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 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

كمركز مستقل للبحوث   0222مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها. تأسس المركز في مطلع عام 
جي كز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجاالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االستراتياألكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المر 

قة المسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألبحاث األكاديمية ذات العال والسياسة الخارجية؛ والبحوث
ضايا ومشاكل ق بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتشكيل مجموعات عمل لدراسة

لمركز الفلسطيني شاطات أخرى. يلتزم اتواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ون
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 المؤلف:
مقياس “تقرير مقياس االمن العربي، وتقرير حالة اإلصـــــــالع في العالم العربي م والســـــــياســـــــة، عضـــــــو الفري  الرئيس لباح  في قضـــــــايا الحك جهاد حرب:

س قو  والعلوم الســـــياســـــية بتونس، يعمل مديرا إلدارة األبحاث في المجلالديمقراطية العربي"، يحمل درجة الماجســــتير في العلوم الســـــياســـــية من كلية الح
ة دعم عالتشـــريعي الفلســــطيني، وعمل مدرســــا غير متفرا في دائرة العلوم الســـياســــية بجامعة بير زيت، وعمل عضــــوا في فري  الخبراء المســــاند لعمل مجمو 

ســــات المنشــــورة تتعل  بالنظام الســــياســــي الفلســــطيني والحكم الرشــــيد والعمل البرلماني وتطوير مســــار المةــــالحة الوطنيةأل قطاا األمن. له العديد من الدرا
: تعارض النةــــــوص واختالف التفســـــير. نحو وضــــــع ســـــياســــــة أمنية 0222ونظام النزاهة وقطاا االمن. أهمها: قراءة في الشـــــ  االمني التفا  المةـــــالحة 

ع وتوحيد جهاز الشـــرطة الفلســـطينية: تةـــور للمعايير واآلليات. تجارب دولية في عملية إصـــالفلســـطينية: تةـــور للمحددات والمعايير. إعادة بناء وهيكلة 
  القطاا األمني "جهاز الشرطة". والمساهمة في مسودة مشروا قانون هيئة الشرطة، ومسودة مشروا قانون مجلس االمن القومي.



 
  قائمة المحتويات:
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  الملخص التنفيذي
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 2 ات قطاع االمن البشرية واللوجستيةقدر ( 1(
 6 ( موازنة المؤسسة األمنية: حصة قطاع االمن من النفقات العامة 7(
 7 ( إمكانيات الشرطة المدنية 3(

 12 التوصيات
 13 قائمة المقابالت

 11 واوسل وعدد االفراد والمركبات وأنواا األسلحة حسب اتفاقية "ب"مراكز الشرطة في المنطقة ( 0ملحق رقم )
 11 مراكز شرطة جديدة حسب سنة افتتاحها( 7ملحق رقم )
جدول بمراكز الشرطة الفلسطينية في جميع المناط  حسب عدد االفراد والمركبات ونوعية األسلحة ( 3ملحق رقم )

 والمنطقة وطبيعة مركز الشرطة وفقا لخارطة الشرطة الفلسطينية
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 تمهيد:

بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناط   0217للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع  قام المركز الفلسطيني
( المنطقة 0( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )

( أحياء القدس المعزولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي خارج حدود 1و)من مدينة الخليل،  "H2أل0(منطقة "إتش3"ج"،  )
 .  المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل

للوصول إلى  اتستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليله
-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 1الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )

فرد لكل مجموعة، وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  02
وشملت مناط  الدراسة األربعة، وقد شمل اثنان من هذه  0217أجريت خالل عام  رأي العاماستطالعات لل( أربعة 0السن. )

االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناط  األربعة من جهة وسكان 
ية: الهجرة من مناط  "جيم"، حالة األمن في ضواحي شملت الموضوعات التال دراسات حالة( ستة 3منطقة "أ" من جهة أخرى. )

القدس، انتشار المخدرات خارج المنطقة "أ"، االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة اتش 
ت الرأي، مية، واستطالعافي الخليل، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة. تستند دراسات الحالة لبيانات وإحةاءات رس 0

في الوزارات واألجهزة  اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 1ولقاءات العةف الفكري، ومقابالت ميدانية وغيرها. )
ن يذات العالقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دولي

وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها بتمويل من الممثلية 

دى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الهولندية ل
 التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.

 
 
 

  



 

 الملخص التنفيذي
  القدس المعزولة بتواجد الشرطة بمدينة الخليل ومناط 0تشكل رغبة السكان الفلسطينيين في مناط  "ب" و"جيم" واالتش

الفلسطينية "اقامة مركز شرطة أو تواجد دوريات للشرطة الفلسطينية" لمعالجة مشكلة التهديد األمني وغياب القانون في هذه المناط  
تلفة الناجم عن ختحديا رئيسيا أمام السلطة الفلسطينية. خاصة في ظل القيود على حركة القوى األمنية بين المناط  الفلسطينية الم

ها نتقسيم الوالية وفقا االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية للمرحلة االنتقالية "أوسلو" والذي يفرض التنسي  مع السلطات اإلسرائيلية لتمك
ألمنية امن الحركة والتنقل للوصول الى التجمعات السكانية والمناط  المةنفة "ب" و"جيم". وفي ظل عدم التوازن في بنية المؤسسة 

ذاتها سواء فيما يتعل  بتوزيع عدد عناصر األجهزة األمنية أو في فئات الرتب العسكرية أو في االمكانيات المادية واللوجستية، أو حتى 
 جهاز الشرطة الفلسطينية. توزيع الجغرافي والوظيفي لعناصر في ال

تحد من إمكانية توظيف عناصر جديدة في جهاز الشرطة  إن ضعف الموارد والمقدرات االقتةادية والمالية للسلطة الفلسطينية
الفلسطينية، ومن توفير إمكانيات مادية ولوجستية لضمان توفير االمن والعدالة في المناط  المةنفة "ب" و"جيم" في الضفة الغربية 

 ستوطنين. وتحسين ظروف السالمة للمواطنين في هذه المناط  في مواجهة تهديدات الخارجين عن القانون والم
توجه هذه التحديات المؤسسة األمنية إلعادة النظر بشكل رئيسي أو فحص مجاالت إعادة توزيع قدرات المؤسسة األمنية "البنية 

القانون للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناط  "ب" و"جيم".  الراهنة لقطاا االمن" لتلبية االحتياجات األمنية والمرتبطة بحكم
ضمان االستفادة االوسع واالستخدام األمثل للقدرات البشرية واالمكانيات المادية واللوجستية المتوفرة لدى المؤسسة وذلك بهدف 

 األمنية الفلسطينية لتعزيز االمن وحكم القانون فيها والتةدي للتهديدات األمنية المختلفة في هذه المناط . 
ب" توزيع الموارد لبنية قطاا االمن الراهنة ولضمان القدرة على توفير االمن لمناط  "تقترع الورقة عددا من التوصيات المتعلقة بإعادة 

و"جيم" منها؛ أوال: إعادة النظر في بنية المؤسسة األمنية باتجاه تعزيز مكانة "حجم" القسم المدني المتمثل بالشرطة والدفاا المدني 
لطة والحرس الرئاسي وإعادة النظر في حجمها بناء على طبيعة وظائف الس والتقليل من نسبة القسم العسكري المتمثل باألمن الوطني

الفلسطينية. وثانيا: معالجة عدم التوازن في فئات الرتب لخل  التناسب بين الرتب القيادية مع الرتب الدنيا. وإعادة النظر في آليات 
قدم كمنح عثات الى الكليات العسكرية والشرطية التي تالتعيين في قطاا االمن خاصة ما يتعل  بإنتاج الضباط عبر االيفاد والب

للفلسطينيين في بعض الدول العربية واألجنبية.  وثالثا: إعادة توزيع عناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متناسب بين 
ا: تعزيز الشرطة الفلسطينية. ورابعالمحافظات والتخفيف من االزدحام في المقر العام الذي يستحوذ على العدد األكبر من عناصر 

الدوائر واألقسام الفنية ذات االختةاص بحماية المجتمع من الجريمة وانفاذ القانون في جهاز الشرطة من خالل تحويل عدد من 
اكز ر عناصر جهاز االمن الوقائي للعمل في ادارات مكافحة المخدرات والمباح  الجنائية على سبيل المثال. وخامسا: تطوير الم

الريفية لتةبح مهيأة للعمل الشرطي بزيادة عدد عناصر الشرطة، وبتزودها باألجهزة والمعدات واألسلحة والمركبات التي تتيح لها العمل 
 بفاعلية لخدمة المواطنين.
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 مقدمة
يتمكن من  ة لقطاا االمن كييعد توفير االمن وضمان حكم القانون حاجة أساسية للمجتمع مما يتطلب توفير قدرات بشرية ومالي

توفر هذه الحاجة األساسية للمجتمع. لكن في حالة السلطة الفلسطينية التي تعاني فجوات ملحوظة في الموارد والمقدرات 
"، واالقتةادية والمالية، وقيود على حركة القوى األمنية ناجمة عن نةوص االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية للمرحلة االنتقالية "أوسل

وتقسيم الوالية للسلطة في الضفة الغربية الذي يفرض التنسي  مع السلطات اإلسرائيلية لتمكنها من الحركة والتنقل للوصول الى 
التجمعات السكانية والمناط  المةنفة "ب" و"جيم". كما أن عدم التوازن في بنية المؤسسة األمنية ذاتها سواء ما يتعل  توزيع عدد 

ألمنية أو في فئات الرتب العسكرية أو في االمكانيات المادية واللوجستية، أو حتى في التوزيع الجغرافي والوظيفي عناصر األجهزة ا
 في جهاز الشرطة الفلسطينية. يضع على كاهل المؤسسة األمنية معالجة هذه التحديات لالستجابة الحتياجات المواطنين االمنية. 

أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مناط  "ب" و"جيم" في شهري أوضحت نتائج استطالعين للرأي العام 
، باإلضافة الى ثمانية لقاء "مجموعات البؤرية" في مناط  مختلفة في الضفة الغربية، ونتائج ستة 0217أب وكانون أول من العام 

لشرطة شرطة الفلسطينية "اقامة مركز شرطة أو تواجد لدوريات لدراسات حالة، رغبة السكان الفلسطينيين في هذه المناط  بتواجد ال
 1الفلسطينية" لمعالجة مشكلة التهديد األمني وغياب القانون فيها.

 بشكل مستمر لفرض النظام والقانون، والحاجة لموافقة إسرائيلية” ب“إن عدم التواجد الدائم لقوى األمن الفلسطيني في مناط  
ان لالنتقال إليها من خالل مناط  "جيم"، وفر أرضية خةبة للجوء الخارجين عن القانون إلى هذه المناط  مسبقة في كثير من األحي

ويُغري المستوطنين بالتعدي على أرواع وممتلكات سكانها. كما أن الوضع أكثر سوءًا في مناط  "جيم" حي  تقع معظم 
رض النظام ة الطرف الفلسطيني باستثناء الةالحيات االقليمية وفالةالحيات المدنية بما في ذلك الةالحيات القضائية تحت سلط

والقانون التي أبقت االتفاقيات عليها تحت سلطة جيش االحتالل وشرطته، لكن الواقع الفعلي يشير إلى تخلي االحتالل عن 
ع صعوبات كبيرة أمام تان التي تضمسؤولياته في توفير األمن للسكان الفلسطينيين في مناط  "جيم" مما خل  حالة من الفراا والفل

 قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها المدنية في المنطقة "جيم".
إن قدرات السلطة الفلسطينية المالية المحدودة تحد من إمكانية توظيف 
عناصر جديدة في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومن توفير إمكانيات مادية 

" ي المناط  المةنفة "ب" و"جيمولوجستية لضمان توفير االمن والعدالة ف
في الضفة الغربية وتحسين ظروف السالمة للمواطنين في هذه المناط  في 

 مواجهة تهديدات الخارجين عن القانون والمستوطنين. 
تسعى هذه الورقة لفحص مجاالت إعادة توزيع قدرات المؤسسة األمنية 

 بحكم نية والمرتبطة"البنية الراهنة لقطاا االمن" لتلبية االحتياجات األم
القانون للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناط  "ب" و"جيم". وذلك 
بهدف ضمان االستفادة االوسع واالستخدام األمثل للقدرات البشرية 
واالمكانيات المادية واللوجستية المتوفرة لدى المؤسسة األمنية الفلسطينية 

فة في لتهديدات األمنية المختللتعزيز االمن وحكم القانون فيها والتةدي ل
 هذه المناط . 

لم يتمكن الباح  من الحةول على نفقات مفةلة ألجهزة االمن الفلسطينية. حي  ترفض جميع الجهات اإلفةاع عن هذه 
 مالمعلومات ما يمنع إمكانية فحص حةة كل جهاز وتحديد أولويات السلطة الفلسطينية اتجاهات اهتماماتها من ناحية أو تقدي

كما لم يوفر جهاز   مقترحات عملية دقيقة إلعادة توزيع اإلنفا  وفقا احتياجات توفير االمن خاصة في مناط  "ب" و"جيم".
تتعل  بالتقسيم الداخلي وتوزيع عناصره على الدوائر والمحافظات رغم جميع  0217الشرطة الفلسطينية أي معلومات محدثة للعام 

 في كافة المستويات في جهاز الشرطة الفلسطينية، للحةول عليها ودون تقديم أية تبريرات.الجهود التي بذلت من الباح ، 
 

                                                 
 http://www.pcpsr.org/ar/node/685لالطالا انظر موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  1

.... ســـــــــــــتعمل الحكومة على األولوية الوطنية العاشررررررررررة: 
تعزيز التمــــاســـــــــــــــــــك االجتمـــــاعي والتراب  مــــا بين المنـــــاط  
والتجمعات الســــــكانية المختلفة، وذلك من خالل ضــــــمان 
ســــالمتها وتعزيز صــــمودها وصـــــون أمنها ورفدها بالخدمات 

 اسية.األس
 :أوال ]مــةى الحكو تطبيقـا لوولويـة الوطنيــة العـاشـــــــــــــــرة تتبن [

: توفير األمن واألمان للوطن والمواطن السررررررررياسررررررررة الوطنية
 وتعزيز سيادة القانون. 

التالية:  التدخالت السرررياسررراتية ]ســـتقوم الحكومة باتخاذ[
( حوكمـــة قطـــاا 0(  الســـــــــــــــلم األهلي واالمن العـــام. و)1)

 ت، وضمان االستخدام األمثل للموارد.األمن، وتعزيز القدرا
 

 -7102المصدر: أجندة السياسات الوطنية 
 .33-33، الحكومة الفلسطينية ص ص 71077
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 قدرات قطاع االمن البشرية واللوجستية
 

تتكون المؤسسة األمنية "قطاا االمن" من مجموعة االجهزة األمنية التي تتمثل: بالشرطة المدنية، وجهاز المخابرات العامة وجهاز 
جهاز االمن الوقائي، واالمن الوطني، واالستخبارات العسكرية، والحرس الرئاسي. باإلضافة الى الهيئات والمديريات الدفاا المدني، و 

التي تساند عمل األجهزة األمنية وهي: هيئة التدريب العسكري، وهيئة االمداد والتجهيز، اإلدارة المالية العسكرية، مديرية االرتباط 
 كري، هيئة التوجيه السياسي والوطني، الضابطة الجمركية، مديرية الخدمات الطبية العسكرية.العسكري، وهيئة القضاء العس

 

 :2القدرات العددية لقوات االمن الفلسطيني .0
 

بلغ عددهم  0217تشير االحةائيات التي تم الحةول عليها من وزارة الداخلية الى أن عدد عناصر قطاا االمن نهاية العام 
موزعين على األجهزة األمنية المختلفة والهيئات والمديريات المساندة الضفة الغربية.  4عنةرا 31752ي يتوزعون حوال 711063

من مجمل عناصر  %01عنةرا. كما يشير الشكل التالي إلى أن الشرطة المدنية تشكل  33661وفي قطاا غزة يلغ العدد حوالي 
، فيما بلغ عدد %10من الوطني، ويبلغ أفراد جهاز المخابرات العامة قطاا االمن في الضفة الغربية، والنسبة نفسها لجهاز اال

، وجهاز %2كٍل على حدة، ويبلغ جهاز الحرس الرئاسي   %12عناصر جهاز االمن الوقائي الهيئات واإلدارات المركزية 
 .     %1، وأخيرا جهاز الدفاا المدني %1االستخبارات العسكرية 

 
 جهاز من مجموع افراد األجهزة األمنية في الضفة الغربية( نسبة عناصر كل 0الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

                                                 
ع فروعها في الضفة الغربية وقطاا غزة بثالثين ألف بحي  يتم ( العدد االجمالي لقوات االمن الفلسطيني "الشرطة" في جمي1حدد البروتوكول الخاص بإعادة االنتشار والترتيبات االمنية )المادة  2

منطقة لألف في قطاا غزة. وفقا لنفس المادة فإنه سيتم نشر ستة آالف شرطي فلسطيني في المرحلة االولى إلعادة االنتشار في الضفة الغربية في ا 11ألف شرطي في الضفة الغربية و 10نشر 
له، بيت لحم، الخليل، لوات االمن الباقون والبالغ عددهم ستة آالف سيتم نشرهم في الضفة الغربية في ثمانية ألوية )هي: جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام اوالمنطقة )ب(، فيما رجال ق”  أ“

توكول اعادة االنتشار والترتيبات االمنية عدد قوات االمن في كل لواء على من برو  0وقد حدد ملح  رقم  اريحا.( طبقا لمراحل عمليات االنتشار االخرى أو عند الضرورة وف  ما يتف  عليه الطرفان.
عنةر( واريحا  212عنةر( والخليل ) 112عنةر( وبيت لحم ) 1022عنةر( ورام الله ) 1022عنةر( ونابلس ) 122عنةر( وقلقيلية ) 122عنةر( طولكرم ) 1222النحو التالي: جنين )

 عنةر(. 722)
ألعداد منتسبي  0216لعرض مشروا قانون موازنة السلطة الفلسطينية لعام  0216أل1أل11رضه مدير عام الموازنة في جلسة وزارة المالية مع مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ هذا العدد نفسه ع 3

 عنةرا. 76600موظفي قطاا االمن في الضفة الغربية وقطاا غزة يبلغ الى أن العدد اإلجمالي ل 0216. لكن تشير وثيقة الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام 0217قطاا االمن عام 
 خر.هذه األرقام تم الحةول عليها من وزارة الداخلية. ال توجد أرقام موحدة لعدد عناصر االمن في السلطة الفلسطينية وتختلف من مةدر الى آ 4

الشرطة
0.25

االمن الوطني
االمن الوقائي0.25

0.10

مخابرات والبحرية
0.12

الحرس الرئاسي
0.09

االستخبارات العسكرية
0.05

الدفاع المدني
0.04

الهيئات  واالدارات المركزية 
0.10والفرعية
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يوضح الشكل أعاله أن بنية المؤسسة األمنية تميل بشكل كبير الى الجانب العسكري حي  تحوز األجهزة العسكرية )االمن الوطني 
حةل األجهزة االستخبارية من مجمل عناصر المؤسسة األمنية، وت %12والحرس الرئاسي والهيئات المساندة( على حوالي 

 . %02. فيما يحةل القسم "المدني" )الشرطة المدنية والدفاا المدني( على حوالي %00)المخابرات العامة واالمن الوقائي( على 
من عناصر االمن ضباط، ويبلغ  %36كما يتوزا عناصر قوى االمن الفلسطيني في الضفة الغربية حسب فئات الرتب كما يلي: 

 فق . ما يشير الى خلل بنيوي في هيكلية األجهزة األمنية.   %1، فيما يبلغ االفراد "الجنود" %11ف ضباط الة
 

 ( حجم كل جهاز وتوزيعه على فئات الرتب في الضفة الغربية0جدول رقم )

 الجهاز
 الجنود ضباط الصف الضباط

 المجموع
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 7897 0.03 257 0.57 4523 0.39 3117 الشرطة
 7865 0.05 387 0.74 5790 0.21 1688 االمن الوطني
 3302 0.01 20 0.37 1234 0.62 2048 االمن الوقائي

 3760 0.06 243 0.46 1722 0.48 1795 مخابرات والبحرية
 2747 0.11 310 0.72 1976 0.17 461 الحرس الرئاسي

 1690 0.04 60 0.58 983 0.38 647 االستخبارات العسكرية
 1177 0.04 44 0.68 799 0.28 334 الدفاع المدني

 3314 0.07 234 0.46 1515 0.47 1565 الهيئات واالدارات المركزية والفرعية
 31752 0.05 1555 0.58 18542 0.37 11655 المجموع

 المصدر: وزارة الداخلية الفلسطينية

ضابطا من  32313من مجمل عناصر قطاا االمن )أي  %11بة الضباط تبلغ ( أدناه، فإن نس0وكما يشير الجدول رقم )
، وتبلغ نسبة ضباط الةف 02165عنةر أمن في الضفة والقطاا( وفقا لوثيقة الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام  76600

ة العامة احةائيات مفةلة للضفة الغربية فق . ال توفر الموازن %6، فيما يبلغ الجنود "االفراد" %12"ما بين رقيب ومساعد أول" 
 وقطاا غزة.

 
 ( عناصر االمن في الضفة والقطاع حسب الرتبة7جدول رقم )

 النسبة العدد الرتبة
 0.11 30313 الضباط

 0.49 32893 ضباط الةف
 0.07 4516 الجنود 

 0.11 22277 المجموع
 ية الفلسطينيةالمصدر: وزارة المال                                 

توضح المعلومات المتعلقة ببنية األجهزة األمنية أن هناك تضخما في عدد الضباط مقارنة بعدد الجنود وضباط الةف ما يقلل من 
. حية ثانيةنا القدرة على العمل الميداني في خدمة المواطنين، ويضع عبئا على كاهل األجهزة من ناحية وعلى الموازنة العامة من

ي يتطلب إعادة النظر في آليات التعيين والتسكين في قطاا االمن خاصة فيما يتعل  بإنتاج الضباط عبر االيفاد والبعثات االمر الذ

                                                 
  161، ص 0216انظر: قانون الموازنة العامة للسنة المالية  5
 http://www.pmof.ps/documents/10192/966180/BUDGET+BOOK+2017.pdf/18c7184c-1a00-48aa-9a48-7591f331cf28 
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الى الكليات العسكرية والشرطية التي تقدم كمنح للفلسطينيين في بعض الدول العربية واألجنبية بحي  يتم االخذ بعين االعتبار 
ا اط وفقا لدراسة تضمن التناس  ما بين عدد الضباط مقارنة بعدد االفراد في المؤسسة األمنية بأفرعهاالحتياج الفلسطيني لعدد الضب

 المختلفة والتخةةات المطلوبة للسنوات القادمة.  
 

 األسلحة والذخيرة والعتاد .2
طينية" حي  جهزة االمن "الشرطة الفلسحددت المادة الرابعة من بروتوكول إعادة االنتشار والترتيبات األمنية اعداد األسلحة والعتاد أل

بندقية  102أشار الى أن األجهزة األمنية تمتلك في الضفة الغربية؛ أربعة االف بندقية "كالشنكوف"، وأربعة آالف مسدس، و
عربة خفيفة غير مسلحة لمكافحة الشغب. واشترطت أيضا أن تحتفظ السلطة الفلسطينية  11(، و2.1( و)2.3رشاش من عيار )

جل لجميع األسلحة الموجودة في حوزة طواقم أجهزتها. كما انها أشارت الى عدد األسلحة أو أنواا العتاد المحدد في نفس بس
 المادة يمكن زيادتها باتفا  الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي. 

سرائيلية المرحلية عام قية الفلسطينية االعلى الرغم من التطور العددي لقوات االمن الفلسطينية مقارنة بما تم االتفا  عليه في االتفا
وفي ظل عدم  1221.6اال أن حجم األسلحة وطبيعتها لم يحدث عليه تغيير جوهري منذ إقامة السلطة الفلسطينية عام  1221

 عالتمكن من الحةول على معلومات تتعل  بتوزيع األسلحة الفعلي على األجهزة األمنية، فاالفتراض يدعي في حال تقسيم قط
 1222بندقية و 1222السالع المتف  عليها حسب التوزيع العددي فإن جهاز الشرطة الفلسطيني في الضفة الغربية يحوز على 

 "مسدس". 
يرى اللواء كمال الشيخ، مدير الشرطة الفلسطينية األسب ، أن عدد األسلحة الالزمة لجهاز الشرطة ينبغي أن يكون مبنيا على تةور 

 3117بندقية وعلى  1123لكل ثالث أفراد وقطعة قةيرة "مسدس" لكل ضاب  في الشرطة، أي على  بندقية "كالشنكوف"
 وهي تقدر بأن تكون األسلحة القةيرة ضعف األسلحة الطويلة. 7مسدسا.

ة يتشير المشاهدات اليومية لتجوال الشرطة الفلسطينية باألسلحة الطويلة "كالشنكوف" في المناط  الفلسطينية على خالف بق
 أجهزة الشرطة في دول العالم التي تعتمد على حمل السالع القةير أو االقتةار على العةا. 

 
 مركبات قطاع االمن .3

مركبة حكومية على المؤسسة األمنية بأفرعها المختلفة، فيما عدا جهاز الدفاا المدني. وكما يظهر الشكل  1222تتوزا حوالي 
لمركبات الحاصل عليها بحوالي سبع نقاط مقارنة مع نسبة عناصره من مجموا قوى االمن أدناه، فإن الحرس الرئاسي ترتفع نسبة ا

الفلسطينية، وتنخفض نسبة المركبات الحاصل عليها جهاز الشرطة الفلسطيني بثالث نقاط مقارنة مع نسبة عناصره من مجموا 
طوير لةالح األجهزة الخدماتية في إطار السعي لت قوى االمن الفلسطينية. االمر الذي يتطلب إعادة النظر في توزيع المركبات

 الخدمات المقدمة للمواطنين.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .0216أل1أل3. ومقابلة مع اللواء كمال الشيخ مدير الشرطة الفلسطينية األسب  بتاريخ 0216مقابلة مع اللواء إسماعيل جبر مساعد القائد األعلى لقوى االمن بتاريخ أل أل 6
 .0216أل1أل3ة مع اللواء كمال الشيخ مدير الشرطة الفلسطينية األسب  بتاريخ مقابل 7
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 ( نسبة عناصر كل جهاز مقارنة بنسبة المركبات لكل جهاز في قطاع االمن2الشكل رقم )

 
فاوت بين جهاز وآخر، ففي عناصر من في الضفة الغربية. لكن االمر يت 6ويشير الجدول ادناه الى أنه تتوفر مركبة واحدة لكل 

من عناصر حرس الرئيس، فيما تتوفر  1من عناصر الشرطة، في المقابل تتوفر مركبة لكل  1الوقت الذي تتوفر مركبة واحدة لكل 
من عناصر االستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات  1عنةرا في الهيئات واإلدارة المركزية، ومركبة لكل  10مركبة واحدة لكل 

 لجهاز االمن الوقائي.  7.1لومن الوطني، و 6ة كل على حدة، والعام
 األجهزة األمنية لكل مركبة عناصر في( عدد 3جدول رقم )

عدد العناصر  الجهاز 
 لكل مركبة 

 1 الشرطة
 6 االمن الوطني
 6.5 االمن الوقائي

 6 مخابرات والبحرية
 1 الحرس الرئاسي

 1 االستخبارات العسكرية
 10 واالدارات المركزية  الهيئات

 2 المتوسط

جات النارية اعناصر لكل مركبة( في حال تم حسم الدر  1تجدر اإلشارة الى أن معدل عدد عناصر الشرطة قد يرتفع الى أكثر من )
 ةوالسيارات القديمة أو خارج الخدمة، بسبب األعطال المتكررة لها، من مجمل المركبات المسجلة على مالك جهاز الشرط

  8الفلسطينية.
 
 

                                                 
 ، مؤتمر من بحاجة لومن "االحتياجات األمنية الفلسطينية في مناط  "ب" و"جيم"،ممثل جهاز الشرطة عام الشرطة الفلسطينية لشؤون البحوث رمداخلة العميد أبو العبد سمهود مساعد مدي 8 

 .0216أل1أل00بتاريخ 
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 حصة قطاع االمن من النفقات العامة : موازنة المؤسسة األمنية (0)
(، 0216 – 0217من االنفا  العام في العامين االخيريين ) %01لغت حةة قطاا االمن في الموازنة العامة عند مستوى ب

 %01.2الى  0210في العام  %01.1حي  انخفضت حةة قطاا االمن بشكل تدريجي في األعوام الخمس الماضية من 
 . انظر الجدول التالي0216في العام 

 ( حصة قطاع االمن من النفقات من الموازنة الجارية4جدول رقم )
 7102 7102 7102 7103 7103 7107 السنة
 %01.2 %01 %07.6 %01.1 %01.1 %01.1 النسبة

 المصدر: موازنات السلطة الفلسطينية  

من اجمالي الموازنة العامة( مقارنة  %01مليار شيكل )أي ما يشكل  1حوالي  0216ا األمن في العام وقد بلغ االنفا  على قطا 
انظر  من اجمالي الموازنة(. %33.7مليار شيكل مخةةة للتعليم والةحة والشؤون االجتماعية )أي ما يشكل  1.1بحوالي 

 الشكل التالي.
 ة ( حجم االنفاق على قطاع االمن مقارن5جدول رقم )

 )مليار شيكل( 7102بالقطاع االجتماعي من اجمالي االنفاق العام للعام 
 النسبة اجمالي االنفاق القطاع

 %01 31103 االمن 
  0.117 التربية والتعليم

 1.601 الةحة
 116 الشؤون االجتماعية

 %33.7 1.101 التربية والةحة والشؤون االجتماعي
  171121 اجمالي االنفا  العام

 المصدر: موازنات السلطة الفلسطينية            
  2102هيكل إنفاق موازنة قطاع االمن للعام 

من اجمالي النفقات الجارية  %12يستحوذ بند الرواتب واألجور على النةيب االكبر في الموازنة العامة الفلسطينية، إذ يشكل 
مليار شيكل )أي ما  1حوالي  0216على قطاا األمن في العام . أما في قطاا االمن بلغ االنفا  0216وصافي االقراض للعام 

إلى أن  0216من اجمالي الموازنة العامة كما أشرنا أعاله(. يشير توزيع النفقات الجارية لموازنة قطاا االمن للعام  %01يشكل 
، %6التشغيلية لقطاا األمن  من الموازنة، فيما ال تتعدى النفقات %11رواتب واجور العاملين في قطاا االمن تشكل حوالي 

 من مجمل النفقات الجارية لقطاا االمن، كما يوضح الجدول ادناه.  %211وتنخفض نسبة النفقات الرأسمالية الى اقل من 
 حسب بنود االنفاق 7102( موازنة قطاع االمن للعام 2جدول رقم )

 النسبة الموازنة بند الموازنة
 %11.1 3132211221222 رواتب وأجور

 %6 01211121222 مةاريف تشغيلية
 %1 33111221222 مةاريف تحويلية
 %2.1 612221222 مةاريف رأسمالية

 %011 311031021.111 المجموع
 المصدر: موازنات السلطة الفلسطينية                 
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ال. األمن من العمل بشكل فع يوضح الجدول أعاله وجود خلل بنيوي في هيكلية النفقات لقطاا االمن ما يحد من قدرة قطاا
حي  تذهب معظم نفقات قطاا االمن في السلطة الفلسطينية الى رواتب العاملين دون اعتبار للمهام الملقاة على عات  هذا القطاا 

 مساعدة وحماية المجتمع الفلسطيني.في 
 
  النفقات التشغيلية لقطاع االمن في السنوات الخمس األخيرة 

وصوال  0211مليون في العام  66الى  0211مليون دوالر في العام  112لتشغيلية انخفاضا واضحا من فيما بلغت النفقات ا
 . 0216مليون في موازنة عام  61الى 

 
 )مليون دوالر( 7102 -7103( النفقات التشغيلية في القطاع االمني 2جدول رقم )
 0216 0217 0211 0211 0213 البند

 61 66 66 112 111 النفقات
 المصدر: موازنات السلطة الفلسطينية        

  
 إمكانيات الشرطة المدنية  (2)

إدارة مركزية متخةةة بأعمال الشرطة  01يتبع جهاز الشرطة لوزارة الداخلية ولهيكلية تنظيمية تبدأ بالمدير العام، ونائب له، تليه 
ي  لمواطنين، وادارات داعمة لغايات التطوير والبحوث والتخطمنها ما له عالقة بالخدمات األمنية وانفاذ القانون والنظر في شكاوى ا

 9والتدريب والرقابة الداخلية على األداء الشرطي، كذلك الدعم المالي واللوجستي.
 

  القدرات البشرية 
حسب يتوزعون كما يشير الشكل أدناه  0217شرطيا في نهاية عام  6126يبلغ عدد أفراد الشرطة في الضفة الغربية ما يقارب 

( من مجمل العاملين في الشرطة، ويبلغ عدد ضباط الةف %32أي ما نسبته ) 3116فئات الرتب "العسكرية" الى؛ الضباط 
(. كما تبلغ نسبة النساء العامالت في جهاز %3أي ما نسبته ) 016(، فيما يبلغ االفراد "الجنود" %16أي ما نسبته ) 1103

 العاملين فيه.  من مجموا  %3الشرطة الفلسطينية حوالي 
 

 ( عناصر جهاز الشرطة في الضفة الغربية حسب فئات الرتب في الضفة الغربية3الشكل رقم )

 
 

وكما يشير الشكل أعاله، فإن اإلشكالية األولى في جهاز الشرطة تكمن في زيادة عدد الضباط مقارنة بعدد االفراد وضباط الةف 
 الشرطة من ناحية تناسب الرتب القيادية مع الرتب الدنيا.  مما يحتاج الى إعادة النظر في هيكلية جهاز

                                                 
نية لتعمي  جتماعي، رام الله: المبادرة الفلسطيشذى عوده، قياس وتحليل خدمات واجراءات جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية: في الضفة الغربية من وجهة نظر الجمهور ومن منظور النوا اال 9

 . 11، ص0217الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاع"، 

1.39الضباط

الضباط صف 
1.52

1.13اجلنود
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وفقا للمعايير الدولية القائمة على العدد النموذجي ألفراد الشرطة مقارنة بعدد السكان، فإن العدد الحالي لعناصر جهاز الشرطة 
 122.222لكل  000ى لقوة الشرطة الفلسطينية تتواف  مع هذه المعايير. فقد أوصت هيئة األمم المتحدة أن يكون الحد األدن

نسمة في جميع أنحاء العالم العام  122.222شرطي لكل  322شخص.  وقد أشار تحليل لها إلى أن المتوس  التقريبي هو 
نسمة، وترتفع  122.222لكل  122فيما تسعة بلدان فق  في جميع أنحاء العالم يقل عدد عناصر جهاز الشرطة عن  ،0227

 كما يشير الجدول التالي.  10جنوب أوروبا.و  شر و  غرب آسيافي بلدان  122لحوالي المعدالت نسبياً 
 

 وذجي ألفراد الشرطة في الضفة الغربية مقارنة بعدد السكان(: العدد النم8جدول رقم )
العدد الفعلي ألفراد  عدد السكان

الشرطة الفلسطينية للعام 
7103 

المعدل الفعلي ألفراد 
 الشرطة

 0111111لكل 

 العدد المفترض للشرطة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

7380321 262211 332 2782 2033 6272 
 

مواطن فيما  1221222شرطيا لكل  162، يرتفع العدد في "قبرص" الى 0211بلدا أوروبيا العام  31وفقا إلحةائيات في 
مواطن في "المجر". وكما يظهر الشكل التالي، فإن تسع دول تجاوزت حد  1221222شرطيا لكل  11ينخفض هذا العدد الى 

 1221222شرطيا لكل  322- 322رة دولة تراوحت النسبة ما بين مواطن، وإحدى عش 1221222شرطي لكل  122الـ ـ
 122مواطن، ودولة واحدة بلغ عدد الشرطة أقل من  1221222شرطي لكل  322مواطن، فيما ثالث عشرة دولة انخفضت عن 

شرطيا  101وللمقارنة على الةعيد اإلقليمي، ال توجد احةائيات حديثة، وجد في األردن  12مواطن. 1221222شرطي لكل 
، 0221نسمة عام  1221222شرطيا لكل  111، ووجد في تركيا 0227نسمة في سنة  1221222لكل  761وفي لبنان 
  0222.13في عام  1221222شرطيا في المغرب لكل  171فيما بلغت 

 
  التوزيع الجغرافي لعناصر الشرطة الفلسطينية 

حدى عشرة محافظة باإلضافة الى المقر العام، وكما يشير الجدول أدناه، على ا 14تتوزا عناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية
شرطيا أي حوالي  6277من اجمالي  0170يستحوذ المقر العام لجهاز الشرطة على العدد األكبر من عناصر الشرطة الفلسطينية 

ر دد الشرطة في محافظة رام الله المقد( في المقر العام للشرطة الفلسطينية. وإذا ما اضيف له ع%30ثل  عناصر جهاز الشرطة )
من عناصر الشرطة يتواجدون في محافظة رام الله والبيرة. ما يمثل تركيزا كبيرا لعناصر الشرطة في  %13فردا، فإن حوالي  101بـ 

الثانية في بنية  ةالمركز "العاصمة" مما ُيضعف تواجد الشرطة في المناط  األخرى ويؤثر على فاعليتها. االمر الذي يمثل اإلشكالي
جهاز الشرطة الفلسطينية. ناهيك عن أن المقر العام يستحوذ في نفس الوقت على الضباط السامين سواء العاملين ضمن الدوائر 

رطة لكن تشير الشالمتخةةة أو الملحقين على مالك مكتب مدير عام الشرطة ممن ليس لهم منةبا على هيكلية الجهاز. 
ه المركزية والبعثات الدولية في محافظة رام اللالحكومية المؤسسات مؤسسات الدولة و مر ناجم عن وجود هذا االإلى الفلسطينية 

 للمحافظات إلسنادمما يتطلب وجود حضور كبير لعناصر إدارة الحراسات من جهة ووجود قوة تدخل جاهزة  ]العاصمة المؤقتة[
  15.من جهة ثانية األخرى

  

                                                 
  wiki/List_of_countries_by_number_of_police_officers.http://en.wikipedia.org/انظر:  10 

المعلومات عبر سيتم اعتماد هذا العدد لتحليل هيكل جهاز الشرطة لتوفر  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/police4.htmانظر:  11
 الجهاز المركزي لإلحةاء الفلسطيني.

countries-other-than-police-fewer-have-switzerland-enforcement_does-https://www.swissinfo.ch/eng/society/law-انظر:   12
/42382040 

 . 00، ص 0213المركزي لإلحةاء الفلسطيني، برنامج األمم المتحدة للتنمية،  انظر: سارة بالي، مراجعة لبيانات قطاا العدالة واالمن الفلسطيني، رام الله: الجهاز 13
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/police4.htmانظر موقع الجهاز المركزي لإلحةاء   14

 ، مؤتمر من بحاجة لومن "االحتياجات األمنية الفلسطينية في مناط  "ب" و"جيم"،ممثل جهاز الشرطة عام الشرطة الفلسطينية لشؤون البحوث رالعميد أبو العبد سمهود مساعد مدي مداخلة 15
 . 0216أل1أل00بتاريخ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia&usg=ALkJrhjIUjVrTEbSnup4aGdvpzD2jQbRQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia&usg=ALkJrhjIUjVrTEbSnup4aGdvpzD2jQbRQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe&usg=ALkJrhhB4dxPtCEuH_RLC1S3PTVEeknyMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe&usg=ALkJrhhB4dxPtCEuH_RLC1S3PTVEeknyMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Europe&usg=ALkJrhhLC-SvJttz8P4e6-xPHNs0ABWvQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ps&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Europe&usg=ALkJrhhLC-SvJttz8P4e6-xPHNs0ABWvQQ
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/police4.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/police4.htm
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 رطة مقارنة بالعدد النموذجي ألفراد الشرطة حسب سكان المحافظات ( عدد عناصر الش6جدول رقم )

 العدد الفعلي ألفراد الشرطة المحافظة

 العدد المفترض للشرطة

لكل  777
011111 

311 
لكل 

01111
1 

311 
لكل 

01111
1 

    7227 المقر العام

 0737 673 283 232 جنين
 0338 0182 813 220 نابلس

 770 022 073 730 طوباس
 237 236 312 332 طولكرم
 336 723 088 332 قلقيلية
 788 702 021 706 سلفيت
 0062 862 223 872 رام الله

 220 228 378 717 ضواحي القدس
 238 220 302 382 بيت لحم

 7381 0282 0370 607 الخليل
 021 078 63 321 اريحا

 9525 7144 5287 2622 المجموع العام
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني                                 

ما له عالقة بخدمة انفاذ متخةةة بأعمال الشرطة منها  16إدارة مركزية 32تتكون إدارات الشرطة وفقا لهيكلية جهاز الشرطة من 
. بعض االدارات لها امتداد في ، وادارات داعمة لغايات البح  والتخطي ، وأخرى للدعم اللوجستي واإلداري والماليالقانون

 مديريات المحافظات وأخرى مركزية في المقر العام للشرطة.   
تبرز اإلشكالية الثالثة في بنية جهاز الشرطة الفلسطينية في التقسيم الوظيفي لعناصر الشرطة الفلسطينية كما يظهر الجدول رقم 

( عناصر جهاز الشرطة %30ومراكز اإلصالع" تستحوذ على ثل  )(، أن دوائر حماية النظام "الحريات والقوات الخاصة 12)
من عناصر الشرطة يتوزعون  %16( عناصر الشرطة يتوزعون على الدوائر اإلدارية المساندة، فيما حوالي %01الفلسطينية، وُخمس )

 على الدوائر الفنية ذات االختةاص بحماية المجتمع من الجريمة وانفاذ القانون.  
 
 

 
 
 
 
 

 710017( عدد أفراد الشرطة في مراكز الشرطة حسب المقر العام والوظيفية للعام 01ل رقم )جدو 
                                                 

  http://www.palpolice.ps/ar/aboutانظر:  16 
  v.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Police,%202012.pdfhttp://www.pcbs.goللمزيد انظر:  17
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المحا
 فظة

 مرور
مكافحة 
المخدرا

 ت
 مباحث

شرطة 
 خاصة

 عمليات حراسات
شؤون 
 إدارية

 تسليح
هندسة 
 متفجرات

ساحة 
 واثار

أمن 
 الشرطة

عالقات 
 عامة

مراكز 
 اإلصالح

دائرة     
 االرتباط

 المالية
شرطة 

 افظةمح
حماية 
 االسرة

 تفويض
 سياسي

دوائر 
في     

قيادة 
 الشرطة

المجم
 وع

المقر 
 العام

71 70 31 318 233 32 017 07 2 08 31 06 33 6 78 1 3 2 672 2269 

 651 1 1 3 767 3 0 38 2 03 2 2 3 02 07 73 031 37 02 21 جنين

 210 1 1 7 008 0 1 1 7 01 3 1 3 2 8 02 1 02 2 71 طوباس

 370 1 0 1 021 7 7 1 3 2 2 7 7 2 01 06 23 70 02 30 ةقيليقل

 440 1 0 7 026 7 0 31 7 6 2 2 7 8 03 73 22 32 03 36 طولكرم

 768 1 0 7 373 7 7 32 3 00 6 2 2 03 06 21 028 38 03 22 نابلس

 218 1 1 0 030 0 1 1 0 2 3 1 7 2 6 02 1 03 2 71 سلفيت

 833 1 1 7 722 7 3 33 3 07 2 2 2 01 02 23 060 36 02 036 رام الله

 168 1 0 1 003 0 0 1 3 2 1 1 0 2 2 1 1 02 07 3 القدس

 373 1 1 0 008 0 7 28 7 2 2 1 7 3 00 76 22 07 00 33 اريحا

بيت 
 لحم

38 02 71 62 33 01 0 0 2 73 8 7 31 0 0 088 3 0 1 486 

 889 1 1 3 210 7 3 37 0 02 6 2 3 03 07 38 006 32 71 22 الخليل

المجمو
 ع العام

232 022 331 0718 633 027 061 32 30 63 033 32 330 72 32 7366 73 00 672 2222 

 1 0.12 0.00 0.00 0.31 0.01 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.12 0.16 0.04 0.02 0.07 النسبة

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 0217ام عالمذكرة قضائية بمختلف تةنيفاتها "احضار وحضور ومحكومية واوامر حبس " في  103211تلقت الشرطة القضائية 
ما يقرب من  0216فيما تلقت في النةف االول من عام  ،%10 حواليمذكرة بنسبة انجاز  122361وتمكنت من تنفيذ 

ادارة الشرطة القضائية بعد توليها مهمة مما حققته وعلى الرغم  .%71أي حوالي  11227وانجزت منها ما يزيد عن  62031
خاصة في السنوات بتنفيذ هذه القرارات وخاصة بعد ترتيب عمل الشرطة وتنظيم التخةةات وتقسيمه على اداراتها المختلفة و 

عنةر  3122 شرطة بحاجة لـالنقص الحاد في الكادر البشري حي  ان ال هاعدد من المعيقات ابرز  األخيرة. لكن الشرطة تواجه
زة االمنية يمنع االجه الذي( جيم -ب -االمكانيات، اضافة للتقسيمات االدارية للمناط  الفلسطينية من )أ في نقص ، والجديد
 عددا من االشخاص الةادر بحقهمحي  أن التواجد في مناط  السيطرة االسرائيلية االمر الذي يساهم في عدم تنفيذها، من 

ائية يهربون لهذه المناط  ،ويمنع االحتالل الشرطة من مالحقة الخارجين عن القانون في هذه المناط  ، وهروب مذكرات قض
   18داخل إسرائيل.بعضهم 

لعدم وجود تغيير جوهري في عدد عناصر الشرطة في المحافظات االحد عشر  0211جرى اعتماد االحةائيات المتوفر في العام 
المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لعناصر الشرطة، كما يشير الجدول التالي، فقد ارتفع  0211بإحةائيات العام  في الضفة الغربية مقارنة

. لكن هذا االرتفاا لم 0211مقارنة بعدد عناصر الشرطة في العام  0211شرطيا في العام  021العدد اإلجمالي لعناصر الشرطة 
شرطيا في  023ة الغربية حي  ارتفع عدد عناصر الشرطة في المقر العام حوالي تستفد منه عمليا مراكز الشرطة المنتشرة في الضف

 . 0211العام 
 

 

                                                 
  http://maannews.net/Content.aspx?id=919735.    021أل1أل01لوكالة معا اإلخبارية بتاريخ  المقدم لؤي ارزيقات تةريح للناط  باسم الشرطة الفلسطينية 18 
" وهي اما ان تكون مذكرات جلب واحضار ومذكرات حضور للشهود في القضايا المرفوعة  بأنواعهالمذكرات القضائية هي مذكرات صادرة عن الجهات القضائية " النيابة العامة والمحاكم ا

 .قوقهمحوحقو  ملكية للمشتكين والذين يتوجهون للقضاء للحةول على  والمنظورة امام النيابة او القضاء وكذلك اوامر حبس تةدر بح  اشخاص. وتشكل حقو  مالية وحقو  شخةية

http://maannews.net/Content.aspx?id=919735
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 7103( الفرق بين عدد عناصر الشرطة في العام 00جدول رقم )
 حسب مكان العمل 7100مقارنة بالعام 

 المحافظة
عدد 
7100 

عدد 
7103 

 الفرق

 293 7227 7726 المقر العام
 15- 232 220 جنين
 21 730 701 اسطوب

 34- 332 321 قلقيلية
 5 332 331 طولكرم
 17- 220 228 نابلس

 1 706 708 سلفيت
 8- 872 833 رام الله

 13- 321 323 ضواحي القدس
 34 717 028 اريحا

 1 382 382 بيت لحم
 23 607 886 الخليل

 291 2622 2222 المجموع العام
  : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر                                      

 
- 0211كما تشير األرقام االجمالية لعدد عناصر جهاز الشرطة إلى عدم وجود تغيير جوهري في االعداد ما بين السنوات 

العام عنةرا كما ذكرنا سابقا في  021، كما يوضح الجدول ادناه، فإن الفوار  ضئيلة فقد ارتفع عدد عناصر الشرطة 0217
وذكرت دراسة حديثة، صدرت في . 0211مقارنة بالعام  0217عنةرا في العام  72، فيما انخفض بمقدار 0211و 0211
(، 131مقارنة  113) 0211مقارنة بالعام  0217عنةرا في العام  00، ان اعداد شرطة المرور انخفضت بمقدار 0217العام 

عنةرا(، فيما ارتفعت  162عنةرا الى  172عناصر لنفس األعوام )من  12ر وارتفع عدد عناصر شرطة مكافحة المخدرات بمقدا
وقد يكون ذلك بسبب حداثة انشائها في العام  19عنةر 122عنةرا الى  03عناصر الشرطة العاملين في دائرة حماية االسرة من 

0211. 
 

 7102و 7103و  7100األعوام الفرق بين عدد عناصر الشرطة في  (07جدول رقم )      
 الفرق العدد السنة

7100 2222 -- 
7103 2622 760 
7102 2862 - 26 

 

                                                 
، 0217ية "مفتاع"، مي  الحوار العالمي والديمقراطأنظر: شذى عوده، قياس وتحليل خدمات وإجراءات جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية، رام الله: المبادرة الفلسطينية لتع 19 

 .   123 -120ص ص 
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  مرافق جهاز الشرطة 
للشرطة عشرة منها مراكز قيادة المحافظة، وتضم  20مركزا 77مرفقا منها  61يبلغ عدد مراف  الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

لنظام العام والسجون ومراكز االحتجاز، ومحطات خاصة بشرطة المراف  مكاتب مديريات شرطة المحافظات، ومراكز حفظ ا
الحدود والشرطة السياحية وشرطة المباح  الجنائية والمرور. تعود ملكية خمسة مراكز لجهاز الشرطة باإلضافة الى مراكز المدن 

 . 0211في العام  مركزا للشرطة في مباني مستأجرة، وقد تم انشاء عشرة مراكز بدعم دولي 16العشرة، فيما يوجد 
 
 المراكز الريفية 

لتتولى  21مركزا للشرطة الفلسطينية في منطقة )ب( 01أقامت السلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول اعادة االنتشار والترتيبات األمنية، 
اكن اآلهلة بالسكان ممسؤولية معالجة الحوادث التي تتجاوز النظام العام والتي تورط بها فلسطينيون فق ، وهي تعمل بحرية في اال

وحةرها بالشرطة المدنية، وكذلك حدد عدد ” ب“حي  توجد مواقع ومراكز للشرطة. كما حدد مواقع مراكز الشرطة في المنطقة 
 (.1االشخاص ونوعية االسلحة التي فيها وعددها وكذلك عدد المركبات التي بها )انظر الملح  رقم 

بموجب ذلك ارتفع عدد  0211.22و 0221ي السنوات الماضية خاصة في سنتي جرى افتتاع عدد من المراكز اإلضافية ف 
منها تقع في مناط  مةنفة "أ".  03مركزا منها تقع في مناط  مةنفة "ب" و 07مركزا في الضفة الغربية  12المراكز الريفية الى 

غير مهيأة  كز في أغلبها مباني قديمة أو بناياتمركزا مستأجرا وتسع عشرة مركزا تملكه السلطة الفلسطينية لكن هذه المرا  32ومنها 
ويقول السيد سالم أبو عيد رئيس بلدية بدو "مقر مركز الشرطة في بلدة بدو غير مهيأ أمنيا ولوجستيا  23أصال لتةبح مراكز شرطة.

الشرطة غير مؤهل  وكذلك يضيف أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام " أن مركز 24إضافة الى قلة الةالحيات الممنوحة له".
فبعد افتتاحه طلبت الشرطة المساعدة في تأهيله وتجهيزه". ويشير غزاونه إلى أن أحد أهم المعيقات لعمل الشرطة في بلدة الرام 

  25والمنطقة هي عدم وجود التجهيزات اللوجستية"
ا بالمقارنة من مضاعفة عدد المراكز ذاتهيتضح أن عدد عناصر الشرطة في المراكز الريفية قد انخفض بأربعمائة عنةر على الرغم 

مع ما ورد في نص البروتوكول لعدد العناصر وأنواا االسلحة والمركبات وبين الوجود الفعلي الوجود. حي  انخفض الى النةف 
 جدول التاليلتقريبا عدد األسلحة في هذه المراكز فيما االرتفاا كان طفيفا في عدد المركبات بحوالي بإحدى عشرة مركبة.  انظر ا

 ( القدرات البشرية واللوجستية المتوفرة للمراكز الريفية الحالية مقارنة بنص اتفاق أوسلو13جدول رقم )
 عدد المسدسات عدد البنادق عدد المركبات عدد عناصر الشرطة عدد المراكز المراكز الريفية

 131 032 11 1012 01 حسب اتفاق أوسلو
 101 072 77 163 12 الواقع الحالي

 326- 32 11 126- 01 الفروقات
 

( في نهاية الورقة الفار  بين ما هو مطلوب من عناصر الشرطة لكل مركز على حدة، وفقا لسيناريوهات 3كما يوضح الملح  رقم )
الضفة  ساكن، من مراكز الشرطة المنشرة في 1221222متعددة مبنية على المعايير الدولية المتعلقة بعدد عناصر الشرطة لكل 

  فيها. الغربية مقارنة بعدد الشرطة الموجودة حاليا 

                                                 
 ( جدول بمراكز الشرطة الفلسطينية في جميع المناط  حسب خارطة الشرطة الفلسطينية.3لالطالا على تواجد مراكز الشرطة في جميع المناط  انظر الملح  رقم ) 20
 من بروتوكول اعادة االنتشار والترتيبات االمنية. 1انظر المادة  21 

 (. 0ملح  رقم )لالطالا على مكان افتتاع المراكز الجديدة انظر ال 22
 (.3انظر الملح  رقم ) 23
 .0217أل6أل06مقابلة أجراها الباحثان مع السيد سالم أبو عيد رئيس مجلس بلدة بدو بتاريخ  24 
 .0217أل6أل01مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ  25  



 

   13 

 

 التوصيات 
تفرض متطلبات توفير االمن وحكم القانون في مناط  "ب" و"جيم" على السلطة الفلسطينية إعادة النظر في هيكلية البنية الراهنة 

فا  المالي لقطاا االمن آخذة باالعتبار ضعف لقطاا االمن "المؤسسة األمنية" الناجمة على الخلل في هذه البنية وهيكل االن
الموارد والمقدرات االقتةادية والمالية للسلطة الفلسطينية من جهة والقيود على حركة القوى األمنية بين المناط  الفلسطينية من 

 جهة ثانية.
اهنة لقطاا ؤسسة األمنية "البنية الر تقدم هذه الورقة مقترحات إلعادة النظر بشكل رئيسي أو فحص مجاالت إعادة توزيع قدرات الم

االمن" لضمان االستفادة االوسع واالستخدام األمثل للقدرات البشرية واالمكانيات المادية واللوجستية المتوفرة لدى المؤسسة األمنية 
ز ط  "ب" و"جيم"، وتعزيالقانون للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في منا الفلسطينية لتلبية االحتياجات األمنية والمرتبطة بحكم

 االمن وحكم القانون فيها والتةدي للتهديدات األمنية المختلفة في هذه المناط . وتتمثل هذه المقترحات بما يلي:
تقليل القسم المدني المتمثل بالشرطة والدفاا المدني وال" حجم"إعادة النظر في بنية المؤسسة األمنية باتجاه تعزيز مكانة  .1

لعسكري المتمثل باألمن الوطني والحرس الرئاسي وإعادة النظر في حجمها بناء على طبيعة وظائف من نسبة القسم ا
 . السلطة الفلسطينية

توضح الدراسة تضخم بنية األجهزة األمنية من ناحية عدد الضباط مقارنة بعدد الجنود وضباط الةف ما يقلل من القدرة  .2
 .عبئا على كاهل األجهزة من جهة وعلى الموازنة العامة من جهة ثانية على العمل الميداني في خدمة المواطنين، ويضع

االمر الذي معالجة هذا التضخم الحاصل من خالل عملية اصالع تقضي بالتخفيف من عدد الضباط في المؤسسة 
ناسب بهدف خل  ت 2002األمنية كمنح تقاعد مبكر أو اعمال قواعد قانون الخدمة في قوى االمن الفلسطينية لسنة 

اط وفي المقابل إعادة النظر في آليات التعيين في قطاا االمن خاصة ما يتعل  بإنتاج الضب. الرتب القيادية مع الرتب الدنيا
عبر االيفاد والبعثات الى الكليات العسكرية والشرطية التي تقدم كمنح للفلسطينيين في بعض الدول العربية واألجنبية 

ة ر االحتياج الفلسطيني لعدد الضباط وفقا لدراسة تضمن التناس  ما بين عدد الضباط مقارنبحي  يتم االخذ بعين االعتبا
 .  بعدد االفراد في المؤسسة األمنية بأفرعها المختلفة والتخةةات المطلوبة للسنوات القادمة

طينية االسرائيلية قية الفلسعلى الرغم من التطور العددي لقوات االمن الفلسطينية مقارنة بما تم االتفا  عليه في االتفا .3
اال أن حجم األسلحة وطبيعتها لم يحدث عليه تغيير جوهري منذ إقامة السلطة الفلسطينية عام  1992المرحلية عام 

وفي ظل عدم التمكن من الحةول على معلومات تتعل  بتوزيع األسلحة الفعلي على األجهزة األمنية،   1991.26
ع السالع حسب التوزيع العددي فإن حةة جهاز الشرطة الفلسطيني في الضفة فاالفتراض يدعي في حال تقسيم قط

ما ينبغي زيادة عدد األسلحة لجهاز الشرطة خاصة القةيرة ".  مسدس" 1000بندقية و 1000الغربية تقدر بـ 
م االقتةار يت، وكذلك إعادة النظر في استخدام أنواا األسلحة وحملها من قبل الضباط وأفراد الشرطة بحي  "مسدسات"

على حمل االسلحة القةيرة في المهمات االعتيادية الخارجية، في المقابل حفظ األسلحة الطويلة داخل مراكز الشرطة 
   .واقتةار استخدامها في حاالت محددة ومحدودة وفقا لتعليمات واضحة

نسبة  دا جهاز الدفاا المدني. ترتفعمركبة حكومية على المؤسسة األمنية بأفرعها المختلفة، فيما ع 1222تتوزا حوالي  .1
المركبات الحاصل عليها الحرس الرئاسي بحوالي سبع نقاط مقارنة مع نسبة عناصره من مجموا قوى االمن الفلسطينية، 
وتنخفض نسبة المركبات الحاصل عليها جهاز الشرطة الفلسطيني بثالث نقاط مقارنة مع نسبة عناصره من مجموا قوى 

ة. كما تتوفر في جهاز الحرس الرئاسي مركبة لكل أربعة عناصر مقابل مركبة لكل ثمانية عناصر في جهاز االمن الفلسطيني
الشرطة ما يشير الى تفاوت كبير في توزيع األولويات في توفير اإلمكانيات المادية لوجهزة األمنية لةالح المؤسسة 

ي في القطاا األمني لةالح األجهزة الخدماتية في إطار السع االمر الذي يتطلب إعادة توزيع المركبات الحكومة. العسكرية
لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بحي  تولي الشرطة الفلسطينية بشكل خاص أهمية أكبر لتقليل الفجوة مع األجهزة 

  األخرى بما فيها الحرس الرئاسي. 
ي  زنة السلطة الفلسطينية، من وجود خلل بنيوي؛ حتعاني هيكلية النفقات لقطاا االمن، كما هو الحال في هيكلية موا .2

تذهب معظم نفقات قطاا االمن في السلطة الفلسطينية الى رواتب العاملين دون اعتبار للمهام الملقاة على عات  هذا 
مما يتطلب إعادة النظر في هيكل النفقات المخةةة لقطاا االمن . القطاا في مساعدة وحماية المجتمع الفلسطيني

خالل خفض اعداد العاملين فيه وتطوير سياسات التوظيف في هذا القطاا من ناحية والزيادة في نسبة النفقات من 
  . التشغيلية والرأسمالية من موازنة قطاا االمن لتعزيز قدراتها للقيام بالمهام المنوطة بها

                                                 
 .0216أل1أل3. ومقابلة مع اللواء كمال الشيخ مدير الشرطة الفلسطينية األسب  بتاريخ 0216األعلى لقوى االمن بتاريخ أل ألمقابلة مع اللواء إسماعيل جبر مساعد القائد  26
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دد االفراد وضباط الةف بحي  يمثل يعاني جهاز الشرطة، كبقية األجهزة األخرى، من زيادة عدد الضباط مقارنة بع .6
من مجمل العاملين في 3%من مجمل العاملين في الشرطة، في المقابل ال تتجاوز نسبة االفراد الـ  %39الضباط حوالي 

 .جهاز الشرطة مما يتطلب الى إعادة النظر في هيكلية جهاز الشرطة من ناحية تناسب الرتب القيادية مع الرتب الدنيا
العام لجهاز الشرطة على العدد األكبر من عناصر الشرطة الفلسطينية بحوالي ثل  عناصر جهاز الشرطة،  يستحوذ المقر .7

من عناصر الشرطة يتواجدون في محافظة رام الله  %13 وإذا ما اضيف له عدد الشرطة في محافظة رام الله فإن حوالي
ويؤثر  وُيضعف من تواجد الشرطة في المناط  األخرى" اصمةالع"ما يمثل تركيزا كبيرا لعناصر الشرطة في المركز . والبيرة

كما أن المقر العام يستحوذ في نفس الوقت على الضباط السامين سواء العاملين ضمن الدوائر المتخةةة . على فاعليتها
ناصر ع ينبغي إعادة توزيع. أو الملحقين على مالك مكتب مدير عام الشرطة ممن ليس لهم منةبا على هيكلية الجهاز

الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متناسب بين المحافظات والتخفيف من االزدحام في المقر العام الذي 
اعلية بهدف توزيع عادل للخدمات الشرطية من ناحية وتعزيز ف. يستحوذ على العدد األكبر من عناصر الشرطة الفلسطينية

 . نيةالشرطة في المحافظات المختلفة من ناحية ثا
" صالعالحريات والقوات الخاصة ومراكز اإل"لتقسيم الوظيفي لعناصر الشرطة الفلسطينية أن دوائر حماية النظام ايظهر  .8

منهم فيما أقل من  %01 تشكل ثل  عدد عناصر جهاز الشرطة الفلسطينية، وتستحوذ الدوائر اإلدارية المساندة على
ولتجاوز  .ة ذات االختةاص بحماية المجتمع من الجريمة وانفاذ القانوننةف عناصر الشرطة يعملون في الدوائر الفني

موازنة "الخلل في التوزيع الوظيفي لعناصر الشرطة الفلسطينية، دون إضافة تكلفة أو أعباء جديدة على الخزينة العامة 
م للعمل اجراء التدريب الالز  ، بات من المفيد النظر باستيعاب عدد من عناصر جهاز االمن الوقائي العاملين، مع"السلطة

في جهاز الشرطة المدنية، في متابعة القضايا الجنائية كالمخدرات وغيرها لتعزيز الدوائر الشرطية الفنية كالمباح  ومكافحة 
 . المخدرات

 المهمة بحي  تتولى هذه" شرطة مكافحة الشغب واإلرهاب"في المقابل يتطلب إعادة النظر في مكانة الشرطة الخاصة  .9
، في ظل غياب المهام الواضحة لقوات االمن "الدرك الفلسطيني"وحدة أو عناصر من قوات االمن الوطني باعتبارها 

الوطني ووجود أعداد كبيرة من العناصر التي يمكن استثمارها في هذا الجانب، تحت اشراف الشرطة الفلسطينية أو وزارة 
تجارب دولية واإلقليمية لتبني نموذج أو تطوير آلية داخل المؤسسة  وفي هذا الةدد يمكن النظر الى. الداخلية مباشرة

حرس "طبيعة حرس الحدود في إسرائيل ( 1)األمنية الفلسطينية لمعالجة هذا االمر؛ فعلى سبيل المثال يمكن النظر إلى 
من  .هو وحدة مشتركة للشرطة والجيش حي  يتم تدريب المجندين في القتال في المناط  المأهولة بالسكان الحدود

ة جندون فيها كشرطيين، إال أن أزياءهم تختلف عن أزياء الشرطة العاديالناحية اإلدارية تنتمي الوحدة إلى الشرطة ويعمل الم
غالبًا القيادة في  .القدس وفي الجزء الشرقي لمدينة فة الغربيةالض يعمل أفراد الوحدة أيضا في مناط  معينة من. بلونها

االمن المركزي المةري ( 2)أو  ."حرس الحدود تكون من الضباط الذين عملوا في الوحدات الفعالة في الجيش النظامي
مهمتها حفظ النظام؛  وزارة الداخلية المةرية ، تقع تحت سيطرةالشرطة المةرية ي قوات شبه عسكرية وأحد أجهزةه"

ي افحة االرهاب، وتعتمد الشرطة فتختص بمواجهة أنواا الشغب والتخريب في البالد، كما تحتوي على قوات مك
المواجهات والمعارك على قوات األمن المركزي بشكل كبير حي  يتولى األمن المركزي فض التظاهرات وقمع االعتةامات 

 ".واإلضرابات
" ب" مركزا منها تقع في مناط  مةنفة 26مركزا في الضفة الغربية منها  19تشير الدراسة الى أن عدد المراكز الريفية بلغ  .10

هذه  أغلب ؛مركزا مستأجرا وتسع عشرة مركزا تملكه السلطة الفلسطينية 30لكن ". أ"منها تقع في مناط  مةنفة  23و
ي  ما يتطلب إيالء األهمية لتطوير هذه المراكز بح. مباني هذه المراكز قديمة أو بنايات غير مهيأة لتةبح مراكز شرطة

ة والمعدات واألسلحة والمركبات التي تتيح لها العمل بفاعلية لخدمة المواطنين تكون مهيأة للعمل الشرطي ومزودة باألجهز 
  ".يمج"تعد مراكز الخدمة المتقدمة والقريبة من مناط  " ب"خاصة أن المراكز الريفية خاصة في المناط  المةنفة 

عدد  على الرغم من مضاعفةأظهرت الدراسة أن عدد عناصر الشرطة في المراكز الريفية قد انخفض بأربعمائة عنةر،  .11
المراكز الريفية، بالمقارنة مع ما ورد في نص بروتوكول إعادة االنتشار لعدد العناصر وأنواا االسلحة والمركبات وبين الوجود 

االمر الذي يتطلب زيادة عدد عناصر . كما انخفض الى النةف تقريبا عدد األسلحة الموجودة فيها. الفعلي الوجود
لمعايير الدولية الخاصة بعدد السكان وكذلك االخذ بعين االعتبار الةعوبات الناجمة عن تقسيم الوالية الشرطة وفقا ل

  .الفلسطينية في الضفة الغربية ومنع الحركة والتنقل لقوى االمن الفلسطينية اال بإجراء تنسي  مع السلطات اإلسرائيلية
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 االفراد والمركبات وأنواع األسلحة حسب اتفاقية اوسلووعدد ” ب“( مراكز الشرطة في المنطقة 0ملحق رقم )

 عدد المسدسات عدد البنادق عدد العربات عدد الشرطة البلدة الرقم
 منطقة جنين

 16 2 0 12 اليامون 1
 16 2 0 12 ميثلون 0
 11 1 0 11 كفر راعي 3
 11 1 0 11 جلقموس 1
 11 1 0 11 برقين 1

 نابلس
 16 2 0 12 عةيرة الشمالية 7
 11 1 0 11 طلوزة 6
 12 1 0 32 تل 1
 02 10 0 72 تلفيت 2
 16 2 0 12 طمون 12
 16 2 0 12 عقربة 11

 طولكرم وقلقيلية
 11 1 0 11 شويكة 10
 16 2 0 12 كفر زيباد 13
 16 2 0 12 عنبتا 11
 11 1 0 11 عالر 11

 رام الله
 16 2 0 12 عارورة 17
 11 1 0 11 دير غسانه 16
 11 1 0 11 خربة ابو فالع 11
 03 11 3 62 بير زيت 12

 بيت لحم
 16 2 0 12 تقوا 02

 الخليل
 06 12 3 12 يطا 01
 03 11 3 62 الظاهرية 00
 11 1 0 11 نوبه 03
 03 11 3 62 دورا 01
 16 1 3 11 بني نعيم 01

 330 731 22 0781 المجموع
 0662تشار الملحق باالتفاقية المرحلية "أوسلو" المصدر : بروتوكول إعادة االن            
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 ( مراكز شرطة جديدة حسب سنة افتتاحها7ملحق رقم )
 سنة االفتتاح عدد المسدسات عدد البنادق عدد العربات عدد الشرطة البلدة الرقم

 منطقة جنين
 0221     بيت قاد 1
 0212     عرابة 0

 نابلس
 0221     بيت فوريك 3
 0221     عقابا 1
 0221 انظر الملح  األول طمون 

 طولكرم وقلقيلية
 0221     كفر ثل  1
 0221     عالر 7
 0221     بيت ليد 6
 0221     عتيل 1

 رام الله
 0221     بيتونيا 2
 0221     ام الشراي  12
 0211     شقبا 11
 0221 انظر الملح  األول عارورة 
 0221   األولانظر الملح دير غسانه 
 0221 انظر الملح  األول ابو فالع 

 الخليل
 0211     السموا 10

 القدس  
 0211    32 الرام 13
 0211    32 ابو ديس 11
 0211    32 بدو 11

    المصدر: وسائل االعالم الفلسطينية المختلفة                    المجموع
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 27سطينية في جميع المناطق حسب عدد االفراد والمركبات ونوعية األسلحة والمنطقة وطبيعة مركز الشرطة وفقا لخارطة الشرطة الفلسطينية( جدول بمراكز الشرطة الفل3ملحق رقم )
 

 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

 محافظة جنين
 1       1   1   723 068 116 22111         جنين 1

0 
بيت قاد 

)أبو 
 ضعيف(

17 1 1 1 00222 12 22 88     1     1   1 

       1     1   78 70 17 6222 1 1 1 17 جلقموس 3
     1       1   33 33 01 11222 1 1 1 17 الزبابدة 1
     1       1   038 000 87 36222 1 1 1 17 قباطية 1
       1     1   011 22 17 01222 3 1 1 17 ميثلون 7

       1   1     011 22 17 01222 1 1 1 17 جبع 6
       1     1   071 61 76 32222 1 1 1 17 عرابه 1
     1     1     071 61 76 32222 1 1 1 17 يعبد 2
       1     1   771 022 100 11222 1 1 1 17 اليامون 12

               232 0737 0182 813 327111 المجموع

 محافظة نابلس

 2       1   1   873 208 322 027222         نابلس 1

0 
عةيرة 
 الشمالية

02 1 7 1 01222 32 23 83     1   1       

                                                 
  map-http://www.palpolice.ps/en/policeانظر موقع جهاز الشرطة الفلسطينية،  27
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 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

3 
ييت 
 فوريك

11 1 1 0 17222 32 38 23     1     1     

       1   1     032 017 22 31222 0 1 1 11 عقربا 1
     1     1     071 61 22 32222 1 1 1 11 قبالن 1
     1     1     002 82 23 02222 0 1 1 11 عوريف 7
       1     1   32 72 71 2222 0 1 1 11 تل 6

1 

بيت 
 امرينأل
غرب 
 نابلس

11 1 1 0 16222 38 20 28     1     1     

                220 0338 0182 813 327111  المجموع

 محافظة طوباس

         1   1   071.2 61 22 32112         طوباس 1
       1     1   23.8 30 31 13622   1 1 11 طمون 0

3 
وادي 
 الفارعة

11 1 1   11122 72 32 32   1       1     

               730  770 022 073 22321  المجموع

 محافظة طولكرم

 1       1   1   781 701 022 62222         طولكرم 1
     1     1     81 21 33 02222 3 1 1 13 شويكة 0
     1     1     033 018 81 37222 3 1 1 13 عتيل 3
     1       1   23 38 32 17222 3 1 1 13 عالر 1
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 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

     1       1   073 63 26 31222 3 1 0 11 عنبتا 1
       1   1     31 31 77 12222 3 1 1 13 بيت ليد 7

               332  237 236 312 083111  المجموع

 محافظة قلقيلية
         1   1   773 028 073 17222         قلقيلية 1

0 
كفر 
 ثل 

11 1 6 1 07222 28 28 013     1     1     

3 
كفر 
 زيباد

14 1 7 1 0622 2 8 00     1   1       

               332  336 723 088 83211 المجموع
 محافظة سلفيت

         1   1   018 80 21 06222         سلفيت 1

0 
كفر 
 الديك

12 1 1 1 12222 77 31 31     1     1     

     1     1     031 012 28 31222 2 1 0 12 بديا 3

               706 788 702 021 27111 المجموع

 محافظة رام الله

1 
 البيرةأل رام
 الله

        110222 332 322 218   1   1         

     1     1     022 002 82 32222 3 6 0 11 بير زيت 0

3 
الطيبة أل 
 دير جرير

17 1 7 0 11222 011 032 081     1   1       

 1     1     1   83 23 32 01222 3 6 1 17 بيتونيا 1
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 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

1 
دير 

 غسانة
17 1 6 0 03222 20 26 67   1     1       

     1       1   22 22 37 12222 0 7 1 17 عارورة 7
     1     1     1 1 1 2         شقبا 6

                872 0062 862 223 766111  المجموع

 محافظة القدس

1 
ام 

 الشرايط
        0811 3 2 2                 

     1     1     721 062 033 71222 1 1 0 00 أبو ديس 0

       1   1     733 083 032 71222 1 1 0 03 الرام 3
     1     1     721 062 033 71222 1 1 0 00 بدو 1

                717 220.7 228 378 067811 المجموع

 محافظة بيت لحم

1 
مركز 
شرطة 
 المدينة

        71222 037 067 722   1   1       1 

0 
بيت 

 ساحور
17 0 6 3 03222 20 26 67   1       1     

       1     1   83 23 32 01222 3 6 1 17 العبيدية 3
     1     1     21 32 33 11222 0 7 1 11 تقوا 1

1 
بيت 
 فجار

17 1 7 3 12222 37 22 22     1     1     
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 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

7 
بيت 
 جاال

17 1 6 3 11222 011 032 081   1       1     

                382 238 220 302 082111 المجموع

 محافظة الخليل

1 
مركز 
شرطة 
 المدينة

        127222 332 288 283   1   1         

0 
مركز 
البلدة 
 القديمة

              1   1       1     

3 
مخفر 
 الحاووز

              1   1       1     

     1       1   732 022 030 12222         حلحول 1
       1   1     037 66 23 33222 1 6 0 06 سعير 1
     1       1   62 27 23 01222 1 6 0 07 بني نعيم 7

     1       1   322 722 068 12222 1 6 3 01 يطا 6
 1     1     1   038 000 87 36222 1 1 0 07 الظاهرية 1
       1     1   778 020 072 16222 1 1 3 32 دورا 2
     1       1   38 32 72 10222 1 6 0 07 تفوا 12
       1     1   071 61 22 32222 1 6 0 07 إذنا 11
     1     1     737 023 076 11222 1 6 0 07 نوبا 10

                607 7381 0282 0370 262111 المجموع

 محافظة اريحا
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 البلدة الرقم
عدد 
 الشرطة

عدد 
 العربات

عدد 
 البنادق

عدد 
 المسدسات

عدد 
 السكان

العدد  العدد المفترض للشرطة
الفعلي 
 الشرطة

 زطبيعة المرك المنطقة

لكل  777
011111 

لكل  311
011111 

لكل  311
011111 

A B 
مركز 

 المحافظة
 مستأجر مملوك

مركز 
 تدريب

 سجن

1 
مدينة 
 اريحا

        30222 20 62 078   1   1       1 

       1     1   32 72 71 2222         عقبة جبر 0
       1     1   2 2 3 1122 0 0 1 10 العوجا 3

               321  021 078 63 37211  المجموع

               7227 المقر العام
  073 728 22 827 المراكز الريفية

     المجموع العام
738032

1 
2782 2033 6272 2622 38 72 01 77 37 1 6 

 
 
 





 

   

 

 
 

بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناط   0217حية منذ مطلع قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمس
( 0( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )

ولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي خارج ( أحياء القدس المعز 1من مدينة الخليل، و) "H2أل0(منطقة "إتش3المنطقة "ج"،  )
 .  حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل

تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى 
-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 1الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )الخالصات 

فرد لكل مجموعة، وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  02
وشملت مناط  الدراسة األربعة، وقد شمل اثنان من هذه  0217ام أجريت خالل ع استطالعات للرأي العام( أربعة 0السن. )

االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناط  األربعة من جهة وسكان 
يم"، حالة األمن في ضواحي شملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناط  "ج دراسات حالة( ستة 3منطقة "أ" من جهة أخرى. )

القدس، انتشار المخدرات خارج المنطقة "أ"، االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة 
في الخليل، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة. تستند دراسات الحالة لبيانات وإحةاءات رسمية، واستطالعات  0اتش 
 في الوزارات اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 1ولقاءات العةف الفكري، ومقابالت ميدانية وغيرها. ) الرأي،

واألجهزة ذات العالقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات 
ابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المت

بالتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها 
ي للبحوث بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطينبتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية و 

 السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.
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