

 %1.5 %0.0 %0. %4. %4. ال راي ال اعرف) 4

Q63 ( االمنية وفرض النظام قد اصبحت افضل ام اسوء ام بقيت كما كانت ؟ اذا كانت االجابة نعم، هل ترى ان االوضاع 
 %60.5 %71.1 %57.6 %60.1 %59.7 )66(انتقل إلى  افضل ) 1

 %35.8 %0.0 %30.1 %29.1 %29.1 )66(انتقل إلى  كانتبقيت كما   ) 2

 %0.0 %28.9 %8.6 %10.0 %9.7  )66(انتقل إلى   اسوء) 3

 %3.8 %0.0 %3.7 %8. %1.6 )66(انتقل إلى  ال رأي/ ال أعرف ) 4

Q65 فلسطيني ؟او في المناطق القريبة منك الفتتاح مركز شرطة  اذا كانت االجابة ال، هل ترى حاجة في منطقتك 
 %72.7 %77.6 %64.9 %70.2 %69.8 نعم) 1

 %21.4 %20.0 %33.4 %28.0 %28.1 ال) 2

 %3. %0.0 %6. %6. %6. )مركز شرطة يوجد   (ال تقرأ) 3

 %5.6 %2.4 %1.0 %1.1 %1.5 ال راي ال اعرف) 4

Q66 منطقة سكنك؟توفير االمن لك ولعائلتك في  هل انت راض عن اداء الشرطة الفلسطينية في 
 %3.0 %0.0 %6.5 %9.3 %8.0 جدا راض ) 1

 %29.9 %17.1 %49.9 %57.5 %52.9 راض) 2

 %39.5 %65.4 %34.6 %26.5 %30.1 غير راض) 3

 %17.2 %17.5 %6.0 %4.1 %5.8 غير راض بالمرة) 4

 %10.3 %0.0 %3.1 %2.6 %3.1 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q67 أداء الشرطة الفلسطينية في توفير األمن في منطقة سكناك أم ساء أم بقي كما كان؟ سنتين، هل تحسنمقارنة بالوضع قبل سنة أو 
 %1.5 %0.0 %2.7 %3.4 %3.0 بالتأكيد تحسن) 1

 %18.1 %13.1 %29.6 %37.2 %33.7 تحسن (2

 %30.6 %33.1 %47.8 %41.8 %41.8 كما كان (3
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %19.4 %36.3 %13.8 %11.6 %13.4 ساء (4

 %12.3 %17.5 %3.7 %2.8 %4.1 بالتأكيد ساء (5

 %18.1 %0.0 %2.3 %3.1 %3.9 ال رأي/ ال أعرف (6

Q68نقصت حوادث السرقة والخروج عن القانون في منطقة سكناك ؟ مقارنة بالوضع قبل سنة أو سنتين، هل زادت أم 
 %21.9 %35.3 %4.8 %5.7 %7.7 بشكل كبير زادت) 1

 %25.1 %26.5 %19.5 %23.8 %23.2 زادت بعض الشيء ) 2

 %28.8 %24.1 %33.6 %30.3 %30.5 كما كانت) 3

 %15.2 %13.1 %25.8 %24.8 %23.9 قلت بعض الشيء) 4

 %5.8 %1.0 %13.6 %11.5 %11.1 قلت بشكل كبير) 5

 %3.3 %0.0 %2.7 %3.9 %3.5 ال رأي/ ال) 6

Q69  للخروج من منزلك في أي وقت ليال ؟ هل تشعر انت شخصيا باألمان بحيث انك مستعد 
 %39.4 %21.2 %41.9 %45.2 %43.4 نعم) 1

 %8.0 %18.3 %19.8 %24.1 %22.1 نعم ولكن برفقة أحد أفراد األسرة) 2

 %52.7 %60.5 %37.5 %30.5 %34.2 ال ) 3

 %0.0 %0.0 %9. %2. %3. ال راي ال اعرف) 4

Q70الفلسطينية ) هل لديك ثقة أن الشرطة:  
Q70-1 مهنية في عملها 

 %12.2 %0.0 %19.1 %19.5 %18.2 كاملة ثقة) 1

 %34.5 %34.3 %50.2 %56.1 %52.8 ثقة نوعاً ما) 2

 %11.6 %31.2 %14.1 %12.1 %13.1 لست واثق نوعا ما) 3

 %31.6 %32.3 %12.2 %8.8 %11.8 لست واثق بالمرة) 4

 %10.0 %2.2 %4.4 %3.5 %4.1 ال راي / ال اعرف) 5

Q70-2 تستجيب للشكوى بسرعة معقولة 
 %10.2 %0.0 %15.7 %18.0 %16.4 كاملة ثقة) 1

 %23.5 %17.3 %41.7 %48.0 %44.2 ثقة نوعاً ما) 2

 %14.4 %33.3 %20.0 %17.7 %18.4 لست واثق نوعا ما) 3

 %37.2 %45.0 %19.3 %12.7 %16.6 لست واثق بالمرة) 4

 %14.7 %4.4 %3.3 %3.7 %4.4 ال راي / ال اعرف) 5

Q70-3 مؤهلة للقيام بعملها      
 %17.9 %1.0 %20.7 %22.6 %21.2 كاملة ثقة) 1

 %28.5 %33.3 %49.2 %53.2 %50.1 ثقة نوعاً ما) 2

 %9.9 %26.8 %14.0 %11.7 %12.5 لست واثق نوعا ما) 3

 %30.3 %36.7 %10.6 %8.6 %11.4 لست واثق بالمرة) 4

 %13.4 %2.2 %5.5 %3.9 %4.8 ال اعرفال راي / ) 5

 Q70-4تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم      

 %20.3 %1.0 %27.0 %26.0 %24.9 كاملة ثقة) 1

 %26.7 %42.6 %45.0 %46.7 %44.9 ثقة نوعاً ما) 2

 %12.8 %28.0 %13.9 %14.5 %14.7 لست واثق نوعا ما) 3
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %20.6 %26.2 %8.7 %7.2 %9.0 لست واثق بالمرة) 4

 %19.6 %2.2 %5.4 %5.7 %6.5 ال راي / ال اعرف) 5

Q70-5منطقتك لديها القدرة على فرض النظام والقانون في 
 %11.1 %0.0 %18.8 %22.4 %20.2 كاملة ثقة) 1

 %14.9 %20.3 %34.6 %40.2 %36.8 ثقة نوعاً ما) 2

 %14.3 %31.2 %17.0 %15.3 %16.1 لست واثق نوعا ما) 3

 %45.4 %46.2 %26.0 %18.6 %22.7 واثق بالمرةلست ) 4

 %14.3 %2.2 %3.6 %3.4 %4.1 ال راي / ال اعرف) 5

Q70-6تحميك من اعتداءات المستوطنين 
 %3.3 %0.0 %5.9 %7.8 %6.9 كاملة ثقة) 1

 %10.7 %7.6 %11.6 %12.2 %11.8 ثقة نوعاً ما) 2

 %10.2 %23.9 %12.9 %17.5 %16.4 لست واثق نوعا ما) 3

 %59.6 %66.2 %66.1 %57.1 %59.2 لست واثق بالمرة) 4

 %16.2 %2.2 %3.5 %5.3 %5.7 ال راي / ال اعرف) 5

Q70-1 ستعاملك بالتساوي مع مواطنين آخرين 
 %10.6 %1.0 %12.3 %13.7 %12.8 كاملة ثقة) 1

 %19.2 %31.9 %38.0 %31.0 %31.5 ثقة نوعاً ما) 2

 %10.9 %36.5 %23.4 %21.0 %21.2 لست واثق نوعا ما) 3

 %41.7 %28.4 %22.5 %28.5 %28.3 لست واثق بالمرة) 4

 %17.7 %2.2 %3.9 %5.8 %6.1 ال راي / ال اعرف) 5

Q71 في المواضيع التالية بشكل عام؟الفلسطينية ) إلى أي درجة أنت راضي عن أداء الشرطة  
Q71-1   المخدرات والمعتدين بالسالح وتجاراعتقال الخارجين عن القانون (مثل اللصوص 

 %17.8 %0.0 %12.3 %14.6 %13.9 جدا راض ) 1

 %45.2 %29.0 %59.2 %64.0 %60.7 راض ) 2

 %22.3 %48.0 %19.1 %15.2 %17.5 غير راض) 3

 %8.5 %18.5 %5.7 %3.9 %5.0 غير راض بالمرة) 4

 %6.3 %2.2 %2.6 %2.1 %2.5 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %0.0 %2.2 %1.2 %2. %4. ينطبقال ) 6

Q71-2قبل أحد من أفراد عائالتهم التحقيق في شكاوى النساء عند االعتداء عليهن من 
 %7.8 %2.2 %5.7 %12.3 %10.5 جدا راض ) 1

 %38.4 %31.1 %62.4 %64.4 %61.1 راض ) 2

 %28.2 %41.8 %19.4 %13.4 %16.4 غير راض ) 3

 %5.9 %16.3 %3.9 %2.3 %3.3 غير راض بالمرة ) 4

 %19.7 %6.4 %7.2 %7.1 %7.9 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %0.0 %2.2 %1.4 %5. %7. ال ينطبق) 6

Q71-3  لردع المجرمين وللتحقيق في الشكاوى في وقت معقول تواجد الشرطة في لباسهم الرسمي في شوارع منطقتك 
 %4.7 %0.0 %3.0 %10.4 %8.4 جدا راض) 1

 %24.3 %3.2 %42.6 %52.4 %47.0 راض) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %39.5 %42.8 %25.5 %23.5 %25.6 غير راض) 3

 %19.1 %34.3 %16.2 %7.9 %11.0 غير راض بالمرة ) 4

 %8.4 %0.0 %3.3 %2.6 %3.0 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %4.0 %19.7 %9.3 %3.3 %4.9 ال ينطبق

Q71-4 االستجابة لنداءات االستغاثة في وقت معقول 
 %4.2 %0.0 %4.8 %8.2 %7.1 جدا راض) 1

 %30.4 %7.4 %43.6 %54.6 %49.4 راض ) 2

 %34.9 %66.7 %35.4 %27.5 %30.7 غير راض ) 3

 %14.8 %23.6 %10.4 %7.1 %8.8 غير راض بالمرة ) 4

 %15.5 %0.0 %3.3 %2.5 %3.5 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %2. %2.2 %2.5 %1. %6. ال ينطبق) 6

Q71-5 بشكل  النظر في شكواك
 جدي

     

 %6.3 %1.0 %5.7 %8.6 %7.7 جدا راض) 1

 %37.0 %26.8 %50.1 %59.0 %54.8 راض ) 2

 %27.2 %49.2 %28.6 %21.0 %23.7 غير راض ) 3

 %9.5 %18.5 %5.1 %4.6 %5.5 غير راض بالمرة ) 4

 %19.8 %2.2 %6.5 %6.5 %7.3 ال رأي/ ال أعرف) 5

 %2. %2.2 %4.0 %3. %1.0 ال ينطبق

Q71-6 احترام حرمة وخصوصية بيتك      

 %9.5 %4.2 %10.0 %14.1 %12.8 جدا راض) 1

 %37.1 %35.5 %59.6 %62.1 %59.1 راض) 2

 %16.1 %37.3 %12.0 %10.6 %12.1 غير راض) 3

 %10.5 %17.5 %4.4 %3.9 %4.9 غير راض بالمرة) 4

 %26.1 %3.2 %9.3 %8.5 %9.7 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 %7. %2.2 %4.7 %8. %1.5 ال ينطبق) 6

Q71-7 تطبيق قرارات المحاكم      

 %14.2 %1.0 %9.4 %11.2 %10.7 جدا راض ) 1

 %36.4 %28.8 %58.0 %57.6 %55.2 راض) 2

 %23.2 %49.4 %19.1 %20.4 %21.3 غير راض ) 3

 %7.2 %18.5 %6.4 %4.8 %5.7 غير راض بالمرة ) 4

 %19.0 %0.0 %5.6 %5.7 %6.4 ال رأي/ ال أعرف )5

 %0.0 %2.2 %1.5 %3. %6. ال ينطبق

Q72(  الن صالحيتها مقيدة في اعتقال  الشرطة الفلسطينية نفسها مقيدة في فرض النظام في بعض المناطق القريبة من القدس تجد
الشرطة الفلسطينية ان يكون لها صالحيات لمخالفة. هل تعتقد انه يجب على  اصحاب الهوية الزرقاء من سكان القدس عند ارتكابهم

 الخضراء؟ من حملة الهوية المواطنينمثل صالحياتها على بقية  نالفلسطينيي المواطنين على هؤالء
 %75.4 %88.5 %84.1 %84.4 %83.9 نعم ) 1

 %20.5 %11.5 %10.9 %11.0 %11.6 ال ) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %4.2 %0.0 %5.0 %4.6 %4.5 ال راي ال اعرف ) 3

Q72-1 (تقدمت بشكوى ،  هل تعرضت انت او احد افراد اسرتك خالل) السنوات القليلة الماضية لتجربة مع الشرطة الفلسطينية
 اعتقلت ، كنت شاهدا) ؟ اتهمت ،

 %25.9 %30.6 %22.2 %20.6 %21.6 نعم ) 1

 Q76(  78.2% 79.2% 77.8% 69.4% 73.0%(انتقل إلى   ال ) 2

 Q76( .2% .2% 0.0% 0.0% 1.1%(انتقل إلى  ال راي ال اعرف ) 3

Q73 (، ،متهم، معتقل ، شاهد) :مشتكي لإلبالغ عن سرقة او جريمة (، كيف تم التواصل مع الشرطة الفلسطينية ؟ لمن لديهم تجربة 
 %80.2 %29.0 %76.1 %71.1 %70.8 شخصياً في مركز الشرطة) 1

 %7.1 %67.7 %12.4 %12.4 %14.6 بالتليفون ) 2

 %10.7 %3.3 %4.7 %8.0 %7.4 شخصياً في الشارع/السيارة) 3

 %2.1 %0.0 %6.6 %7.6 %6.6 في بيتي)4

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 وسائل البريد/ إلكترونياً ) 5

 %0.0 %0.0 %2. %1.0 %7. ال رأي/ ال أعرف ) 6

Q74 (أثناء محاولة التواصل ؟حالة قمت انت بالتواصل مع الشرطة، هل واجهت صعوبات  في 
 %40.1 %74.7 %28.6 %22.5 %27.3 نعم ) 1

 %49.2 %25.3 %65.7 %69.0 %64.9 )76(انتقل إلى  ال ) 2

لم اقم انا بمحاولة التواصل (انتقل الى  ) 3
76( 

7.8% 8.5% 5.7% 0.0% 10.7% 

Q75ما هي الصعوبات التي واجهتها: ،) اذا نعم  
Q75-1  الفلسطينية بعيدمركز الشرطة 

 %20.5 %61.6 %59.4 %67.7 %59.4 نعم ) 1

 %67.5 %38.4 %40.6 %28.2 %36.7 ال ) 2

 %12.1 %0.0 %0.0 %4.1 %3.8 ال راي ال اعرف ) 3

Q75-2  فترة طويلة قبل االستجابة
 للنداء

     

 %69.9 %88.4 %79.7 %89.7 %85.1 نعم ) 1

 %30.1 %11.6 %20.3 %9.2 %14.3 ال ) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %1.1 %6. ال راي ال اعرف ) 3

Q75-3  أكثر من مرة ألخرتم تحويلي من شخص 
 %77.9 %61.6 %62.6 %77.0 %72.5 نعم ) 1

 %22.1 %38.4 %37.4 %23.0 %27.5 ال ) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 ال راي ال اعرف ) 3

Q75-4 متابعة ضعيفة أو غير موجودة      
 %87.9 %88.4 %91.6 %78.4 %83.4 نعم ) 1

 %12.1 %11.6 %8.4 %21.6 %16.6 ال ) 2

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 ال راي ال اعرف ) 3

Q75-5 عدم وجود اهتمام لدى الشرطة الفلسطينية 
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %63.5 %88.4 %64.0 %73.4 %71.9 نعم ) 1

 %34.1 %11.6 %33.9 %24.3 %26.0 ال ) 2

 %2.4 %0.0 %2.1 %2.3 %2.0 اعرفال راي ال  ) 3

Q75-6 الفلسطينية عدم وجود خصوصية عند عرض التفاصيل على الشرطة 
 %66.3 %65.1 %53.1 %79.4 %70.9 نعم ) 1

 %32.5 %11.6 %26.8 %17.0 %20.3 ال ) 2

 %1.1 %23.3 %20.0 %3.5 %8.8 ال راي ال اعرف ) 3

Q76 ( تعرف كيف تتواصل مع للشرطة؟ الشرطة، هلاذا كان لديك مشكلة وتحتاج مساعدة 
 %70.5 %94.8 %89.4 %88.8 %87.8 نعم ) 1

 %27.0 %5.2 %10.5 %10.9 %11.7 ال ) 2

 %2.5 %0.0 %2. %3. %4. ال راي ال اعرف ) 3

Q77 (فرق ؟ هل تفضل التعامل مع شرطي أم مع شرطية أو ال 
 %14.1 %14.3 %14.5 %13.9 %14.0 شرطي) 1

 %11.6 %8.3 %13.6 %13.6 %13.3 شرطية) 2

 %74.3 %77.5 %72.0 %72.5 %72.7  79 )انتقل الى( ال فرق) 3

(Q78لماذا؟ 
 %13.1 %0.0 %7.7 %13.3 %11.9 احتراما أكثر) 1

 %24.3 %14.3 %34.1 %33.0 %32.1 اكثر استعداد للمساعدة) 2

 %62.6 %85.7 %56.6 %53.3 %55.4 اكثر خصوصية) 3

 %0.0 %0.0 %1.5 %4. %6. ال راي / ال اعرف) 4

Q79 (لو حصلت لك مشكلة، هل تتوجه للشرطة؟ 
 %63.9 %62.2 %76.7 %82.8 %79.7  )81(انتقل إلى   نعم ) 1

 %31.4 %37.8 %22.2 %16.9 %19.6 ال ) 2

 %4.6 %0.0 %1.1 %3. %7.  )82(انتقل إلى   ال راي ال اعرف ) 3

Q80 ( ال، لماذا ؟اذا كانت االجابة      

 %17.4 %33.7 %8.7 %6.4 %9.9 لديهم القدرة ليس) 1

 %8.7 %16.6 %11.2 %12.8 %12.3 يأخذ وقت طويل) 2

 %22.9 %14.2 %30.4 %22.1 %23.3 هناك بدائل أسرع) 3

 %22.4 %6.0 %14.6 %17.8 %16.9 ال أثق بالشرطة) 4

  الوصول لمنطقتنا بسرعة ايستطيعو ال ) 5
 كافية

12.6% 9.8% 19.1% 14.8% 16.1% 

 %9.2 %0.0 %3.1 %2.9 %3.5 ال يستطيعون المتابعة) 6

 %3.4 %14.8 %12.7 %28.2 %21.5 ضغوط من العائلة والتقاليد) 7

Q81 (اذا كانت االجابة ال، لمن توجهت غير الشرطة؟ 
 %53.2 %93.2 %79.8 %81.7 %78.8 العائلة او العشيرة) 1

لجان اصالح في منطقة وجهاء او ) 2
 سكني

10.8% 7.3% 11.7% 0.0% 34.9% 
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %0.0 %0.0 %0.0 %1. %1. الحركة او الحزب السياسي) 3

 %0.0 %0.0 %0.0 %3.8 %2.4 االصدقاء) 4

 %7.8 %6.8 %6.7 %6.8 %6.9 آخذ حقي بيدي ) 5

 %4.1 %0.0 %0.0 %4. %7. ___________اخرى حدد) 6

 %0.0 %0.0 %1.8 %0.0 %4. ال راي / ال اعرف) 7

Q82هل توافق او ال توافق على العبارات التالية ؟ (  
Q82-1 وجود الحواجز او فرض االغالقات توجد هجرة لخارج منطقتنا بسبب غياب االمن او 

 %54.4 %57.3 %25.2 %24.2 %27.5 اوافق) 1

 %44.4 %42.7 %73.1 %74.7 %71.2 ال اوافق) 2

 %1.2 %0.0 %1.8 %1.2 %1.2 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-3 االمن التنظيمات والفصائل مقصرة عن المساعدة في توفير 
 %64.3 %85.6 %61.6 %56.4 %58.8 اوافق) 1

 %27.5 %11.0 %31.2 %38.3 %35.5 ال اوافق) 2

 %8.3 %3.4 %7.2 %5.3 %5.8 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-4 االمن الهيئات المحلية مقصرة عن المساعدة في توفير 
 %61.7 %87.1 %62.3 %52.2 %55.8 اوافق) 1

 %30.7 %12.9 %32.5 %43.8 %39.8 ال اوافق) 2

 %7.6 %0.0 %5.1 %4.1 %4.4 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-5  المناطق يجب ان يستمر التنسيق االمني لحركة سيارات الشرطة لكي تتمكن الشرطة الفلسطينية من الوصول الى 
 %65.2 %71.5 %80.1 %72.8 %73.5 اوافق) 1

 %29.7 %27.5 %17.7 %23.1 %22.7 ال اوافق) 2

 %5.1 %1.0 %2.1 %4.1 %3.7 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-6 من الضروري وجود مركز للشرطة الفلسطينية 
 %74.6 %84.4 %76.6 %79.6 %78.8 اوافق) 1

 %20.8 %15.6 %22.3 %18.9 %19.5 ال اوافق) 2

 %4.7 %0.0 %1.2 %1.5 %1.6 اعرفال راي/ال ) 3

Q82-7 يوميا في منطقتك من الضروري وجود دوريات للشرطة الفلسطينية 
 %73.9 %84.4 %80.5 %80.8 %80.4 اوافق) 1

 %22.9 %15.6 %18.7 %17.8 %18.2 ال اوافق) 2

 %3.2 %0.0 %8. %1.4 %1.4 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-8    ستكون االوضاع أفضل الفلسطينية في منطقتكلو كان هناك مركز شرطة 
 %72.4 %83.4 %79.5 %84.1 %82.5 اوافق) 1

 %18.0 %16.6 %19.2 %13.2 %14.7 ال اوافق) 2

 %9.6 %0.0 %1.4 %2.6 %2.8 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-9   ستكون االوضاع أفضل تواجد للشرطة االسرائيلية في منطقتك كهنالو كان 
 %28.6 %10.5 %10.7 %16.5 %16.1 اوافق) 1

 %67.1 %87.3 %87.6 %81.5 %81.8 ال اوافق) 2
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/ الخليل 2اتش المنطقة "جيم" المنطقة "ب" المجموع   
أحياء القدس 

 المعزولة
 %4.3 %2.2 %1.7 %1.9 %2.1 ال راي/ال اعرف) 3

Q82-10  النزاعات بين المواطنين لجان االصالح أسرع من المحاكم في البت في 
 %84.3 %93.6 %91.3 %83.9 %85.6 اوافق) 1

 %7.6 %6.4 %5.6 %13.6 %11.5 ال اوافق) 2

 %8.1 %0.0 %3.1 %2.5 %2.9 ال راي/ال اعرف) 3

Q83 (االسرائيلية او الدفاع المدني او سيارات االسعاف االسرائيلية لمنطقة سكنك؟ عند الحاجة وطلب المساعدة هل تصل الشرطة 
 %22.2 %22.9 %15.8 %12.3 %13.9 دائما) 1

 %18.9 %9.5 %13.7 %18.8 %17.6 احيانا ) 2

 %7.1 %1.0 %12.9 %9.9 %10.0 نادرا ) 3

 %47.3 %55.3 %46.3 %46.7 %47.0 ال تصل بالمرة) 4

 %4.4 %11.2 %11.3 %12.3 %11.5 ال ينطبق) 5

Q84 ( االسرائيلية او الجيش االسرائيلي ؟ هل سبق وان اضطررت للتقدم بالشكوى للشرطة 
 %8.7 %8.3 %5.6 %1.9 %3.2 نعم) 1

 %91.3 %86.6 %94.2 %97.2 %95.9 ال) 2

 %0.0 %5.1 %2. %9. %9. ال راي ال اعرف) 3

Q85 (الفلسطينية ام االسرائيلية ؟ لو كان متاحا لك هل تفضل التقدم بشكوى للشرطة 
 %57.3 %81.8 %89.4 %92.6 %89.2 الفلسطينية) 1

 %21.8 %5.2 %4.9 %3.7 %5.2 االسرائيلية ) 2

 %20.9 %13.0 %5.8 %3.7 %5.6 ال رأي/ ال أعرف ) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


