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شكر وامتنان

يســعدنا يف املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء "مســاواة" أن نتقــدم 

ــه  ــى دعم ــطني ع ــة يف فلس ــة الهولندي ــب املمثلي ــا ملكت ــكرنا وتقديرن ــل ش بجزي

إلنجــاز أول تقريــر وطنــي شــامل لبيــان رأي املجتمــع الفلســطيني يف أداء  منظومة 

العدالــة الرســمية، وبرنامــج تعزيــز ســيادة القانــون يف دولــة فلســطني- سواســية 

عــى رشاكتــه اإليجابيــة والفاعلــة ومشــورته الفنيــة التــي أســهمت بشــكل بــارز يف 

إصــدار هــذا التقريــر الوطنــي األول مــن نوعــه يف فلســطني. كمــا نتقــدم بجزيــل 

ــات  ــدة بيان ــر قاع ــذي وف ــطيني وال ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــكرنا للجه ش

شــاملة وكاملــة وفقــاً ألحــدث املنهجيــات اإلحصائيــة مــا يشــكل رصيــداً ومعينــاً 

ــا أســهم  ــة يف فلســطني، وم ــأن العدال ــني/ات يف ش ــني/ات والباحث ــة القانوني لكاف

يف إخــراج هــذا التقريــر عــى نحــو يعكــس توجهــات املجتمــع الفلســطيني يف أداء  

منظومــة العدالــة، ويســّلط األضــواء عــى واقعهــا بإيجابياتــه وســلبياته، مــا يضــع 

أصحــاب الواجــب والقــرار أمــام واقــع العدالــة كمــا هــو ليتخــذوا مــن القــرارات 

ــن  ــة مواط ــات ومعالج ــر اإليجابي ــز وتطوي ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــراءات الت واإلج

الضعــف والقصــور بمــا يجســد أســس دولــة القانــون والعدالــة. 

كمــا ال يفوتنــا تقديــم جزيــل الشــكر لكافــة املواطنــني/ات الذيــن أغنــوا التقريــر 

بآرائهــم، وطاقــم "مســاواة" الــذي عمــل كفريــق إلخــراج هــذا التقريــر كمنتــج 

لعملــه عــى طريــق تحقيــق "مســاواة" ألهدافهــا يف اإلســهام يف بنــاء دولــة القانون 

ــون  ــام القان ــاواة أم ــة واملس ــول إىل العدال ــني/ات يف الوص ــق املواطن ــني ح وتأم

ــادرة  ــة ق ــة عدال ــاء منظوم ــة وبن ــة العادل ــات املحاكم ــي ضمان ــاء وتوف والقض

ــة.   ــة ونزيهــة وكفــؤة وموحــدة وعادل وحيادي

"مساواة"
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المقدمة
تكمــن أهميــة ســيادة القانــون يف أنهــا ضمانــة الســلم األهــي الــذي هــو أســاس التنميــة والتمتــع الشــامل بحقــوق اإلنســان. وإن نجــاح جميــع املؤسســات 

العاملــة يف ســيادة القانــون ســواء كانــت الحكوميــة أو منظمــات املجتمــع املدنــي يف دعــم الوصــول إىل العدالــة وســيادة القانــون يمكــن أن نــرى آثــاره 

مــن خــالل التغــيات الحاصلــة عــى آراء الجمهــور الفلســطيني، املتقــايض )أو الذيــن تعاملــوا مــع مؤسســات العدالــة الفلســطينية( منــه وغــي املتقــايض، 

باإلضافــة إىل مجموعــة األفــراد أو الخــرباء املنخرطــني يف مؤسســات العدالــة الفلســطينية، مثــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة و املحامــني/ات . إن ثقــة 

ــدرة  ــني/ات بق ــة املواطن ــف ثق ــون، فضع ــيادة القان ــز س ــان تعزي ــس ضم ــم أس ــن أه ــدة م ــي واح ــة ه ــات العدال ــطيني/ة بمؤسس ــن/ة الفلس املواط

مؤسســات العدالــة عــى ضمــان حقوقهــم تدفــع بهــم إىل العنــف والتهديــد للحفــاظ عــى حقوقهــم بأنفســهم، وهــذا بــدوره يــؤدي إىل احتــدام الخالفــات 

والتــي يف غالبهــا تتســبب يف ُفرقــة مجتمعيــة وأحيانــاً أرسيــة. وإذا كانــت املــرأة أحــد أطــراف هــذا الخــالف، فإنهــا غالبــاً مــا تضطــر إىل التخــي عــن حقهــا 

ألنهــا الطــرف األضعــف.

يف املقابــل، إن تعزيــز ســيادة القانــون ورفــع مســتوى ثقــة املواطنــني/ات بمؤسســات العدالــة يجعلهــم أكثــر نشــاطاً وفعاليــًة مــن خــالل مشــاركتهم يف 

العمليــة الديمقراطيــة التــي تتمثــل مــن خــالل وضــع القوانــني وتعديلهــا وُحســن تطبيقهــا. كمــا أن ضمــان املشــاركة الديمقراطيــة يخلــق الشــعور بــأن 

القوانــني تمــت صياغتهــا بمــا يضمــن حقوقهــم املدنيــة، وبالتــايل تخلــق ثقافــة عامــة بــني الجمهــور الفلســطيني نحــو االلتــزام وإطاعــة هــذه القوانــني، 

وأن يكونــوا إيجابيــني مــن خــالل التبليــغ عــن الحــاالت التــي يتــم فيهــا انتهــاك لهــذه القوانــني.

اســتناداً إىل حقيقــة أن ثقــة الجمهــور بقــدرة مؤسســات العدالــة عــى تزويــد خدمــات رسيعــة وفعالــة تنعكــس عــى ســلوكهم املجتمعــي، وغيــاب هــذه 

الثقــة يمنــع الجمهــور الفلســطيني مــن الوصــول وطلــب خدمــات العدالــة مــن املؤسســات الرســمية، وبالتــايل يضعــف دور مؤسســات العــدل يف تعزيــز 

ــور  ــتوى رىض الجمه ــة يف مس ــيات الحاصل ــاس التغ ــة لقي ــوح الدوري ــراء املس ــة إج ــي أهمي ــة، تأت ــذه الحقيق ــتناداً إىل ه ــه واس ــون، فإن ــيادة القان س

الفلســطيني مــن أداء  مؤسســات العدالــة ومســتوى الثقــة بدورهــا يف ضمــان العدالــة، كمــا تســاعد هــذه املســوح عــى تتبــع الجهــود واالســتثمارات املبذولــة 

مــن جميــع العاملــني/ات يف قطــاع العدالــة ســواء الحكوميــة أو الدوليــة أو مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن أجــل تحســني وضــع قطــاع العدالــة، وتحديــد 

جوانــب الضعــف، وبنــاًء عــى ذلــك يتــم تحديــد التدّخــالت ذات األولويــة.

هــذا هــو التقريــر الخامــس الــذي يُصــدره املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء »مســاواة«، والــذي يســتند إىل مجموعــة مــن املســوح التــي 

لــم تقتــرص فقــط عــى الجمهــور الفلســطيني ســواء املتقــايض وغــي املتقــايض، بــل شــملت أيضــاً مجموعــة مــن الخــرباء واألفــراد املنخرطــني يف مؤسســات 

العدالــة. فقــد شــملت مجموعــة املســوح التــي تــم تنفيذهــا بالرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، وبتنفيــذ مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 

الفلســطيني كل مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات يف عمــوم الوطــن و  املحامــني/ات  املتدربــني/ات يف الضفــة الغربيــة، والقضــاة الرشعيــني/ات، وأعضــاء 

ــات الحقــوق الفلســطينية يف عمــوم الوطــن، باإلضافــة إىل مســح خــاص باملســتفيدين/ات مــن خدمــات وزارة  ــة القانــون يف كلي ــة، وأســاتذة وطلب النياب

العــدل الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة. وقــد تــم تصميــم املســوح بمــا يخــدم املقارنــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتصميــم مســح الجمهــور 

والجمهــور املتقــايض بمــا يخــدم املقارنــة مــا بــني الذكــور واإلنــاث.

مــا يميــز هــذه املســوح أنهــا تمــت بالرشاكــة مــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الــذي ســّهل مهّمــة جمــع البيانــات يف املؤسســات الرســمية 

لقطــاع العدالــة، وضمــن شــمولية أكــرب يف مــؤرشات القيــاس بمــا يخــدم رشيحــة أكــرب مــن املســتفيدين/ات مــن قاعــدة البيانــات. كمــا أن الرشاكــة مــع 

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني َضِمنــت رشاكــة املؤسســات الرســمية مــن خــالل تشــكيل اللجنــة الفنيــة التــي ضّمــت يف عضويتهــا ممثلــني/ات 

عــن مؤسســات العدالــة، والذيــن شــاركوا يف صياغــة اســتمارات املســح، وتابعــوا ســي العمــل عــى جمــع البيانــات. هــذا بــدوره ضمــن أن تخــدم هــذه 

ــؤرشات  ــن م ــة م ــات ملجموع ــي بيان ــة إىل توف ــة، باإلضاف ــاع العدال ــرتاتيجية قط ــل يف اس ــاز الحاص ــاس اإلنج ــطينية لقي ــة الفلس ــود الحكوم ــوح جه املس

التنميــة املســتدامة 2030. وبهــذا فــإن توفــي قاعــدة بيانــات أوســع باملقارنــة مــع املســوح التــي تــم إنجازهــا يف العــام 2014 يجعــل مــن املقارنــة مــا 

بــني العامــني 2018 و2014 محصــورة فقــط يف املتغــيات املتطابقــة، أمــا املتغــيات الجديــدة والتــي تمــت إضافتهــا يف هــذه املســوح ستشــّكل بيانــات 

األســاس للمســوح القادمــة. 

ــي تســتلزم الوقــوف عندهــا، والنظــر إىل أهــم أوجــه  ــي خلُصــت إليهــا مجموعــة املســوح والت ــج الت ــرز النتائ ــذي أهــم وأب  يقــدم هــذا امللّخــص التنفي

القصــور حســب وجهــة نظــر الجمهــور والجمهــور املتقــايض ومجموعــة مــن الخــرباء واملنخرطــني يف مؤسســات العدالــة الفلســطينية. ويجــدر التذكــي 

هنــا أن وجهــة نظــر الجمهــور مبنيــة بشــكل أســايس عــى التطــورات العامــة يف قطــاع العدالــة وتشــمل الجمهــور بمختلــف مســتوياته التعليميــة، أي أن 

مــا يخلــص إليــه مســح الجمهــور ال يعكــس بالــرضورة الصــورة الكاملــة لقطــاع العدالــة.
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أظهــرت نتائــج املســوح أن هنــاك تفــاوت مــا بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فيمــا يتعلــق بمســتقبل القضــاء الفلســطيني، فقــد كان التشــاؤم جليــاً 

بــني الجمهــور يف قطــاع غــزة مقابــل تشــاؤم أقــل للجمهــور يف الضفــة الغربيــة حــول فــرص التحســن والتطــور املســتقبي للقضــاء، وكذلــك األمــر بالنســبة 

لنجــاح الدولــة الفلســطينية يف صيانــة اســتقاللية القضــاء وتمتـّـع القضــاء الفلســطيني بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى، حيــُث 

أظهــرت النتائــج أن 18.8% فقــط مــن الجمهــور الفلســطيني يف قطــاع غــزة يــرون بــأن وضــع القضــاء يف فلســطني يف تحّســن مســتمّر يف حــني يُعــارض 

ــة بلغــت نســبة مــن يــرون أن وضــع القضــاء يف  ــك 53.8% منهــم، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 27.4%، ويف الضفــة الغربي ذل

ــم 33.4%. وبلغــت نســبة  ــن/ات ومــن ال رأي له ــبة املحايدي ــا بلغــت نس ــك 29.2%، فيم ــرون عكــس ذل ــن مســتمر 37.4%، ومــن ي ــطني يف تحّس فلس

ــة الفلســطينية نجحــت بصيانــة اســتقاللية القضــاء 18.2% يف قطــاع غــزة، ومــن يــرون عكــس ذلــك 53.4%، يف حــني  الجمهــور الــذي يــرى أن الدول

بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 28.4%. ويف الضفــة الغربيــة، تقاربــت نســبة الجمهــور الذيــن يــرون أن الدولــة الفلســطينية نجحــت يف 

صيانــة اســتقاللية القضــاء )30.5%( مــع مــن يــرون عكــس ذلــك )29.7%(، يف حــني بلغــت نســبة املحايديــن/ات  أو مــن ال رأي لهــم 39.8%. وتــرى 

نســبة 25.4% مــن الجمهــور يف قطــاع غــزة أن القضــاء الفلســطيني يتمتــع بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى ويعــارض ذلــك 

46.7% منهــم، فيمــا 27.9% كانــوا ا محايديــن/ات أو ال رأي لهــم. أمــا يف الضفــة الغربيــة، يــرى 33.9% مــن الجمهــور أن القضــاء الفلســطيني يتمتــع 

بالحيايديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى يف حــني يعــارض ذلــك 28.1% منهــم، فيمــا كانــت نســبة 38% منهــم محايــدون/ات أو ال 

رأي لهــم.

ويــرى الجمهــور الفلســطيني يف القطــاع أن أداء  املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة ال يتســم بالشــفافية وينتــرش فيــه الفســاد بنســبة 44.3% منهــم، 

بينمــا يــرى 27.8% مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة أن أداء  املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة يتســم بالشــفافية ويخلــو مــن الفســاد ويعارضهــم 

يف ذلــك 26.1% منهــم. كمــا ال تعتقــد نســبة 41% مــن الجمهــور يف القطــاع  أنهــم ســيحصلون عــى محاكمــة عادلــة فيمــا لــو اتهمــوا بارتــكاب جريمــة 

جنائيــة/ جنحويــة وعارضهــم يف ذلــك 36%، بينمــا 23% مــن الجمهــور كانــوا ا محايديــن/ات  أو ال رأي لهــم، إال أن نتائــج الجمهــور يف الضفــة الغربيــة 

تشــي إىل أن 42% يعتقــدون بأنهــم ســيحصلون عــى محاكمــة عادلــة و28% يــرون عكــس ذلــك، بينمــا 30% ال رأي لهــم أو محايــدون/ات. غــي أن كل 

مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة والقطــاع يــرون أن النظــام القضائــي ليــس مســتقالً عــن التأثــيات الخارجيــة.

ومــن الجديــر ذكــره أن الجمهــور الفلســطيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع أظهــروا ضعفــاً ملحوظــاً يف معرفتهــم باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا 

لتقديــم شــكوى لــدى مؤسســات قطاعــي العدالــة واألمــن الفلســطينيني، وهــذا يعتــرب واحــداً مــن أهــم عوامــل ضعــف الوصــول إىل العدالــة جنبــاً إىل جنــب 

مــع ضعــف القــدرة املاليــة.

ويف ســؤالهم عــن اإلشــكاليات التــي يمكــن أن تتســبب يف ضعــف أداء  مؤسســات العدالــة، فــإن الجمهــور الفلســطيني أشــار إىل أن عــدم وصــول التبليغــات 

تعتــرب مشــكلة أساســية يف عمليــة التقــايض يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع، كمــا أن املحاكــم النظاميــة والرشعيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع 

تعانــي مــن البــطء يف البــّت يف القضايــا. أضف/أضيفــي إىل ذلــك، نظــرة الجمهــور حــول البــطء يف تنفيــذ األحــكام  الصــادرة عــن املحاكــم والتــي أكــدوا 

أنهــا ســبٌب يف إضعــاف ســيادة القانــون، كمــا أن عمليــات التقــايض أمــام املحاكــم تعتــرب مكلفــة ممــا يعيــق محــدودي الدخــل والفئــات املهمشــة مــن 

الوصــول إىل العدالــة. ويضــاف إىل مــا ســبق تدخــل  الســلطة التنفيذيــة يف عمــل القضــاء والــذي عكــس فيــه الجمهــور الفلســطيني وعيهــم يف أنــه يعتــرب 

ــة  ــة الغربي ــور يف الضف ــن الجمه ــه 30% م ــرّب عن ــا ع ــو م ــزة، وه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــاء يف كل م ــا القض ــي منه ــي يعان ــكاليات الت ــن اإلش م

وعارضــه منهــم 11.7% فقــط، و 41.5% يف قطــاع غــزة وعارضــه منهــم 17.4% فقــط. ويف ذات الســياق، عــرّب 34.7% مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة 

ــأن األجهــزة  ــا يف غــّزة فــيى 45.4% مــن الجمهــور ب ــك، أم ــة تتدخــل بعمــل القضــاء و12.1% فقــط عارضــوا ذل ــأن األجهــزة األمني ــاده ب عــن اعتق

األمنيــة تتدخــل يف عمــل القضــاء ويخالفهــم يف ذلــك 19.8%. ولــم يغــب عــن بــال الجمهــور الفلســطيني دور االحتــالل اإلرسائيــي يف إضعــاف جهــود تعزيز 

ســيادة القانــون، فقــد كان واضحــاً يف اإلشــارة إىل اإلحتــالل اإلرسائيــي كأحــد هــذه األســباب  ألنــه يعيــق إحقــاق العدالــة يف املناطــق الخاضعــة تحــت 

ســيطرته، فقــد أشــار 59% مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة و54% يف القطــاع أن هنــاك مــن الفلســطينيني/ات مــن يلجــأون إىل املناطــق الخاضعــة تحــت 

الســيطرة اإلرسائيليــة هربــاً مــن العدالــة. كمــا يحّمــل الجمهــور الفلســطيني القيــادة السياســية الفلســطينية جــزءاً مــن املســؤولية، فقــد اعتــرب غيــاب 

اإلرادة السياســية يف إصــالح القضــاء إشــكالية تضعــف دور القضــاء الفلســطيني وهــذا مــا أكــد عليــه 30.2% مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة وعارضهــم 

يف ذلــك 19.8%، فيمــا يــرى 50.3% مــن الجمهــور يف القطــاع عــدم وجــود إرادة سياســية فلســطينية لإلصــالح ويعارضهــم يف ذلــك %20.8.

وعــى الرغــم مــن النظــرة التشــاؤمية للجمهــور الفلســطيني حــول أداء  مؤسســات العدالــة واألمــن، إال أن نســبة كبــية منهــم ســيلجأون إىل القضاء الرســمي 

يف حــال واجهــوا أي خــالف يف املســتقبل القريــب. وهــذا يعكــس وعيــاً أكــرب لــدى الجمهــور الفلســطيني حــول دور القضــاء الرســمي يف حــل النزاعــات، وأنه 

يتجــه إىل الدفــع نحــو مأسســة عمليــة التقــايض بــني املتخاصمــني. كمــا ال يــزال الفلســطينيون/ات يتمّســكون بمؤسســات العدالــة الفلســطينية يف كل مــن 

الضفــة الغربيــة والقطــاع بديــالً عــن أخــذ القانــون باليــد أو الفلتــان، بالرغــم ممــا يرونــه مــن مواطــن ضعــف، فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بالرشطــة 

املدنيــة الفلســطينية 58% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 49% يف القطــاع، ونســبة الذيــن يثقــون بالنيابــة العامــة 48% يف الضفــة مقابــل 45% يف القطــاع، 

ونســبة الذيــن يثقــون باملحاكــم 53% يف الضفــة مقابــل 46% يف القطــاع. ويف ســؤالهم عــن ثقتهــم بالنظــام القضائــي بــكل مكوناتــه، أجــاب 50% مــن 
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جمهــور الضفــة الغربيــة بالثقــة مقابــل 43% يف القطــاع، مــع بقــاء نســبة مــن يثقــون بجهــات العدالــة غــي الرســمية )القضــاء العشــائري( مرتفعــة، إذ 

بلغــت يف الضفــة الغربيــة 37.8% مقابــل 49.5% يف القطــاع.

وبإجــراء مقارنــة بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق أينمــا وجــدت نفــس األســئلة، تبــنّي  وجــود تقــدم بســيط يف نظــرة الجمهــور حــول التوجــه 

للمحاكــم النظاميــة كونهــا الطريقــة األرسع واألفضــل الســرتجاع الحقــوق، ويف نظرتــه حــول شــفافية أداء  موظفــي/ات املحاكــم والنيابــة العامــة وخلــوه 

مــن الفســاد، وحياديــة ونزاهــة وعدالــة القضــاء الفلســطيني مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى، ويف نجــاح الدولــة الفلســطينية بصيانــة اســتقاللية القضــاء، 

باإلضافــة إىل أن الجمهــور يجــد أن هنــاك تحّســناً مســتمّراً يف وضــع القضــاء يف فلســطني.

ــّل  ــى ح ــدرة ع ــر ق ــه أكث ــائري كون ــاء العش ــول القض ــور ح ــر الجمه ــة نظ ــاً يف وجه ــابق تراجع ــد الس ــع املرص ــات م ــر املقارن ــل، تظه ــه يف املقاب إال أن

ــة  ــا ويف كونهــا يف تحســن مســتمر، باإلضاف ــّت يف القضاي ــز برسعــة الب ــا تتمي ــة كونه ــه حــول املحاكــم الرشعي النزاعــات مــن املحاكــم الرســمية، ونظرت

إىل وجهــة نظــر الجمهــور يف تحّســن الــدور الــذي تقــوم بــه مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء يف الرقابــة عــى أداء  منظومــة العدالــة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الرتاجــع باملقارنــة مــع املرصــد الســابق ال يعكــس تدنـّـي هــذه النســب، فقــد تكــون يف غالبهــا نســب عاليــة تمثــل الغالبيــة مــن 

الجمهــور الفلســطيني، إال أنــه باملقارنــة مــع املرصــد الســابق قــد حصــل تراجــع ولــو كان بســيطاً. 

وعنــد إجــراء املقارنــات عــى مســتوى املنطقــة، فــإن قطــاع غــزة أظهــر تشــاؤماً واضحــاً باملقارنــة مــع املرصــد الســابق. فقــد عكــس جمهــور القطــاع 

ــل  ــفافية عم ــول ش ــه ح ــاً يف نظرت ــوق، وتراجع ــرتجاع الحق ــل واألرسع الس ــة األفض ــا الطريق ــة كونه ــم النظامي ــول املحاك ــره ح ــات نظ ــاً يف وجه تراجع

موظفــي/ات املحاكــم والنيابــة وخلــوه مــن الفســاد، ويف نزاهــة وحياديــة وعدالــة القضــاء الفلســطيني مقارنــًة بــدول عربيــة أخــرى، باإلضافــة إىل تراجــع 

يف نظرتــه حــول دور الدولــة الفلســطينية ونجاحهــا يف صيانــة اســتقاللية القضــاء، ويف كــون القضــاء الفلســطيني يف تحّســن مســتمر، ويف رسعــة البــّت يف 

القضايــا يف املحاكــم الرشعيــة ويف كونهــا يف تحســن، وكذلــك عكســت تراجعــاً يف نظرتــه حــول دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف الرقابــة عــى القضــاء، كمــا 

بــات يــرى القضــاء العشــائري أكثــر قــدرًة عــى حــل النزاعــات.

ــذي  ــة ال ــل الســلطة التنفيذي ــل القانــون، ويف تدّخ ــه بالقضــاء، ويف ثقافــة تقبّ ــة، فقــد أبــدى الجمهــور الفلســطيني تحســناً يف ثقت أمــا يف الضفــة الغربي

ــة مقارنــًة مــع جمهــور قطــاع غــزة. أصبــح أقــّل. وهــذا يعكــس تحســناً يف نظــرة الجمهــور الفلســطيني يف الضفــة الغربي

وكغــيه مــن الشــعوب التــي كانــت تعانــي ألــم االحتــالل، فــإن غيــاب ســيادة القانــون لســنوات طويلــة تخلــق أجيــاالً تجــد صعوبــًة يف تقبّــل القوانــني 

وااللتــزام بهــا. فقــد أشــار 34% مــن ســكان الضفــة الغربيــة و38% مــن ســكان القطــاع إىل أن ثقافــة املواطنــني/ات ال تقبــل ســيادة القانــون. وهــذا 

ــة مــن الجمهــور  ــد نســبة عالي ــة املوجــودة عن ــي الثقاف ــل يف تغي ــة يتمثّ ــة يف قطــاع العدال ــع املؤسســات العامل ــاً عــى كاهــل جمي ــاً إضافي ــف عبئ يضي

ــالً واحرتامــاً للقوانــني. الفلســطيني ليصبــح أكثــر تقبّ

: نتائج استطالع رأي الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في فلسطين
ً
ثانيا

أظهــرت نتائــج مســح الجمهــور الــذي كان عــى تواصــل أو احتــكاك مــع مؤسســات العدالــة الفلســطينية أن هنــاك تقاربــاً واضحــاً بينــه وبــني الجمهــور 

ــق  ــا يتعل ــة وقطــاع غــزة فيم ــة الغربي ــني الضف ــا ب ــاوت م ــج إىل وجــود تف ــد أشــارت النتائ ــة. فق ــات العدال ــى تواصــل مــع مؤسس ــم يكــن ع ــذي ل ال

ــاً بــني الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف القطــاع مقابــل تشــاؤم أقــل للجمهــور يف  بمســتقبل القضــاء الفلســطيني، فقــد كان التشــاؤم جلي

ــة  ــة يف القطــاع يــرون أن الدول ــة حــول فــرص التحســن والتطــور املســتقبي للقضــاء. كمــا أن الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدال الضفــة الغربي

الفلســطينية لــم تنجــح يف صيانــة اســتقاللية القضــاء مقابــل نســبة أقــل يف الضفــة الغربيــة. إن هــذا التشــاؤم بــني الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات 

العدالــة الفلســطينية خاصــة يف القطــاع يضــع نزاهــة القضــاء الفلســطيني وحياديتــه وعدالتــه يف موضــع أســوأ باملقارنــة مــع القضاء يف البلدان العربية 

األخــرى. وهــذا يعكــس تقاربــاً واضحــاً بــني وجهــة نظــر الذيــن كانــت لديهــم خــربة يف التعامــل مــع مؤسســات العدالــة وبــني مــن يحكمــون عــى أدائهــا 

بنــاًء عــى مــا يســمعون مــن الجــيان أو األقــارب أو وســائل التواصــل االجتماعــي وغيهــا مــن مصــادر املعلومــات عــدا التواصــل املبــارش مــع مؤسســات 

العدالــة الفلســطينية.

ــه  ــا يتج ــاد، بينم ــه الفس ــرش في ــفافية وينت ــم بالش ــة ال يتس ــة العام ــم والنياب ــني/ات يف املحاك ــاع أن أداء  املوظف ــطيني يف القط ــور الفلس ــرى الجمه وي

ــة  ــو مــن الفســاد. كمــا تعتقــد نســبة عالي ــة العامــة يتســم بالشــفافية ويخل ــأن أداء  املوظفــني/ات يف املحاكــم والنياب الجمهــور يف الضفــة إىل القــول ب

مــن الجمهــور يف القطــاع أنهــا لــن تحصــل عــى محاكمــة عادلــة فيمــا لــو أســند لهــا تهمــة ارتــكاب جريمــة جنائيــة/ جنحويــة، إال أن نتائــج الجمهــور 

يف الضفــة الغربيــة تشــي إىل عكــس ذلــك. غــي أن الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع يــرى بــأن  النظــام 

القضائــي ليــس مســتقالً عــن التأثــيات الخارجيــة.

وقــد أشــار املتعاملــون/ات مــع مؤسســات العدالــة إىل بعــض الجوانــب اإليجابيــة يف تجربتهــم، فقــد عكســوا رضاهــم عــن مبانــي املحاكــم التــي قالــوا أنهــا 
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الئقــة ومناســبة يف كل مــن الضفــة والقطــاع، وكذلــك التــزام موظفــي/ات املحاكــم بالــدوام الرســمي، وتعامــل موظفــي/ات املحاكــم مــع املراجعــني/ات 

بالشــكل الالئــق.

ويف تقييمهــم ألداء النيابــة العامــة، فقــد أشــار املتعاملــون/ات إىل أن موظفــي النيابــة العامــة يتعاملــون بشــكل الئــق مــع املراجعــني/ات ويعتــربون أن 

النيابــة العامــة تقــوم بدورهــا يف التحقيــق بالشــكل املطلــوب، كمــا أنهــا تقــوم بدورهــا يف تحريــك الدعــوى الجنائيــة، وأن أعضــاء النيابــة العامــة يملكــون 

العلــم والخــربة الالزمــة للقيــام بأعمالهــم، وأن أداء هــم شــفاف ويخلــو مــن الفســاد يف الضفــة الغربيــة عــى الرغــم مــن أن البيانــات أشــارت إىل غــي ذلــك 

يف القطــاع، يف املقابــل يــرون أن النيابــة العامــة ال تملــك مــا يؤهلهــا لتقــي الجرائــم مــن معامــل جنائيــة ومراكــز الطــب الرشعــي.

ــاه أنــه حتــى املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة أظهــروا ضعفــاً يف معرفتهــم باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف تقديــم الدعــوى لــدى  وامللفــت لالنتب

ــة واألمــن الفلســطينيني.  مؤسســات قطاعــي العدال

ولفــت املتعاملــون/ات مــع مؤسســات العدالــة إىل أن ثمــة فروقــات يف الرواتــب بــني القضــاة واملوظفــني/ات اإلداريــني، فاعتــربوا رواتــب القضــاة عاليــة 

نســبياً يف حــني رواتــب املوظفــني/ات يف املحاكــم متدنيــة نســبياً، كمــا أنــه يوجــد نقــص واضــح يف أعــداد القضــاة يف املحاكــم الفلســطينية.

وذكــر املتعاملــون/ات مــع مؤسســات العدالــة مجموعــًة مــن األســباب  التــي يرونهــا  ســبباً  رئيســاً يف البــطء يف ســي الدعــاوى. ففــي الضفــة الغربيــة، 

يأتــي تغيـّـب الشــهود يف املرتبــة األوىل، يليــه تغيـّـب القضــاة. أمــا يف القطــاع، فتأتــي مشــكلة عــدم اســتالم وصــول التبليغــات يف املرتبــة األوىل، يليهــا ضعــف 

ــة اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة املســاندة.  وعنــد إجــراء املقارنــة مــع املرصــد الســابق، فقــد اختلــف ترتيــب األهميــة  القضــاة يف إدارة الدعــوى، ثــم قل

بالنســبة للمتعاملــني/ات حــول األســباب  التــي تقــف خلــف بــطء ســي الدعــاوى، ففــي املرصــد الســابق كان العامــل األكثــر أهميــة يف الضفــة الغربيــة 

هــو االحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية التــي تعيــق عمــل القضــاء، يليــه ثقافــة املواطــن التــي ال تتقبّــل ســيادة القانــون ومــن ثــم تدّخــل الســلطة 

ــه كل مــن تدخــل الســلطة  ــة هــو أنــه ال يوجــد إرادة سياســية لإلصــالح، يلي ــر أهمي التنفيذيــة بعمــل القضــاء. أمــا يف قطــاع غــزة فــكان العامــل األكث

التنفيذيــة بعمــل القضــاء والظــروف السياســية التــي تعيــق عملــه.

وعــى الرغــم مــن مالحظــات املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة حــول أدائهــا واإلشــكاليات التــي تواجههــا، إال أنهــم أظهــروا ثقــًة بهــذه املؤسســات، 

األمــر الــذي يعكــس تمســك املجتمــع الفلســطيني بدولــة القانــون. وعنــد مقارنــة الثقــة بأجهــزة العدالــة املختلفــة مــا بــني الضفــة الغربيــة والقطــاع 

نراهــا يف الضفــة أعــى نســبياً منهــا يف القطــاع. وإذا مــا تمــت املقارنــة مــع املرصــد الســابق، فــإن الثقــة تحســنت يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع. 

وتظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة ويف القطــاع ال يحبــذون توكيــل محــاٍم لحــل أي مشــكلة أو نــزاع قــد يواجههــم يف 

املســتقبل، ويــرون أن  املحامــني/ات مهنيــون عــى الرغــم مــن قبولهــم للرشــوات واإلكراميــات،  كمــا أنهــم يــرون أن القــايض يتأثــر بقــوة املحامــي الــذي 

يرتافــع أمامــه.

لقــد كان هنــاك ســؤال للذيــن يرتــأون عــدم اللجــوء إىل املحاكــم يف حــال واجهتهــم خالفــات يف املســتقبل )ونســبتهم أقــل مــن الــذي ســيذهبون إىل املحاكــم( 

حــول األســباب  التــي تقــف وراء ذلــك، وكان مــن بــني تلــك األســباب  تدخــل أهــل املتنازعــني واملعــارف واألصحــاب، األمــر الــذي يجعــل مــن اللجــوء إىل 

املحاكــم حرجــاً لصاحــب الحــق، يــي ذلــك االنطبــاع بــأن القضــاء العشــائري وغــي الرســمي أرسع وأكثــر عــدالً، ثــم عــدم ثقتهــم بالحصــول عــى حــل 

عــادل مــن خــالل القضــاء1.

: استطالع رأي أساتذة كليات الحقوق في فلسطين
ً
ثالثا

تــم اســتطالع آراء أســاتذة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بخصــوص وجهــة نظرهــم يف وضــع القضــاء ومؤسســاته، وواقــع كليــات 

الحقــوق يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن زوايــا مختلفــة. وتظهــر النتائــج أن هنــاك نظــرة ســلبية فيمــا يخــص القضــاء ومؤسســاته وايجابيــة فيمــا 

يخــص كليــات الحقــوق واملنهــاج وأســاتذة القانــون.

 وتوصلــت النتائــج أن كليــات الحقــوق الفلســطينية تســاهم يف تطويــر مهنــة املحامــاة، وأن معايــي القبــول يف كليــات الحقــوق تســاهم يف رفــع مســتوى 

الكليــات، وعــدد املدّرســني/ات يف كليــة الحقــوق التــي يعملــون بهــا كاف، يف حــني عــدد الطلبــة الذيــن يتــم قبولهــم يف كليــة الحقــوق كبــي بالنســبة إىل 

حاجــة البلــد، وتبــني أن املنهــاج الــذي يــدرس يف كليــة الحقــوق التــي يعملــون بهــا ممتــاز.

وحــول مقارنــة مــؤرشات الوضــع العــام لكليــات الحقــوق بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تظهــر النتائــج ككل أن الضفــة الغربيــة تتقــدم عــن قطــاع 

غــزة يف كل مــن معايــي القبــول التــي تحافــظ عــى مســتوى الطلبــة، ومســاهمة كليــات الحقــوق يف تطويــر مهنــة املحامــاة. باملقابــل، يتفــوق قطــاع غــزة 

عــى الضفــة الغربيــة يف جــودة املناهــج، وكفايــة عــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية.

1   تجــدر اإلشــارة إىل أن عــدم الثقــة بالحصــول عــى حــل عــادل مــن خــالل القضــاء ال يتعــارض مــع نســبة الثقــة العاليــة بأجهــزة العدالــة الرســمية، ألن عــدم الثقــة بالحصــول عــى حــل عــادل مــن خــالل 

القضــاء محصــورة فقــط بالذيــن ال يريــدون الذهــاب إىل املحاكــم لحــل خالفاتهم املســتقبلية.
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واذا مــا قارنــا املــؤرشات الســابقة مــع املرصــد الســابق ملعرفــة التطــور الحاصــل، يتضــح وجــود تطــور بســيط عــى غالبيــة املــؤرشات خصوصــاً اعتقادهــم 

ــاز، ولكــن هــذا  ــأن املنهــاج املعتمــد يف التدريــس ممت ــاد ب ــل تراجــع االعتق ــون بهــا كاف. باملقاب ــي يعمل ــة الحقــوق الت ــأن عــدد املدرســني/ات يف كلي ب

الرتاجــع كان طفيفــاً، فيمكــن القــول أن الســبب يعــود إىل أنــه لــم يحــدث أي تطــور عــى املناهــج التــي يقومــون بتدريســها.

تظهــر النتائــج أن 81% مــن األســاتذة أشــاروا لعــدم إصــدار أي مجــالت أو نــرشات قانونيــة دوريــة يف كليــات الحقــوق التــي يعملــون بهــا، وهــذا يعتــرب مؤرشاً 

عــى ضعــف أنشــطة البحــث العلمــي يف هــذه الكليــات، وعــدم توفــر الحوافــز الحقيقيــة التــي تدفــع بأســاتذة القانــون للعمــل عــى تطويــر البحــث العلمــي.

مــن األدوار املهمــة التــي يفــرتض أن تقــوم بهــا كليــات الحقــوق هــو املســاهمة يف تطويــر الترشيعــات، يعتقــد 49% مــن األســاتذة أن كليــات الحقــوق ال 

تلعــب دوراً مميــزاً يف مجــال تطويــر الترشيعــات مقابــل 41% منهــم فقــط غــي ذلــك. واملالحــظ أن نســبة األســاتذة الذيــن ال يعرفــون عــن دور كليــات 

الحقــوق ومســاهمتها يف تطويــر الترشيعــات بلغــت 10%. وتعكــس هــذه النســبة مشــكلة حقيقيــة داخــل كليــات الحقــوق حــول مــدى إرشاك أســاتذة 

ــر  ــاركة يف تطوي ــاحة للمش ــر مس ــذي يوف ــي ال ــس الترشيع ــاب املجل ــا غي ــد إىل أذهانن ــم، وتعي ــج التعلي ــدود مناه ــدى ح ــي تتع ــطة الت ــون يف األنش القان

الترشيعــات.

ــم  ــارة املحاك ــا وزي ــق عليه ــم والتعلي ــرارات املحاك ــج أن ق ــر النتائ ــات، فتظه ــاتذة الجامع ــر أس ــة نظ ــن وجه ــس م ــرق التدري ــج وط ــوص املناه وبخص

وحضــور جلســات املحاكمــة هــي جــزء مــن املنهــاج، كمــا ويوجــد تركيــز عــى تقويــة اللغــات يف دراســة الحقــوق، وهنــاك تركيــز عــى تدريــس الترشيعات 

الفلســطينية يف املســاقات املختلفــة، وتبــني أيضــاً أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق، وأنــه يتــم الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف 

دراســة الحقــوق، وأن هنــاك مســاقاً حقوقيــاً واحــداً عــى األقــل يف الكليــة بلغــة أجنبيــة، وكذلــك هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة.

وحــول مقارنــة نوعيــة املناهــج بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــيى أســاتذة القانــون أن املناهــج يف الضفــة الغربيــة متطــورة يف أغلــب املــؤرشات 

عنهــا يف قطــاع غــزة باســتثناء الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة وزيــارة املحاكــم فهــي متطــورة أكثــر يف القطــاع.

واذا مــا قارنـّـا املــؤرشات الســابقة باملرصــد الســابق، نجــد أنــه لــم يطــرأ تغيــي ملمــوس عــى املنهــاج وطــرق التدريــس املتبعــة. بــل عــى عكــس ذلــك، 

هنــاك مــؤرشان هامــان حــدث بهمــا تراجــع ملفــت وهمــا: تراجــع طلــب األســاتذة مــن الطلبــة إجــراء األبحــاث القانونيــة الــذي انخفــض مــن 91% يف 

املرصــد الســابق ليصــل إىل 70%. وأيضــاً تراجــع مــؤرش الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف دراســة الحقــوق مــن 80% يف املرصــد الســابق إىل 67% يف 

املرصــد الحــايل. وتبــني أيضــاً أن هنــاك ضعــف يف مســتوى الطلبــة الجــدد املقبولــني، باإلضافــة إىل رضورة وجــوب تدريــس املفاهيــم القانونيــة يف الفــرتة 

املدرســية. باملقابــل بيّنــت النتائــج أن املســتوى العلمــي )املعلوماتــي( لخريجــي/ات كليــات الحقــوق الفلســطينية كان جيــداً، وخريجــوا/ات كليــات الحقــوق 

لديهــم قــدرة عــى التحليــل واالســتنباط ولديهــم املعلومــات الكافيــة لدخــول ســوق العمــل، ومــن وجهــة نظرهــم تبــني أنــه يجــب أن يختــص خريجــو/ات 

الحقــوق ببعــض الوظائــف يف املحاكــم.

وحــول مقارنــة وجهــة نظــر أســاتذة كليــات الحقــوق بــني الضفــة الغربيــة والقطــاع، نجــد أن املســتوى املعلوماتــي والقــدرة عــى التحليــل يف قطــاع غــزة أفضــل 

منــه يف الضفــة الغربيــة. وعنــد إجــراء املقارنــة مــع املرصــد الســابق نجــد أن هنــاك تراجعــاً يف جميــع املــؤرشات لكــن بدرجــة بســيطة ال تثــي أي قلــق.

تتوافــر ألســاتذة الحقــوق فرصــة التواصــل بالطلبــة مــن جامعــات يف خــارج الوطــن، خاصــة الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة ســواء خــالل فرتة دراســتهم 

أو خــالل حضورهــم للمؤتمــرات وورش العمــل، لذلــك تــم التوجــه لهــم بســؤال للمقارنــة بــني الطلبــة الفلســطينيني والطلبــة األجانــب مــن عــدة نواحــي، 

ــة  ــات الحقوقفــي الجامعــات األوربي ــة كلي ــة بمســتوى وقــدرات طلب ــاك 67% مــن األســاتذة ليســوا عــى دراي ــة: هن ــم الحصــول عــى النتائــج التالي وت

واألمريكيــة، بينمــا 33% منهــم عــى درايــة بمســتوى وقــدرات طلبــة كليــات الحقوقفــي الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة.

وحــول رأي أســاتذة الجامعــات يف كليــات الحقــوق حــول الوضــع العــام للعدالــة يف فلســطني، فتظهــر النتائــج أنــه ال يوجــد تحســن يف وضــع القضــاء يف 

ــني أن  ــاء عــى علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم، وتب ــم بن ــني القضــاة ال يت ــات يف القضــاء ال تتســم بالشــفافية، وأيضــا تعي ــات والرتقي فلســطني، وأن التعيين

القضاء الفلسطيني غــي نزيــه ويحتــوي عــى الفســاد، ومؤسســات أجهــزة العدالــة الفلســطينية غــي مســتقلة وغــي فعالــة، وأن القضــاة الفلســطينيني غــي 

مســتقلني، وكذلــك أعضــاء النيابــة العامــة الفلســطينيون غــي مســتقلني، والرشطــة املدنيــة الفلســطينية غــي نزيهــة ويوجــد فســاد فيهــا. وعــى الرغــم مــن 

نظرتهــم التشــاؤمية حــول واقــع القضــاء إال أن رأيهــم يف املســتوى املهنــي للقضــاة جيــد واملســتوى املهنــي ألعضــاء النيابــة العامــة جيــد أيضــاً، وكذلــك 

املســتوى املهنــي للمحامــني/ات جيــد.

ومــن جانــب آخــر، رأى أســاتذة القانــون أن مؤسســات العدالــة الفلســطينية حساســة للنــوع االجتماعــي، فيمــا يــرون أن جهــات العدالــة غــي الرســمية 

الفاعلــة تلعــب دوراً رئيســياً يف قطــاع العدالــة، كمــا يــرون أن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة. 

ومــن املالحــظ هنــا أنــه عــى الرغــم مــن املالحظــات العديــدة الســابقة عــى وضــع العدالــة يف فلســطني مــن انتشــار الواســطات والفســاد وغيهــا، إال أنــه 

مــا زال أســاتذة الجامعــات لكليــات الحقــوق يف فلســطني ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة  يثقــون بدولــة القانــون ومؤسســاتها املختلفــة. 

وعنــد إجــراء مقارنــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، نجــد أن ثقــة أســاتذة الجامعــات يف مؤسســات وأجهــزة العدالــة املختلفــة يف قطــاع غــزة بشــكل 

عــام أعــى منهــا يف الضفــة الغربيــة. 
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وحــول قواعــد البيانــات الفقهيــة، تبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن أســاتذة الحقــوق عــى اطــالع بقاعــدة بيانــات املقتفــي ســواء يف الضفــة الغربيــة )%93(، 

ــا أساســية يف العمــل  ــة العظمــى أنه ــرى الغالبي ــم املقتفــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة الجامعــات، ت ــل تقيي أو يف قطــاع غــزة )85%(. أمــا عــن تفاصي

وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي مــن الترشيعــات. وبشــكل عــام، 85% مــن أســاتذة 

الجامعــات يف كليــات الحقــوق راضــون عنهــا، يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

وحــول االطــالع بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج امليــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى، تبــنّي  أن 57% مــن أســاتذة الحقــوق يعرفــون بــه، و%43 

ال يعرفــون بــه.

ــنّي  أن 84% منهــم يعتقــدون أن برنامــج امليــزان ســاهم يف زيــادة وتــية عمــل القضــاء، و 78% يعتقــدون بــأن برنامــج  وحــول تفاصيــل النظــام، تب

امليــزان ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وأخــياً 64% يــرون أنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء.

: استطالع رأي طلبة كليات الحقوق في األراضي الفلسطينية
ً
رابعا

تــم اســتطالع آراء طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة بخصــوص وجهــة نظرهــم عــن وضــع القضــاء ومؤسســاته ووضــع كليــات القانــون، فأظهرت 

النتائــح أنــه يتــم الرتكيــز عــى إعــداد األبحــاث القانونيــة خــالل الدراســة الجامعيــة ويتــم التعليــق عــى قــرارات املحاكــم يف املســاقات املختلفــة، فيمــا ال 

يتــم الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف دراســة الحقــوق يف الضفــة الغربيــة يف حــني يتــم ذلــك يف قطــاع غــزة، وتبــني أنــه يتــم زيــارة املحاكــم أثناء الدراســة 

الجامعيــة كجــزء مــن متطلبــات الدراســة، وأنــه يتــم تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف كليــات الحقــوق الفلســطينية. وحــول مقارنــة هــذه املــؤرشات 

بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبــنّي  أن املــؤرش الخــاص يمنهجيــة تعليــم الحقــوق كان أفضــل يف قطــاع غــزة منــه يف الضفــة الغربيــة بشــكل نســبي. 

وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق، بالنســبة للضفــة الغربيــة نجــد أن هنــاك تحســن يف موضــوع تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف 

كليــات الحقــوق، و أنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكــم يف املســاقات التدريســية، يف حــني تراجــع موضــوع الرتكيــز عــى األبحــاث العلميــة والقانونيــة 

خــالل الدراســة والرتكيــز عــى الجانــب العمــي يف دراســة القانــون. وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة لقطــاع غــزة، فنجــد أن 

هنــاك تحســناً بســيطاً يف موضــوع تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف كليــات الحقــوق، وأنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكــم يف املســاقات التدريســية، 

يف حــني تراجــع بشــكل بســيط كل مــن موضــوع الرتكيــز عــى األبحــاث العلميــة والقانونيــة خــالل الدراســة والرتكيــز عــى الجانــب العمــي يف دراســة 

القانــون وكذلــك تراجــع مــؤرش زيــارة املحاكــم أثنــاء الدراســة الجامعيــة.

ومــن جانــب آخــر، بينــت النتائــج أنــه يجــب أن يتــم تدريــس املفاهيــم القانونيــة يف الفــرتة املدرســية وأن املســتوى العلمــي لخريجــي كليــات الحقــوق 
الفلســطينية ممتــاز، وكذلــك يتخــرج طلبــة كليــات الحقــوق الفلســطينية ولديهــم القــدرة عــى التحليــل وكتابــة التقاريــر، وأيضــا يتخــرج طلبــة كليــات 
ــات الحقــوق الفلســطينية عــى  ــدى خريجــي كلي ــاك مقــدرة ل ــك هن ــة للدخــول إىل ســوق العمــل. وكذل الحقــوق الفلســطينية ولديهــم املعلومــات الكافي

التفكــي اإلبداعــي املمتــاز ويجــب أن يختــص خريجــو/ات الحقــوق ببعــض الوظائــف يف املحاكــم كوظيفتــي كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ.

وعنــد إجــراء مقارنــة بــني إجابــات طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة وطلبــة الحقــوق يف قطــاع غــزة، تبــني أن القــدرات املختلفــة التــي يتمتــع بهــا 

طلبــة غــزة أكثــر مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة. وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة 

للضفــة الغربيــة فنجــد أن هنــاك تحســناً يف موضــوع أنــه يجــب أن يختــص خريجــو/ات الحقــوق يف بعــض الوظائــف يف املحاكــم، وتحســناً بســيطاً يف 

مقــدرة طــالب الحقــوق عــى التفكــي اإلبداعــي، يف حــني أننــا نجــد تراجعــاً يف موضــوع أنــه يجــب تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة، 

وتراجعــاً أيضــاً يف املســتوى املعلوماتــي العلمــي لطلبــة الحقــوق.

ــة الحقــوق،  ــع املــؤرشات ملســتوى طلب ــناً يف جمي ــاك تحّس ــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة لقطــاع غــزة، فنجــد أن هن وأمــا عــن مقارنــة تل

فالتحســن كان يف وجــوب أن يختــص خريجــو/ات الحقــوق يف بعــض الوظائــف يف املحاكــم، و تحســن ملحــوظ يف مقــدرة طــالب الحقــوق عــى التفكــي 

اإلبداعــي، وتحســن أيضــاً يف املســتوى املعلوماتــي العلمــي لطلبــة الحقــوق، يف حــني تراجــع بشــكل بســيط وجــوب تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف 

فــرتة املدرســة.

وحــول املناهــج التعليميــة مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة الحقــوق، تبــنّي أن األبحــاث القانونيــة هــي متطلــب مــن املنهــاج، وكذلــك قــرارات املحاكــم، ولكــن 

زيــارة املحاكــم وحضــور جلســات املحاكمــة ليســت جــزء مــن املنهــاج يف الضفــة الغربيــة وجــزء مــن املنهــاج يف قطــاع غــزة. وتظهــر النتائــج أنــه ال يوجــد 

تركيــز عــى تقويــة اللغــات يف دراســة الحقــوق، وتبــني أن هنــاك تركيــز عــى تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف املســاقات املختلفــة ويــرى الطــالب أنــه 

يجــب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق، لكنهــم اعتــربوا أنــه ال يتــم الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف دراســة الحقــوق يف الضفــة الغربيــة 

يف حــني يتــم الرتكيــز عليهــا يف قطــاع غــزة. وقالــوا أن هنــاك مســاقاً قانونيــاً عــى األقــل يف الكليــة يــدّرس بلغــة أجنبيــة ومســاقات تركــز عــى أخالقيــات 

مهنــة املحامــاة.
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وحــول مقارنــة املنهــاج وطــرق التدريــس يف كليــات الحقــوق مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــات الحقــوق يف فلســطني بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

تبــنّي  أن جميــع املــؤرشات أفضــل باملنهــاج يف الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة باســتثناء مــؤرش واحــد وهــو أن هنــاك مســاقاً يركــز عــى أخالقيــات املهنــة 

للمحامــي فهــو أفضــل يف قطــاع غــزة.

وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة للضفــة الغربيــة فنجــد أن هنــاك تحســناً يف أغلــب املــؤرشات املتعلقــة باملنهــاج وطــرق 

التدريــس، فالتحســن كان يف وجــود مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة، وأن هنــاك مســاقاً واحــداً عــى األقــل بلغــة أجنبيــة، والرتكيــز عــى 

الترشيعــات الفلســطينية، وزيــارة املحاكــم وحضــور الجلســات، وكــون قــرارات املحاكــم جــزء مــن املنهــاج، يف حــني تراجعــت كل مــن النواحــي العمليــة يف 

التدريــس، ووجــوب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق، واألبحــاث القانونيــة.

وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة لقطــاع غــزة،  فنجــد تحســناً يف املــؤرشات التــي تقــول بوجــود مســاق عــى األقــل بلغــة 

أجنبيــة، والرتكيــز عــى الترشيعــات الفلســطينية، وقــرارات املحاكــم جــزء مــن املنهــاج. يف حــني تراجعــت املــؤرشات التــي تقــول بوجــود النواحــي العمليــة 

يف التدريــس، ووجــوب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق، واألبحــاث القانونيــة، وأن هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة، وأن 

زيــارة املحاكــم وحضــور الجلســات هــي جــزء مــن مناهــج التدريــس.

وضع القضاء في فلسطين في تراجع مستمر لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة

وحــول وضــع القضــاء، تبــني أن طلبــة كليــات الحقــوق يــرون أن التعيــني يف القضــاء ال يتســم بالشــفافية، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك يتــم تعيــني القضــاة 

ــة يف  ــني والرتقي ــا أســاس التعي ــني أن الواســطة واملحســوبية هم ــك بقطــاع غــزة، وتب ــم ذل ــة وال يت ــة الغربي ــاء عــى علمهــم وخربتهــم يف الضف ــا بن حاليً

الجهــاز القضائــي، وأن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة، ويــرى طلبــة كليــات الحقــوق بشــكل عــام أن القضــاء 

الفلســطيني ليــس نزيهــاً ويوجــد فيــه فســاد.

وعنــد إجــراء املقارنــة بــني الضفــة والقطــاع، تبــنّي  أن املــؤرشات بشــكل عــام يف قطــاع غــزة هــي أفضــل قليــالً مــن الضفــة الغربيــة، باســتثناء النظــرة 

التشــاؤمية ملســتقبل القضــاء فقــد كانــت أســوأ يف القطــاع، كمــا أن نظــرة الطلبــة يف القطــاع حــول شــفافية التعيينــات يف القضــاء كانــت أقــل إيجابيــة 

منهــا يف الضفــة الغربيــة.

وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، نجــد أن الوضــع ســاء يف مــؤرشات وتحســن قليــالً يف 

مــؤرشات أخــرى. فمثــالً ســاء االعتقــاد لــدى الطلبــة بشــكل عــام عــن القضــاة الفلســطينني/ات، حيــث زادت نســبة الذيــن يعتقــدون بفســاد القضــاة 

مقارنــًة مــع املرصــد الســابق، كمــا زادت نســبة الذيــن يعتقــدون أن آليــات التعيــني للقضــاة لــم تكــن شــفافة وتتفــى املحســوبيات فيهــا. 

وعنــد مقارنــة ثقــة طلبــة القانــون بأجهــزة العدالــة، فقــد حظــي القضــاء الرشعــي عــى أعــى مســتوى ثقــة بنســبة فاقــت 70%، يليــه القضــاء النظامــي 

املدنــي بنســبة 62%، ومــن ثــم نقابــة املحامــني/ات بنســبة 60%. باملقابــل كانــت أقــل مســتويات ثقــة مــن نصيــب جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة 

بنســبة 33%، يليهــا أيضــاً الرشطــة الفلســطينية بنســبة %40.

تبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة كليــة الحقــوق ليســوا عــى اطــالع بقاعــدة البيانــات القانونيــة والفقهيــة- املقتفــي، ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف 

قطــاع غــزة، ولكــن نســبة مــن هــم ليســوا عــى اطــالع بهــا يف قطــاع غــزة أكــرب مــن الضفــة الغربيــة. وتبــني أيضــا أن الذكــور أكثــر اطالعــاً عليهــا مــن 

اإلنــاث يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وتبني أن الغالبية العظمى يف الضفة الغربية تستخدم املقتفي بني الحني واآلخر، يف حني يف قطاع غزة الغالبية العظمى ال تستخدمه إطالقاً. 

وتبــني بخصــوص وصــف قاعــدة البيانــات املقتفــي أنهــا أساســية للعمــل وأنهــا ســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتحتــوي عــى مــا يكفــي مــن 

الترشيعــات. وبشــكل عــام طلبــة كليــة الحقــوق راضــون عــن املقتفــي.

كمــا اتضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة كليــة الحقــوق ليســوا عــى اطــالع بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج ميــزان« لــدى مجلــس القضــاء 

األعــى، ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة. وكانــت نســبة الذيــن ليســوا عــى اطــالع بــه يف قطــاع غــزة أكثــر منهــا يف الضفــة الغربيــة. وتبــني 

أيضــاً أن الذكــور أكثــر اطالعــاً عليــه مــن اإلنــاث يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ويــرى طلبــة القانــون املطلعــني/ات أن برنامــج امليــزان أدى إىل زيــادة وتــية العمــل، وأنــه ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وكذلــك ســاهم يف 

زيــادة شــفافية نظــام القضــاء.
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: استطالع رأي  المحامين/ات المزاولين/ات للمهنة في فلسطين
ً
خامسا

ــذ  ــايض وتنفي ــراءات التق ــهيل إج ــى تس ــل ع ــم، ويعم ــام املحاك ــوى أم ــراف الدع ــد أط ــه ألح ــن خــالل تمثيل ــاء م ــياً يف القض ــي دوراً رئيس ــب املحام يلع

األحــكام . إن وجــود ثقــة متبادلــة بــني  املحامــني/ات وباقــي أركان الجهــاز القضائــي مــن شــأنه أن يســاعد يف تســهيل اإلجــراءات أمــام القضــاء ويســاهم 

يف تحقيــق العدالــة وانتشــار األمــن. 

ــه  ــول، و 16% منهــم يرون ــه مقب ــه بأن ــة أن 73% مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمون تظهــر النتائــج يف الضفــة الغربي

ضعيفــاً، يف حــني أن مــن يرونــه ممتــازاً بلغــت نســبتهم 11% فقــط. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 75% مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات يــرون 

مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه بأنــه مقبــول، و 10% منهــم يرونــه ضعيفــاً، يف حــني أن مــن يرونــه ممتــازاً بلغــت نســبتهم 15% فقــط.

وبحســب رأي  املحامــني/ات يف الضفــة الغربيــة فإنهــم يــرون أن هــذا املســتوى يعــود إىل ضعــف كليــات الحقــوق، وكذلــك إىل ضعــف التدريــب املقــدم مــن 

نقابــة  املحامــني/ات   بالنســبة للضفــة الغربيــة، وأن ضعــف  املحامــني/ات   بشــكل عــام يعــود إىل ضعــف القضــاء. ويــرى املحامــون/ات أيضــاً أن نقابــة  

املحامــني/ات   ال تلعــب الــدور النقابــي املطلــوب منهــا لتطويــر املهنــة، كمــا أن  املحامــني/ات ال يســعون لتطويــر أنفســهم.

ــة  ــف مهن ــم وراء ضع ــبب األه ــاره الس ــهم باعتب ــر أنفس ــعون لتطوي ــني/ات ال يس ــول أن  املحام ــاع ح ــة والقط ــن الضف ــون/ات يف كل م ــق املحام ويتف

ــوق. ــات الحق ــف كلي ــا ضع ــاة، يليه املحام

تختلــف طريقــة النظــر لإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة مــن محــام إىل آخــر حســب خربتــه والتجربــة الشــخصية التــي مــّر بهــا، وأبرز هــذه االشــكاليات 

هــي الفســاد يف القضــاء وتدخــل األجهــزة األمنيــة يف الجهــاز القضائــي وضعــف مســتوى القضــاة للقيــام بمهامهــم وكذلــك عدم الثقــة باملحامــني/ات .

وحــول ترتيــب اإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة يف فلســطني تبــنّي  أن أهمهــا تدخــل األجهــزة األمنيــة يف الجهــاز القضائــي، يليهــا عــدم ثقــة النــاس 

باملحامــني/ات  لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان عــدم ثقــة النــاس باملحامــني/ات  وتدخــل األجهــزة األمنيــة أعــى قليــالً يف الضفــة الغربيــة 

عــن قطــاع غــزة، يف حــني الفســاد يف القضــاء وضعــف مســتوى القضــاة أعــى يف قطــاع غــزة منــه يف الضفــة الغربيــة.

ومــن جانــب آخــر تبــني أنــه ال يتــم التشــاور بشــكل مســتمر مــع النقابــة عنــد اقــرتاح وتعديــل الترشيعــات املتعلقــة بقطــاع العدالــة، بالرغــم مــن أن 

نقابــة  املحامــني/ات تلعــب دوراً مميــزاً يف الحيــاة السياســية الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وال تلعــب هــذا الــدور يف قطــاع غــزة. وتعمــل النقابــة عــى 

إصــدار األنظمــة واللوائــح التــي تنظــم مهنــة املحامــاة، وبحســب وجهــة نظــر  املحامــني/ات فــإن نقابــة  املحامــني/ات   مسيّســة. وتظهــر النتائــج أيضــاً 

أن عــى نقابــة  املحامــني/ات   تفعيــل املــواد املتعلقــة بســن التقاعــد للمحامــني/ات، وأن تحــدد عــدد الــوكاالت العامــة للــرشكات واملؤسســات لــكل محــام. 

وأن نقابــة  املحامــني/ات   غــي محتكــرة ملجموعــة معينــة مــن  املحامــني/ات يف الضفــة الغربيــة ومحتكــرة يف قطــاع غــزة، وأن الهيئــة العامــة للنقابــة 

ليســت ضعيفــة يف الضفــة الغربيــة وضعيفــة يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة أداء  نقابــة  املحامــني/ات الفلســطينيني والــدور املطلــوب منهــا مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات املزاولــني/ات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، تقاربــت النتائــج بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســتثناء أن الهيئــة العامــة للنقابــة كانــت أضعــف يف قطــاع غــزة وكذلــك درجــة احتــكار 

النقابــة ملجموعــة مــن  املحامــني/ات، وتلعــب النقابــة دوراً أكــرب يف الحيــاة السياســية يف الضفــة الغربيــة عنهــا يف قطــاع غــزة.

ــذه  ــم ه ــت أه ــد تلخص ــا، وق ــجلني/ات فيه ــني/ات املس ــاه  املحام ــني/ات   تج ــة  املحام ــا نقاب ــوم به ــرتض أن تق ــي يف ــات الت ــدد األدوار والواجب وتتع

الواجبــات مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات املزاولــني/ات يف أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني/ات   تدريــب وتطويــر  املحامــني/ات املزاولــني/ات ويجــب 

عــى النقابــة الدفــاع عــن مصالــح  املحامــني/ات، وكذلــك يجــب عــى النقابــة العمــل عــى  تطويــر وتعديــل الترشيعــات لتيســي العدالــة، كمــا يجــب عــى 

النقابــة تنظيــم العالقــة بــني  املحامــني/ات وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العــدل(، وتبــني رضورة مشــاركة النقابــة يف الحيــاة 

السياســية، ويجــب عــى النقابــة أن تقــدم الخدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ألعضــاء النقابــة، وكذلــك يجــب عــى النقابــة القيــام بتنشــيط 

البحــث القانونــي، وأن للنقابــة دور يف نــرش الثقافــة القانونيــة.

وحــول ترتيــب األدوار التــي يجــب أن تقــوم بهــا نقابــة  املحامــني/ات   الفلســطينية مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات املزاولــني/ات يف فلســطني، فقــد كان 

الــدور األهــم هــو الدفــاع عــن مصالــح النقابــة و املحامــني/ات  ومــن ثــم كل مــن تنظيــم العالقــة بــني  املحامــني/ات وأركان العدالــة، ونــرش الثقافــة 

القانونيــة وتدريــب وتطويــر  املحامــني/ات عــى التــوايل.

وحــول توجهــات  املحامــني/ات املزاولــني/ات نحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني/ات املتدربــني/ات فتبــني أن مــدة التدريــب ليســت طويلــة وأنــه ال يجــب 

توفــي تدريــب مســتمر لجميــع  املحامــني/ات كمتطلــب تجديــد رخصــة مزاولــة املهنــة ويجــب تخصيــص راتــب للمحامــي املتــدرب، وال يجــب االســتعاضة 

عــن التدريــب بالحصــول عــى دبلــوم املهنــة املتخصــص.

وحــول توجهــات  املحامــني/ات املزاولــني/ات نحــو الوضــع العــام للعدالــة يف فلســطني فتظهــر النتائــج أنــه يوجــد تشــاؤم  نحــو وضــع القضــاء مــن 

ناحيــة إمكانيــة التحســن املســتمر، كمــا وتخضــع األحكام الصادرة عن القضاء للتأثــيات والضغوط الخارجيــة، ويــرون أن مبانــي املحاكــم غــي الئقــة وغــي 
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مناســبة، وكذلــك تشــكل التبليغــات مشــكلة أساســية يف التقــايض، لكنهــم يف نفــس الوقــت ال يــرون أن القضاء الفلسطيني فاســد.

ــى أداء   ــز ع ــي ممي ــدور رقاب ــوم ب ــة ال تق ــة يف قطــاع العدال ــي العامل ــع املدن ــون/ات أن مؤسســات املجتم ــرى املحامــون/ات املزاول ــب آخــر، ي ــن جان م

ــة، يف حــني أن وضــع  ــا يف املحاكــم النظامي ــاك بــطء شــديد يف البــت يف القضاي ــة، وأن هن ــك بالضفــة الغربي الجهــاز القضائــي بقطــاع غــزة وتقــوم بذل

ــا. ــّت يف القضاي ــة برسعــة الب ــز املحاكــم الرشعي القضــاء الرشعــي يف تحســن مســتمر، وتتمي

ــه يف  ــة بــني الضفــة والقطــاع، نجــد أن التفــاؤل أكــرب يف الضفــة من ــد مقارنــة آراء  املحامــني/ات املزاولــني/ات حــول الوضــع العــام لقطــاع العدال وعن

القطــاع حــول اســتمرارية التحســن يف القضــاء، وأن درجــة فســاد القضــاء الفلســطيني أعــى بقليــل يف قطــاع غــزة، ومشــكلة التبيلغــات أكــرب يف قطــاع 

غــزة منهــا يف الضفــة الغربيــة، والــدور الــذي تلعبــه مؤسســات املجتمــع املدنــي بالقضــاء أكــرب يف الضفــة الغربيــة منــه يف القطــاع. باملقابــل فــإن املحاكــم 

الرشعيــة أرسع يف البــت يف القضايــا يف قطــاع غــزة منهــا يف الضفــة الغربيــة، وتخضــع األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء للتأثــيات الخارجيــة بشــكل أكــرب 

يف الضفــة الغربيــة عنهــا يف القطــاع.

وعنــد إجــراء مقارنــة ثقــة  املحامــني/ات املزاولــني/ات بــني أجهــزة العدالــة، نجــد أن أكثرهــا ثقــة هــي نقابــة  املحامــني/ات، يليهــا القضــاء الرشعــي، 

ومــن ثــم القضــاء النظامــي املدنــي. باملقابــل أقــل تلــك املؤسســات ثقــة هــي جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة يليهــا القضــاء العســكري.

عنــد ســؤال  املحامــني/ات املزاولــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ عنــد الكاتــب العــدل أم ال، أشــار 55% منهــم يف الضفــة الغربيــة بأنــه ال يوجــد اكتظــاظ، 

مقابــل 45% يــرون وجــود اكتظــاظ. يف املقابــل وافــق 53% مــن محامــي القطــاع بأنــه يوجــد هنــاك مشــكلة اكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل مقابــل %47 

ال يــرون ذلــك.

وقــد ُســِئل املحامــون/ات املزاولــون/ات عــن ترتيــب العوامــل التــي تــؤدي لهــذا االكتظــاظ مــن وجهــة نظرهــم، فــكان جوابهــم أن نقــص املوظفــني/ات 

لــدى كاتــب العــدل هــو الســبب، باإلضافــة إىل تعقيــد اإلجــراءات لــدى كاتــب العــدل، وعــدم كفــاءة املوظفــني/ات هنــاك.

عنــد ســؤال  املحامــني/ات املزاولــني/ات عــن رأيهــم يف ســي الدعــاوى يف املحاكــم الفلســطينية، فقــد أكــدت الغالبيــة الكــربى منهــم )90%( عــى وجــود 

بــطء يف ســي الدعــاوى، والجــزء اآلخــر منهــم ونســبته 10% يــرى عكــس ذلــك.

أمــا عــن العوامــل التــي تــؤدي لبــطء الســي يف الدعــاوى حســب رأي  املحامــني/ات املزاولــني/ات فهــي التأخــي يف التبليغــات وعــدم حضــور  املحامــني/ات 

وتغيــب القضــاة وكذلــك ضعــف القضــاة يف إدارة الدعــوى، وتعقيــد اإلجــراءات املدنيــة وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح وتعقيــد اإلجــراءات الجنائيــة.

وحــني تــم ســؤال أفــراد عينــة  املحامــني/ات املزاولــني/ات عــن وجهــات نظرهــم تجــاه مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي يعاني منهــا القضــاء الفلســطيني، 

فكانــت إجاباتهــم تتمحــور حــول تدخــل األجهــزة األمنيــة )األمــن الوقائــي، املخابــرات، ...( وعــدم وجــود إرادة سياســية لإلصــالح ومــن ثــم النقــص يف 

أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة، ووجــود تركــة عنــد املواطنــني/ات مــن عــدم تقبــل ســيادة القانــون نتيجــة االحتــالالت املتعاقبــة عــى فلســطني، وتكــدس 

امللفــات غــي املــدورة، يليــه كل مــن النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة وعــدم وجــود تأهيــل وتدريــب كاف للموظفــني/ات، ومــن ثــم عــدم وجــود 

مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة وغــزة وعــدم وجــود قضــاء موحــد بــني شــطري الوطــن. ومــن املالحــظ أنــه عنــد إجــراء املقارنــة يف تلــك املــؤرشات بــني 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ال يوجــد فروقــات كبــية يف هــذه املــؤرشات بــني شــقي الوطــن.

وحــول آليــات التعيــني يف القضــاء والنيابــة العامــة يــرى املحامــون/ات املزاولــون/ات وجــود محســوبية وضعــف الشــفافية بالنســبة للتعيــني يف القضــاء، 

ووجــود محســوبية وعــدم شــفافية بالنســبة للتعيــني يف النيابــة العامــة، وأن تعيــني القضــاة ال يتــم عــى أســاس العلــم والخــربة والنزاهــة، وكذلــك تبــني أن 

الواســطة واملحســوبية أســاس التعيــني والرتقيــة يف الجهــاز القضائــي.

وحــول قواعــد البيانــات القانونيــة والفقهيــة، تبــني أن الغالبيــة العظمــى يف الضفــة الغربيــة )90%( ويف قطــاع غــزة )53%( مــن  املحامــني/ات املزاولــني/

ات عــى اطــالع بقاعــدة بيانــات املقتفــي، حيــث يقــوم الغالبيــة باســتخدامها دائمــاً )50%(، يف حــني 41% منهــم يســتخدمونها بــني الحــني واآلخــر. أمــا 

عــن تفاصيــل تقييــم املقتفــي مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات املزاولــني/ات فتبــني أن الغالبيــة العظمــى تــرى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام 

ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام، 94% مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات 

راضــون عنهــا، يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

ــني/ات )%86(  ــني/ات املزاول ــة  املحام ــنّي  أن غالبي ــى، تب ــاء األع ــس القض ــدى مجل ــزان« ل ــج املي ــا »برنام ــام إدارة القضاي ــود نظ ــالع بوج ــول االط وح

يعرفــون بــه، مقابــل 14% منهــم فقــط ال يعرفــون بــه، بــل والغالبيــة العظمــى تســتخدمه يف متابعــة قضاياهــم بشــكل دائــم 78%. ومســتوى املعرفــة 

بــه يف الضفــة الغربيــة أعــى منهــا يف قطــاع غــزة.

وحــول تفاصيــل النظــام، تبــنّي  أن 80% منهــم يعتقــدون أن برنامــج امليــزان ســاهم يف زيــادة وتــية عمــل القضــاء، و 82% يــرون أنــه ســاهم يف زيــادة 

فاعليــة نظــام القضــاء، و71% يــرون أنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء، وحــول ســهولة اســتخدامه، تبــنّي  أن الغالبيــة الكــربى )96%( تــرى 

أنــه ســهل اإلســتخدام.
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: استطالع رأي المحامين/ات المتدربين/ات في الضفة الغربية
ً
سادسا

عنــد ســؤال  املحامــني/ات املتدربــني/ات عــن أســباب  التوجــه لدراســة القانــون، رتــب املحامــون/ات املتدربــون/ات األســباب  عــى النحــو التــايل: الرغبــة 

الشــخصية، رغبــة األهــل، معــدل الثانويــة العامــة، الوضــع االجتماعــي، الطمــوح يف تحســني الوضــع املــادي، ووجــود ضعــف يف مســتوى  املحامــني/ات 

بشــكل عــام.

وعــن رأيهــم باألســباب  التــي تقــف وراء ضعــف  املحامــني/ات بشــكل عــام، يــرى املحامــون/ات املتدربــون/ات أن األســباب  تعــود إىل  ضعــف التدريــب 

املقــدم مــن نقابــة  املحامــني/ات  ، وضعــف القضــاء، وعــدم قيــام نقابــة  املحامــني/ات   بالــدور النقابــي املطلــوب منهــا لتطويــر املهنــة، ووجــود عــدد 

كبــي مــن  املحامــني/ات، وعــدم ثقــة النــاس باملحامــني/ات ، باإلضافــة إىل أن  املحامــني/ات ال يســعون لتطويــر أنفســهم.

ال توجــد مهنــة خاليــة مــن املشــاكل والصعوبــات خاصــة أننــا نعيــش يف ظــروف سياســية واجتماعيــة غــي عاديــة. تختلــف طريقــة النظــر لإلشــكاليات 

التــي تواجــه مهنــة املحامــاة مــن محــام إىل آخــر حســب الخــربة والتجربــة الشــخصية التــي مــّر بهــا،  بالنســبة لإلشــكاليات التــي عــرب عنهــا املحامــون/

ــة  ــة يف الجهــاز القضائــي، وعــدم اهتمــام النقاب ــة يف: إنعــدام اســتقاللية القضــاء، وتدخــل األجهــزة األمني ــة حســب األهمي ات املتدربــون/ات فهــي مرتب

بتدريــب  املحامــني/ات والفســاد يف القضــاء.

لقــد تــم ســؤال  املحامــني/ات املتدربــني/ات عــن رأيهــم باملهــام التــي تقــوم بهــا نقابــة  املحامــني/ات حاليــاً ومــا هــي املهــام الواجــب أن تقــوم 

ــاً هــي إصــدار األنظمــة واللوائــح التــي تنظــم  بهــا. وكانــت أبــرز املهــام التــي اتفــق عليهــا املحامــون/ات والتــي تعمــل النقابــة عليهــا حالي

مهنــة املحامــاة، ومــن ثــم تطويــر أخالقيــات وســلوكيات املهنــة. وبحســب رأي  املحامــني/ات عــن األدوار الواجــب عــى النقابــة أن تعمــل عــى 

ضمــان القيــام بهــا فكانــت عــى النحــو التــايل: يــرى املحامــون/ات املتدربــون/ات أن أهــم األدوار املطلوبــة هــي الدفــاع عــن مصالــح النقابــة و  

املحامــني/ات  و تنظيــم العالقــة بــني  املحامــني/ات وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العــدل( ومــن ثــم تدريــب وتطويــر  

املحامــني/ات ومهنــة املحامــاة و تقديــم الخدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ألعضــاء النقابــة وكذلــك تنشــيط البحــث القانونــي ونــرش 

ــي  ــة ه ــا أهمي ــب وأقله ــا يف الرتتي ــة. وكان آخره ــاعدة القانوني ــات املس ــة لخدم ــات املهمش ــول الفئ ــاهمة يف وص ــياً املس ــة وأخ ــة القانوني الثقاف

املشــاركة يف الحيــاة السياســية.

يُعتــرب املحامــون/ات املتدربــون/ات أكثــر فئــة تحتــاج لتدريــب وتطويــر وصقــل شــخصيتهم القانونيــة، وفيمــا يــي توجهــات  املحامــني/ات املتدربــني/

ات نحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني/ات املتدربــني/ات التــي تتبناهــا النقابــة لتطويــر أعضائهــا. فكانــت أكثــر توجهــات  املحامــني/ات املتدربــني/ات 

نحــو الربامــج التدريبيــة كاآلتــي:

يواجه املحامون/ات املتدربون/ات صعوبًة يف العثور عى محاٍم مزاول للتدرب عنده.	 

يرى املحامون/ات املتدربون/ات أن التدريب مهم جداً ألنه هيأهم للرتافع أمام املحاكم بالنيابة عن أستاذهم.	 

 أن فرتة التدريب ملدة سنتني رضورية للتعرف عى املهنة وأصول ممارستها.	 

 يــرى املحامــون/ات املتدربــون/ات رضورة أن تعمــل النقابــة عــى إلــزام كل محــام مــزاول بتقديــم عــدد معــني مــن املحــارضات للمحامــني/ات 	 

املتدربــني/ات.

السماح للمحامني/ات املتدربني/ات بحضور النشاطات التدريبية التي تعقدها منظمات املجتمع املدني املختلفة.	 

ــم أن األحكام  ــن، رغ ــتمرارية التحس ــو اس ــاء نح ــع القض ــاه وض ــاؤالً باتج ــاك تف ــج أن هن ــر النتائ ــد، فتظه ــة يف البل ــع العدال ــم لوض ــول توجهاته وح

الصادرة عن القضاء تتعــرض للتأثــيات والضغوط الخارجيــة. إضافــة إىل ذلــك فقــد أظهــرت النتائــج أن القضاء الفلسطيني ليــس فاســداً مــن وجهــة نظــر  

املحامــني/ات املتدربــني/ات، وأن مؤسســات/ أجهــزة العدالــة الفلســطينية مســتقلة وفعالــة، وكذلــك القضــاة الفلســطينيون مســتقلون، وأعضــاء النيابــة 

العامــة الفلســطينيون مســتقلون أيضــاً. ومــن جانــب آخــر، يــرى املحامــون/ات املتدربــون/ات أن النيابــة العامــة الفلســطينية يوجــد فيهــا فســاد، ويــرون 

أن الرشطــة املدنيــة الفلســطينية ليســت فاســدة إال أنهــا تتأثــر بالضغــوط السياســية، ويــرون أن مؤسســات/ أجهــزة العدالــة الفلســطينية حساســة للنــوع 

االجتماعــي وحساســة لقضايــا األطفــال.

 وعــن رأي  املحامــني/ات املتدربــني/ات بالقضــاء والنيابــة، فإنهــم يــرون أن موظفــي/ات مؤسســات قطــاع العدالــة يلتزمــون بســاعات الــدوام الرســمية، 

إال أنهــم يــرون أن عــدد القضــاة يف املحاكــم الفلســطينية غــي مالئــم بشــكل عــام لحاجــات املحاكــم، بعكــس عــدد أعضــاء النيابــة يف املحاكــم الفلســطينية 

الــذي يرونــه مالئمــاً بشــكل عــام لحاجــات املحاكــم، كمــا أنهــم يعتقــدون أن مبانــي املحاكــم الئقــة ومناســبة.

وحــول مقــدار الثقــة تبــني أن  املحامــني/ات املتدربــني/ات متمســكون بدولــة القانــون حيــث أنهــم يثقــون بمؤسســات وأجهــزة العدالــة املختلفــة، وال يثــق 
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املحامــون/ات املتدربــون/ات بجهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة ) القضــاء العشــائري( عــى الرغــم مــن أن  املحامــني/ات املتدربــني/ات يعتقــدون أن 

جهــات العدالــة غــي الرســمية لهــا دور رئيــي وفاعــل يف قطــاع العدالــة.

وحــول املقارنــة النســبية ملعــدالت الثقــة بــني أجهــزة ومؤسســات العدالــة، نجــد أن أكثرهــا ثقــًة لــدى  املحامــني/ات املتدربــني/ات هــي نقابــة  املحامــني/

ــة غــي الرســمية  ــل أقلهــا ثقــة هــي جهــات العدال ــس القضــاء األعــى. باملقاب ــم القضــاء الرشعــي، يليهــا كل مــن القضــاء النظامــي فمجل ات   ومــن ث

الفاعلــة والقضــاء العســكري.

ومــن جانــب آخــر، فقــد أشــار 51% مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات أن هنــاك اكتظاظــاً لــدى الكاتــب العــدل، مقابــل 49% غــي موافقــني عــى ذلــك، 

بمعنــى أنــه ال يمكــن القــول بــأن هنــاك إجمــاع أو جــزم بــني  املحامــني/ات املتدربــني/ات حــول وجــود مشــكلة اكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل. أمــا الذيــن 

وافقــوا بــأن هنــاك مشــكلة اكتظــاظ، فتــم ســؤالهم عــن األســباب  التــي تقــف وراءهــا، وكانــت األســباب  حســب رأيهــم مرتبــًة كاآلتــي: نقــص املوظفــني/

ــاءة  ــدم كف ــم ع ــن ث ــبة 50%، وم ــدل بنس ــب الع ــدى كات ــراءات ل ــد اإلج ــا تعقي ــبة 93%، تليه ــة األوىل بنس ــل  املرتب ــد احت ــدل، وق ــب الع ــدى الكات ات ل

املوظفــني/ات لــدى الكاتــب العــدل بنســبة %23.

وأكــد غالبيــة  املحامــني/ات املتدربــني/ات )85%( عــى وجــود بــطء يف ســي الدعــاوى يف املحاكــم الفلســطينية. وعــن العوامــل التــي تــؤدي لبــطء الســي 

يف الدعــاوى فقــد تــم حرصهــا يف األســباب  التاليــة حســب األهميــة، فــكان التأخــي يف التبليغــات أهــم هــذه األســباب  بنســبة 92%، ثــم تعقيــد اإلجــراءات 

املدنيــة والجنائيــة بنســبة 74%، ثــم عــدم حضــور  املحامــني/ات )66%(، يليهــا ضعــف القضــاة يف إدارة الدعــوى )41%(، ثــم تغيــب القضــاة )%30(. 

وقــد تبــني أن أهــم العقبــات التــي تواجــه القضــاء مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات املتدربــني/ات هــو تكــدس امللفــات غــي املــدورة، ومــن ثــم عــدم وجــود 

مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يليهمــا عــدم وجــود قضــاء موحــد بــني الضفــة والقطــاع، وعــدم املواءمــة مــع القانــون الــدويل، وكذلك 

نقــص أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة واالحتــالل اإلرسائيــي، وتدخــل األجهــزة األمنيــة )األمــن الوقائــي ، املخابــرات ...الخ(.

ــون  ــة أدى إىل تك ــة العام ــاء والنياب ــع القض ــني/ات م ــني/ات املتدرب ــل  املحام ــكاك وتواص ــون/ات أن احت ــون/ات املتدرب ــرى املحام ــر، ي ــب آخ ــن جان م

صــورة ســلبية لديهــم عــن التعيــني يف القضــاء والنيابــة العامــة، إذ يعتقــدون بــأن التعيــني يف القضــاء يقــوم عــى املحســوبية وعــدم الشــفافية، حيــث يعتقد 

نصــف  املحامــني/ات املتدربــني/ات ونســبتهم 50% أن التعيــني يف القضــاء ال يتســم أبــداً بالشــفافية وإجراءاتــه غــي واضحــة وأقــرب إىل املحســوبية، بينمــا 

يعتقــد 31% منهــم عكــس ذلــك، وكذلــك التعيــني يف النيابــة العامــة يقــوم عــى املحســوبية وعــدم الشــفافية، حيــث يعتقــد أكثــر مــن نصــف  املحامــني/ات 

املتدربــني/ات ونســبتهم 58% أن التعيــني يف النيابــة العامــة ال يتســم أبــدا بالشــفافية وإجراءاتــه غــي واضحــة وأقــرب إىل املحســوبية، مقابــل 26% منهــم 

يعتقــدون عكــس ذلــك. ويتفــق مــع هــذا االعتقــاد بوجــود املحســوبية وغيــاب الشــفافية يف التعيينــات أن نصــف  املحامــني/ات    املتدربــني/ات)%51( 

ــة. كمــا يــرى نصــف  املحامــني/ات املتدربــني/ات بــأن عــدم  يعتقــدون أن تعيــني القضــاة وأعضــاء النيابــة ال يســتند إىل الخــربة والشــهادات األكاديمي

الوضــوح يف التعيينــات هــو مــؤرش خطــي ويجــب الوقــوف عنــده.

: استطالع رأي أعضاء النيابة العامة في فلسطين
ً
سابعا

يلعــب أعضــاء النيابــة العامــة دوراً رئيســاً يف منظومــة العدالــة، لذلــك فــإن بنــاء ثقــة متبادلــة بــني أعضــاء النيابــة العامــة وباقــي أركان منظومــة العدالــة 

مــن شــأنه أن يســاعد يف تســهيل اإلجــراءات أمــام القضــاء ويســاهم يف تحقيــق العدالــة وانتشــار األمــن.

تظهــر النتائــج يف الضفــة الغربيــة أن 60% مــن أعضــاء النيابــة العامــة يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه أنــه ممتــاز، و40% منهــم يرونــه أنــه مقبــول، 

يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 49% مــن أعضــاء النيابــة العامــة املزاولــني يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه أنــه 

ممتــاز، و49% منهــم يرونــه أنــه مقبــول، يف حــني مــن يرونــه ضعيفــاً بلغــت نســبتهم فقــط %2.

ويــرى أعضــاء النيابــة أن اإلشــكاليات التــي تواجــه عملهــم يف قطــاع غــزة أكثــر منهــا يف الضفــة الغربيــة. ويختلــف ترتيــب تلــك اإلشــكاليات بــني الضفــة 

الغربيــة والقطــاع. فقــد كانــت أبــرز هــذه اإلشــكاليات يف الضفــة الغربيــة هــي عــدم كفايــة أعضــاء النيابــة العامــة، يليهــا تدخــل األجهــزة األمنيــة يف عمــل 

النيابــة العامــة. أمــا يف قطــاع غــزة فــكان الفتــاً أن أبــرز اإلشــكاليات التــي تواجــه أعضــاء النيابــة العامــة هــي تدخــل األجهــزة األمنيــة يف عملهــم، يليهــا 

انعــدام اســتقاللية النيابــة العامــة وعــدم كفــاءة أعضائهــا.

وعكــس أعضــاء النيابــة العامــة ثقتهــم يف كل مــن مجلــس القضــاء األعــى والقضــاء النظامــي )املدنــي(، وهنــاك ثقــة يف القضــاء العســكري يف 

ــاك ثقــة يف القضــاء الرشعــي والنيابــة العامــة والرشطــة  ــة )لكــن ال يوجــد ثقــة بهــا بــني أعضــاء النيابــة يف قطــاع غــزة(، وهن الضفــة الغربي

املدنيــة الفلســطينية، وهنــاك ثقــة يف موظفــي املحكمــة، وكذلــك باملحامــني/ات ، وتبــني النتائــج أن هنــاك ثقــة بمؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة 

ــة   ــمية الفاعل ــي الرس ــة غ ــات العدال ــون بجه ــة ال يثق ــة العام ــاء النياب ــني أن أعض ــان، يف ح ــوق اإلنس ــون وحق ــيادة القان ــة وس ــال العدال يف مج

)القضــاء العشــائري(.
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وحــول مقارنــة مســتويات الثقــة مــن حيــث األهميــة النســبية ومــن حيــث مقارنــة مســتويات الثقــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــنّي  أن ثقــة 

أعضــاء النيابــة العامــة هــي األعــى بمؤسســتهم وهــي النيابــة العامــة نفســها ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، وكانــت أعــى يف القطــاع منهــا 

ــل أقلهــا ثقــة كانــت يف كل مــن القضــاء  ــة  املحامــني/ات  . باملقاب ــس القضــاء األعــى ونقاب ــم مجل يف الضفــة، يليهــا القضــاء النظامــي املدنــي ومــن ث

العســكري وجهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة )القضــاء العشــائري(.

ــه يوجــد  ــة )96%( بأن ــة أشــارت الغالبي ــذ أم ال، بالنســبة للضفــة الغربي ــر التنفي ــد دوائ ــة العامــة عــن وجــود اكتظــاظ عن ــد ســؤال أعضــاء النياب وعن

ــة الذيــن يتفقــون بوجــود هــذه املشــكلة. وعــن مشــكلة  ــي بلغــت 86% مــن أعضــاء النياب اكتظــاظ. وكانــت هــذه النســبة أعــى منهــا يف القطــاع والت

ــباب   ــع أس ــاع. وترج ــل 59% يف القط ــكلة مقاب ــذه املش ــود ه ــة بوج ــة الغربي ــة يف الضف ــاء النياب ــن أعض ــد 80% م ــدل، أك ــب الع ــدى كات ــاظ ل االكتظ

االكتظــاظ حســب وجهــة نظرهــم إىل نقــص املوظفــني/ات لــدى كاتــب العــدل، تعقيــد اإلجــراءات لــدى كاتــب العــدل، وعــدم كفــاءة املوظفــني/ات لــدى  

كاتــب العــدل. 

أمــا عــن مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ، فأشــار 92% مــن أعضــاء النيابــة يف الضفــة بوجودهــا، مقابــل 82% مــن أعضــاء النيابــة يف القطــاع. 

أمــا جوابهــم عــن األســباب  وراء هــذا االكتظــاظ فــكان أهمهــا نقــص املوظفــني/ات، ثــم صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح للمتقاضــني/ات، ثــم 

صعوبــة التبليــغ يف بعــض املناطــق بســبب اإلحتــالل. 

وفيمــا يتعلــق بمشــكلة البــطء يف ســي الدعــوى، فقــد أكــد وجودهــا 86% مــن أعضــاء النيابــة يف الضفــة و88% مــن أعضــاء النيابــة يف القطــاع. ويف ردهــم 

عــن األســباب  وراء بــطء الســي يف الدعــوى فكانــت يف الضفــة الغربيــة عــى الرتتيــب هــي: التأخــي يف التبليغــات، ثــم تعقيــد اإلجــراءات، وعــدم حضــور  

املحامــني/ات. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد كان أبرزهــا هــي التأخــي يف التبليغــات ومــن ثــم عــدم حضــور  املحامــني/ات، ثــم تعقيــد اإلجــراءات. 

وتــّم ســؤال أفــراد عينــة أعضــاء النيابــة العامــة عــن وجهــات نظرهــم تجــاه مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء الفلســطيني، حيــث 

كانــت أهــم اإلشــكاليات هــي النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة، ومــن ثــم تكــدس امللفــات غــي املــدورة ومــن ثــم عــدم وجــود قضــاء موحــد وعــدم 

املواءمــة القانونيــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

وحــول آليــات التعيــني يف القضــاء والنيابــة العامــة فــيى أعضــاء النيابــة العامــة أنهــا تتســم يف كل مــن القضــاء والنيابــة العامــة بالشــفافية وأنهــا تتــم 

عــى أســاس العلــم والخــربة والنزاهــة، وليــس للواســطة واملحســوبية دوٌر فيهــا.

وحــول قواعــد البيانــات القانونيــة والفقهيــة، تبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء النيابــة يف الضفــة الغربيــة )90%( ويف قطــاع غــزة )76%( عــى 

ــة و45% يف قطــاع غــزة يســتخدمونها. ــة الغربي ــة يف الضف ــا أن 52% مــن أعضــاء النياب ــات املقتفــي. كم اطــالع بقاعــدة بيان

تــرى الغالبيــة العظمــى أن قاعــدة بيانــات املقتفــي أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتوي 

عــى مــا يكفــي مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 91% يف الضفــة الغربيــة و81% يف قطــاع غــزة مــن أعضــاء النيابــة العامــة املزاولــون/ات راضــون عنهــا. 

يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

وحــول املعرفــة بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج امليــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى ومــدى اســتخدامه، تبــنّي  أن مســتوى املعرفــة بــه يف الضفــة 

الغربيــة أعــى منهــا يف قطــاع غــزة. فالغالبيــة مــن أعضــاء النيابــة العامــة يف الضفــة )86%( يعرفــون بــه، يف حــني 65% مــن أعضــاء النيابــة يف القطــاع 

ال يعرفــون بــه. كمــا أن الغالبيــة العظمــى )90% مــن أعضــاء النيابــة الذيــن يعرفــون بوجــود برنامــج امليــزان يف الضفــة الغربيــة(  تســتخدمها يف متابعــة 

قضاياهــا بشــكل دائــم. 

وحــول دور برنامــج امليــزان يف تســهيل عمــل القضــاء، تبــنّي  أن 91% مــن أعضــاء النيابــة يف الضفــة الغربيــة و100% يف القطــاع2 يعتقــدون أنــه ســاهم 

يف زيــادة وتــية عمــل القضــاء، و95% يف الضفــة الغربيــة و 100% يف القطــاع يعتفــدون أنــه ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وأخــياً 92% يف 

الضفــة الغربيــة و75% يف القطــاع يــرون أنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء، وحــول ســهولة اســتخدامه، تبــنّي  أن الغالبيــة الكــربى 91% يف 

الضفــة الغربيــة و100% يف القطــاع تــرى أنــه ســهل االســتخدام.

: استطالع رأي القضاة الشرعيين/ات في فلسطين
ً
ثامنا

يلعــب القضــاة الرشعيــون/ات دوراً رئيســاً يف منظومــة العدالــة. لذلــك فــإن بنــاء ثقــة متبادلــة بــني القضــاة الرشعيــني/ات وباقــي أركان منظومــة العدالــة 

مــن شــأنه أن يســاعد يف تحقيــق العدالــة وانتشــار األمــن.

وتظهــر النتائــج يف الضفــة الغربيــة أن الغالبيــة )64%( مــن القضــاة الرشعيــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه أنــه مقبــول، و 36% منهــم يرونــه 

أنــه ممتــاز، يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن الغالبيــة أيضــاً 62% مــن القضــاة الرشعيــني/ات تــرى مســتوى زمالئهــا 

2    تجدر اإلشارة إىل أن هذه النسب هي محصورة فقط ألعضاء النيابة الذي هم عى معرفة بربنامج ميزان، وليس لجميع أعضاء النيابة املبحوثني.
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وتقيّمــه بأنــه مقبــول، و37% منهــم يرونــه بأنــه ممتــاز، يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً. ويتفــق القضــاة الرشعيــون/ات يف الضفــة الغربيــة والقطــاع عــى 

أن مســتويات القضــاة الرشعيــني/ات بحاجــة إىل تعزيــز.

إن اإلشــكاليات التــي تواجــه القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة متشــابهة، حيــث كان أبــرز هــذه اإلشــكاليات وأهمهــا هــو عــدم كفايــة 

عددهــم، حيــث وافــق عــى ذلــك 77% يف الضفــة الغربيــة وجميــع القضــاة الرشعيــني/ات يف قطــاع غــزة. أمــا باقــي اإلشــكاليات األخــرى فقــد كانــت 

إشــكاليات هامشــية مــن وجهــة نظرهــم.

ــة والقطــاع يف كل مــن مجلــس القضــاء األعــى، القضــاء الرشعــي، ديــوان  ــاك ثقــة لــدى القضــاة الرشعيــني/ات يف كل مــن الضفــة الغربي وتبــني أن هن

قــايض القضــاة، ويف النيابــة العامــة. بينمــا كانــت الثقــة واضحــة لــدى القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة وضعيفــة يف القطــاع يف كل مــن القضــاء 

النظامــي )املدنــي(، القضــاء العســكري، الرشطــة املدنيــة الفلســطينية، النيابــة، موظفــي املحكمــة، و  املحامــني/ات .

وتبــني أيضــاً أن هنــاك ثقــة بمؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان. يف حــني ال يوجــد ثقــة بجهــات 

العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة )القضــاء العشــائري( يف الضفــة الغربيــة وتــردد يف اإلجابــة  يف قطــاع غــزة. وهنــاك ثقــة يف املحكمــة الدســتورية العليــا يف 

الضفــة الغربيــة وتــردد يف اإلجابــة  يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مســتويات الثقــة مــن حيــث األهميــة النســبية ومــن حيــث مقارنــة مســتويات الثقــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــنّي  أن ثقــة 

القضــاة الرشعيــني/ات هــي األعــى بمؤسســتهم وهــي القضــاء الرشعــي ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، وكانــت يف الضفــة أعــى قليــالً مــن 

القطــاع، تليهــا الثقــة يف موظفــي املحكمــة ومــن ثــم ديــوان قــايض القضــاة والنيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة. باملقابــل أقلهــا ثقــة كانــت يف الضفــة 

الغربيــة هــي جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة )القضــاء العشــائري(، ثــم املحكمــة الدســتورية العليــا. أمــا يف قطــاع غــزة أقلهــا ثقــة كانــت القضــاء 

العســكري ثــم املحكمــة الدســتورية العليــا.

وحــول العبــارات املتعلقــة بوصــف املحاكــم الرشعيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات، فتظهــر النتائــج أن عــدد موظفــي املحاكــم 

غــي كاف، إال أن مؤهالتهــم جيــدة، وهنــاك مســاواة يف التعامــل مــع األفــراد أمــام القانــون، وأن املحاكــم مســتقلة عــن التأثــيات الخارجيــة. وتظهــر النتائــج 

أيضــاً أن كتبــة املحاكــم عددهــم غــُي كاٍف، وأن النظافــة والنظــام جيــدان يف املحاكــم، وأن األوقــات منظمــة لجلســات املحاكــم، وأن هنــاك شــعور باألمــان 

داخــل جلســات املحاكــم، وأن اختصاصــات القضــاة مناســبة، وأن خدمــة املعلومــات يف املحاكــم جيــدة. ولكــن املحاكــم غــي مهيئــة لتلبيــة احتياجــات ذوي 

االعاقــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

عنــد ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ عنــد دوائــر التنفيــذ الرشعيــة، بالنســبة للضفــة الغربيــة أشــار 70% منهــم بأنــه  يوجــد اكتظــاظ 

مقابــل 30% منهــم ال يــرون ذلــك. يف حــني مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التنفيــذ الرشعيــة  كانــت أكــرب يف قطــاع غــزة، فبلغــت نســبة الذيــن يــرون 

وجــود هــذه املشــكلة %87.

أمــا عــن مشــكلة االكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل، فــإن القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة يميلــون إىل القــول بأنــه ال توجــد مثــل هــذه املشــكلة 

بنســبة 53% مقابــل 47% يعتقــدون بوجودهــا. أمــا يف القطــاع فــكان القضــاة أقــرب إىل القــول بعــدم وجــود هــذه املشــكلة بنســبة 62% مقابــل %38 

يــرون وجودهــا. وعــن األســباب  التــي تقــف وراء هــذا االكتظــاظ فــيى القضــاة الــذي يتفقــون عــى وجــود هــذه املشــكلة أن األســباب  تتمثــل يف نقــص 

املوظفــني/ات، ثــم صعوبــة تنفيــذ القــرارات يف بعــض املناطــق يف الضفــة بســبب اإلحتــالل، ثــم عــدم كفــاءة املوظفــني/ات، يليهــا تعقيــد اإلجــراءات لــدى 

كاتــب العــدل.

أمــا عــن مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ يف املحاكــم الرشعيــة، فكانــت غالبيــة القضــاة يف الضفــة )66%( تــرى بأنــه  يوجــد اكتظــاظ مقابــل %34 

منهــم يــرون عكــس ذلــك. أمــا يف القطــاع فكانــت نســبة القضــاة الذيــن يقــرون بوجودهــا أكــرب لتبلــغ 81% مقابــل 19% يــرون عكــس ذلــك. أمــا عــن 

األســباب  التــي تقــف وراء االكتظــاظ، فــيى القضــاة أن األســباب  تتمثــل يف نقــص املوظفــني/ات وصعوبــة التبليــغ يف بعــض املناطــق يف الضفــة بســبب 

اإلحتــالل، يليهــا عــدم كفــاءة املوظفــني/ات.

ومن امللفت أن القضاة الرشعيني/ات يف كل من الضفة والقطاع رأوا أنه ال توجد مشكلة حقيقية تتمثل بالبطء يف سي الدعاوى. 

وأشــارت النتائــج إىل أن 15% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل يف القضــاء الرشعــي، فيمــا بلغــت نســبة 

مــن قالــو أنهــا ال تتدخــل 79%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن اعتــربوا أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل 81%، فيمــا بلغــت نســبة مــن قالــو أنهــا 

ال تتدخــل 12%. و بلغــت نســبة القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة ممــن وافقــوا عــى عــدم وجــود إرادة سياســية لإلصــالح 15%، فيمــا بلغــت 

نســبة مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك 81%. أمــا يف قطــاع غــزة، فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 34%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك 37%. وبخصــوص 

النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة، فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة 81% مقابــل %19 

ال يــرون ذلــك. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 100%. وكذلــك بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى وجــود تركــة عنــد املواطنــني/ات مــن عــدم 

تقبــل ســيادة القانــون نتيجــة االحتــالالت املتعاقبــة عــى فلســطني مــن القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة 43%، فيمــا بلغــت نســبة مــن ال يوافقــوا 

عــى ذلــك منهــم 51%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 31%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك 44%. كمــا بلغــت نســبة مــن وافقــوا 
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عــى تكــدس امللفــات غــي املــدورة )االختنــاق القضائــي( يف الضفــة الغربيــة 83%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك 15%. أمــا يف قطــاع 

غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 62%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %37.

أمــا يف مــا يتعلــق بــرأي القضــاة الرشعيــني/ات حــول آليــات التعيــني، فإنهــم يــرون أنهــا تتســم يف القضــاء الرشعــي ويف النيابــة الرشعية حاليــاً بالشــفافية، 

وتتــم عــى أســاس العلــم والخــربة والشــهادات األكاديميــة، وال وجــود للواســطة واملحســوبية فيها.

ــة والقطــاع  ــة العظمــى مــن القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربي ــة )املقتفــي(، فتبــني أن الغالبي ــة والقانوني ــق بقاعــدة البيانــات الفقهي وفيمــا يتعل

يقومــون باســتخدامها بــني الحــني واآلخــر. وتــرى الغالبيــة العظمــى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام. كمــا وتعتقــد 

الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 89% يف الضفــة الغربيــة و50% يف قطــاع غــزة مــن القضــاة الرشعيــني/

ات راضــون عنهــا. يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

: استطالع رأي متلقي/ات خدمات وزارة العدل
ً
تاسعا

تــّم اســتطالع آراء متلقــي/ات خدمــات وزارة العــدل يف الضفــة الغربيــة بخصــوص الخدمــات املختلفــة التــي تقدمهــا وزارة العــدل وتقييمهــا مــن وجهــة 

نظرهــم. وتظهــر النتائــج أن البنيــة التحتيــة لــوزارة العــدل الفلســطينية )غــرف، التجهيــزات،....( مقبولــة، وأن عــدد موظفــي الــوزارة كاٍف، وأن مؤهــالت 

موظفــي الــوزارة جيــدة، وكذلــك أظهــرت النتائــج أن وزارة العــدل تســاوي يف التعامــل مــع األفــراد » الجمهــور«  أمــام القانــون. وتظهــر النتائــج أيضــاً 

أن الــوزارة  مســتقلة عــن تأثــي التأثــيات الخارجيــة ) حزبيــة، شــخصية، أمنيــة، ....(، كمــا وتبــني أن النظافــة والنظــام يف الــوزارة جيــدان، وأن اإلشــارات 

التــي ترشــد الــزوار داخــل الــوزارة واضحــة، وكذلــك خدمــة املعلومــات يف الــوزارة جيــدة، وتبــني أن الوصــول إىل وزارة العــدل ســهل، وتبــني أن وزارة 

ــف خدماتهــا  لتلبيــة احتياجــات ذوي اإلعاقــة، وأنهــا تســتجيب الحتياجــات النســاء، وكذلــك تســتجيب الــوزارة الحتياجــات األطفــال )ســواء  العــدل تكيّ

كانــوا ا مّدعــى عليهــم أو ضحايــا أو شــهود(.

وحــول مقارنــة األهميــة النســبية لتقييــم خدمــات وزراة العــدل مــن وجهــة نظــر متلقــي/ات الخدمــة تبــنّي  أن أعــى تقييــم كان للنظافــة والنظــام، يليــه 

كل مــن خدمــة املعلومــات والبنيــة التحتيــة، باملقابــل كان أقلهــا تقييمــاً لــكل مــن تكييــف الــوزارة لتلبيــة احتياجــات ذوي اإلعاقــة، ثــم اســتقالل الــوزارة 

عــن التأثــيات الخارجيــة، ثــم اســتجابة الــوزراة الحتياجــات األطفــال.

وحــول تقييــم زيــارة املوقــع االلكرتونــي لــوزارة العــدل فتظهــر النتائــج أن الغالبيــة العظمــى لــم تقــم بزيارتــه حيــث بلغــت نســبة مــن قــام بزيارتــه 

للذكــور 21% ولإلنــاث 18% فقــط.

ــدم  ــهادات ع ــديل )ش ــجل الع ــة الس ــا خدم ــج بأنه ــرت النتائ ــدل، أظه ــات وزراة الع ــن خدم ــتفيدون/ات م ــا املس ــي تلقاه ــة الت ــة الخدم ــول طبيع وح

محكوميــة( لــكل مــن الذكــور 59% واإلنــاث 72%، تليهــا التصديقــات بنســبة 31% للذكــور و22% لإلنــاث. أمــا باقــي الخدمــات فنســبة مــن اســتفادوا 

منهــا قليلــة.

وحــول اآلليــة التــي عرفــوا مــن خاللهــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة، فقــد أظهــرت النتائــج أن نســبة 37% مــن الذكــور و47% مــن اإلنــاث 

علمــوا بهــا مــن خــالل الجهــات الرســمية ، تليهــا املعرفــة مــن خــالل األصدقــاء واألقــارب بنســبة 32% للذكــور و28% لإلنــاث.

وتظهر النتائج أن نسبة 41% من الذكور ونسبة 38% من اإلناث راضون عن خدمة التصديقات التي تقدمها وزارة العدل.

وتظهــر النتائــج أن نســبة 21%مــن الذكــور و13%مــن اإلنــاث غــي راضــني عــن خدمــة اعتمــاد الجمعيــات التــي تقدمهــا وزارة العــدل، وتظهــر النتائــج 

أن نســبة 15% مــن الذكــور و12%مــن اإلنــاث  راضــون عــن خدمــة التفتيــش التــي تقدمهــا وزارة العــدل. إضافــة إىل ذلــك، تظهــر النتائــج أن مــا نســبته 

17%  مــن الذكــور و14% مــن اإلنــاث راضــون عــن خدمــة مكتــب الشــكاوى التــي تقدمهــا وزارة العــدل. وكذلــك تظهــر النتائــج أن 26% مــن الذكــور 

و19% مــن اإلنــاث راضــون عــن خدمــة اعتمــاد محكمــني/ات التــي تقدمهــا وزارة العــدل. وتبــنّي النتائــج أن الغالبيــة مــن الذكــور 75% ومــن اإلنــاث 

77% راضــون عــن خدمــة الســجل العــديل )شــهادات عــدم املحكوميــة(. وأخــياً تظهــر النتائــج أن مــا نســبته 15% مــن الذكــور و13%  مــن اإلنــاث 

راضــون عــن خدمــة اعتمــاد مرتجمــني/ات التــي تقدمهــا وزارة العــدل.
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المنهجية والجودة
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلدارة العامة للمعايري واملنهجيات والجودة

دائرة العينات و أطر املعاينة

منهجية تصميم عينة مسح واقع العدالة في فلسطين
)المسح األسري(

مجتمع الهدف:
يتكــون مجتمــع الهــدف ملســح ســيادة القانــون والوصــول إىل العدالــة يف فلســطني مــن جميــع األفــراد الفلســطينيني املقيمــني بصفــة اعتياديــة مــع أرسهــم 

يف فلســطني مــن الفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر. 

 

إطار المعاينة :
يتكــون إطــار املعاينــة مــن قائمــة مناطــق عــد مــن تعــداد الســكان واملســاكن واملنشــآت  2017 وهــي مناطــق جغرافيــة متقاربــة الحجــم يف معظمهــا 

ــة  ــدات معاين ــق كوح ــذه املناط ــتخدام ه ــم اس ــد ت ــداد، وق ــتخدمة يف التع ــد املس ــق الع ــن مناط ــارة ع ــي عب ــا 150 أرسة(، وه ــدد األرس فيه ــط ع )متوس

ــة. ــار العين ــة اختي ــة األوىل مــن عملي ــة)PSUs( يف املرحل أولي

حجم العينة :
تم تقدير حجم عينة املسح لتكون 13000 أرسة. 

نوع العينة:
 العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثالثة مراحل:

املرحلة األوىل: اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة بلغ عددها  500 منطقة عد.

املرحلة الثانية: اختيار )26( أرسة من كل منطقة عد تم اختيارها يف املرحلة األوىل بطريقة عشوائية منتظمة. ) كشوف بأسماء أرباب األرس(.

املرحلــة الثالثــة: اختيــار فــرد ذكــر أو أنثــى مــن كل أرسة تــم اختيارهــا يف املرحلــة الثانيــة  مــن األفــراد 18 ســنة فأكثــر باســتخدام جــدول كيــش مــن 

األرس التــي لديهــا أكثــر مــن فــرد مــن الفئــة املطلوبــة لضمــان العشــوائية يف عمليــة االختيــار.

يف القدس )j1( يتم اختيار عينة مساحية مكونة من 26 ارسة من كل منطقة عد تم اختيارها يف املرحلة األوىل.

طبقات العينة:
تم تقسيم املجتمع إىل طبقات كما يي:

املحافظة )16 محافظة يف الضفة الغربية وقطاع غزة  باإلضافة للجزء من محافظة القدس واملسمى j1 كطبقة منفصلة(.. 1

نوع التجمع )حرض، ريف، مخيم(.. 2

توزيع العينة:
ــع  ــل مجتم ــل تمثي ــن أج ــك م ــات وذل ــم الطبق ــع حج ــب م ــع  املتناس ــات والتوزي ــى الطبق ــاوي ع ــع املتس ــط التوزي ــة متوس ــة بطريق ــع العين ــم توزي ت

ــل. ــة أفض ــة بطريق الدراس
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مستوى النشر:
فلسطني.. 1

املنطقة )الضفة الغربية,قطاع غزة(.. 2

املحافظة )16 محافظة يف فلسطني(.. 3

آلية العمل في الميدان:
االستدالل عى بداية منطقة العد.. 1

السي يمينا ومع عقارب الساعة داخل منطقة العد.. 2

اســتخدام جــدول كيــش مــن اجــل اختيــار فــرد مــن األفــراد 18 ســنة فأكثــر بطريقــة عشــوائية مــن األرس التــي لديهــا أكثــر مــن فــرد مــن هــذه . 3

الفئــة ويتــم اختيــار فــرد ذكــر مــن األرسة التــي رقمهــا فــردي يف منطقــة العــد واختيــار فــرد أنثــى مــن األرس التــي رقمهــا زوجــي يف منطقــة العــد 

لضمــان تمثيــل الذكــور واإلنــاث بنســبة 50% لــكل منهــم.

آلية اختيار الفرد من األسرة: 
يتــم اختيــار الفــرد مــن الفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر مــن األرسة املختــارة التــي لديهــا أكثــر مــن فــرد مــن هــذة الفئــة إمــا ذكــر أو أنثــى، وقــد تــم تحديــد 

الجنــس املطلــوب للفــرد مــن كل أرسة مــن منطقــة العــد حســب رقــم االســتمارة املتسلســل يف منطقــة العــد بحيــث األرس التــي أرقامهــا فرديــة يتــم اختيــار ذكر 

واألرس التــي أرقامهــا زوجيــة يتــم اختيــار أنثــى، وتــم تعيــني رمــز الجــدول العشــوائي لــألرس حســب الرقــم املتسلســل لــألرسة يف منطقــة العــد.

تتلخص آلية اختيار الفرد من األرسة بالخطوات التالية:

يتم حرص أفراد األرسة من الفئة العمرية 18 سنة فأكثر من نوع الجنس املطلوب كما يف الجدول )1(.	 

يتــم ترتيــب قائمــة أفــراد األرسة مــن نــوع الجنــس والفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر حســب العمــر تنــازيل مــن األكــرب إىل األصغــر, فــإذا أردنــا 	 

اختيــار فــرد ذكــر مــن األرسة يتــم ترتيــب الذكــور مــن الفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر كمــا يبــني الجــدول )1(.

مثال:     
أرسة تتكــون مــن الــزوج )خليــل( وعمــره 42 ســنة  وزوجتــه )كريمــة( وعمرهــا  38 ســنة وابنهمــا )محمــد( وعمــره 20 ســنوات وابنهمــا )مــروان (  13 ســنة 

وابنهمــا )ســمي( 16 ســنة  ووالــد الــزوج )عبــد اللــه( 60 ســنة وأخ الــزوج )أحمــد(  24 ســنة وعمــة الزوجــة )خييــة( 40 ســنة.  وإذا كان رقــم االســتمارة 

املتسلســل يف منطقــة العــد 7 .

بمــا أن رقــم االســتمارة املتسلســل يف منطقــة العــد هــو 7 فهــذا يعنــي أنــه ســيتم اختيــار فــرد ذكــر مــن األرسة وأن رمــز الجــدول العشــوائي املعــني 

لــألرسة هــو  D مــن الجــدول 2 .

آلية اختيار الفرد من األرسة: 

جدول 1 : حرص وترتيب أفراد األرسة حسب الفئة العمرية املطلوبة  )18 فأكثر ( 

احرص افراد االرسة من الفئة العمرية املطلوبة 18 فأكثر

االختيارالرتتيبالعمرأسماء االفراد

422  خليل

204محمد

601عبد الله

*243احمد
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تعليمات للباحث:
رتب األفراد الذكور / اإلناث من الفئة العمرية املطلوبة حسب العمر من األكرب إىل األصغر. 1

استخدم جدول الرقم العشوائي لألرسة حسب رقم االستمارة املتسلسل يف منطقة العد يف جدول )2(. 2

اختيــار الذكر/األنثــى املطلــوب : يتــم عمــل تقاطــع بــني العمــود للرقــم ) عــدد األفــراد مــن الفئــة العمريــة 18 فأكثــر  والصــف املعــني لرمــز االرسة . 3

العشــوائي مــن جــدول اختيــار الفــرد مــن األرسة-جــدول )3(.

جدول 2 : االرسة العشوائي حسب رقم االستمارة املتسلسل لألرسة يف منطقة العد

رقم االستمارة املتسلسل

يف منطقة العد

رقم االستمارة املتسلسلرمز االرسة العشوائي

يف منطقة العد

رمز االرسة العشوائي

1A14A

2A15B1

3B116B2

4B217C

5C18C

6C19D

7D20D

8D21A

9E122A

10E223B1

11F24B2

12F25C

13A26A

جدول 3 : جدول اختيار الفرد من االرسة

رمز

االرسة 

العشوائي

إذا كان عدد الذكور / اإلناث الذين أعمارهم 18 فأكثر

6 فأكثر12345

اخرت الفرد الذي ترتيبه :

A111111

B1111122

B2111222

C112233

D122344

E1123335

E2123455

F123456

وبعــد عمــل تقاطــع يف الجــدول) 3( بــني رمــز األرسة العشــوائي D وعــدد أفــراد األرسة الذكــور املؤهلــني مــن الفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر , حيــث أن عدد 

أفــراد األرسة املؤهلــني 4 نختــار الفــرد الثالــث أحمد.
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جدول 4 : توزيع العينة عىل املحافظات

عدد مناطق العدعدد االرساسم املحافظةرمز املحافظة

83232جنني1

52020طوباس5

65025طولكرم10

101439نابلس15

52020قلقيلية20

52020سلفيت25

93636رام الله والبية30

52020اريحا و االغوار35

40)J2( 57222القدس

45)J1( 83232القدس

65025بيت لحم50

137853الخليل55

78030شمال غزة60

111843غزة65

65025دير البلح70

85833خان يونس75

65025رفح80

13000500املجموع
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

دائرة العينات واطر املعاينة

منهجية تصميم عينة مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة
)منهجية القضاة ووكالء النيابة (

مجتمع الهدف:
ــات العامــة يف فلســطني خــالل فــرتة  ــة والنياب ــة والرشعي ــع املحاكــم النظامي ــة  يف جمي ــع القضــاة النظاميــني والقضــاة الرشعيــني/ات ووكالء النياب جمي

تنفيــذ املســح.

إطار المعاينة:
هو قائمة بجميع املحاكم النظامية والرشعية والنيابات العامة يف فلسطني خالل فرتة تنفيذ املسح. 

تصميم العينة:
حرص شامل لجميع القضاة النظاميني والرشعيني/ات ووكالء النيابة يف جميع املحاكم النظامية والرشعية والنيابات العامة يف فلسطني.

مستويات النشر:
النرش عى مستوى فلسطني.. 1

آلية العمل:
االستدالل عى املحكمة النظامية والرشعية والنيابة العامة بواسطة االسم.. 1

حــرص شــامل لجميــع القضــاة النظاميــني والرشعيــني/ات ووكالء النيابــة وقــت تنفيــذ املســح والوصــول إىل غــي املتواجديــن والتنســيق معهــم عــن . 2

طريــق الهاتــف.

التنسيق مع املحاكم النظامية والرشعية و النيابات العامة مسبقا الستهداف القضاة ووكالء النيابة.. 3

يتم تحديد موعد مع القضاة ووكالء النيابة.. 4

يتم تخصيص مكان إلجراء املقابلة مع القضاة ووكالء النيابة.. 5

جدول 5 : عدد القضاة ووكالء النيابة والحد االدنى املسموح به لكل فئة حسب املنطقة:

عدد القضاة املنطقة
الرشعيني/ات

الحد االدنى
املسموح به

عدد القضاة 
النظاميني

الحد االدنى
املسموح به

الحد االدنىعدد وكالء النيابة
املسموح به

5140197996950الضفة الغربية

201540333930قطاع غزة

715523713210880املجموع
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جدول 6 : قائمة بأسماء املحاكم النظامية يف فلسطني:

اسم املحكمةالرقم

بداية وصلح جنني1

صلح طوباس2

بداية وصلح طولكرم3

بداية وصلح قلقيلية4

بداية وصلح نابلس5

صلح سلفيت 6

مجمع املحاكم يشمل )بداية، صلح، العليا، استئناف، النقض، القدس(7

بداية وصلح بيت لحم 8

بداية وصلح الخليل9

صلح يطا10

صلح حلحول11

صلح دورا12

صلح شمال غزة13

صلح وبداية، االستئناف، العليا غزة14

صلح وبداية دير البلح15

صلح وبداية خانيونس16

صلح رفح17
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جدول 7 : قائمة بأسماء املحاكم الرشعية يف فلسطني:

اسم املحكمةالرقم

ديوان قايض القضاة 1

الخليل/ باب الزاوية2

الخليل/ البلدة القديمة3

يطا4

حلحول5

الخليل الجنوبية )الظاهريه(6

الخليل الغربية )ترقوميا(7

دورا8

استئناف الخليل9

بيت لحم10

العيزرية11

اريحا12

الرام13

رام الله والبية14

رام الله الغربية )نعلني(15

بيزيت16

رام الله الرشقية )سلواد(17

نابلس الرشقيه18

نابلس الغربية19

استئناف نابلس20

نابلس الجنوبية )حواره(21

طولكرم22

طولكرم الشمالية)عتيل(23

سلفيت24

سلفيت الغربية )بديا(25

قلقيلية26

جنني27

جنني الجنوبية )قباطية(28

طوباس29

شمال غزة الرشعية30

جباليا الرشعية31

الشخ رضوان الرشعية32

غزة الرشعية33

الشجاعية الرشعية34

دير البلح الرشعية35

الوسطى الرشعية36

بني سهيال الرشعية37

خانيونس الرشعية38

رفح الرشعية39
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جدول 8 :قائمة بأسماء النيابات العامة يف فلسطني:

اسم النيابةالرقم

مكتب النائب العام 1

نيابة االستئناف 2

نيابة النقض 3

نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية4

نيابة هيئة مكافحة الفساد5

نيابة اريحا6

نيابة الخليل7

نيابة بيت لحم 8

نيابة جنني9

نيابة حلحول10

نيابة دورا11

نيابة رام الله12

نيابة سلفيت13

نيابة طوباس14

نيابة طولكرم15

نيابة قلقيلية16

نيابة نابلس17

نيابة يطا18

شمال غزة19

غزة 20

دير البلح 21

خانيونس22

رفح 23
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

دائرة العينات واطر املعاينة

منهجية تصميم عينة مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة
)منهجية  المحامين/ات و المتدربين/ات(

مجتمع الهدف:
جميع   املحامني/ات  املزاولني/ات ملهنة املحاماة  يف فلسطني خالل فرتة تنفيذ املسح.

جميع  املحامني/ات    املتدربني/ات عند املحامني/ات  املزاولني/ات يف الضفة الغربية خالل فرتة تنفيذ املسح.

إطار المعاينة:
هــو قائمــة بأســماء جميــع   املحامــني/ات  املزاولــني/ات ملهنــة املحامــاة مــع عناوينهــم وقائمــة بأســماء جميــع  املحامــني/ات املتدربــني/ات مــع عناوينهــم  

يف فلســطني وقــت تنفيــذ املســح.   

حجم العينة:
تم تقدير حجم العينة لتكون 380 محامي مزاول ملهنة املحاماة عى مستوى فلسطني و380 محامي متدرب  عى مستوى الضفة الغربية.

طبقات العينة للمحامين والمتدربين:
تم تقسيم املجتمع إىل طبقات كما يي:

1 .) J1 املحافظة )16 محافظة يف فلسطني باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس واملسمى

الجنس )ذكر، انثى(. 2

تصميم العينة:
العينة هي عينة طبقية عشوائية بسيطة ذات مرحلة واحدة.

توزيع العينة:
تم توزيع العينة بطريقة التوزيع املتناسب مع حجم الطبقات.

مستويات النشر
النرش عى مستوى فلسطني.

آلية العمل:
االستدالل عى عنوان املحامي املختار يف العينة ومكان تواجده بواسطة االسم ورقم الهاتف.. 1

يتم تحديد موعد مع  املحامني/ات   و املتدربني/ات الذين تم اختيارهم.. 2

يتم تخصيص مكان إلجراء املقابلة مع  املحامني/ات   و املتدربني/ات الذين وقع عليهم االختيار.. 3
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

دائرة العينات واطر املعاينة

منهجية تصميم عينة مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة
)منهجية للجزء الخاص بمراجعين وزارة العدل(

مجتمع الهدف :
جميع االفراد املراجعني/ات  لوزارة العدل يف الضفة الغربية يف العام 2018.

تصميم العينة: 
ســوف يتــم اســتهداف املراجعــني/ات  لــوزارة العــدل فقــط يف  املحافظــات التاليــة )نابلــس، رام اللــه والبــية، الخليــل( بطريقــة املقابلــة املبــارشة للمراجــع 

بمقــدار 150 )75 ذكــور و75 انــاث( مراجــع يف كل محافظــة, وتكــون طريقــة االختيــار بطريقــة عشــوائية بســيطة للمراجعــني .

جدول 9 : تصميم العينة ملراجعي وزارة العدل

عينة اإلناثعينة الذكورحجم العينةاملحافظة

1507575نابلس

1507575رام الله والبرية

1507575الخليل

450225225املجموع

مستوى النشر:
عى مستوى الضفة الغربية

منهجية مقترحة للجزء الخاص بتقييم الصفحة االلكترونية الخاصة بمجلس القضاء االعلى

مجتمع الهدف :
جميع االفراد املراجعني/ات  للمحاكم النظامية واستخدموا الصفحة االلكرتونية الخاصة بمجلس القضاء االعى يف العام 2018.

تصميم العينة: 
ــة املبــارشة  ــه والبــية, الخليــل( بطريقــة املقابل ــة )نابلــس, رام الل ســوف يتــم اســتهداف املراجعــني/ات  للمحاكــم النظاميــة فقــط يف املحافظــات التالي

للمراجــع واملســتخدم للصفحــة االلكرتونيــة بمقــدار 150 )75 ذكــور و75 إنــاث( مراجــع ومســتخدم للصفحــة مــن محاكــم كل محافظــة, وتكــون طريقــة 

االختيــار بطريقــة عشــوائية بســيطة للمراجعــني.

جدول 10 : تصميم العينة

عينة اإلناثعينة الذكورحجم العينةاملحافظة

1507575نابلس

1507575رام الله والبرية

1507575الخليل

450225225املجموع

مستوى النشر:
عى مستوى الضفة الغربية
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نتائج استطالع 
»عامة الجمهور الفلسطيني«
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نتائج استطالع عامة الجمهور الفلسطيني 

أوال: انطباعات الجمهور الفلسطيني نحو القضاء ونزاهته

هــذا املســح يســتعرض وجهــة نظــر الجمهــور الفلســطيني، بشــقيه الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأيضــا تفصيالتــه للنــوع االجتماعــي ذكــورا وإناثــا، 

نحــو القضــاء الفلســطيني ونزاهتــه مــن زوايــا مختلفــة تــم عرضهــا عليهــم، فيمــا يــي أبــرز النتائــج لتوجهــات الجمهــور يف هــذا املوضــوع:

هنــاك تشــاؤم جــيلّ بالنســبة ملســتقبل وضــع القضــاء مــن ناحيــة التحســن املســتمر والتطــور املســتقبيل يف قطــاع غــزة، يف . 1

حــني يوجــد تشــاؤم أقــل يف الضفــة الغربيــة: 

والهدف من هذا البند هو معرفة توجهات الجمهور بالنسبة لوضع القضاء ومدى تفاؤلهم وتشاؤمهم نحو مستقبل القضاء الفلسطيني.

تظهــر النتائــج أن هنــاك تشــاؤماً يف الضفــة الغربيــة بالنســبة ملســتقبل وضــع القضــاء مــن ناحيــة التحســن املســتمر والتطــور املســتقبي، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى أن وضــع القضــاء الفلســطيني يف تحســن مســتمر 37% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 29% فيمــا 

بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 34%. أمــا يف قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤماً أكــرب بالنســبة لذلــك. فقــد عــارض أكثــر مــن نصــف 

ــده فقــط 19% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم %27. الجمهــور الفلســطيني 54% ذلــك، يف حــني أيّ

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن نســبة الذكــور املتفائلــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص مســتقبل وضــع القضــاء 

مــن ناحيــة التحســن املســتمر والتطــور املســتقبي لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 40% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 

34%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 21% و17% مــن اإلنــاث.

لم تنجح  الدولة الفلسطينية بصيانة استقاللية القضاء يف كّل من الضفة الغربية وقطاع غزة: . 2

يّعد استقالل القضاء من أساسيات العدالة ويعرب عن استقالل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

تظهــر النتائــج أن هنــاك تشــاؤماً يف الضفــة الغربيــة يف نظــرة الجمهــور لنجــاح  الدولــة الفلســطينية  يف صيانــة اســتقاللية القضــاء، حيــث بلغــت نســبة 

ــم تنجــح  يف صيانــة  ــة الفلســطينية  يف صيانــة اســتقاللية القضــاء 30.5% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك )أي أنهــا ل الذيــن وافقــوا عــى نجــاح الدول

اســتقالل القضــاء( بلغــت نســبتهم 29.7% يف حــني بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 39.8%. أمــا يف قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤٌم أكــرب. 

فقــد عــارض أكثــر مــن نصــف الجمهــور الفلســطيني يف القطــاع بنســبة 53.4% ذلــك، يف حــني أيــده فقــط 18.2% وكان املحايــدون/ات أو مــن ال رأي 

لهــم %28.4.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن نســبة الذكــور املتفائلــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص نجــاح الدولــة الفلســطينية يف 

صيانــة اســتقاللية القضــاء لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن 

وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 32% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 29%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 20% و 16% مــن اإلنــاث.

وضع النزاهة والعدالة والحيادية يف القضاء الفلسطيني ليس أفضل حاال من وضع القضاء يف البلدان العربية األخرى: . 3

تعرب هذه النقطة عن مدى نزاهة وحيادية وعدالة القضاء الفلسطيني من وجهة نظر الجمهور بالمقارنة مع البلدان العربية.

تظهــر النتائــج أن هنــاك نظــرة متشــائمة للجمهــور يف الضفــة الغربيــة بخصــوص تمتــع القضــاء الفلســطيني بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة 

بــدول عربيــة أخــرى، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 34% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 28% فيمــا بلغــت نســبة 

املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 38%. أمــا يف قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤماً أكــرب. فقــد عــارض غالبيــة الجمهــور الفلســطيني 47% ذلــك، يف حــني 

أيــده 25% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم %28.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن نســبة الذكــور املتفائلــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص تمتــع القضــاء الفلســطيني 

بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني 

الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 36% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت 

نســبتهن 32%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن الذكــور 25.4% و 25.3% مــن اإلنــاث.
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ال يتسم أداء املوظفني/ات يف املحاكم والنيابة العامة بالشفافية وينترش فيه الفساد:. 4

تظهــر النتائــج أن هنــاك نظــرة متشــائمة للجمهــور يف الضفــة الغربيــة بخصــوص اتســام أداء املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة بالشــفافية 

وخلــّوه مــن الفســاد ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 28% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26% فيمــا بلغــت نســبة 

املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 46%. أمــا يف قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤماً أكــرب. فقــد عــارض مــا نســبته 44% مــن الجمهــور الفلســطيني يف غــزة 

ذلــك، يف حــني أيّــده 19% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم %37.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن نســبة الذكــور املتفائلــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص اتســام أداء املوظفــني/ات يف 

املحاكــم والنيابــة العامــة بالشــفافية وخلــّوه مــن الفســاد لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني 

الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 30% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت 

نســبتهن 26%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن الذكــور 20% و 19% مــن اإلنــاث.

مباني املحاكم الئقة ومناسبة من وجهة نظر الجمهور:. 5

تظهــر النتائــج أن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة يــرى بــأن مبانــي املحاكــم الئقــة ومناســبة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 52% يف 

حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 11% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 37%. ويف قطــاع غــزة تــرى نســبة 39% مــن 

الجمهــور أن مبانــي املحاكــم الئقــة ومناســبة، يف حــني يعــارض 29% ذلــك، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 32%.وبمقارنــة 

نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 57% يف 

حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 47%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن الذكــور 

41% و 37% مــن اإلنــاث.

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية يف سري عملية التقايض بالنسبة للجمهور:. 6

تظهــر النتائــج أن عــدم وصــول التبليغــات يُعتــرب مشــكلة أساســية يف ســي عمليــة التقــايض. ففــي الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 54% يف حــني كانــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك 10% فقــط، ويف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 73% يف حــني عارضــه 

8% فقــط.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

58% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 49%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة  لــكل مــن 

الذكــور 75% و 71% مــن اإلنــاث.

دور مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بالقضاء يف الرقابة عىل أداء  الجهاز القضائي ال يزال ضعيفاً:. 7

تظهــر النتائــج أن  دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء يف الرقابــة عــى أداء  الجهــاز القضائــي يف الضفــة الغربيــة ال زال 

ــي بلغــت 24% يف  ــاز القضائ ــة عــى أداء  الجه ــي تقــوم بالرقاب ــأن مؤسســات املجتمــع املدن ــرون ب ــن ي ــث بلغــت نســبة الذي ــاً، حي ضعيف

ــك 10% منهــم، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 66%. ويف قطــاع غــزة إذ بلغــت نســبة مــن يــرون  حــني عــارض ذل

بــأن مؤسســات املجتمــع املدنــي تقــوم بالرقابــة عــى أداء  الجهــاز القضائــي 23.6% ، يف حــني عــارض ذلــك 23.3% فيمــا بلغــت نســبة 

ــم %53.1. ــن ال رأي له ــن/ات أو م املحايدي

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

26% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 22%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن 

الذكــور 23.2% و 23.9% مــن اإلنــاث.

هناك بطء يف البّت يف القضايا يف املحاكم النظامية:. 8

تظهــر النتائــج أن هنــاك انطباعــاً ســيئاً للجمهــور يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بخصــوص البــطء يف البــّت يف القضايــا يف املحاكــم النظاميــة.  ففي 

الضفــة الغربيــة وصلــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 65% يف حــني عــارض ذلــك 6% فقــط. ويف قطــاع غــزة حيــث بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 75% ذلــك، يف حــني عارضــه 6% فقــط.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

70% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 59%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن 

الذكــور 77% و 73% مــن اإلنــاث.
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تباين رأي الجمهور بشأن وضع القضاء الرشعي فيما إذا كان يف تحسٍن مستمر:. 9

تظهــر النتائــج أن هنــاك تباينــاً واضحــاً يف رأي الجمهــور يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عمــا إذا كان وضــع القضــاء الرشعــي يف تحســٍن مســتمر.  

ففــي الضفــة الغربيــة، بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 46% ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 16% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات 

أو مــن ال رأي لهــم 38%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 38% ، يف حــني عارضــه  30% وبلغــت نســبة املحايديــن/

ات أو مــن ال رأي لهــم %32.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

49% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 43%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تقاربــت النســب بــني الذكــور واإلنــاث حيــث بلغــت %39 

للذكــور و 37% لإلنــاث.

املحاكم الرشعية بطيئة يف البّت يف القضايا:. 10

تظهــر النتائــج أن هنــاك تماثــالً يف رأي الجمهــور يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  الــذي يــرى أن املحاكــم الرشعيــة رسيعــة يف البــّت يف القضايــا 

حيــث بلغــت نســبتهم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 30% وهــي نســبة أقــل ممــن يــرون أن املحاكــم الرشعيــة بطيئــة يف البــّت يف القضايــا 

حيــث بلغــت نســبتهم 35% يف الضفــة الغربيــة و42% يف قطــاع غــزة، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 35% يف الضفــة الغربيــة 

و28% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

31% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 28%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 32% و 

27% مــن اإلنــاث.

نصف الجمهور ال زال يعتقد بأن التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األفضل واألرسع السرتجاع وحماية الحقوق:. 11

ــرتجاع  ــل واألرسع الس ــة األفض ــو الطريق ــة ه ــم النظامي ــه للمحاك ــرى أن التوج ــة ي ــة الغربي ــور يف الضف ــف الجمه ــة نص ــج أن قراب ــر النتائ تظه

ــك 21 % منهــم فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات   ــك 49.9 % يف حــني عــارض ذل ــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذل ــة الحقــوق حي وحماي

ومــن ال رأي لهــم 29 %. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد وافــق 51 % عــى ذلــك، يف حــني عارضــه 26 % وبلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 

23 %.وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت 

نســبتهم 51 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 49 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 

49 % و 54 % مــن اإلنــاث.

 تباين يف الرأي  حول كون القضاء العشائري أكثر قدرة عىل حل النزاعات من املحاكم الرسمية:. 12

تظهــر النتائــج أن القضــاء العشــائري أكثــر قــدرة عــى حــل النزاعــات مــن املحاكــم الرســمية مــن وجهــة نظــر الجمهــور يف قطــاع غــزة، حيــث 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 58 %، يف حــني عارضهــم 18 %.  أمــا يف الضفــة الغربيــة فقــد بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك ضعــف 

نســبة املعارضــني حيــث بلغــت نســبة املوافقــني 45 % واملعارضــني 23 %. وبلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم يف غــزة 24 % ويف الضفــة 

الغربيــة 32 %.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث،  تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

48 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 41 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 59% 

و 57 % مــن اإلنــاث.

تفاوت يف الرأي بشأن بطء تنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم الفلسطينية:. 13

تظهــر النتائــج أن األحــكام  الصــادرة عــن املحاكــم الفلســطينية بطيئــة التنفيــذ مــن وجهــة نظــر الجمهــور يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.  ففــي الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 34 % يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 25 % فيمــا بلغــت نســبة 

املحايديــن/ات  أو مــن ال رأي لهــم 41 %. ويف قطــاع غــزة فقــد وافــق 45 % عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  26 % فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات 

ومــن ال رأي لهــم 29 %.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

27 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 22 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 27 % 

و 24 % مــن اإلنــاث.
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 تكلفة التقايض ال تتناسب وقدرات املواطنني/ات املادية  . 14

تظهــر النتائــج أن تكلفــة التقــايض ال تتناســب وقــدرات املواطنــني/ات املاديــة مــن وجهــة نظــر الجمهــور يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  

ففــي قطــاع غــزة وافــق عــى ذلــك 64 % ، يف حــني عارضهــم  14 %. أمــا يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 42 % يف حــني 

عارضهــم 20 %. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 22 % يف قطــاع غــزة و38 % يف الضفــة الغربيــة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

22 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 17 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 16 % 

و 12 % مــن اإلنــاث.

تفاوت يف رأي الجمهور حول حصولهم عىل محاكمة عادلة فيما لو اتهموا بارتكاب جريمة جنائية/ جنحوية:. 15

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي الجمهــور يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول حصولهــم عــى محاكمــة عادلــة فيمــا لــو اتهمــوا بارتــكاب 

ــا بلغــت نســبة  ــم 28 % فيم ــك 42 % يف حــني عارضه ــوا عــى ذل ــن وافق ــة بلغــت نســبة الذي ــة الغربي ــة.  ففــي الضف ــة/ جنحوي ــة جنائي جريم

املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 30 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد وافــق 36 % عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم 41 % فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/

ات ومــن ال رأي لهــم 23 %.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

44 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 40 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافــق عــى املــؤرش مــن الذكــور 36 % و 

37 % مــن اإلنــاث.

 تباين يف رأي الجمهور بشأن استقالل النظام القضائي عن التأثريات الخارجية. 16

تظهــر النتائــج أن النظــام القضائــي ليــس مســتقالً عــن التأثــيات الخارجيــة مــن وجهــة نظــر الجمهــور يف يف قطــاع غــزة. حيــث بلغــت نســبة مــن 

يرونــه غــي مســتقالً 45 % ، يف حــني عارضهــم  24 % وبلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31 % ، فيمــا أظهــرت النتائــج أن نســبة 31 % 

مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة يــرون أن القضــاء ليــس مســتقالً عــن التأثــيات الخارجيــة وعارضهــم يف ذلــك 30 %، وبلغــت نســبة املحايديــن/ات  

ومــن ال رأي لهــم 29 %.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن نســبة مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش بــأن النظــام القضائــي 

مســتقالً عــن أي تأثــيات خارجيــة مــن الذكــور بلغــت 31 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 28 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 24 % و 23 % مــن اإلنــاث.

الجمهور الفلسطيني راٍض عن معاملة القضاة والعاملني/ات يف املحاكم للمواطنني/ات املتقاضني/ات:. 17

تظهــر النتائــج أن الجمهــور الفلســطيني راٍض عــن طريقــة تعامــل القضــاة والعاملــني/ات يف املحاكــم  مــع املواطنــني/ات املتقاضــني/ات ســواء يف 

الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة. حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة 64 % يف حــني عارضهــم يف ذلــك 22 %. ويف 

قطــاع غــزة وافــق 49 % عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم 27 %.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى رضاهــم عــن طريقــة معاملــة القضــاة 

ــك بلغــت  ــاث عــى ذل ــني/ات يف املحاكــم للمواطنــني/ات املتقاضــني/ات مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 64 % يف حــني مــن وافقــن مــن اإلن والعامل

نســبتهن 61 %. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 46 % ووصلــت النســبة 87 % مــن اإلنــاث.

هناك ضعف يف مدى معرفة الجمهور بإجراءات تقديم الدعوى لدى مؤسسات قطاعي العدالة واألمن:. 18

ــن  ــة واألم ــي العدال ــات قطاع ــدى مؤسس ــوى ل ــم الدع ــراءات تقدي ــور يف إج ــة الجمه ــني أن معرف ــة تب ــداول امللحق ــة يف الج ــاه واملفصل ــج أدن النتائ

ــة وقطــاع غــزة. ــة الغربي ــة يف كل مــن الضف ــة أجهــزة و مؤسســات العدال ــق عــى كاف ــك ينطب ــة، وذل متدني
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جدول 11 : انطباعات الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية نحو القضاء ونزاهته

غزةضفهغزةضفه

انثىذكرانثىذكراوافقاعارضأوافقاعارض

وضع القضاء يف فلسطني يف 

تحسن مستمر
 29.2 37.4 53.8 18.840.234.42116.6

نجحت الدولة الفلسطينية 

بصيانة استقاللية القضاء
 29.7 30.5 53.4 18.232.128.920.316

يتمتع القضاء الفلسطيني 

بالحيادية والنزاهة والعدالة 

مقارنة بدول عربية أخرى

 28.1 33.9 46.7 25.435.732.125.425.3

يتسم أداء  املوظفني/ات 

يف املحاكم والنيابة العامة 

بالشفافية ويخلو من الفساد

 26.1 27.8 44.3 19.329.825.719.718.9

39.256.646.841.537 28.9 51.8 11.2 مباني املحاكم الئقة ومناسبة

عدم وصول  التبليغات مشكلة 

أساسية يف سري عملية التقايض
 9.9 54.0 8.5 73.058.549.374.871.1

تقوم مؤسسات املجتمع 

املدني ذات العالقة بالقضاء 

بدور مراقب  عىل أداء  الجهاز 

القضائي

 10.2 23.8 23.3 23.625.921.623.223.9

هناك بطء يف البت يف القضايا يف 

املحاكم النظامية
 6.2 64.7 6.5 74.770.35976.672.8

وضع القضاء الرشعي يف تحسن 

مستمر
 16.1 46.1 30.4 38.44943.139.537.3

تتميز املحاكم الرشعية برسعة 

البت يف القضايا
 34.5 29.7 42.0 29.531.527.832.426.7

التوجه للمحاكم النظامية 

هو الطريقة األفضل واألرسع 

إلسرتجاع وحماية الحقوق

 21.2 49.9 26.4 51.350.749.14953.6

القضاء العشائري أكثر قدرة 

عىل حل النزاعات من املحاكم 

الرسمية

 23.5 44.8 18.2 58.048.441.25957.1

األحكام  الصادرة عن املحاكم 

الفلسطينية رسيعة التنفيذ
 33.7 24.8 45.2 25.827.322.427.324.3

تكلفة التقايض تتناسب وقدرات 

املواطنني املادية
 41.7 19.8 63.7 13.921.917.515.612.2
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رسم توضيحي 1: انطباعات الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية نحو القضاء ونزاهته
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فقد سئلة، أينما وجدت نفس األ في الضفة الغربية السابق المرصدو بنتائج  المرصد الحالي  بين نتائج مقارنة إجراء حينبو

 يتسم هفي المؤشرات التالية: التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األسرع واألفضل السترجاع الحقوق، وفي أن ضئيلبسيط 

 يتمتع لسطينيالقضاء الف يتمتعأن ، وبالشفافية ويخلو من الفساد يت سم في المحاكم والنيابة العامة /اتالموظفين

، ية القضاءصيانة استقاللبفي   ح الدولة الفلسطينيةانج ، وبالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى 

 .مستمر ن  وضع القضاء في فلسطين في تحس   

اعات من قدرة على حل النز  أكثرالقضاء العشائري بالمقابل تراجعت المؤشرات التالية عن المرصد السابق وهي: 

ي في وضع القضاء الشرعوأن ، بسرعة البت في القضاياتتميز المحاكم الشرعية تتميز  أن، و المحاكم الرسمية

 اء أد أداء على  بدور مراقبتقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بالقضاء  وأنتقوم ، ر مستم تحسن  

 وهذا ما يظهره الشكل التالي: ،.بسرعة البت في القضايا تتميز المحاكم الشرعية، الجهاز القضائي

مقارنة مع المرصد  انطباعات الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية نحو القضاء ونزاهته: 5رسم توضيحي 
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الضفة الغربية

قطاع غزة

وبمقارنــة نتائــج املرصــد الحــايل  بنتائــج املرصــد الســابق يف الضفــة الغربيــة أينمــا وجــدت نفــس األســئلة، تبــني وجــود تقــدم ضئيــل يف املــؤرشات 
ــم  ــة يتّس ــة العام ــم والنياب ــني/ات يف املحاك ــوق، ويف أن أداء  املوظف ــرتجاع الحق ــل الس ــة األرسع واألفض ــو الطريق ــة ه ــم النظامي ــه للمحاك ــة: التوج التالي
بالشــفافية ويخلــو مــن الفســاد، وأن القضــاء الفلســطيني يتمتــع بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى، ونجــاح الدولــة الفلســطينية 

يف صيانــة اســتقاللية القضــاء، وأن وضــع القضــاء يف فلســطني يف تحّســٍن مســتمر.

باملقابــل تراجعــت املــؤرشات التاليــة عــن املرصــد الســابق وهــي: القضــاء العشــائري أكثــر قــدرة عــى حــل النزاعــات مــن املحاكــم الرســمية، وأن املحاكــم 
الرشعيــة تتميــز برسعــة البــت يف القضايــا، وأن وضــع القضــاء الرشعــي يف تحســٍن مســتمر ، وأن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء تقــوم 

بــدور مراقــب عــى أداء  الجهــاز القضائــي، وهــذا مــا يظهــره الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 2: انطباعات الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية نحو القضاء ونزاهته مقارنة مع املرصد السابق
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 جميعأن  أن  تبين فقد ، غزة قطاعلفي  بالنسبةالمؤشرات بين المرصد الحالي والمرصد السابق  مقارنةأما حول 

 أداء  أناءيتسم ادأنه التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األسرع واألفضل السترجاع الحقوق، وفي  :في تراجع ، وهي

بالحيادية تمتع يالقضاء الفلسطيني يتمتع  أن ، و بالشفافية ويخلو من الفساديتسم في المحاكم والنيابة العامة 

ع القضاء ضو  ، وصيانة استقاللية القضاءبفي  ح الدولة الفلسطينية انج ، ووالعدالة مقارنة بدول عربية أخرى 

ز تمي  ت ، وقدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية أكثرالقضاء العشائري ، ومستمر فلسطين في تحسن  

المجتمع  مؤسساتتقوم قيام ، و رمستم وضع القضاء الشرعي في تحسن  و ، في القضايا بسرعة البت   الشرعية

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في ، ، الجهاز القضائي أداء  أداء على  ذات العالقة بالقضاء بدور مراقب

 ومقارنتة مع المرصد السابق نحو القضاء ونزاهته قطاع غزةانطباعات الجمهور الفلسطيني في : 3رسم توضيحي 
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ة الفلسطيني
فيذسريعة التن

2018قطاع غزة 

2014قطاع غزة 

أمــا حــول مقارنــة املــؤرشات بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف قطــاع غــزة،  تبــني أن جميــع املــؤرشات يف قطــاع غــزة يف تراجــع ، وهــي التوجه 

للمحاكــم النظاميــة هــو الطريقــة األرسع واألفضــل الســرتجاع الحقــوق، ويف أن أداء  املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة يتســم بالشــفافية ويخلــو مــن 

الفســاد، وأن القضــاء الفلســطيني يتمتــع بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى، ونجــاح الدولــة الفلســطينية  يف صيانــة اســتقاللية 

ــز املحاكــم  القضــاء، وضــع القضــاء يف فلســطني يف تحســٍن مســتمر، والقضــاء العشــائري أكثــر قــدرة عــى حــل النزاعــات مــن املحاكــم الرســمية، وتميُّ

الرشعيــة برسعــة البــّت يف القضايــا، ووضــع القضــاء الرشعــي يف تحســٍن مســتمر، و قيــام مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء بــدور مراقــب 

عــى أداء  الجهــاز القضائــي، وهــذا مــا يظهــره الشــكل التــايل: 
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رسم توضيحي 3: انطباعات الجمهور الفلسطيني يف قطاع غزة نحو القضاء ونزاهته ومقارنته مع املرصد السابق
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 جميعأن  أن  تبين فقد ، غزة قطاعلفي  بالنسبةالمؤشرات بين المرصد الحالي والمرصد السابق  مقارنةأما حول 

 أداء  أناءيتسم ادأنه التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األسرع واألفضل السترجاع الحقوق، وفي  :في تراجع ، وهي

بالحيادية تمتع يالقضاء الفلسطيني يتمتع  أن ، و بالشفافية ويخلو من الفساديتسم في المحاكم والنيابة العامة 

ع القضاء ضو  ، وصيانة استقاللية القضاءبفي  ح الدولة الفلسطينية انج ، ووالعدالة مقارنة بدول عربية أخرى 

ز تمي  ت ، وقدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية أكثرالقضاء العشائري ، ومستمر فلسطين في تحسن  

المجتمع  مؤسساتتقوم قيام ، و رمستم وضع القضاء الشرعي في تحسن  و ، في القضايا بسرعة البت   الشرعية

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في ، ، الجهاز القضائي أداء  أداء على  ذات العالقة بالقضاء بدور مراقب

 ومقارنتة مع المرصد السابق نحو القضاء ونزاهته قطاع غزةانطباعات الجمهور الفلسطيني في : 3رسم توضيحي 
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جدول 12 : درجة الوثوق يف الوسائل التالية للجمهور الفلسطيني

غزةضفهغزةضفه

موافقال اوافقموافقال اوافقموافقال اوافقموافقال اوافق

أنك ستحصل عىل محاكمة عادلة فيما لو اتهمت 

بارتكاب جريمة جنائية/ جنحوية
2842413644.239.736.236.6

3130452431.427.624.423.2أن النظام القضائي مستقل من أي تأثريات خارجية

جدول 13 : مستوى الرىض عن طريقة معاملة القضاة والعاملني يف املحاكم للمواطنني املتقاضني

غزةضفهغزةضفه

موافقال اوافقموافقال اوافقموافقال اوافقموافقال اوافق

طريقة معاملة القضاة والعاملني يف املحاكم 
للمواطنني املتقاضني

22.063.927.349.164.561.145.786.7
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جدول 14 : درجة املعرفة يف إجراءات العدالة من و جهة نظر الجمهور الفلسطيني
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املحاكم 

النظامية
59338642974642127324448421182163

املحاكم 

الرشعية 

والكنيسية

543610573584343146629643451271253

املحاكم 

العسكرية
80164881037222688102801659540

732267323563298831435735888112لنيابة العامة

الرشطة املدنية 

الفلسطينية
5533134342154240186825724512462335

اجهزة األمن 

الفلسطينية 

)األمن الوقائي، 

املخابرات،...(

6824876195563113801646328988101

771948017369256851237025590101وزارة العدل

65269633075631127421551381176213وزارة الداخلية

جدول 15 : درجة اللجوء إىل املحاكم والقضاء الرسمي من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني

قطاع غزةالضفة الغربية
غزةضفة

ذكرأنثىذكرأنثى

هل ستلجأ إىل املحاكم 

أو القضاء الرسمي؟

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

62.537.554.945.163.136.961.938.154.745.35545

جدول 16 : أسباب  التوجه إىل مؤسسات العدالة واألمن

قطاع غزةالضفة الغربية
غزةضفة

ذكرأنثىذكرأنثى

العدالة مضمونة من 

خالل اللجوء إىل املحاكم

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

74.026.060.939.1742674.125.958.141.963.736.3
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: أهم إشكاليات القضاء
ً
ثانيا

تم رصــد رأي عينــة الجمهور مــن وجهــة نظرهم تجاه أهـــم اإلشــكاليات التـي يعـاني منهـا القضـاء الفلســـطيني وقـــد عـــرض علـيهم مجموعـة مـــن 

اإلشكاليــات المقترحة التي طلب منهم إبداء الــرأي فيهــا، وكانــت علـى النحـــو التايل:

تدخل السلطة التنفيذية:. 1

إن تدخــل الســلطة التنفيذيــة يعتــرب مــن اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وهــو مــا عــرّب عنــه 30 % 

مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة و 41 % مــن الجمهــور يف قطــاع غــزة. 

وبخصــوص تفصيــل ذلــك حســب الجنــس، تبــنّي  أن الذكــور يعتقــدون بتدخــل الســلطة التنفيذيــة بالقضــاء أكثــر مــن اعتقــاد اإلنــاث بذلــك حيــث 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 36 %، ومــن اإلنــاث بلغــت 25 %. أمــا يف قطــاع غــزة  فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافــق عــى ذلــك يف قطــاع غــزة مــن الذكــور 47 %، ومــن اإلنــاث بلغــت 36 %.

اإلحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية:. 2

إن لإلحتــالل اإلرسائيــي تأثــي ســلبي عــى كافــة مناحــي الحيــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمــا فيهــا القضــاء، فهــو يعيــق تنفيــذ 

العدالــة خاصــة يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته. فعــى ســبيل املثــال هنــاك العديــد مــن االشــخاص الذيــن يلجــأون إىل مناطــق »ج« الخاضعــة 

للســيطرة األمنيــة اإلرسائيليــة مــن أجــل اإلفــالت مــن العدالــة. وهــو مــا عــرب عنــه 59 % مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة و 54 % يف قطــاع غــزة.

وبخصــوص تفصيــل ذلــك حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور يعتقــدون أن اإلحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية تعيــق عمــل القضــاء أكثــر مــن 

اعتقــاد اإلنــاث بذلــك حيــث بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت 61 %، يف حــني بلغــت نســبة مــن وافقــن 

عــى ذلــك مــن اإلنــاث %56، ويف قطــاع غــزة  بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك  مــن الذكــور 51 %، يف حــني بلغــت نســبة مــن وافقــن عــى ذلــك 

مــن اإلنــاث 56 %.

عدم الثقة بالقضاء:. 3

إن عدم الثقة بالقضاء يدفع املواطنني/ات إىل الحصول عى حقوقهم بأيديهم أو البحث عن وسائل بديلة عن املحاكم الرسمية.

تشــي النتائــج إىل أن عــدم الثقــة بالقضــاء تشــّكل واحــدة مــن أهــم إشــكاليات القضــاء الفلســطيني مــن وجهــة نظــر الجمهــور، فقــد بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى ذللــك مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة 30.6 % ويف قطــاع غــزة 38.8 %.

وبخصــوص تفصيــل ذلــك حســب الجنــس ، تبــني أن نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت 33.8 %، يف حــني بلغــت 

نســبة مــن وافقــن عــى ذلــك مــن اإلنــاث 27.2 %، ويف قطــاع غــزة  بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 41.4 %، يف حــني بلغــت نســبة 

مــن وافقــن عــى ذلــك مــن اإلنــاث 36.1 %.

ثقافة املواطنني/ات التي ال تقبل سيادة القانون:. 4

تعانــي الشــعوب التــي تعرضــت لســنوات طويلــة مــن اإلحتــالل وغيــاب القانــون مــن عــدم تقبــل املواطنــني/ات لثقافــة ســيادة القانــون والــذي 

يُعتــرب واحــداً مــن أهــم اإلشــكاليات التــي تواجــه القضــاء يف فلســطني بحســب رأي الجمهــور. 

فقــد بلغــت نســبة مــن يعتقــدون بذلــك 34 % يف الضفــة الغربيــة.  يف حــني بلغــت نســبة مــن يعتقدون بذلــك يف قطــاع غــزة بلغــت 39 %.وبخصوص 

تفصيــل ذلــك حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور  يوافقــون  أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن ثقافــة املواطنــني/ات ال تتقبــل ســيادة القانــون يف كل مــن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون  يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 37 %، ومــن اإلنــاث 32 %. أمــا يف القطــاع بلغــت 

نســبة مــن  يوافقــون  ذلــك مــن الذكــور 41 % ومــن اإلنــاث 36 %.

عدم وجود إرادة سياسية إلصالح القضاء:. 5

يشــكل غيــاب اإلرادة السياســية يف إصــالح القضــاء إشــكالية أيضــا أمــام هــذه الســلطة الهامــة وهــذا مــا أكــد عليــه 30 % مــن الجمهــور يف الضفــة 

الغربيــة و 50 % يف القطــاع.

وكانــت نســبة املوافقــون عــى أن عــدم وجــود إرادة سياســية يمثـّـل إشــكالية تواجــه إصــالح القضــاء مــن الذكــور أعــى مــن اإلنــاث حيــث بلغــت 

يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 35 % ومــن اإلنــاث 25 %، يف حــني بلغــت نســبة املوافقــون عــى ذلــك يف قطــاع غــزة مــن الذكــور 52 % ومــن 

اإلنــاث 48 %.



المرصد القانوني الخامس

49 املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"

جدول 17 : أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني

غزةضفة

غزةضفةانثىذكرانثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارضأوافقأعارضأوافقأعارضأوافقأعارضأوافقأعارض

تتدخل السلطة التنفيذية 

بعمل القضاء
14.535.98.724.618.747.316.135.711.730.317.441.5

تتدخل أجهزة األمن 

الفلسطينية بعمل 

القضاء

15.239.78.929.622.649.016.841.812.134.719.845.4

ال يوجود إرادة سياسية 

لإلصالح
21.734.717.825.520.152.321.648.219.830.220.850.3

ثقافة املواطنني ال تقبل 

سيادة القانون
37.436.533.332.236.840.737.936.435.434.437.438.5

يوجد نقص يف أعداد 

املوظفني/ات والقضاة
18.016.813.012.720.725.114.919.615.514.817.822.4

ال يوجود تدريب وتأهيل 

كافيني للموظفني 

والقضاة

19.324.415.917.115.937.918.031.617.620.816.934.8

االحتالل اإلرسائييل 

والظروف السياسية 

تعيق عمل القضاء

16.461.511.556.231.351.225.156.014.058.928.253.6

36.133.833.027.232.341.432.936.134.630.632.638.8ال يوجد ثقة بالقضاء

رسم توضيحي 4: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني
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يوجد نقص 
 في أعداد

 الموظفين 
الموظفين/ا

 والقضاةت 

18.0 16.
8 13.0 12.

7 20.7 25.
1 14.9 19.

6 15.5 14.
8 17.8 22.

4 

ال يوجود 
تدريب 
وتأهيل 
كافيين 

للموظفين 
 والقضاة

19.3 24.
4 15.9 17.

1 15.9 37.
9 18.0 31.

6 17.6 20.
8 16.9 34.

8 

االحتالل 
اإلسرائيلي 
والظروف 
السياسية 

تعيق عمل 
 القضاء

16.4 61.
5 11.5 56.

2 31.3 51.
2 25.1 56.

0 14.0 58.
9 28.2 53.

6 

ال يوجد ثقة 
.33 36.1 بالقضاء

8 33.0 27.
2 32.3 41.

4 32.9 36.
1 34.6 30.

6 32.6 38.
8 

 من وجهة نظر الجمهور الفلسطين إشكاليات القضاءأهم  أهم  :2رسم توضيحي 

 

شر أينما وجد المؤ  في الضفة الغربية السابق والمرصد الحالي المرصد بينالنتائج  مؤشراتال مقارنةحول بو 
 )أي شراتتبين وجود تراجع في جميع المؤ  فقد ،في الضفة الغربية لمعرفة التطور في المؤشر في المرصد السابق

وأن ثقافة  ،(،أي أن الثقة ازدادت في القضاء)  وهي: ال يوجد ثقة بالقضاء (ها كإشكالية قل تونمن ُيدرج نسبةأن 
 .بعمل القضاء لطة التنفيذيةتدخل الس  (، تأي أن الثقة تقبلت سيادة القانون )  ،ال تقبل سيادة القانون  /اتالمواطنين

وأيضا مؤشر ال يوجد ثقة بالقضاء ) أي أن الثقة ازدادت  وبذلك أي أن السلطة التنفيذية باتت أقل تدخال(، )
 في هذه المؤشرات في الضفة الغربية. ا  نهناك تحس  أن  أن  يمكن القول بالقضاء.

 
ي في الضفة الغربية مقارنة مع من وجهة نظر الجمهور الفلسطين إشكاليات القضاءأهم  أهم  :2رسم توضيحي 

 المرصد السابق

0
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ة تقبل سياد
القانون

يوجد نقص 
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الموظفين 
والقضاة

ال يوجود 
تدريب 
وتأهيل 
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والقضاة

االحتالل 
اإلسرائيلي
والظروف 
السياسية 

تعيق عمل 
القضاء

ال يوجد ثقة
بالقضاء

الضفة الغربية

قطاع غزة
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وبمقارنــة مــؤرشات النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف الضفــة الغربيــة، تبــني وجــود تراجــع يف جميــع املــؤرشات )أي أن نســبة مــن 

يُدرجونهــا كإشــكالية قّلــت( وهــي: ال يوجــد ثقــة بالقضــاء، وأن ثقافــة املواطنــني/ات ال تقبــل ســيادة القانــون، تدخــل الّســلطة التنفيذيــة بعمــل القضــاء. 

وبذلــك يمكــن القــول أن هنــاك تحّســناً يف هــذه املــؤرشات يف الضفــة الغربيــة.
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رسم توضيحي 5: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية مقارنة مع املرصد السابق
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 قطاع فيمقارنة المؤشرات بين المرصد الحالي والمرصد السابق أينما وجد السؤال في المرصد السابق  وحولو 

 .أيضا   في قطاع غزة أيضا في هذه المؤشرات ا  نهناك تحس  أن  أن  القول
 

ي في قطاع غزة مقارنة مع من وجهة نظر الجمهور الفلسطين إشكاليات القضاءأهم  أهم  :0رسم توضيحي 
 السابق

 

 
 
 

 من التالية في دعم وتعزيز سيادة القانون ابمؤسسات/ جهات قطاعي العدالة واأل الثقة:  ثالثاا 
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ويف قطــاع غــزة تراجعــت املــؤرشات أيضــاً، أي أن نســبة مــن يدرجونهــا كإشــكالية تواجــه القضــاء قّلــت. وبذلــك يمكــن القــول أن هنــاك تحّســناً يف هــذه 

املــؤرشات يف قطــاع غــزة أيضــاً.

رسم توضيحي 6: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني يف قطاع غزة مقارنة مع املرصد السابق
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ي في قطاع غزة مقارنة مع من وجهة نظر الجمهور الفلسطين إشكاليات القضاءأهم  أهم  :0رسم توضيحي 
 السابق
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: الثقة بمؤسسات/ جهات قطاعي العدالة واألمن التالية في دعم وتعزيز سيادة القانون
ً
ثالثا

أظهــرت النتائــج أن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ال زال متمّســكاً بمؤسســات الدولــة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون باعتبارهــا بديــالً عــن 

أخــذ القانــون باليــد والفلتــان األمنــي. فقــد كانــت الثقــة  يف مؤسســات/جهات قطاعــي العدالــة واألمــن عــى النحــو التــايل:

الرشطة املدنية الفلسطينية:. 1

بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــدور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون 58 % يف الضفــة الغربيــة، يف حــني بلغــت نســبة 

مــن يثقــون بهــا يف قطــاع غــزة 49 %.

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور بالضفــة الغربيــة يثقــون بالرشطــة أكثــر مــن اإلنــاث، يف حــني يف قطــاع غــزة لــم يكــن هنــاك 

فــرق، حيــث بلغــت يف الضفــة الغربيــة نســبة الذكــور الذيــن يثقــون بالرشطــة 60 % مقابــل مــن يثقــن بهــا مــن اإلنــاث 56 %. أمــا يف قطــاع غــزة 

فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بهــا مــن الذكــور 49 % ومــن اإلنــاث 50 %.

النيابة العامة:. 2

بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــدور النيابــة العامــة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون  48 % يف الضفــة الغربيــة، يف حــني بلغــت نســبة مــن يثقــون 

بهــا يف قطــاع غــزة 45 %.

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور بالضفــة الغربيــة يثقــون بــدور النيابــة العامــة أكثــر مــن اإلنــاث، يف حــني لــم يكــن هنــاك 

فــارق كبــي يف قطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذكــور الذيــن يثقــون بــدور النيابــة العامــة مــن الذكــور 53 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل مــن 

يثقــن بهــا مــن اإلنــاث بلغــت 44 %. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه مــن الذكــور 45 % ومــن اإلنــاث 44 %.

املحاكم: . 3

يثــق الغالبيــة العظمــى بــدور املحاكــم يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بهــذا 

الــدور 53 % يف الضفــة الغربيــة، يف حــني بلغــت نســبة مــن يثقــون بــه يف قطــاع غــزة 46 %.

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور بالضفــة الغربيــة يثقــون بــدور املحاكــم يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون أكثــر مــن اإلنــاث، يف 

حــني يف قطــاع غــزة كان العكــس، حيــث بلغــت نســبة الذكــور الذيــن يثقــون بــدور املحاكــم يف الضفــة الغربيــة 56 % مقابــل مــن يثقــن بــه مــن 

اإلنــاث 49 %. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه مــن الذكــور 45 % ومــن اإلنــاث 47 %.

النظام القضائي ككل:ّ . 4

ــة، و 43 % يف قطــاع غــزة.  ــة الغربي ــون 50 % يف الضف ــز ســيادة القان ــي ككّل يف دعــم وتعزي ــدور النظــام القضائ ــن يثقــون ب بلغــت نســبة الذي

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس، تبــني أن الذكــور بالضفــة الغربيــة يثقــون بــدور النظــام القضائــي ككل يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون أكثــر 

مــن اإلنــاث، يف حــني يف قطــاع غــزة كان العكــس، حيــث بلغــت نســبة الذكــور يف الضفــة الغربيــة 54 % ومــن اإلنــاث 47 %. أمــا يف قطــاع غــزة 

فبلغــت النســبة الذيــن يثقــون بهــا مــن الذكــور 42 % ومــن اإلنــاث 44 %.

جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة:. 5

بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــدور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون 38 % يف الضفــة الغربيــة، و 49 % يف 

قطــاع  غــزة.

ــر مــن اإلنــاث يف الضفــة  ــة أكث ــة غــي الرســمية الفاعل وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس، تبــني أن نســبة الذكــور الذيــن يثقــون بجهــات العدال

ــة يف دعــم  الغربيــة، يف حــني يف قطــاع غــزة كان العكــس، حيــث بلغــت نســبة الذكــور الذيــن يثقــون بــدور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعل

وتعزيــز ســيادة القانــون 40 % مقابــل 35 % مــن اإلنــاث. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه مــن الذكــور 47 % ومــن اإلنــاث 

.% 52
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جدول 18 : درجة الثقة  بمؤسسات/ جهات قطاعي العدالة واألمن يف دعم وتعزيز سيادة القانون

غزةضفة

غزةضفةانثىذكرانثىذكر

واثقغري واثقواثقغري واثقواثقغري واثقواثقغري واثقواثقغري واثقواثقغري واثق

الرشطة املدنية 

الفلسطينية
18.760.014.456.026.949.024.049.816.658.025.549.4

15.453.211.743.724.445.317.843.913.648.521.144.6النيابة العامة

15.856.312.849.224.444.918.747.214.352.821.646.0املحاكم

16.254.112.446.624.042.117.944.414.450.421.043.2النظام القضائي ككل

جهات العدالة غري 

الرسمية الفاعلة
16.340.111.935.318.547.214.351.714.137.816.449.5

رسم توضيحي 7: درجة الثقة  بمؤسسات/ جهات قطاعي العدالة واألمن يف دعم وتعزيز سيادة القانون
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لى إ في حال عدم اللجوء النزاعاتللتدخل في حل  في الضفة الغربية : الجهات التي يفضلها الجمهوررابعاا 

 المحاكم
 

مر، اذا احتاج األاإجل التدخل في حل النزاع اأو غير رســمية من األى جهة معينة ســواء رســمية اإال بد من اللجوء 
ــلبية وخطيرة لها عواقب وخيمة على المجتمع وعلى تحقيق العدالة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لي عرض فيما ي فأخذ القانون باليد ظاهرة سـ

ر عدم الذهاب للمحكمة ) أي الجهات المفضــلة في حال حصــول نزاع وقر  لها الجمهور أ يلجســألبرز الجهات التي 
 :تنازليا   هةمرتببعد المحكمة( 

 

في الضفة  ي سواءيفضــل الجمهور الفلسطين: بالنسبة للجمهور عدالا  أكثرهو أسرع و  القضاء العشائري  .0

ــــائري في حل النزاع إذا احتاج األمر كجهة ثانية في قطاع غزةأو  أو  الغربية ــ ــ ــــاء العشـــ ــ ــ عد ب تدخل القضـــ

 في قطاع غزة. %11في الضفة الغربية و %11بنسبة  عدال   أكثرحيث يعتبره أسرع و ب المحاكم

اإلناث  أكثر من القضـــــاء العشـــــائري الذكور يفضـــــلون أن  تبي ن  حســـــب الجنسوبمقارنة النتائج  

ــــفة الغربية  من اإلناث %11من الذكور مقابل  16% ــ  من اإلناث %11من الذكور مقابل  %19والضــ

 في قطاع غزة.
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: الجهات التي يفضلها الجمهور في الضفة الغربية للتدخل في حل النزاعات في حال عدم اللجوء إلى المحاكم
ً
رابعا

ال بــد مــن اللجــوء إىل جهــة معينــة ســواء رســمية أو غــي رســمية مــن أجــل التدخــل يف حــل النــزاع إذا احتــاج األمــر، فأخــذ القانــون باليــد ظاهــرة ســلبية 

وخطــية لهــا عواقــب وخيمــة عــى املجتمــع وعــى تحقيــق العدالــة، فيمــا يــي عــرض ألبــرز الجهــات التــي ســيلجأ لهــا الجمهــور يف حــال حصــول نــزاع 

وقــّرر عــدم الذهــاب للمحكمــة ) أي الجهــات املفضلــة بعــد املحكمــة( مرتبــة تنازليــاً:

القضاء العشائري هو أرسع وأكثر عدالً بالنسبة للجمهور:. 1

يفضــل الجمهــور الفلســطيني ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة تدخــل القضــاء العشــائري يف حــل النــزاع إذا احتــاج األمــر كجهــة ثانيــة 

بعــد املحاكــم حيــث يعتــربه أرسع وأكثــر عــدالً بنســبة 73% يف الضفــة الغربيــة و88% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس تبــنّي  أن الذكــور يفضلــون القضــاء العشــائري أكثــر مــن اإلنــاث بنســبة 76% مــن الذكــور مقابــل 70% مــن 

اإلنــاث الضفــة الغربيــة و89% مــن الذكــور مقابــل 78% مــن اإلنــاث يف قطــاع غــزة.

أفّضل تدخل أهل املتنازعني واملعارف واألصحاب: . 2

يفضــل 81% مــن الجمهــور الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة تدخــل أهــل املتنازعــني واملعــارف واألصحــاب يف حــل النــزاع إذا احتــاج األمــر كجهــة 

ثالثــة، وتصــل نســبة التفضيــل لهــذا املــؤرش إىل 90% يف قطــاع غــزة .

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس تبــنّي  أن الذكــور يفضلــون تدخــل أهــل املتنازعــني أكثــر مــن اإلنــاث بنســبة 83% مــن الذكــور مقابــل 78% مــن 

اإلنــاث الضفــة الغربيــة و92% مــن الذكــور مقابــل 88% مــن اإلنــاث يف قطــاع غــزة.

ال يفضل الجمهور الفلسطيني تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات املسلحة يف حل النزاعات: . 3

يفضــل 11% فقــط مــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة و 9% فقــط مــن الجمهــور يف قطــاع غــزة مــن تدخــل الجماعــات املســلحة يف حــل النــزاع إذا 

احتــاج األمــر كجهــة رابعــة.

وبمقارنــة النتائــج حســب الجنــس تبــنّي  أن الذكــور يفضلــون تدخــل الفصائــل والتيــارات السياســية والجماعــات املســلحة يف حــّل النزاعــات أكثــر 

مــن اإلنــاث بنســبة 12% مــن الذكــور مقابــل 10% مــن اإلنــاث الضفــة الغربيــة و9% مــن الذكــور ومثلهــا مــن اإلنــاث يف قطــاع غــزة.

جهات أخرى: . 4

يفضل 4% يف الضفة الغربية و 1% يف قطاع غزة  فقط من الجمهور الفلسطيني تدخل جهات أخرى يف حل النزاع إذا احتاج األمر.
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جدول 19 : سبب عدم الذهاب إىل املحكمة يف حال مواجهة نزاع

املنطقةقطاع غزةالضفة الغربية

قطاع غزةالضفة الغربيةأنثىذكرأنثىذكر

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

القضاء العشائري وغري 

الرسمي أرسع
75.824.270.329.789.011.086.513.573.027.087.812.2

القضاء العشائري وغري 

الرسمي أكثر عدال
53.047.046.653.465.234.862.837.249.850.264.036.0

أفضل تدخل أهل املتنازعني 

واملعارف واألصحاب
83.316.778.421.692.27.888.012.080.819.290.19.9

أفضل تدخل الفصائل 

والتيارات السياسية 

والجماعات املسلحة

12.187.910.389.78.691.49.091.011.288.88.891.2

أخىش التعرض لضغوط 

وتهديدات من قبل الخصم
18.381.725.174.924.975.129.170.921.778.327.073.0

عدم ثقتي بحصويل عىل حل 

عادل من خالل القضاء
42.857.235.864.252.647.448.451.639.360.750.549.5

4.096.04.895.20.699.40.799.34.495.60.699.4أخرى

رسم توضيحي 8: :  سبب عدم الذهاب إىل املحكمة يف حال مواجهة نزاع
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عدم ثقتي بحصولي 
على حل عادل من 

 خالل القضاء
42.8 57.2 35.8 64.2 52.6 47.4 48.4 51.6 39.3 60.7 50.5 49.5 

 99.4 6. 95.6 4.4 99.3 7. 99.4 6. 95.2 4.8 96.0 4.0 أخرى
 

 المحكمة في حال مواجهة نزاعإلى  الى  سبب عدم الذهاب : : 1رسم توضيحي 

 

في بين تزايد تبفقد ، الغربية الضفة في السااابق والمرصااد الحالي المرصااد بين السااابقة المؤشاارات مقارنةوب وحول

 نســبة من يفضــلون تدخل أهل المتنازعين والمعارف واألصــحاب، وأيضــا تزايد بســيط في نســبة من يفضــلون اللجوء

ــــائل والتيارات  إلى  الى  ــ ــــلون تدخل الفصــ ــ ــــــر الذين يفضــ ــــــمي. بالمقابل تراجع مؤشــ ــــائري وغير الرســ ــ ــــاء العشــ ــ القضــ

 الشكل التالي: إلى  الى  /يوالجماعات المسلحة، أنظرالسياسية 

مقارنة مع المحكمة في حال مواجهة نزاع في الضفة الغربية  إلى  الى  : سبب عدم الذهاب8رسم توضيحي 
 المرصد السابق.
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وبمقارنــة املــؤرشات الســابقة بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف الضفــة الغربيــة، تبــني تزايــد يف نســبة مــن يفضلــون تدخــل أهــل املتنازعــني 

ــن  ــؤرش الذي ــع م ــل تراج ــمي. باملقاب ــي الرس ــائري وغ ــاء العش ــوء إىل  القض ــون اللج ــن يفضل ــبة م ــيط يف نس ــد بس ــا تزاي ــاب، وأيض ــارف واألصح واملع

يفضلــون تدخــل الفصائــل والتيــارات السياســية والجماعــات املســلحة، أنظــر/ي إىل  الشــكل التــايل:
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رسم توضيحي 9: سبب عدم الذهاب إىل  املحكمة يف حال مواجهة نزاع يف الضفة الغربية مقارنة مع املرصد السابق.
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نســبة بفي  تبين تزايد فقد ،غزة قطاع في السابق والمرصد الحالي المرصد بين السابقة المؤشاارات مقارنةوب وحول

 إلى  لى ا يفضـــلون تدخل أهل المتنازعين والمعارف واألصـــحاب، وأيضـــا تزايد بســـيط في نســـبة من يفضـــلون اللجوء

ل الفصائل لذين يفضلون تدخا لغي ر ملحوظ في نسبةتتطور القضــاء العشــائري وغير الرســمي. بالمقابل لم يحدث 

 الشكل التالي:إلى  الى  /يوالجماعات المسلحة، أنظروالتيارات السياسية 

المحكمة في حال مواجهة نزاع في قطاع غزة مقارنة مع المرصد إلى  الى  : سبب عدم الذهاب01رسم توضيحي 
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2018قطاع غزة 
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وبمقارنــة املــؤرشات الســابقة بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف قطــاع غــزة، تبــني تزايــد يف نســبة مــن يفضلــون تدخــل أهــل املتنازعــني 

واملعــارف واألصحــاب، وأيضــا تزايــد بســيط يف نســبة مــن يفضلــون اللجــوء إىل  القضــاء العشــائري وغــي الرســمي. باملقابــل لــم يحــدث تغــّي ملحــوظ يف 

نســبة الذيــن يفضلــون تدخــل الفصائــل والتيــارات السياســية والجماعــات املســلحة، أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 10: سبب عدم الذهاب إىل املحكمة يف حال مواجهة نزاع يف قطاع غزة مقارنة مع املرصد السابق
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نســبة بفي  تبين تزايد فقد ،غزة قطاع في السابق والمرصد الحالي المرصد بين السابقة المؤشاارات مقارنةوب وحول

 إلى  لى ا يفضـــلون تدخل أهل المتنازعين والمعارف واألصـــحاب، وأيضـــا تزايد بســـيط في نســـبة من يفضـــلون اللجوء

ل الفصائل لذين يفضلون تدخا لغي ر ملحوظ في نسبةتتطور القضــاء العشــائري وغير الرســمي. بالمقابل لم يحدث 

 الشكل التالي:إلى  الى  /يوالجماعات المسلحة، أنظروالتيارات السياسية 

المحكمة في حال مواجهة نزاع في قطاع غزة مقارنة مع المرصد إلى  الى  : سبب عدم الذهاب01رسم توضيحي 
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نتائج استطالع 
» الجمهور المتعامل مع مؤسسات 

العدالة في فلسطين«
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نتائج استطالع رأي الجمهور المتعامل 
مع مؤسسات العدالة في فلسطين

تشــي البيانــات إىل أن هنــاك 2206 مبحوثــاً قــد لجــؤوا إلحــدى مؤسســات العدالــة مــن أصــل 11602 بنســبة 19% مــن عينــة الجمهــور الفلســطيني. 

وكانــت إجاباتهــم كالتــايل:

أوال: انطباعات الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في فلسطين نحو القضاء ونزاهته
هــذا املســح يســتعرض وجهــة نظــر الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تجــاه القضــاء الفلســطيني ونزاهتــه مــن 

زوايــا مختلفــة تــم عرضهــا عليهــم. فيمــا يــي أبــرز النتائــج:

هنــاك تشــاؤٌم بالنســبة ملســتقبل وضــع القضــاء مــن ناحيــة التحســن املســتمر والتطــور املســتقبيل يف قطــاع غــزة، يقابلــه تشــاؤم أقــل . 1

يف الضفــة الغربيــة: 

تظهــر النتائــج أن هنــاك تشــاؤماً تجــاه وضــع القضــاء مــن ناحيــة التحســن املســتمر والتطــور املســتقبي يف قطــاع غــّزة، إذ عــارض أكثــر مــن 

نصــف الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة القــول بــأن وضــع القضــاء يف تحّســن مســتمر بنســبة 56%، يف حــني أيـّـد ذلــك 19% فقــط. أمــا 

يف الضفــة الغربيــة فــكان التشــاؤم أقــل نســبياً حيــث أيـّـد 40% مــن الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة أن وضــع القضاء يف تحّســٍن مســتمر 

وعارضهــم يف ذلــك 35% منهــم، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 25% يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.وبمقارنــة نتائــج 

مــن وافــق عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 41% يف حــني مــن 

وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 38%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 19% و 18% مــن اإلنــاث.

لم تنجح  الدولة الفلسطينية  يف صيانة استقاللية القضاء يف الضفة الغربية و قطاع غزة: . 2

يُّعد استقالل القضاء من أساسيات العدالة ويعرب عن استقالل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

ــتقاللية  ــة اس ــطينية بصيان ــة الفلس ــاح  الدول ــطني لنج ــة يف فلس ــات العدال ــع مؤسس ــني/ات م ــرة املتعامل ــاؤماً يف نظ ــاك تش ــج أن هن ــر النتائ تظه

القضــاء ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى أن الدولــة الفلســطينية  نجحــت يف صيانــة اســتقاللية القضــاء 34% يف حــني عــارض ذلــك )أي 

أنهــا لــم تنجــح  يف صيانــة اســتقالل القضــاء( بلغــت نســبتهم 35% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فهنــاك تشــاؤٌم أكــرب. فقــد عــارض أكثــر مــن نصــف املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة 57% ذلــك، يف حــني أيّــده 19% فقــط، فيمــا بلغــت 

نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم %24.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

36% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 30%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 21% و 

12% مــن اإلنــاث.

وضع النزاهة والعدالة والحيادية يف القضاء الفلسطيني ليس أفضل حااًل من وضع القضاء يف البلدان العربية األخرى: . 3

ــطني  ــة يف فلس ــات العدال ــع مؤسس ــني/ات م ــر املتعامل ــة نظ ــن وجه ــة وحيادية وعدالة القضاء الفلسطيني م ــدى نزاه ــن م ــة ع ــذه النقط ــرب ه تع

العربية. البلدان  مع  بالمقارنة 

ــدول  ــة ب ــة مقارن ــة والنزاهــة والعدال ــع القضــاء الفلســطيني بالحيادي ــة بخصــوص تمت ــة الغربي ــاك نظــرة ســلبية يف الضف تظهــر النتائــج أن هن

عربيــة أخــرى، حيــث بلغــت نســبة مــن يــرون أن القضــاء الفلســطيني يتمتــع بالحياديــة والنزاهــة والعدالــة مقارنــة بــدول عربيــة أخــرى 35% يف 

حــني عارضهــم يف ذلــك 34% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31%، أمــا يف قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤٌم أكــرب بالنســبة لذلــك. 

فقــد بلغــت نســبة املعارضــني/ات 50% ، واملؤيديــن 24%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم %26.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

36% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 34%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد كانــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش متقاربــة لــكل مــن 

الذكــور 24.4% و 24.2% مــن اإلنــاث.
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ال يتسم أداء املوظفني/ات يف املحاكم والنيابة العامة بالشفافية وينترش فيه الفساد.. 4

تظهــر النتائــج أن أداء املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة ال يتســم بالشــفافية وينتــرش فيــه الفســاد، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى 

ذلــك 32% يف حــني عارضهــم يف ذلــك 30%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 38%. ويف  قطــاع غــزة فهنــاك تشــاؤم بالنســبة 

لذلــك. فقــد وافــق غالبيــة 47% منهــم عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم 22%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31%.وبمقارنــة 

نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم %32 

يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 27%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 20% و مــن 

اإلنــاث %30.

مباني املحاكم الئقة ومناسبة . 5

تظهــر النتائــج أن هنــاك انطباعــاً جيــداً للجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة بكــون مبانــي املحاكــم الئقــة ومناســبة، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 63% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 16%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن يــرون بــأن 

مبانــي املحاكــم الئقــة مناســبة 42% ، يف حــني عارضهــم  %39.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

65% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 58%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد جــاءت النســبة متقاربــة بــني الذكــور واإلنــاث بنســبة %41 

مــن الذكــور و 43% مــن اإلنــاث.

عدم وصول  التبليغات مشكلة أساسية يف سري عملية التقايض. 6

ــي  ــة. فف ــات العدال ــع مؤسس ــني/ات م ــبة للمتعامل ــايض بالنس ــة التق ــي عملي ــية يف س ــكلة أساس ــات مش ــول  التبليغ ــدم وص ــج أن ع ــر النتائ تظه

الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافــق منهــم عــى ذلــك 60% يف حــني أن عارضهــم 13% فقــط، ويف قطــاع غــزة فقــد وافــق عــى ذلــك  %78 

ــك 9% فقــط. وعارضهــم يف ذل

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

63% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 53%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 80% و 

73% مــن اإلنــاث.

7 .ً دور مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بالقضاء يف الرقابة  عىل أداء  الجهاز القضائي ال زال ضعيفا

تظهــر النتائــج أن نســبة 26% مــن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة يــرون بــأن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء 

تقــوم بــدور مراقــب عــى أداء  الجهــاز يف حــني مــن عارضهــم يف ذلــك 14% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي 60%. ويف قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 24% ، وعارضهــم يف ذلــك 28%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 48%.وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا 

عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 26% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث 

بلغــت نســبتهن 25%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 26% ومــن اإلنــاث %19.

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األفضل واألرسع السرتجاع وحماية الحقوق. 8

ــع  ــني/ات م ــبة للمتعامل ــوق بالنس ــة الحق ــرتجاع وحماي ــل واألرسع الس ــة األفض ــو الطريق ــة ال زال ه ــم النظامي ــه للمحاك ــج أن التوج ــر النتائ تظه

مؤسســات العدالــة.  ففــي الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 65% يف حــني عارضهــم يف ذلــك 35%. ويف قطــاع غــزة فقــد وافــق 

57% عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم %43.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

66% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 64%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور %55 

ومــن اإلنــاث %62.

تبايــن يف آراء املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن حصولهــم عــىل محاكمــة عادلــة فيمــا لــو . 9

اتهمــو بارتــكاب جريمــة جنائيــة/ جنحويــة

تظهــر النتائــج أن 46% مــن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة يــرون بأنهــم ســيحصلون عــى محاكمــة عادلــة فيمــا لــو 
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اتهمــوا بارتــكاب جريمــة جنائية/جنحويــة، ويعارضهــم يف ذلــك 34% فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات أو مــن ال رأي لهــم 20%. أمــا يف قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن يعتقــدون ذلــك 33% ومــن يعارضونــه 50% فيمــا بلغــن نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم %17. 

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

47% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 44%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش لــكل مــن الذكــور 

34% ومــن اإلنــاث %30.

النظام القضائي ليس مستقالً عن التأثريات الخارجية . 10

تظهــر النتائــج أن النظــام القضائــي ليــس مســتقالً عــن التأثــيات الخارجيــة مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة 

الغربيــة ويف قطــاع غــزة. ففــي الضفــة الغربيــة، بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 39% يف حــني عارضهــم يف ذلــك 30%. ويف قطــاع غــزة فقــد 

وافــق 51%  عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم  25%. وبلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31% يف الضفــة الغربيــة و24% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى مــؤرش أن النظــام القضائــي مســتقالً 

عــن أي تأثــيات خارجيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 31% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 27%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 24% ومــن اإلنــاث %26.

ــة . 11 ــي العدال ــات قطاع ــدى مؤسس ــوى ل ــم الدع ــراءات تقدي ــة بإج ــات العدال ــع مؤسس ــني/ات م ــة املتعامل ــدى معرف ــف يف م ــاك ضع هن

واألمــن 

النتائــج أدنــاه واملفصلــة يف الجــداول امللحقــة تبــني أن معرفــة املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف إجــراءات تقديــم الدعــوى لــدى مؤسســات 

قطاعــي العدالــة واألمــن متدنيــة، وينطبــق ذلــك عــى كافــة أجهــزة و مؤسســات العدالــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جدول 20 : انطباعات الجمهور املتعامل مع مؤسسات العدالة يف فلسطني نحو القضاء ونزاهته

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

34.940.556.219.241.438.319.518.4وضع القضاء يف فلسطني يف تحسن مستمر

35.433.857.419.135.629.721.511.7نجحت الدولة الفلسطينية بصيانة استقاللية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة 

34.535.349.924.335.734.524.424.2بدول عربية أخرى

يتسم أداء  املوظفني/ات يف املحاكم والنيابة العامة بالشفافية 

32.430.247.022.431.627.119.830.5ويخلو من الفساد

15.862.638.941.664.757.941.043.4مباني املحاكم الئقة ومناسبة

عدم وصول  التبليغات مشكلة أساسية يف سري عملية التقايض
13.559.88.978.162.753.479.972.7

تقوم مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بالقضاء بدور مراقب  

13.625.727.724.225.825.525.919.0عىل أداء  الجهاز القضائي
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جدول 21 : انطباعات الجمهور املتعامل مع مؤسسات العدالة يف فلسطني نحو الثقة يف القضاء

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

أنك ستحصل عىل محاكمة عادلة فيما لو اتهمت بارتكاب جريمة 

جنائية/ جنحوية
34.546.149.832.947.044.333.929.8

38.929.851.324.630.927.324.126.2أن النظام القضائي مستقل من أي تأثريات خارجية

جدول 22 : مدى اللجوء إىل املحاكم الرسمية يف املستقبل يف حال مواجهة نزاعات أو خالفات

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

يف حال واجهت نزاعات أو خالفات يف املستقبل مع أي طرف كان، 

فهل ستلجأ إىل املحاكم أو القضاء الرسمي؟
65.134.956.943.165.863.755.362.0

جدول 23 : مدى املعرفة بإجراءات تقديم الدعوى لدى مؤسسات قطاعي العدالة واألمن:

قطاع غزةالضفة الغربيةاملنطقة

أنثىذكرأنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربية
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املحاكم 

النظامية
39.844.216.045.736.417.932.048.219.957.435.57.236.441.921.774.419.46.3

املحاكم 

الرشعية 

والكنيسية

36.645.717.741.240.718.030.048.321.751.440.08.636.043.420.657.332.410.3

املحاكم 

العسكرية
70.122.27.880.114.06.064.526.19.582.613.53.976.715.67.890.59.00.5

56.032.411.556.930.612.448.437.214.473.121.85.148.936.115.081.514.04.5النيابة العامة

الرشطة املدنية 

الفلسطينية
34.341.624.123.745.331.025.044.530.555.135.29.713.548.837.755.134.610.3

اجهزة األمن 

الفلسطينية 

)األمن الوقائي، 

املخابرات،...(

51.032.916.164.323.612.141.338.020.672.621.46.058.925.915.280.916.42.7

65.427.07.673.420.56.159.331.98.879.015.95.070.021.98.183.816.20.0وزارة العدل

50.335.414.450.836.113.144.238.117.763.929.17.045.537.916.567.030.62.4وزارة الداخلية
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ــر  ــة نظ ــاً يف  وجه ــناً طفيف ــاك تحّس ــد أن هن ــة نج ــة الغربي ــابق يف الضف ــد الس ــايل واملرص ــد الح ــني املرص ــة ب ــؤرشا ت الثالث ــم امل ــة أه وبمقارن

ــايل: ــكل الت ــر/ي الش ــة. أنظ ــات العدال ــع مؤسس ــل م ــور املتعام الجمه

رســم توضيحــي 11: مقارنــة وضــع العدالــة مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ومقارنتها 
ــابق ــع املرصد الس م

82 
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هناك  أن أن  نجد الغربية الضفة في السابق والمرصد الحالي المرصد بين الثالثة ت المؤشراأهم  أهم  مقارنةوب وحول

نا  طفيفا   الشكل  ي/أنظر .العدالة مؤسساتسلسة وجهة نظر الجمهور المتعامل مع  في الوضع العام تحسن قليال من تحس 

 التالي:

العدالة في الضفة الغربية ومقارنتها مع مؤسسات سلسلة مع المتعاملين/ات  المتعاملين  مقارنة وضع العدالة من وجهة نظر: 11رسم توضيحي 
 المرصد السابق
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وبمقارنــة أهــم املــؤرشا ت الثالثــة بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف قطــاع غــزة نجــد أن هنــاك تراجعــاً يف وجهــة نظــر الجمهــور املتعامــل 

مــع مؤسســات العدالــة. أنظــر/ي الشــكل التــايل:

رســم توضيحــي 12: مقارنــة وضــع العدالــة مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف قطــاع غــزة ومقارنتهــا 
مــع املرصــد الســابق

83 
 

الوضع أن  أن  نجد غزة قطاع في السابق والمرصد الحالي المرصد بين الثالثة ت المؤشراأهم  أهم  مقارنةوب وحول

 الشكل التالي: /يأنظر .العدالة مؤسساتسلسة الجمهور المتعامل مع 

ومقارنتها  غزةالضفة الغربيةالعدالة في مؤسسات سلسلة مع المتعاملين/ات  المتعاملين  نظرمقارنة وضع العدالة من وجهة : 05رسم توضيحي 
 

 

 

 

عدالة مؤسسات ال تجاهنحو  في فلسطين العدالةمؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع : انطباعات ثانياا ثانيا

 ونزاهتها 

ال رأي لهم من الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في ومن /ات محايدين/ات تظهر النتائج أن نسبة ال

فلسطين تجاه مؤسسات العدالة ونزاهتها تفوق بكثير نسبة المتفائلين والمتشائمين بشأنها في معظم المؤشرات 

 التالية:

 

 من يخلو من الفساااااااااد:ال  في المحاكم والنيابة العامة بالشاااااااافافية و /اتداء الموظفيناأيتساااااااام ال  .1

ــــم أن  ان  المفترض ــ ــ ــــفافية  /اتداء الموظفيناأيتســـ ــ ــ ــ ــــكل عام وموظفي المحاكم والنيابة العامة بالشـ ــ ــ بشـــ

 ات التقاضي وتسريعها.إجراءوظائفهم ودورهم في لحساسية 

 يتســــم   الفي المحاكم والنيابة العامة بالشــــفافية  /اتالموظفين أداء اداء يتســــمال أن  أن  تظهر النتائج

 لضــفةالعدالة في امؤســســات ســلســلة مع  /اتمن وجهة نظر المتعاملين الفســاديخلو من ال و بالشــفافية 

ــــلت حيث  .،قطاع غزة ووكذلك الحال فيالغربية  ــ ــ ــ ــــبة الذين  بلغتوصــ ــ ــ ــ في  %12على ذلك  وافقوانســ

ــــوامن حين  ــــبتهم عارضـــ ــــهم في ذلكذلك بلغت نســـ ــــبة ال %11 عارضـــ /ات محايدين/ات فيما بلغت نســـ
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: انطباعات الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في فلسطين تجاه مؤسسات العدالة ونزاهتها 
ً
ثانيا

تظهــر النتائــج أن نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم مــن الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف فلســطني تجــاه مؤسســات العدالــة ونزاهتهــا 

تفــوق بكثــي نســبة املتفائلــني واملتشــائمني بشــأنها يف معظــم املــؤرشات التاليــة:

ال يتسم أداء املوظفني/ات يف املحاكم والنيابة العامة بالشفافية و ال يخلو من الفساد: . 1

مــن املفــرتض أن يتســم أداء املوظفــني/ات بشــكل عــام وموظفــي املحاكــم والنيابــة العامــة بالشــفافية لحساســية وظائفهــم ودورهــم يف إجــراءات 

التقــايض وترسيعهــا.

تظهــر النتائــج أن أداء املوظفــني/ات يف املحاكــم والنيابــة العامــة بالشــفافية ال يتســمّ  بالشــفافية وال يخلــو مــن الفســاد مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/

ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 32% يف حــني عارضهــم يف ذلــك %30 

فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 38% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة وافــق 47% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  22% فيمــا 

بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم %31.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى مــؤرش اتّســام أداء  املوظفــني/ات يف 

املحاكــم والنيابــة العامــة بالشــفافية وخلــّوه مــن الفســاد مــن الذكــور 32% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث 27%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش املذكــور 20% مــن الذكــور و 30% مــن اإلنــاث.

يوجد نقص واضح يف أعداد القضاة يف املحاكم الفلسطينية: . 2

ــة يف  تظهــر النتائــج أنــه يوجــد نقــص واضــح يف أعــداد القضــاة يف املحاكــم الفلســطينية مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدال

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 23% يف حــني عارضهــم 17% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة 

وافــق 31% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه 20%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 60% يف الضفــة الغربيــة و59% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى مــؤرش وجــود نقــص واضــح يف أعــداد 

القضــاة يف املحاكــم الفلســطينية مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 24% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 19%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 34% ومــن اإلنــاث %19 .

عدد املوظفني/ات يف املحاكم الفلسطينية بشكل عام كبري ويتفق مع حاجة املحاكم. 3

تظهــر النتائــج أن عــدد املوظفــني/ات يف املحاكــم الفلســطينية بشــكل عــام كبــي ويتفــق مــع حاجــة املحاكــم مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مع مؤسســات 

العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 29% يف حــني عارضهــم يف ذلــك 10% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع 

غــزة وافــق 38% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  16%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 61% يف الفضــة الغربيــة و46% يف غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــني أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى مــؤرش أن عــدد املوظفــني/ات يف 

املحاكــم الفلســطينية بشــكل عــام كبــي ويتفــق مــع حاجــة املحاكــم مــن الذكــور 30% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث 26%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش  مــن الذكــور 41% ومــن اإلنــاث %29.

يلتزم القضاة بالدوام الرسمي. 4

تظهــر النتائــج أن القضــاة يلتزمــون بالــدوام الرســمي مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 31% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 6% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة وافــق %40 

عــى ذلــك، يف حــني عارضهــم  12%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 63% يف الضفــة الغربيــة و48% يف قطــاع غزة.وبمقارنــة 

نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش  بالــدوام الرســمي مــن الذكــور 34% يف 

حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث 25%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 41% ومــن اإلنــاث %36.

يلتزم موظفو/ات املحاكم بالدوام الرسمي. 5

تظهــر النتائــج أن موظفــي/ات املحاكــم يلتزمــون بالــدوام الرســمي مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف 

قطــاع غــزة. حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 34% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 5% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 
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وافــق 47% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  8%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 61% يف الضفــة الغربيــة و45% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور 36% ومــن 

اإلنــاث 28%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 50% ومــن اإلنــاث %39.

رواتب القضاة عالية نسبياً . 6

تظهــر النتائــج أن رواتــب القضــاة عاليــة  مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة. حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 30% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 4% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة، وافــق 48% عــى ذلــك، 

يف حــني عارضــه  6%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 66% يف الضفــة الغربيــة و46% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

34% ومــن اإلنــاث 21%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 52% ومــن اإلنــاث %35.

رواتب املوظفني/ات يف املحاكم متدنية نسبياً: . 7

تظهــر النتائــج أن رواتــب املوظفــني/ات يف املحاكــم متدنيــة نســبياً مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف 

قطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 23% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 5% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة فقــد وافــق 43% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  4%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 72% يف الضفــة الغربيــة و53% يف 

قطــاع غــزة.

وبنتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور 27% ومــن اإلنــاث %15. 

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 48% ومــن اإلنــاث %29.

يتعامل موظفو/ات املحاكم مع املراجعني/ات بالشكل الالئق. 8

ــة يف  ــون مــع املراجعــني/ات بشــكل الئــق  مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدال تظهــر النتائــج أن موظفــو/ات املحاكــم يتعامل

الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة. حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 53% يف حــني عارضهــم يف ذلــك 12% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة فقــد وافــق 51% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  19%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 35% يف الضفــة الغربيــة و30% يف 

قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور 56% ومــن 

اإلنــاث 48%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 51% ومــن اإلنــاث %52.

إذا حصلت مشكلة مع أحد املوظفني/ات فإن املتعاملني/ات سيتوجهون بالشكوى إىل رئيس املحكمة. 9

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إذا حصلــت معهــم مشــكلة مــع أحــد املوظفــني/ات فإنهــم 

ســيتوجهون بالشــكوى إىل رئيــس املحكمــة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 68% يف حــني عــارض ذلــك 11% يف الضفــة الغربيــة. ويف  

قطــاع غــزة فقــد وافــق 68% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  %20.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور 71% ومــن 

اإلنــاث 62%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 67% ومــن اإلنــاث %71.

يجب نرش األحكام  القضائية ليتمكن املواطن/ة الفلسطيني/ة من االطالع عليها:. 10

تظهــر النتائــج أنــه يجــب نــرش األحــكام  القضائيــة ليتمكــن املواطــن/ة الفلســطيني/ة مــن االطــالع عليهــا مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع 

مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة. حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 78% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 6% يف الضفــة 

الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة وافــق 74% عــى ذلــك، يف حــني عارضــه  %13.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

81% ومــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 70%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 73.6% ومــن اإلنــاث %73.8.
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جــدول 24 : وصــف الوضــع العــام ألجهــزة العدالــة يف فلســطني مــن وجهــة نظــر الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف 
فلســطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

يتسم أداء  املوظفني/ات يف املحاكم والنيابة العامة بالشفافية 

ويخلو من الفساد
32.430.247.022.431.627.119.830.5

17.022.819.630.624.519.034.418.7يوجد نقص واضح يف أعداد القضاة يف املحاكم الفلسطينية

عدد املوظفني/ات يف املحاكم الفلسطينية بشكل عام كبري ويتفق 

مع حاجة املحاكم
9.628.716.137.829.926.140.728.8

6.131.011.939.933.824.640.936.5يلتزم القضاة بالدوام الرسمي

4.833.67.747.336.228.049.939.2يلتزم موظفو املحاكم بالدوام الرسمي

4.329.96.348.233.921.152.435.3رواتب القضاة عالية نسبيا

5.023.44.543.327.214.947.829.4رواتب املوظفني/ات يف املحاكم متدنية نسبيا

11.653.419.151.155.947.750.752.2يتعامل موظفو املحاكم مع املراجعني/ات  بالشكل الالئق

إذا حصلت معي مشكلة مع أحد املوظفني/ات أتوجه بالشكوى 

إىل رئيس املحكمة
10.868.419.767.871.361.866.970.6

يجب نرش األحكام  القضائية ليتمكن املواطن الفلسطيني من 

االطالع عليها
5.777.613.473.681.169.873.673.8

: مشكلة اكتظاظ الجمهور المتقاضي عند الكاتب العدل
ً
ثالثا

يــرى الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة أن هنــاك اكتظاظــاً لــدى الكاتــب العــدل، وعنــد ســؤالهم عــن األســباب  التــي تــؤدي لهــذا االكتظــاظ مــن 

وجهــة نظرهــم، أوردوهــا عــى الرتتيــب التــايل يف الضفــة الغربيــة: نقــص املوظفــني/ات وكثــرة املراجعــني/ات، عــدم النظــام.

كان ترتيب األسباب  من وجهة نظر الجمهور املتعاملني/ات مع مؤسسات العدالة يف الضفة الغربية يختلف عنه يف قطاع غزة.

بالنســبة لألســباب  مــن وجهــة نظــر الجمهــور املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــةا لغربيــة فقــد كان الســبب األهــم هــو نقــص املوظفــني/

ات وكثــرة املراجعــني/ات  يليــه عــدم النظــام.

أما يف قطاع غزة فكان السبب األبرز هو نقص املوظفني/ات وكثرة املراجعني/ات  يليه عدم النظام.

جدول 25 : أسباب  مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل

قطاع غزةالضفة الغربية

النعمالنعم

67.127.774.123.4سبب مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل عدم النظام

سبب مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل نقص املوظفني/ات 

وكثرة املراجعني/ات 
86.113.963.336.7

سبب مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل التدقيق املبالغ فيه 

لدى الكاتب العدل
50.739.947.925.7
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رسم توضيحي 13: أسباب  مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

199 
 

العدل التدقيق المبالغ فيه كاتب  سبب مشكلة االكتظاظ لدى
 العدلكاتب  لدى

37.0 51.1 43.1 49.8 31.7 66.6 41.7 100.0 

 العدل نقصالكاتب  كاتب  سبب مشكلة االكتظاظ لدى
 المراجعين/ات  المراجعين وكثرةالموظفين/ات  الموظفين 

86.1 13.9 63.3 36.7 95.6 47.0 68.9 51.2 

العدل التدقيق الكاتب  كاتب  سبب مشكلة االكتظاظ لدى
 العدلالكاتب  كاتب  المبالغ فيه لدى

50.7 39.9 47.9 25.7 63.0 0.0 70.0 0.0 

 

 العدل، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزةالكاتب  كاتب  مشكلة االكتظاظ لدى أسباب أسباب: 01رسم توضيحي 

 

 

 بطء السير في الدعاوى إلى  إلى  : العوامل التي تؤديرابعاا 
 ات التقاضي بسرعة معقولة وهو ما يعكس كفاءة النظام القضائي.إجراءتتم أن  ان  تحقيق العدالة يتطلب
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: العوامل التي تؤدي إلى بطء السير في الدعاوى
ً
رابعا

تحقيق العدالة يتطلب أن تتم إجراءات التقايض برسعة معقولة وهو ما يعكس كفاءة النظام القضائي.

أمــا عــن العوامــل التــي تــؤدي لبــطء الســي يف الدعــاوى فقــد تــم حرصهــا يف البنــود التاليــة  املبينــة يف الجــدول التــايل، وقــد تفاوتــت أهميــة تلــك العوامــل 

بــني الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة واختلفــت بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

فقــد كانــت أهــم العوامــل التــي تــؤدي لبــطء الســي يف الدعــاوى يف الضفــة الغربيــة هــي تغيــب الشــهود يف املرتبــة األوىل، ومــن ثــم ضعــف القضــاة يف إدارة 

الدعــوى يف املرتبــة الثانيــة وعــدم اســتالم وصــول التبليغــات يف املرتيــة الثالثــة. باملقابــل كانــت املرتبــة األوىل يف قطــاع غــزة هــي قلــة اإلمكانيــات املاديــة 

والبرشيــة املســاندة ثــم ضعــف القضــاة يف إدارة الدعــوى يف املرتبــة الثانيــة وعــدم اســتالم وصــول التبليغــات يف املرتبــة الثالثــة، أنظــر/ي إىل الجــدول 

والشــكل املرفقــني ملزيــد مــن التفاصيــل:

جدول 26 : العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

49.845.547.445.848.955.347.160.6عدم استالم وصول التبليغات

37.952.729.862.233.263.930.50.0تغيب  املحامني/ات  

40.055.929.059.335.365.529.70.0تغيب القضاة

62.534.834.555.960.474.534.918.4تغيب الشهود

56.642.048.632.053.275.349.321.0ضعف القضاة يف ادارة الدعوة

42.851.058.732.640.754.559.718.4قلة االمكانيات املادية والبرشية املساندة

0.0100.00.0100.00.00.00.00.0أخرى

وبمقارنــة النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق يف الضفــة الغربيــة ملــؤرشات التــي تخــص العوامــل التــي تــؤدي إىل بــطء الســي يف الدعــاوى 

نجــد أن تغــّياً ملحوظــاً يف ترتيبهــا قــد حصــل كمــا يتضــح مــن الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 14: العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى يف الضفة الغربية ومقارنتها مع املرصد السابق
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 عالوضأن  أن  فنجد المؤشرات لبع  السابق والمرصد الحالي المرصد بين مع النتائج وبمقارنةمقارنة إجراء وحول

جد أن ترتيب نحيث تراجعت المؤشرات السلبية التالية  يىالسير في الدعاو  ط طءبإلى  الى  بخصوص العوامل التي تؤدي

 في قطاع غزة ومقارنتها مع المرصد السابق ى بطء السير في الدعاو إلى  إلى  العوامل التي تؤدي: 02رسم توضيحي 

 

 

 
 

 العدالة في فلسطينمؤسسات سلسلة تعامل مع القضاء من وجهة نظر الجمهور المهم إشكاليات اأ: خامسا
 
ــــد رأي ت ــ ــــلة المتعامل مع الجمهور  فراداعينة م رصــ ــ ــلســ ــ ــ ــــات ســ ــ ــــســ ــ ــــفة الغربية وقطاع غزة مؤســ ــ ن عالعدالة في الضــ

ــــم اإلشكاليات اهأتجاه م هظرنهة جو بخصوص ــلتــــ ــ ــــي يعــــ ــــاني منهــــ ــــلقضاا ــــ ــــطلفلسء ااــــ ــــعلــــــــرض ع حيث ،ينيــــ م يهــــ
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وبمقارنــة النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق لبعــض املــؤرشات فنجــد أن الوضــع تحســن يف قطــاع غــزة أيضــاً بخصــوص العوامــل 

التــي تــؤدي إىل بــطء الســي يف الدعــاوى نجــد أن ترتيــب األســباب  قــد تغــّي كمــا يتضــح مــن الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 15: العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى يف قطاع غزة ومقارنتها مع املرصد السابق
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 عالوضأن  أن  فنجد المؤشرات لبع  السابق والمرصد الحالي المرصد بين مع النتائج وبمقارنةمقارنة إجراء وحول

جد أن ترتيب نحيث تراجعت المؤشرات السلبية التالية  يىالسير في الدعاو  ط طءبإلى  الى  بخصوص العوامل التي تؤدي

 في قطاع غزة ومقارنتها مع المرصد السابق ى بطء السير في الدعاو إلى  إلى  العوامل التي تؤدي: 02رسم توضيحي 

 

 

 
 

 العدالة في فلسطينمؤسسات سلسلة تعامل مع القضاء من وجهة نظر الجمهور المهم إشكاليات اأ: خامسا
 
ــــد رأي ت ــ ــــلة المتعامل مع الجمهور  فراداعينة م رصــ ــ ــلســ ــ ــ ــــات ســ ــ ــــســ ــ ــــفة الغربية وقطاع غزة مؤســ ــ ن عالعدالة في الضــ

ــــم اإلشكاليات اهأتجاه م هظرنهة جو بخصوص ــلتــــ ــ ــــي يعــــ ــــاني منهــــ ــــلقضاا ــــ ــــطلفلسء ااــــ ــــعلــــــــرض ع حيث ،ينيــــ م يهــــ
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خامسا: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في فلسطين

تم رصــد رأي الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بخصــوص وجهــة نظــرهم تجاه أهـــم اإلشــكاليات التـي يعـاني 

منهـا القضـاء الفلســـطيني، حيــث عـــرض علـيهم مجموعـة مـــن اإلشــكاليات المقترحة التي طلب منهم إبداء الــرأي فيهــا. وكانــت أهميتهــا متفاوتــة بني 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

فــكان رأي الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة أن العامــل األكثــر أهميــة هــو االحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية التــي تعيــق 

عمــل القضــاء يليــه ثقافــة املواطــن التــي ال تتقبــل ســيادة القانــون ومــن ثــم تدّخــل الســلطة التنفيذيــة بعمــل القضــاء ثــّم عــدم وجــود ثقــة بالقضــاء.

أمــا يف قطــاع غــزة فــكان العامــل األكثــر الــذي يعتــرب مــن أكثــر االشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء مــن وجهــة نظــر املتعاملــني/ات مــع مؤسســات 

العدالــة هــو أنــه ال يوجــد إرادة سياســية لإلصــالح، يليــه كل مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة بعمــل القضــاء واالحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية 

التــي تعيــق عمــل القضــاء ثــم عــدم وجــود ثقــة بالقضــاء. أنظــر/ي إىل الجــدول والشــكل التــايل املرفقــني:

جدول 27 : أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور املتقايض يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

16.040.517.150.044.731.054.436.7تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

24.235.720.656.939.227.756.159.3ال يوجود إرادة سياسية لإلصالح

36.942.840.643.444.439.244.739.5ثقافة املواطنني ال تقبل سيادة القانون

18.719.823.627.022.014.926.927.3يوجد نقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة

19.327.818.738.530.721.340.432.5ال يوجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة

18.263.435.750.565.359.048.357.4االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية تعيق عمل القضاء

36.637.934.245.140.232.848.235.4ال يوجد ثقة بالقضاء
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ترتيب أن  أن  ألهم اشكاليات القضاء فنجد السابق والمرصد الحالي المرصد بين النتائج مقارنة وبإجراء وحول

الوضع تحسن قليال بشكل عام باستثناء أن  أيعن المرصد السابق  وقطاع غزة. الضفة الغربية األهمية قد اختلف في

في الضفة الغربية ومقارنتها مع  إشكاليات القضاء من وجهة نظر الجمهور المتقاضيأهم  أهم  :00رسم توضيحي 
 المرصد السابق

 

غزة  االشكاليات تراجت في قطاعأن  مقارنة بين المرصد الحالي والمرصد السابق ألهم اشكاليات القضاء فنجد إجراءوحول 

بشكل عام باستثناء عامل االحتالل االسرائيلي والظروف السياسية الوضع تحسن قليال أن  أيضا عن المرصد السابق أي

 التي تعيق عمل القضاء، أنظر الشكل التالي:
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وبمقارنــة النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق ألهــم اشــكاليات القضــاء فنجــد أن ترتيــب االشــكاليات مــن حيــث األهميــة قــد اختلــف يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. أنظــر/ي الشــكلني التاليــني:
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في  لفةالمخت العدالة ةةأجهز دور ب المتعاملين/ات مع مؤسسات العدالةالفلسطينيين المواطنين ثقة : مدىسادساا 
 دعم وتعزيز سيادة القانون 

 
ــــاء من  /اتلجوء المواطنينبأجهزة العدالة المختلفة دور كبير في  /اتن لثقــة المواطنيناإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتاأللقضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رداد جل اسـ

  .حقوقهم، وفي قبول سيادة القانون 
ــــات العدالة بأجهزتها المختلفة من  ــ ــ ــــســ ــ ــ ــــكل عام والجمهور المتعامل مع مؤســ ــ ــ كانت النتائج متقاربة بين الجمهور بشــ

كهم بمؤسسات الدولة  خذ القانون باعتبارها بديال  عن أ في دعم وتعزيز سيادة القانون ناحية أظهرت النتائج أن تمس 
ــــات/جهات قطاعي العدالة و  فقد كانتي. األمنباليد والفلتان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــ من وجهة نظر الجمهور   األمنالثقة  في مؤســـ

 على النحو التالي:المتعامل مع مؤسسات العدالة 
 عن مدى ثقته بأجهزة العدالة المختلفة:المتقاضي الجمهور تعبير فيما يلي  ،
 

   :الشرطة المدنية الفلسطينية .1

ــــلة مع المتعاملين/ات  المتعاملين أن  أن تظهر النتائج ــــلســـ ــــات ســـ ــــســـ ــــفة الغربية وفيمؤســـ  العدالة في الضـــ

بلغت  لت وصـــ . حيثفي دعم وتعزيز ســـيادة القانون  الشـــرطة المدنية الفلســـطينيةدور قطاع غزة يثقون ب

كذلك في الضـــفة الغربية. و  %19بلغت نســـبتهم  افي حين من ال يثقون به %61 انســـبة الذين يثقون به

 .%16  امن ال يثق بهبلغت نسبة ، في حين الدور ذلكب %11وثق  فقدقطاع غزة في  في 

ــــرطــــة المــــدنيــــة أن  فقــــد تبين ،اإلنـــاثوحول مقــــارنـــة مــــدى االختالف بين الـــذكور و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالشـ الـــذكور يثقون بــ

بين الذكور  امقارنة نتائج من وثقو  وبإجراءفي الضفة وفي القطاع ، فقد تم  اإلناثمن  أكثرالفلسطينية 

ــــفة الغربية ب امن وثقو أن  أن  تبي ن  فقد تبين ،اإلناثو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبتهم من الذكور بلغت ن اهذا الدور هفي الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
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: مدى ثقة المتعاملين/ات مع مؤسسات العدالة بدور أجهزة العدالة المختلفة في دعم وتعزيز سيادة القانون
ً
سادسا

إن لثقة املواطنني/ات بأجهزة العدالة املختلفة دور كبي يف لجوء املواطنني/ات للقضاء من أجل اسرتداد حقوقهم، ويف قبول سيادة القانون. 

ــج  ــرت النتائ ــة أظه ــن ناحي ــة م ــا املختلف ــة بأجهزته ــات العدال ــع مؤسس ــل م ــور املتعام ــام والجمه ــكل ع ــور بش ــني الجمه ــة ب ــج متقارب ــت النتائ كان

ــي. فقــد كانــت الثقــة  يف  ــان األمن ــد والفلت ــة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون باعتبارهــا بديــالً عــن أخــذ القانــون بالي أن تمّســكهم بمؤسســات الدول

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع ــات العدال ــع مؤسس ــل م ــور املتعام ــر الجمه ــة نظ ــن وجه ــن  م ــة واألم ــي العدال ــات/جهات قطاع مؤسس

الرشطة املدنية الفلسطينية: . 1

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يثقــون بــدور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية يف دعــم 

وتعزيــز ســيادة القانــون. حيــث بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه 64% يف حــني مــن ال يثقــون بــه 19% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة  وثــق 

44% بذلــك الــدور، يف حــني بلغــت نســبة مــن ال يثــق بــه  %36.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وثقــوا يف الضفــة الغربيــة بهــذا الــدور مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 65% يف حــني 

مــن وافقــن مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 62%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــه مــن الذكــور 46% ومــن اإلنــاث %39.

النيابة العامة:. 2

ــة ويف قطــاع غــزة يثقــون بــدور النيابــة العامــة الفلســطينية يف دعــم  ــة يف الضفــة الغربي تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدال

وتعزيــز ســيادة القانــون، حيــث بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه 55% يف حــني مــن ال يثقــون بــه بلغــت نســبتهم 15% يف الضفــة الغربيــة. ويف  

قطــاع غــزة وثــق بــه 43% ، يف حــني مــن ال يثــق بــه بلغــت نســبتهم  28%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 30% يف الفضــة 

الغربيــة و29% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وثقــوا يف الضفــة الغربيــة بــه مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 59% يف حــني مــن 

وثقــن بــه مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 47%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــه مــن الذكــور 44% ومــن اإلنــاث %40.

املحاكم . 3

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يثقــون بــدور املحاكــم الفلســطينية يف دعــم وتعزيــز 

ســيادة القانــون. حيــث بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه 60% يف حــني مــن ال يثقــون بــه بلغــت نســبتهم 16% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 
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وثــق بــه 43%، يف حــني مــن ال يثــق بــه كانــت نســبتهم  30%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 24% يف الضفــة الغربيــة و%27 

يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وثقــوا يف الضفــة الغربيــة بــه مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 62% يف حــني مــن 

وثقــن بــه مــن اإلنــاث بلغــت نســبتهن 54%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــه مــن الذكــور 44% ومــن اإلنــاث %40.

النظام القضائي ككل:. 4

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يثقــون بــدور النظــام القضائــي ككل يف دعــم وتعزيــز 

ســيادة القانــون، حيــث بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه 56% يف حــني مــن ال يثقــون بــه بلغــت نســبتهم 17% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 

فقــد وثــق بــه 40%، يف حــني مــن ال يثــق بــه بلغــت نســبتهم  28%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 27% يف الضفــة الغربيــة 

و32% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وثقــوا يف الضفــة الغربيــة بــه مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 57% ومــن اإلنــاث 

51%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــه مــن الذكــور 41% ومــن اإلنــاث %36.

جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة:. 5

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يثقــون بــدور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة 

يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون. حيــث بلغــت نســبة الذيــن يثقــون بــه 45% يف حــني مــن ال يثقــون بــه بلغــت نســبتهم 16% يف الضفــة الغربيــة. 

ويف  قطــاع غــزة فقــد وثــق بــه 48%، يف حــني مــن ال يثــق بــه بلغــت نســبتهم  21%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 39% يف 

الضفــة الغربيــة و 31% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وثقــوا يف الضفــة الغربيــة بــه مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 45% مــن اإلنــاث بلغــت 

نســبتهن 44%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــه مــن الذكــور 48% ومــن اإلنــاث %47.

جدول 28 : مدى ثقة الجمهور املتعامل مع مؤسسات العدالة يف فلسطني بأجهزة العدالة املختلفة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرواثقغري واثقواثقغري واثق

19.063.935.644.564.662.246.239.2الرشطة املدنية الفلسطينية

14.955.528.542.959.247.343.940.0النيابة العامة

16.460.030.043.562.554.444.440.8املحاكم

17.155.628.240.157.551.241.436.0النظام القضائي ككل

15.644.821.048.245.044.348.447.5جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة

وحــول مقارنــة النتائــج بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول ثقــة الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة بــدور أجهــزة العدالــة املختلفــة يف دعــم 

وتعزيــز ســيادة القانــون يظهــر أن الثقــة بالضفــة الغربيــة أعــى منهــا نســبياً يف قطــاع غزة.فقــد كان ترتيبهــا يف الضفــة الغربيــة: دور الرشطــة املدنيــة 

الفلســطينية هــو األعــى ثــم املحاكــم والنظــام القضائــي ككل. أمــا يف قطــاع غــزة فــكان األعــى هــو دور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة ومــن ثــم 

الرشطــة املدنيــة فاملحاكــم، أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 19: مــدى ثقــة الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف فلســطني بأجهــزة العدالــة املختلفــة، مقارنــة الضفة 
ــاع غزة ــة و قط الغربي
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جهات العدالة غير الرسمية 
 الفاعلة

15.6 44.8 21.0 48.2 45.0 44.3 48.4 47.5 

 

ــــفة الغربية النتائج بين وحول مقارنة ــــبي  وقطاع غزة الضــ ــــكل نســ متعامل الجمهور الثقة ال مقدار حولبشــ

ــــات العدالة  ــ ــــســـ ــ ــــيادة القانون أجهزة العدالة المختلفة دور بمع مؤســـ ــ ــــــب وجهة نظر في دعم وتعزيز ســـ  حســـ

ثقة بأجهزة مقدار الأن الثق يظهرأن  العدالة المختلفة مع قطاع غزة، فتظهر النتائجسلسلة مع المتعاملين 

في الضــفة ثقتهم  كانترتيبها و  فقد كان في قطاع غزة. نســبيا   ة بالضــفة الغربية أعلى منهاالعدالة المختلف

ــــطينية ه ة فية: دور الغربي ــ ــــــرطة المدنية الفلســ ــــائي ككل. أما في  ي و الشــ ــ األعلى ثم المحاكم والنظام القضــ

ــــــرطة المدنية الغير الجهــات العــدالــة  ي و دور األعلى ه تقطــاع غزة فكــانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــميــة الفاعلة ومن ثم الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رسـ

 الشكل التالي:إلى  الى  /يفالمحاكم، أنظر

، فةلالمخت العدالة بأجهزةالعدالة في فلسطين مؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع  ثقة مدى: 08رسم توضيحي 
 مقارنة الضفة الغربية و قطاع غزة

 

 في  في الضفة الغربية العدالة مؤسساتدور بين المرصد الحالي والمرصد السابق للثقة ب النتائج مقارنة إجراء حولبو

الوضع ن أ أي . عن المرصد السابقفي الضفة الغربية الثقة تحسنت نسبة أن  أن  نجدف القانون  سيادة وتعزيز دعم

 الشكل التالي: /يأنظرتحسن  بشكل عام 

0

10

20

30

40

50

60

70

الشرطة المدنية
الفلسطينية

النيابة العامة المحاكم ي النظام القضائ
ككل

جهات العدالة 
غير الرسمية 

الفاعلة

الضفة الغربية

قطاع غزة

Formatted: Font: Bold, Underline, Complex Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Underline, Complex Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Underline, Complex Script Font: Bold

وبمقارنــة النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق للثقــة بــدور مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة  يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون 

نجــد أن نســبة الثقــة تحســنت عــن املرصــد الســابق. أنظــر/ي الشــكل التــايل:

رســم توضيحــي 20: مــدى ثقــة الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة بــدور أجهــزة العدالــة املختلفــة، 
مقارنــة مــع املرصــد الســابق

198 
 

 لعدالةا أجهزةدور ب الضفة الغربيةالعدالة في مؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع  ثقة مدى: 51رسم توضيحي 
 ، مقارنة مع المرصد السابقفةالمختل

 

 

 يف في قطاع غزة العدالة مؤسسات دورب للثقة السابق والمرصد الحالي المرصد بينالنتائج  مقارنة وبإجراء وحول

الوضع تحسن  بشكل عام أن  أيعن المرصد السابق  الثقة تحسنت في قطاع غزة أيضا  أن  أن  نجدف القانون  سيادة

 الشكل التالي: /يأنظر .تغي رجديدأي 

 دالةالع أجهزةدور ب الضفة الغربيةالعدالة في مؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع  ثقة مدى: 21رسم توضيحي 
 مقارنة مع المرصد السابق
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وبمقارنــة النتائــج بــني املرصــد الحــايل واملرصــد الســابق للثقــة بــدور مؤسســات العدالــة يف قطــاع غــزة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون نجــد 

أن الثقــة تحســنت يف قطــاع غــزة أيضــاً عــن املرصــد الســابق باســتثناء الثقــة باملحاكــم الــذي لــم يجــر عليــه أي تغــّي. أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 21: مــدى ثقــة الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف قطــاع غــزة بــدور أجهــزة العدالــة املختلفــة، مقارنــة 
ــابق ــع املرصد الس م
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 لعدالةا أجهزةدور ب الضفة الغربيةالعدالة في مؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع  ثقة مدى: 51رسم توضيحي 
 ، مقارنة مع المرصد السابقفةالمختل

 

 

 يف في قطاع غزة العدالة مؤسسات دورب للثقة السابق والمرصد الحالي المرصد بينالنتائج  مقارنة وبإجراء وحول

الوضع تحسن  بشكل عام أن  أيعن المرصد السابق  الثقة تحسنت في قطاع غزة أيضا  أن  أن  نجدف القانون  سيادة

 الشكل التالي: /يأنظر .تغي رجديدأي 

 دالةالع أجهزةدور ب الضفة الغربيةالعدالة في مؤسسات سلسلة الجمهور المتعامل مع  ثقة مدى: 21رسم توضيحي 
 مقارنة مع المرصد السابق
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: وجهة نظر الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة في الضفة الغربية في وضع النيابة العامة
ً
سابعا

إن تواصــل الجمهــور ااملتعامــل مــع مؤسســات العدالــة بالنيابــة العامــة خــالل عمليــة التقــايض قــد طبــع صــورة معينــة عــن النيابــة عنــد هــذه الفئــة 

مــن الجمهــور، فيمــا يــي أهــم القضايــا التــي أدىل الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة برأيــه فيهــا:

النيابة العامة تقوم بدورها يف تحريك الدعوى الجنائية: . 1

ــوى  ــك الدع ــا يف تحري ــوم بدوره ــة تق ــة العام ــربون أن  النياب ــزة يعت ــاع غ ــة ويف قط ــة الغربي ــة يف الضف ــات العدال ــع مؤسس ــني/ات م ــج أن املتعامل ــر النتائ تظه

الجنائيــة. حيــث بلغــت نســبة الذيــن يوافقــون عــى ذلــك 50% يف حــني مــن يعارضــون ذلــك بلغــت نســبتهم 8% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة 

مــن  يوافقــون عــى  ذلــك 56%، ومــن يعارضــون 12%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات  ومــن ال رأي لهــم 42% يف الضفــة الغربيــة و32% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 55% ومــن 

اإلنــاث 39%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك لــكل مــن الذكــور 58% ومــن اإلنــاث %51.

تشاؤم حول كون أداء موظفي/ات النيابة العامة شفافاً ويخلو من الفساد: . 2

تظهــر النتائــج تشــاؤماً للمتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة حــول كــون أداء موظفــي/ات النيابــة العامــه شــفافاً ويخلــو مــن 

الفســاد،  يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن يــرون بــأن أداء موظفــي/ات النيابــة العامــة شــفافاً ويخلــو مــن الفســاد %27 

يف حــني عارضهــم يف ذلــك 16% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة أظهــرت النتائــج تشــاؤماً أكــرب حيــث  بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى املــؤرش 

25% ، ومــن يعارضونهــم 32%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 57% يف الضفــة الغربيــة و43% يف قطــاع غزة.وبمقارنــة نتائــج 

مــن وثقــوا بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن  وافــق عــى املــؤرش يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 29% ومــن اإلنــاث 23%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا ذلــك مــن الذكــور 27% ومــن اإلنــاث %20.

تعامل موظفي/ات النيابة العامة مع املراجعني/ات بالشكل الالئق: . 3

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يعتــربون أن  تعامــل موظفــو/ات النيابــة العامــة مــع 

املراجعــني/ات الئقــاً. حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 44% يف حــني مــن يعارضونــه 9% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى ذلــك بهــا 43%، يف حــني مــن يعارضونــه 21%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 47% يف 

الضفــة الغربيــة و36% يف قطــاع غــزة.
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وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى املــؤرش يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 49% ومــن اإلنــاث 

34%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا ذلــك مــن الذكــور 45% ومــن اإلنــاث %36.

النيابة العامة تقوم بدورها يف التحقيق بالشكل املطلوب:. 4

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يعتــربون أن  النيابــة العامــة تقــوم بدورهــا يف التحقيــق بالشــكل 

املطلــوب. حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 46% يف حــني مــن يعارضونــه 10% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  

يوافقــون عــى ذلــك 51% ، ومــن يعارضونــه  19%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 44% يف الضفــة الغربيــة و30% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 50% ومــن اإلنــاث 

37%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 54% ومــن اإلنــاث %41.

ال تملك النيابة العامة ما يؤهلها لتقيص الجرائم من معامل جنائية ومراكز الطب الرشعي.. 5

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يعتــربون أن النيابــة العامــة ال تملــك مــا يؤهلهــا لتقــي 

الجرائــم مــن معامــل جنائيــة ومراكــز الطــب الرشعــي. حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 33% يف حــني مــن يعارضــون  ذلــك بلغــت 

نســبتهم 18% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى ذلــك 48% ، يف حــني مــن يعارضونــه 22%، فيمــا بلغــت 

نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 49% يف الضفــة الغربيــة و30% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون  ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 36% ومــن اإلنــاث 26%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 49% ومــن اإلنــاث %46.

تباين يف الرأي فيما إذا كان أعضاء النيابة العامة يملكون العلم والخربة الالزمة للقيام بأعمالهم. 6

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزة  عمــا إذا كان أعضــاء النيابــة العامــة يملكــون 

العلــم والخــربة الالزمــة للقيــام بأعمالهــم، حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون  ذلــك 42% يف حــني مــن يعارضونهــم  9% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف  

قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى  ذلــك 20%، يف حــني مــن يعارضونهــم 45%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 

49% يف الضفــة الغربيــة و35% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يــرون أن أعضــاء النيابــة العامــة يملكــون العلــم والخــربة الالزمــة للقيــام بأعمالهــم يف الضفــة 

الغربيــة مــن الذكــور 46% ومــن اإلنــاث 33%. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 45% ومــن اإلنــاث %44.

جدول 29 : وجهة نظر الجمهور املتعامل مع مؤسسات العدالة يف فلسطني  يف وضع النيابة العامة.

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

51.0 57.6 39.5 55.3 56.0 12.2 50.4 7.9 النيابة العامة تقوم بدورها يف تحريك الدعوى الجنائية

17.1 20.6 9.5 16.8 19.7 18.5 14.6 12.4 عدد موظفي النيابة العامة قليل وغري كاف

30.6 35.2 20.3 31.6 34.1 3.9 28.1 3.6 يلتزم أعضاء النيابة بالدوام الرسمي

24.2 30.7 9.6 19.1 29.1 9.1 16.2 4.5 رواتب أعضاء النيابة عالية نسبيا

24.2 36.6 9.5 15.9 33.5 5.3 13.9 5.5 رواتب املوظفني/ات يف النيابة العامة متدنية نسبيا

19.9 27.3 23.4 29.2 25.5 32.3 27.4 16.3 أداء موظفي النيابة العامه شفاف ويخلو من الفساد

36.2 45.1 34.0 48.9 42.9 20.8 44.3 8.9 تعامل موظفو النيابة العامة مع املراجعني/ات  بالشكل الالئق

41.4 54.3 36.7 49.9 51.1 19.2 45.8 9.8 النيابة العامة تقوم بدورها يف التحقيق بالشكل املطلوب

ال تملك النيابة العامة ما يؤهلها لتقيص الجرائم من معامل 
جنائية ومراكز الطب الرشعي.

 17.7 33.1 22.3 48.2 36.2 26.3 48.8 46.3

44.4 44.9 33.4 45.9 44.8 20.3 42.0 8.6 أعضاء النيابة العامة يملكون العلم والخربة الالزمة للقيام بأعمالهم

39.2 45.3 35.7 51.4 43.8 21.6 46.6 8.2 يتعامل أعضاء النيابة مع الجمهور بأسلوب لبق
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والشكل التايل يبني مقارنة للمؤرشات السابقة بني الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ــة  ــة العامــة، /مقارن ــة يف فلســطني  يف وضــع النياب رســم توضيحــي 22: وجهــة نظــر الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدال
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

113 
 

  51.0  57.6  39.5  55.3  56.0  12.2  50.4  7.9 النيابة العامة تقوم بدورها في تحريك الدعوى الجنائية
  17.1  20.6  9.5  16.8  19.7  18.5  14.6  12.4 عدد موظفي النيابة العامة قليل وغير كاف

  30.6  35.2  20.3  31.6  34.1  3.9  28.1  3.6 يلتزم أعضاء النيابة بالدوام الرسمي
  24.2  30.7  9.6  19.1  29.1  9.1  16.2  4.5 رواتب أعضاء النيابة عالية نسبيا

في النيابة العامة الموظفين/ات  الموظفين  رواتب
 متدنية نسبيا

5.5  13.9  5.3  33.5  15.9  9.5  36.6  24.2  

  19.9  27.3  23.4  29.2  25.5  32.3  27.4  16.3 أداء موظفي النيابة العامه شفاف ويخلو من الفساد
 المراجعين تعامل موظفو النيابة العامة مع

 بالشكل الالئق المراجعين/ات 
8.9  44.3  20.8  42.9  48.9  34.0  45.1  36.2  

النيابة العامة تقوم بدورها في التحقيق بالشكل 
 المطلوب

9.8  45.8  19.2  51.1  49.9  36.7  54.3  41.4  

ال تملك النيابة العامة ما يؤهلها لتقصي الجرائم من 
 الشرعي.معامل جنائية ومراكز الطب 

17.7  33.1  22.3  48.2  36.2  26.3  48.8  46.3  

أعضاء النيابة العامة يملكون العلم والخبرة الالزمة 
 للقيام بأعمالهم

8.6  42.0  20.3  44.8  45.9  33.4  44.9  44.4  

  39.2  45.3  35.7  51.4  43.8  21.6  46.6  8.2 يتعامل أعضاء النيابة مع الجمهور بأسلوب لبق

 
الضفة الغربية  بينوكذلك مقارنة تلك العوامل السابقة  عواملمؤشراتلل مقارنةاألهمية النسبيةوالشكل التالي يبين 

 وقطاع غزة. 
 

النيابة العامة تقوم بدورها في تحريك الدعوى الجنائية وكذلك أنها أن  أهم عامل هوأن  فيتبين من الشكل التالي
 تقوم بدورها في التحقيق بالشكل المطلوب لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

، ةلعامافي وضع النيابة فلسطين  في  قاضيعامل مع مؤسسات العدالةوجهة نظر الجمهور المت: 55رسم توضيحي 
 /قارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 
 

 /اتنلمحاميا أداء  أداء حول العدالة مؤسساتسلسة المتعامل مع ت الجمهور باعاطن: اثامناا 
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: انطباعات الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة حول أداء  المحامين/ات
ً
ثامنا

يعتــرب املحامــي ركنــاً أساســياً مــن منظومــة العدالــة حيــث تلجــأ إليــه األطــراف املختلفــة لتمثيلهــا أمــام القضــاء، وبالتــايل فــإن تمتعــه بالخــربة واملعرفــة 

والنزاهــة ســينعكس عــى مــدى ثقــة املواطنــني/ات بالقضــاء، فيما يي عــرض لــرأي الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة بالمحامين/ات من عــدة 

زوايــا.

إن نتائــج املــؤرشات أدنــاه تشــي إىل تشــاؤم الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة تجــاه اســتخدام املحامــون/ات للرشــاوى واإلكرامــات يف عملهــم 

وتوكيــل محامــني/ات يف حــال واجهتهــم مشــكلة أو نــزاع.

يستخدم املحامون الرشاوى واإلكراميات. 1

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطاع غــزة يعتــربون أن املحامــني يســتخدمون الرشــاوى واإلكراميات، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 40% ومــن يعارضــون ذلــك 14% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن  يوافقــون 

عــى ذلــك 48%، يف حــني مــن يعارضــون  ذلــك 11%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 46% يف الضفــة الغربيــة و41% يف قطــاع 

. ة غز

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون  عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 42% يف ومــن اإلنــاث 36%. أمــا يف 

قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 47% ومــن اإلنــاث %53.

إذا حصلت مشكلة مع أحد  املحامني/ات، يتوجهون بالشكوى إىل النقابة. 2

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة ســيتوجهون بالشــكوى إىل النقابــة  إذا حصلــت معهــم 

مشــكلة مــع أحــد  املحامــني/ات، حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 72% يف حــني مــن يعارضونــه 7% فقــط يف الضفــة الغربيــة. ويف  

قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون  عــى ذلــك 77% ، يف حــني مــن يعارضــون ذلــك 10% فقــط.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 74% ومــن اإلنــاث 

67%. ويف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 79% ومــن اإلنــاث %73.



المرصد القانوني الخامس

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"76

املحامون/ات مهنيون/ات. 3

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يعتــربون أن املحامــني/ات مهنيــني/ات. حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 41% يف حــني مــن يعارضــون ذلــك 14% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى 

ذلــك بهــا 48% ذلــك، ومــن يعارضونــه11%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 45% يف الضفــة الغربيــة و41% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 42% ومــن اإلنــاث 36%. أمــا يف قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 47% ومــن اإلنــاث %53.

توكيل محاٍم/ية لحل املشاكل والنزاعات. 4

تظهــر النتائــج تســاوي يف نســب الذيــن يحبــذون توكيــل محاٍم/يــة لحــّل نــزاع ومــا ال يحبــذون ذلــك إذا واجتهــم مشــكلة أو نــزاع مــن املتعاملــني/

ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بواقــع 39% لــكل منهمــا يف الضفــة الغربيــة وتقــارب كبــي يف النســب يف قطــاع غــزة 

بواقــع 40% ال يحبــذون ذلــك و39% يحبذونــه.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  ال يحبــذون توكيــل محاٍم/يــة يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 40% ومــن اإلنــاث بلغــت 

37%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبتهم مــن الذكــور 41% و 34% مــن اإلنــاث.

يتأثر القايض/ة بقوة املحامي/ة الذي يرتافع أمامه. 5

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزة يعتــربون أن القــايض/ة يتأثر/تتأثــر بقــوة املحامــي/ة 

الذيــن يرتافعــون أمامــه/ا. حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 68% و يعارضونــه 10% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة  بلغــت 

نســبة مــن  يوافقــون عــى ذلــك 67% ،ومــن يعارضــون  %14.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 71% ومــن اإلنــاث 64%. ويف قطــاع 

غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 68% ومــن اإلنــاث %64.

جدول 30 : انطباعات الجمهور املتعامل مع مؤسسات العدالة يف فلسطني حول أداء المحامين/ات

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

53.1 46.8 36.0 41.7 48.4 10.7 39.9 14.0 يستخدم املحامون الرشاوى واإلكراميات

إذا حصلت معي مشكلة مع أحد  املحامني/ات  ، أتوجه بالشكوى 

إىل النقابة
 7.0 72.1 10.1 77.5 74.2 67.5 79.0 73.1

43.0 43.2 40.7 41.2 43.1 17.6 41.1 19.7 املحامون مهنيون

34.3 41.3 37.0 40.0 39.6 39.5 39.1 39.3 إذا واجهتني مشكلة أو نزاع فانا ال احبذ توكيل محام لحله

64.1 68.4 63.9 70.6 67.3 13.9 68.5 9.7 يتأثر القايض بقوة املحامي الذي يرتافع أمامه

ــة وقطــاع غــزة، أنظــر/ي  ــة تجــاه أداء  املحامــني/ات بــني الضفــة الغربي ــة املــؤرشات الســابقة حــول آراء املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدال وملقارن

الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 23: انطباعات الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة يف فلســطني حــول أداء  المحامين/ات، مقارنــة الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة
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 للمحاكم لحل النزاعات الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة توجهالعدم  أسباب أسباب: تاسعاا 

 
دون  ولالتي تح سباب األبشأن  مع مؤسسات العدالةلمتعامل االمتقاضــي الجمهور  نآراءباســتطالع هناك نســبة م

ــــلون التوجه ال اكم ى المحذهابهم إل ــ ــــباب التي تحول دون لحل النزاعات، للمحاكم يفضـــ ــ ه الجمهور توجوتتعدد األســـ
ــــار إلىوفيما يلي أبرز  للمحاكم في حل النزاعات ــ ــباباأل أشــ ــ ــ ــــباب ســـ ــ ــــي  من وجهة نظر أســـ ــ ، لتاليةاالجمهور المتقاضـــ

 مرتبة حسب أهميتها:
 

 تدخل أهل المتنازعين والمعارف واألصحاب:  .0

قطاع ي فالعدالة في الضـــــفة الغربية و مؤســـــســـــات ســـــلســـــلة مع المتعاملين/ات  المتعاملين أن  أن تظهر النتائج

ــليعتبرون أنه غزة  ــ لون أفضــ ــــ  ــــحابتدخ   يفضــ ــــلت  ثحي .لحل النزاعات، ل أهل المتنازعين والمعارف واألصــ  وصــ

في  %11ذلك بلغت نســــبتهم  يعارضــــون نعارضــــوايو من  %16ذلك  علىيوافقون  نوافقواينســــبة الذين بلغت 

ــــفة الغربية. و  ــــبة من في  كذلك في الضـــ ذلك،  %91 ذلك بهاعلى  يوافقون  نوافقوايقطاع غزة فقد بلغت نســـ

 .%6ذلك   ه يعارضوننعارضوايمن  وفي حين

في  اإلنــاثمن  أكثرذلــك   نوافقوايالــذكور أن  فقــد تبين ،اإلنــاثوحول مقــارنــة مــدى االختالف بين الــذكور و 

 أن  تبي ن  بينفقد ت ،اإلناثبين الذكور و  وافقوامن نتائج المقارنة  وبإجراءالقطاع ، فقد تم كذلك في الضـــفة و 

من  وانوافقفي حين من  %16بلغت نســبتهم من الذكور بها ذلك في الضــفة الغربية  يوافقون  نوافقوايمن أن 

ــــبتهن  اإلناث ــــبة من %15بلغت نســـ من و  %91ذلك لكل من الذكور  وافقوا. أما في قطاع غزة فقد بلغت نســـ

 اإلناثمن  .%91 األناث

 عدالا  أكثرالرسمي أسرع و القضاء العشائري وغير  .5
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: أسباب  عدم توجه الجمهور المتعامل مع مؤسسات العدالة للمحاكم لحل النزاعات
ً
تاسعا

ــة بشــأن األســباب  التــي تحــول دون ذهابهــم إىل املحاكــم لحــل النزاعــات، أشــار إىل األســباب   باســتطالع آراء الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدال

ــة حســب أهميتهــا: ــة، مرتب التالي

تدخل أهل املتنازعني واملعارف واألصحاب. 1

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يفّضلــون تدّخــل أهــل املتنازعــني واملعــارف واألصحــاب 

لحــل النزاعــات، حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى ذلــك 86% و مــن يعارضــون ذلــك بلغــت نســبتهم 14% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون  عــى ذلــك بهــا 93% ذلــك، ومــن يعارضونــه %6.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون  ذلــك يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور 86% يف حــني مــن وافقــن مــن اإلنــاث %85. 

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا ذلــك لــكل مــن الذكــور 94% ومــن اإلنــاث %90.

القضاء العشائري وغري الرسمي أرسع وأكثر عدالً. 2

تظهــر النتائــج أن املتعاملــني/ات مــع مؤسســات العدالــة يف الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزة يعتــربون أن القضــاء العشــائري وغــي الرســمي أرسع مــن 

املحاكــم يف حــّل النزاعــات وأكثــر عــدالً. حيــث بلغــت نســبة الذيــن  يوافقــون عــى  أنــه أرسع 75%  ومــن يعارضــون ذلــك 25%  ومــن يعتقــدون 

أنــه أكثــر عــدالً 54% ومــن يعارضونهــم 46% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن  يوافقــون عــى أن القضــاء العشــائري 

أرسع مــن املحاكــم 88% ، وعارضهــم  12% ومــن يعتقــدون أنــه أكثــر عــدالً 66% وعارضهــم يف ذلــك %34.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى أن القضــاء العشــائري أرسع يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

75%  ومــن اإلنــاث 74%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 88% ومــن اإلنــاث 87%.  وتبــنّي أن مــن  

يوافقــون عــى أن القضــاء العشــائري أكثــر عــدالً يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 58%  ومــن اإلنــاث 45%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك مــن الذكــور 69% ومــن اإلنــاث %56.

تباين اآلراء بخصوص عدم الثقة بالحصول عىل حل عادل من خالل القضاء . 3

تباينــت آراء الجمهــور املتعامــل مــع مؤسســات العدالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن اعتبــار عــدم الثقــة بالحصــول عــى حــّل عــادل 

مــن خــالل القضــاء  ســبباً  لعــدم اللجــوء إىل املحاكــم لحــّل النزاعــات، إذا بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك يف قطــاع غــزة 57% مقابــل 45% يف 
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الضفــة الغربيــة يف حــني بلغــت نســبة املعارضــني 55% يف الضفــة الغربيــة و43% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة النتائــج بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن  يوافقــون عــى املــؤرش يف الضفــة الغربيــة مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 46% ومــن اإلنــاث 

43%. ويف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 58% ومــن اإلنــاث %53.

جدول 31 : أسباب  عدم التوجه للمحاكم لحل النزاعات يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةاملنطقة

أنثىذكرأنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربية

نعمنعمنعمنعمالنعمالنعم

74.825.287.812.275.373.688.087.1القضاء العشائري وغري الرسمي أرسع

53.946.165.834.258.344.568.556.1القضاء العشائري وغري الرسمي أكثر عدال

85.914.193.56.586.584.694.589.9أفضل تدخل أهل املتنازعني واملعارف واألصحاب

9.490.65.994.110.27.77.02.1أفضل تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات املسلحة

20.979.126.773.319.324.427.623.7أخىش التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم

45.154.956.643.446.143.057.753.0عدم ثقتي بحصويل عىل حل عادل من خالل القضاء

6.893.20.499.66.08.40.50.0أخرى

 

والشكل التايل يقارن بني الفارق يف أهمية تلك األسباب  يف كّل من الضفة الغربية وقطاع غزة:

رسم توضيحي 24: أسباب  عدم التوجه للمحاكم لحل النزاعات يف فلسطني، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

118 
 

 فلسطينفي  عدم التوجه للمحاكم لحل النزاعات أسباب أسباب :35جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية المنطقة

 أنثى ذكر أنثى ذكر قطاع غزة الضفة الغربية
 نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم

القضاء العشائري وغير الرسمي 
 أسرع

74.8 25.2 87.8 12.2 75.3 73.6 88.0 87.1 

القضاء العشائري وغير الرسمي 
 عدال أكثر

53.9 46.1 65.8 34.2 58.3 44.5 68.5 56.1 

أفضل تدخل أهل المتنازعين 
 والمعارف واألصحاب

85.9 14.1 93.5 6.5 86.5 84.6 94.5 89.9 

أفضل تدخل الفصائل والتيارات 
 السياسية والجماعات المسلحة

9.4 90.6 5.9 94.1 10.2 7.7 7.0 2.1 

أخشى التعرض لضغوط وتهديدات 
 من قبل الخصم

20.9 79.1 26.7 73.3 19.3 24.4 27.6 23.7 

عدم ثقتي بحصولي على حل عادل 
 من خالل القضاء

45.1 54.9 56.6 43.4 46.1 43.0 57.7 53.0 

 0.0 5. 8.4 6.0 99.6 4. 93.2 6.8 أخرى 
   

ــــكل التالي  ــ ــ ــبية هميةاأل الفارق في يقارن بينيبين والشــ ــ ــ ــ ــــباب تلك األل النســ ــ ــ  من ي كل  فومقارنة  عواملســ

  :الضفة الغربية وقطاع غزة

 ، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطينفي  عدم التوجه للمحاكم لحل النزاعات أسباب بأسبا: 24رسم توضيحي 
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نتائج استطالع 
»أساتذة كليات الحقوق«
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استطالع رأي أساتذة كليات الحقوق في فلسطين

تحتضــن كليــات الحقــوق يف الوطــن نخبــة مــن أســاتذة القانــون الذيــن يتتلمــذ عــى أيديهــم مئــات القانونيــني/ات الجــدد ســنوياً، والذيــن يســاهمون 

بخرباتهــم وعلمهــم يف صياغــة القوانــني وتوفــي اآلراء القانونيــة واالستشــارات ملختلــف األطــراف،.يف هــذا املســح ســيتم اســتطالع آراء أســاتذة القانــون يف 

كليــات الحقــوق حــول وضــع كلياتهــم ونظرتهــم العامــة لوضــع العدالــة يف فلســطني.

: الوضع العام لكليات الحقوق في فلسطين
ً
أوال

كليات الحقوق الفلسطينية تساهم يف تطوير مهنة املحاماة: . 1

تظهــر النتائــج أن كليــات الحقــوق الفلســطينية تســاهم يف تطويــر مهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 91% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 3% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 86% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %9.

وبإجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت 

نســبتهم 90.6% ومــن اإلنــاث 91.7%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 87% ومــن اإلنــاث %83.

معايري القبول يف كليات الحقوق تساهم يف رفع مستوى الكليات:. 2

تظهــر النتائــج أن معايــي القبــول يف كليــات الحقــوق تحافــظ عــى مســتواها األكاديمــي واملهنــي يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 58% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 29% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %42.

 بمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

59%  ومــن اإلنــاث 54%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 47% ومــن اإلنــاث %50.

عدد املدرسني يف كلية الحقوق التي أعمل بها كاٍف:. 3

تظهــر النتائــج أن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــات الحقــوق التــي يعمــل بهــا أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات كاٍف يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 70% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 23% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 74% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %18.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

72%  ومــن اإلنــاث 58%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 72% ومــن اإلنــاث %100.

عدد الطلبة الذين يتم قبولهم يف كلية الحقوق التي أعمل بها كبري بالنسبة إىل حاجة البلد:. 4

تظهــر النتائــج أنــه عــدد الطلبــة الذيــن يتــم قبولهــم يف كليــات الحقــوق التــي يعمــل بهــا أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات كبــي بالنســبة إىل حاجــة 

البلــد يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 63% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27 

يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

63%  ومــن اإلنــاث 67%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 69% ومــن اإلنــاث %100.

املنهاج الذي يدّرس يف كليات الحقوق التي يعملون بها ممتاز:. 5

تظهــر النتائــج أن املنهــاج يف كليــات الحقــوق التــي يعمــل بهــا أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات ممتــاز  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 79% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 10% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 91% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %4.
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وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

83%  ومــن اإلنــاث 58%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 91% ومــن اإلنــاث %100.

جدول 32 : الوضع العام لكليات الحقوق يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

3.190.88.686.490.691.786.783.3كليات الحقوق الفلسطينية تساهم يف تطوير مهنة املحاماة

عدد الطلبة الذين يتم قبولهم يف كلية الحقوق التي أعمل بها كبري 

بالنسبة إىل حاجة البلد
27.663.221.071.662.666.769.3100.0

معايري القبول يف كلية الحقوق تحافظ عىل مستواها األكاديمي 

واملهني
29.458.342.046.959.054.246.750.0

23.369.918.574.171.958.372.0100.0عدد أعضاء هيئة التدريس يف كلية الحقوق التي أعمل بها كاٍف

10.479.13.791.482.758.390.7100.0املنهاج يف كلية الحقوق التي اعمل بها ممتاز

وحــول مقارنــة مــؤرشات الوضــع العــام لكليــات الحقــوق بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تظهــر النتائــج  أن الجامعــات يف الضفــة الغربيــة تتقــدم 

عــى جامعــات قطــاع غــزة يف كل مــن معايــي القبــول التــي تحافــظ عــى مســتوى الطلبــة،  ومســاهمة كليــات الحقــوق يف تطويــر مهنــة املحامــاة. باملقابــل 

فــإن جامعــات قطــاع غــزة تتفــوق عــى جامعــات الضفــة الغربيــة يف جــودة املناهــج، و كفايــة عــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن وجهــة نظــر أســاتذة 

القانــون املبحوثــني/ات.
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عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في 
الحقوق التي أعمل بها كلية 

 حاجةإلى  إلى  كبير بالنسبة
 البلد

27.6 63.2 21.0 71.6 62.6 66.7 69.3 100.0 

معايير القبول في كلية الحقوق 
تحافظ على مستواها األكاديمي 

 والمهني
29.4 58.3 42.0 46.9 59.0 54.2 46.7 50.0 

عدد أعضاء هيئة التدريس في 
كلية الحقوق التي أعمل بها 

 كاف  
23.3 69.9 18.5 74.1 71.9 58.3 72.0 100.0 

المنهاج في كلية الحقوق التي 
 اعمل بها ممتاز

10.4 79.1 3.7 91.4 82.7 58.3 90.7 100.0 

 
أن  أن  لكتظهر النتائج فوحول مقارنة مؤشرات الوضع العام لكليات الحقوق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 

قطاع غزة في كل من معايير القبول التي تحافظ على مستوى  نلى جامعاتتتقدم عالضفة الغربية الجامعات في 
 قطاع غزة تتفوق علىفإن جامعات ومساهمة كليات الحقوق في تطوير مهنة المحاماة. بالمقابل  و، يةبةالطل

ون من وجهة نظر أساتذة القان الضفة الغربية في جودة المناهج، و كفاية عدد أعضاء الهيئة التدريسية جامعات
 المبحوثين/ات.

. 
 ، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطينالوضع العام لكليات الحقوق في : 52رسم توضيحي 

 
 

ي المرصد ف ابقةسوا على المؤشرات القواستناداا لنسبة من وافالسابق بالمرصد السابقةما قارنا المؤشرات  واذا
ية لمعرفة التطور الحاصل، فقد تم استخدام منهج  الحالي ومقارنتها بنسبة من وافقوا عليها في المرصد السابق
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واســتناداً لنســبة مــن وافقــوا عــىل املــؤرشات الســابقة يف املرصــد الحــايل ومقارنتهــا بنســبة مــن وافقــوا عليهــا يف املرصــد الســابق ، تبــني 

أن تطــّوراً بســيطاً قــد حــدث ويعــود ذلــك إىل توظيــف عــدد أكــرب مــن أســاتذة القانــون يف كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة خــالل الســنوات املاضيــة 

باملقابــل تراجــع مــؤرش االعتقــاد بــأن املنهــاج الــذي يــدّرس يف كليــة الحقــوق منهاجــاً ممتــازاً  أكثــر يف كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة خــالل الســنوات 

املاضيــة. باملقابــل فرتاجعــت نســبة أســاتذة القانــون يف كليــات الحقــوق الذيــن يعتقــدون بــأن املنهــاج الــذي يــدّرس بهــا ممتــازاً، تراجعــاً طفيفــاً عنــه يف 

املرصــد الســابق لســبب عــدم حــدوث أي تطــور عــى املناهــج. أنظــر/ي الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:
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را  بسيطا  ألنا جميع المؤشرات السابقة بتطور بسيطتبين . وبذلك ي، المقاررنة إجراءمن أجابو بالموافق وتم  ن تطو 
ضية بالمقابل تراجع مؤشر االعتقاد بأن المنهاج الذي يدر س في كلية الحقوق الضفة الغربية خالل السنوات الما

 نسبة تفي كليات الحقوق في الضفة الغربية خالل السنوات الماضية. بالمقابل فتراجع أكثر  منهاجا  ممتازا  
ا ، تراجعا  متاز م رسون بهر س بهاذي يدتبأن المنهاج الالذين يعتقدون  أساتذة القانون في كليات الحقوق االعتقاد 

عدم حدوث  لسببأنه لم يحدث الى  السبب يعودأن  القولولكن هذا التراجع كان طفيفا، فيمكن  المرصد السابق
 

 ، مقارنة المرصد الحالي مع المرصد السابقفلسطينالوضع العام لكليات الحقوق في :  50رسم توضيحي 

 
 

 في فلسطين: المجالت والنشرات القانونية التي تصدر عن كليات الحقوق ثانياا ثانيا
 

ــــاطات التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــطينية هي بعض تقوم بها من المفترض أن من النشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاإكليات الحقوق في الجامعات الفلســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار صـــ
ــــرات قانونيةأو  أو  مجالت ــ ــ ــاتذة %11 ،.نشــ ــ ــ ــ ــــاروا لعدم  المبحوثين/ات من األســ ــ ــ ــــدار أي مجالتاإأشــ ــ ــ أو  أو  صــ

ــــــرات قانونية دورية في كليات الحقوق  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاروا إل %15بينما التي يعملون بها نشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدار مثل هذه امنهم فقط أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
 .نشطة البحث العلمي في هذه الكلياتاأعلى ضعف  ، وهذا يعتبر مؤشرا  المجالت في كلياتهم

 
 كلية الحقوق المجالت والنشرات القانونية التي تصدر عن : 37جدول 

ال  %ال %نعم 
أعرف 

% 

 7 20 02 نشرة قانونية دورية؟ أو  أو  هل تصدر عن كلية الحقوق مجلة
 
 

 في مجال تطوير التشريعات في فلسطين: دور كليات الحقوق ثالثاا 
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: المجالت والنشرات القانونية التي تصدر عن كليات الحقوق في فلسطين
ً
ثانيا

ــن  ــة. 81% م ــرشات قانوني ــالت أو ن ــدار مج ــي إص ــطينية ه ــات الفلس ــوق يف الجامع ــات الحق ــا كلي ــوم به ــرتض أن تق ــن املف ــي م ــاطات الت ــن النش م

األســاتذة املبحوثــني/ات أشــاروا لعــدم إصــدار أي مجــالت أو نــرشات قانونيــة دوريــة يف كليــات الحقــوق التــي يعملــون بهــا بينمــا 15% منهــم فقــط 

ــات. أشــاروا إلصــدار مثــل هــذه املجــالت يف كلياتهــم، وهــذا يعتــرب مــؤرشاً عــى ضعــف أنشــطة البحــث العلمــي يف هــذه الكلي

جدول 33 : املجالت والنرشات القانونية التي تصدر عن كلية الحقوق

ال أعرف %ال%نعم%

4 %81 % 15 %هل تصدر عن كلية الحقوق مجلة أو نرشة قانونية دورية؟ 

: دور كليات الحقوق في فلسطين في مجال تطوير التشريعات
ً
ثالثا

مــن األدوار املهمــة التــي يفــرتض أن تقــوم بهــا كليــات الحقــوق هــو املســاهمة يف تطويــر الترشيعــات. يعتقــد 49% مــن األســاتذة املبحوثــني/ات أن كليــات 

الحقــوق ال تلعــب دوراً مميــزاً يف مجــال تطويــر الترشيعــات بينمــا 41% منهــم يعتقــدون أن لهــا دوراً مميــزاً يف مجــال تطويــر الترشيعــات، ومــن املالحــظ 

ارتفــاع نســبة الذيــن ال يعرفــون إذ بلغــت %10.

جدول 34 : دور كلية الحقوق يف مجال تطوير الترشيعات

ال أعرف %ال%نعم%

10 %49 %41 %هل تلعب كليات الحقوق دورا مميزا يف مجال تطوير الترشيعات
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: المنهاج في كليات الحقوق في فلسطين
ً
رابعا

دراســة الحقــوق مــن الدراســات التــي تجمــع بــني الجانــب النظــري والجانــب العمــي ويتطلــب تأهيــل الطلبــة لســوق العمــل تزويدهــم بــاألدوات واملهارات 

الالزمــة مــن قــدرات بحثيــة ونقاشــية وعمليــة. فيمــا يــي أبــرز وجهــات نظــر أســاتذة القانــون حــول املنهــاج يف كليــات الحقوق:

قرارات املحاكم والتعليق عليها هي جزء من املنهاج:. 1

تظهــر النتائــج أن قــرارات املحاكــم والتعليــق عليهــا هــي جــزءاً مــن املنهــاج يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 19% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى ذلــك 64% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

70%  ومــن اإلنــاث 83%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 63% و يف الضفــة الغربيــة %83.

زيارة املحاكم وحضور جلسات املحاكمة هي جزء من املنهاج:. 2

تظهــر النتائــج أن زيــارة املحاكــم وحضــور جلســات املحاكمــة هــي جــزءاً مــن املنهــاج يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 61% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 27% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 76% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

58%  ومــن اإلنــاث 79%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 75% ومــن اإلنــاث %100.

تباين يف اآلراء حول وجود تركيز عىل تقوية اللغات يف دراسة الحقوق:. 3

تظهــر النتائــج تباينــاً يف آراء أســاتذة القانــون املبحوثــني حــول وجــود تركيــز عــى تقويــة اللغــات يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 52% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 41% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 51% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %42.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

52%  ومــن اإلنــاث 50%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 52% ومــن اإلنــاث %33.

هناك تركيز عىل تدريس الترشيعات الفلسطينية يف املساقات املختلفة:. 4

تظهــر النتائــج أن هنــاك تركيــز عــى تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف املســاقات املختلفــة يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 94% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 3% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 94% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %1.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي تســاوي نســبة الذكــور واإلنــاث يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  

حيــث بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 93%  ومــن اإلنــاث %100.

يجب أن يكون هناك تخصص يف كليات الحقوق:. 5

تظهــر النتائــج أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تخصصــاً يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 23% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

63% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %33.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

72%  ومــن اإلنــاث 75%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 65% ومــن اإلنــاث %33.

يتم الرتكيز عىل النواحي العملية يف دراسة الحقوق:. 6

تظهــر النتائــج أنــه يتــم الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 60% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 24% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

79 %، يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 16%.
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وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

59%  ومــن اإلنــاث 67%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 77% ومــن اإلنــاث %100.

هناك مساق حقوقي عىل األقل يف الكلية بلغة أجنبية:. 7

تظهــر النتائــج أن هنــاك مســاقاً حقوقيــاً عــى األقــل يــدّرس بلغــة أجنبيــة  يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 87% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 9% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 75% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %23.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

88%  ومــن اإلنــاث 83%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 75% ومــن اإلنــاث %83.

هناك مساقات تركز عىل أخالقيات مهنة املحاماة:. 8

تظهــر النتائــج أنــه هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 85% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 9% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 59% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %38. 

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

85%  ومــن اإلنــاث 83%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 57% ومــن اإلنــاث %83.

جدول 35 : املنهاج يف كلية الحقوق

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

19.071.827.264.269.883.362.783.3قرارات املحاكم والتعليق عليها هي جزء من املنهاج

27.061.321.076.558.379.274.7100.0زيارة املحاكم وحضور جلسات املحاكمة هي جزء من املنهاج

41.152.142.050.652.550.052.033.3يوجد تركيز عىل تقوية اللغات يف دراسة الحقوق

3.194.51.293.893.5100.093.3100.0هناك تركيز عىل تدريس الترشيعات الفلسطينية يف املساقات املختلفة

22.772.433.363.071.975.065.333.3جب أن يكون هناك تخصص يف كليات الحقوق

24.560.116.079.059.066.777.3100.0يتم الرتكيز عىل النواحي العملية يف دراسة الحقوق

9.287.123.575.387.883.374.783.3هناك مساق حقوقي عىل األقل يف الكلية بلغة أجنبية

9.284.738.359.384.983.357.383.3هناك مساقات تركز عىل أخالقيات مهنة املحاماة

وحــول مقارنــة نوعيــة املناهــج بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر أســاتذة الحقــوق يف الجامعــات الفلســطينية بــني الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. تبــنّي أن املناهــج يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة متطــورة يف أغلــب املــؤرشات عنهــا يف كليــات الحقــوق يف جامعــات قطــاع 

غــزة باســتثناء الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة وزيــارة املحاكــم فهــي متطــورة أكثــر يف القطــاع، أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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يوجد تركيز على تقوية اللغات 
 في دراسة الحقوق 

41.1 52.1 42.0 50.6 52.5 50.0 52.0 33.3 

هناك تركيز على تدريس 
التشريعات الفلسطينية في 

 المساقات المختلفة
3.1 94.5 1.2 93.8 93.5 100.0 93.3 100.0 

يكون هناك أن  أن  جب
 تخصص في كليات الحقوق 

22.7 72.4 33.3 63.0 71.9 75.0 65.3 33.3 

يتم التركيز على النواحي 
 العملية في دراسة الحقوق 

24.5 60.1 16.0 79.0 59.0 66.7 77.3 100.0 

هناك مساق حقوقي على األقل 
 في الكلية بلغة أجنبية

9.2 87.1 23.5 75.3 87.8 83.3 74.7 83.3 

هناك مساقات تركز على 
 أخالقيات مهنة المحاماة

9.2 84.7 38.3 59.3 84.9 83.3 57.3 83.3 

 

وجهة نظر أساتذة الحقوق في الجامعات  وحول مقارنة نوعية المناهج بين الضفة الغربية وقطاع غزة من
 جامعاتي كليات الحقوق ف المناهج فيأن أن  تبي ن  فقد تبين الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ركيز قطاع غزة باستثناء الت كليات الحقوق في جامعات الضفة الغربية متطورة في أغلب المؤشرات عنها في
 الشكل التالي: /يفي القطاع، أنظر أكثرعلى النواحي العملية وزيارة المحاكم فهي متطورة 

 مقارنة الضفة الغربية و قطاع غزة المنهاج في كلية الحقوق : 50رسم توضيحي 
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وبمقارنــة نتائــج مــؤرشات املرصــد الحــايل باملرصــد الســابق، تبــنّي أنــه لــم يطــرأ تغــياً ملموســاً عــى املنهــاج وطــرق التدريــس املتبعــة، بــل عــى 

العكــس مــن  ذلــك، شــهد مؤرشيــن هامــني تراجعــاً ملفتــاً مــن وجهــة نظــر أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات وهمــا مــؤرش قيــام الطلبــة بإجــراء األبحــاث 

القانونيــة حيــث كانــت نســبة املوافقــني/ات عــى ذلــك يف املرصــد الســابق 91% انخفضــت يف املرصــد الحــايل إىل 70%. وذلــك تراجــع مــؤرش الرتكيــز عــى 

النواحــي العمليــة يف دراســة الحقــوق فرتاجعــت إذا بلغــت نســبة املوافقــني/ات عــى ذلــك مــن أســاتذة القانــون 80% يف املرصــد الســابق انخفضــت إىل 

67% يف املرصــد الحــايل.

رسم توضيحي 28: املنهاج يف كلية الحقوق، مقارنة املرصد الحايل مع املرصد السابق
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ما قارنا المؤشرات السابقة بالمرصد الذي تم اعداده سابقا طبعا حسب ما تم ذكره سابقا في منهجية  واذا

، جعا  ملفتا  تراجرى لهما تراجع ملفت وهممؤشرين هامين هناك  ، شهدذلك من  عكسالبل على  .،التدريس المتبعة
بة نسالنسبة األبحاث القانونية حيث كانت  إجراءالطلبة ب وهما مؤشر قيامأنهم يقومون من المبحوثين/ات

إلى  الى  وصلت في المرصد الحالي انخفضتفي حين %91في المرصد السابق  الموافقين/ات على ذلك
ا بلغت نسبة إذالنسبة تراجع مؤشر التركيز على النواحي العملية في دراسة الحقوق فتراجعت  وذلكأيضا  ،.11%

المرصد في  %61إلى  الى  انخفضت في المرصد السابق %11من  /ات على ذلك من أساتذة القانون نالموافقي
 الحالي.

 
 ، مقارنة المرصد الحالي مع المرصد السابقالمنهاج في كلية الحقوق : 21رسم توضيحي 

 
 في مستوى طلبة كليات الحقوق  في الضفة الغربيةوجهة نظر أساتذة كليات الحقوق  :خامساا 

 
ــاتذة كليات الحقوق   قانون ال الحقوق تهم؟ في هذا الجزء من االســــتطالع تم ســــؤال أســــاتذة مســــتوى طلب كيف يرى أســ

ــــــخص عن بعض الجوانب التي  ــ ــ ــ ــ ــــتو التشــ ــ ــ ــ ــ ــ ما يلي فيو  ،كليات الحقوق من وجهة نظرهمفي للطلبة كاديمي ااأل ى مســ
 :عرض ألهم النتائج

 
ــــتوى الطلبة عند  هتظهر النتائج أن :/اتمسااااااااتوى الطلبة الجدد المقبولينهناك ضااااااااعف في  .1 ــ ــ ــ ــ مســ

 لغربيةفي الضــــفة ا، حيث لكل من الضــــفة الغربية وقطاع غزة  ا  تخرجهم من الثانوية العامة ضـــعيف

 %21ذلك بلغت نســبتهم  عارضــوافي حين من  %62على ذلك  وافقوانســبة الذين بلغت  وصــلت 

في حين من  %11على ذلك  وافقواقطاع غزة بلغت نسبة من في  كذلك في . و في الضــفة الغربية

 .%16ذلك بلغت نسبتهم  عارضوا
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: وجهة نظر أساتذة كليات الحقوق في مستوى طلبة كليات الحقوق
ً
ٰخامسا

كيــف يــرى أســاتذة كليــات الحقــوق مســتوى طلبتهــم؟ يف هــذا الجــزء مــن االســتطالع تــم ســؤال أســاتذة القانــون عــن بعــض الجوانــب التــي تشــخص 

املســتوى األكاديمــي للطلبــة يف كليــات الحقــوق مــن وجهــة نظرهــم، وفيمــا يــي عــرض ألهــم النتائــج:

هناك ضعف يف مستوى الطلبة الجدد املقبولني/ات:. 1

تظهــر النتائــج أن مســتوى الطلبــة عنــد تخرجهــم مــن الثانويــة العامــة ضعيفــاً، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 21% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم %36.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

62%  ومــن اإلنــاث 63%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 48% ومــن اإلنــاث %33.

يجب تدريس املفاهيم القانونية يف الفرتة املدرسية:. 2

تظهــر النتائــج أنــه يجــب أن يتــم تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 88% يف حــني 

مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 8% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 91% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم %7.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

86%  ومــن اإلنــاث 96%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 92% ومــن اإلنــاث %83.

تباين الرأي حول املستوى العلمي )املعلوماتي( لخريجي كليات الحقوق الفلسطينية:. 3

تظهــر النتائــج أن هنــاك تباينــاً يف رأي أســاتذة القانــون يف كليــات الحقــوق يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول عمــا إذا كان املســتوى 

العلمــي )املعلوماتــي( لخريجــي كليــات الحقــوق الفلســطينية ممتــازاً، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 37% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم 31% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 51% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

.%25

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

37%  ومــن اإلنــاث 42%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 51% ومــن اإلنــاث %50.

تباين يف الرأي حول قدرة خريجو/ات كليات الحقوق عىل التحليل واالستنباط:. 4

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي أســاتذة القانــون يف كليــات الحقــوق يف الجامعــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول قــدرة خريجــو/ات كليــات 

الحقــوق الفلســطينية عــى التحليــل واالســتنباط، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

27% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 69% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %16.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

47%  ومــن اإلنــاث 46%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 69% ومــن اإلنــاث %67.

خريجو/ات كليات الحقوق لديهم املعلومات الكافية للدخول لسوق العمل:. 5

تظهــر النتائــج أن طلبــة كليــات الحقــوق الفلســطينية يتخرجــون ولديهــم املعلومــات الكافيــة للدخــول إىل ســوق العمــل، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 56% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 29% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

70% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %12.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

58%  ومــن اإلنــاث 46%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 69% ومــن اإلنــاث %83.
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يجب أن يختص خريجو/ات الحقوق ببعض الوظائف يف املحاكم:. 6

تظهــر النتائــج أنــه يجــب أن يختــص خريجــو/ات الحقــوق ببعــض الوظائــف يف املحاكــم كوظيفتــي الكاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 88% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 8% حيــث يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 89% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %9.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 

88%  ومــن اإلنــاث 83%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 89% ومــن اإلنــاث %83.

جدول 36 : وجهة نظر أساتذة كليات الحقوق يف مستوى طلبة كليات الحقوق يف األرايض الفلسطينية

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

21.562.035.846.961.962.548.033.3مستوى الطلبة عند تخرجهم من الثانوية العامة ضعيف

8.087.77.491.486.395.892.083.3يجب أن يتم تدريس بعض املفاهيم القانونية يف فرتة املدرسة

املستوى العلمي )املعلوماتي( لخريجي كليات الحقوق 

الفلسطينية ممتاز
31.337.424.750.636.741.750.750.0

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة عىل 

التحليل وكتابة التقارير
27.046.616.069.146.845.869.366.7

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم املعلومات 

الكافية للدخول إىل سوق العمل
29.456.412.370.458.345.869.383.3

يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف يف املحاكم 

كوظيفتي الكاتب العدل ومأمور التنفيذ
8.087.78.688.988.583.389.383.3

ــه لخريجــي/ات  ــل أفضــل من ــات الحقــوق يف جامعــات غــزة العلمــي )املعلوماتــي( وقدرتهــم عــى الحلي وتظهــر النتائــج أن مســتوى خريجــي/ات كلي

ــايل:  ــة. أنظــر/ي إىل الشــكل الت ــات الحقــوق يف الضفــة الغربي كلي

رســم توضيحــي 29: وجهــة نظــر أســاتذة كليــات الحقــوق يف مســتوى طلبــة كليــات الحقــوق يف األرايض الفلســطينية، مقارنــة 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

135 
 

المحاكم كوظيفتي الكاتب العدل 
 ومأمور التنفيذ

 
 

ية بين في األراضي الفلسطينوجهة نظر أساتذة كليات الحقوق في مستوى طلبة كليات الحقوق وحول مقارنة 
الضفة الغربية وقطاع غزة المستوى المعلوماتي والقدرة على التحليل في قطاع غزة أفضل منه من الضفة 

قدرتهم اتي( و وتظهر النتائج أن مستوى خريجي/ات كليات الحقوق في جامعات غزة العلمي )المعلومالعربية
 لتالي: الشكل اإلى  الى  /يأنظر .،على الحليل أفضل منه لخريجي/ات كليات الحقوق في الضفة الغربية

 
 ،في األراضي الفلسطينيةوجهة نظر أساتذة كليات الحقوق في مستوى طلبة كليات الحقوق : 58رسم توضيحي 

 غزة مقارنة الضفة الغربية وقطاع

 
 

ــــد الحاليمقارنة إجراءوحين  ــــابق وبمقارنة نتائج مؤشـــــرات المرصـ ــــد السـ عت مؤشـــــرات تراجثالثة نجد أن  مع المرصـ
ــــيطا   نا  طفيفا   تراجعا  بســ ــ  ــ ــــرين تحســ ن مؤشــ ــــ  ــــرورة تدريس بع فيما بقي مؤشــــــر وتحســ ــاتذة القانون حول ضــ ــ ض رأي أســ

ــــة على حاله.در المفاهيم القانونية في فترة الم ــ ــ ــــكل التالي:أنظر/ي  ســـ ــ ــ ــــتوى طلبة الحقوق مالشـــ ــ ــ ــ ن لمعرفة تطور مسـ
وجهة نظر أساتذتهم، فنجد أنه لم يتغير كثيرا رأيهم بمستوى الطلبة عن المرصد السابق، بل على العكس من ذلك 
فجميع المؤشــــرات بتراجع بســــيط، وبقي رأيهم بخصــــوص ضــــرورة تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة المدرســــة 

 كما هو.
 

 ،في األراضي الفلسطينيةوجهة نظر أساتذة كليات الحقوق في مستوى طلبة كليات الحقوق : 11رسم توضيحي 
 مقارنة بين المرصد الحالي والمرصد السابق
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الضفة الغربية

قطاع غزة

وبمقارنــة نتائــج مــؤرشات املرصــد الحــايل مــع املرصــد الســابق نجــد أن ثالثــة مــؤرشات تراجعــت تراجعــاً بســيطاً وتحّســن مؤرشيــن تحّســناً طفيفــاً 

فيمــا بقــي مــؤرش رأي أســاتذة القانــون حــول رضورة تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة عــى حالــه. أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 30: وجهــة نظــر أســاتذة كليــات الحقــوق يف مســتوى طلبــة كليــات الحقــوق يف األرايض الفلســطينية، مقارنــة بــني 
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توى بمسمدى معرفة أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية وقدرات طلبة الحقوق مستوى مقارنة  سادسا:ا 

 بية واألمريكيةو الجامعات األور  كليات الحقوق في طلبة معالضفة الغربية  فيوقدرات
 

ــاتذة ال ــ ــ ــ ــ ــــة اال حقوق قانونتتوافر ألســ ــ ــ ــ ــــلحتكاكفرصــ ــ ــ ــ ــــة الجامعات  تواصــ ــ ــ ــ بالطلبة من جامعات في خارج الوطن خاصــ
لتوجه لذلك تم ا ،العمل خالل حضـــــورهم للمؤتمرات وورشأو  او  مريكية ســـــواء خالل فترة دراســـــتهماوروبية واألااأل

الية: جانب من عدة نواحي، وتم الحصــــول على النتائج التالهم بســــؤال للمقارنة بين الطلبة الفلســــطينيين والطلبة األ
ــــتوى امن األ %61هناك  ــ ــ ــ ــ ــــوا على دراية بمســ ــ ــ ــ ــ ــاتذة ليســ ــ ــ ــ ــ ــ ت في الجامعاطلبة كليات الحقوق طلبة الحقوق  وقدراتســ

عات في الجامطلبة كليات الحقوق طلبة الحقوق  منهم على دراية بمســــتوى وقدرات %11األوربية واألمريكية، بينما 
 بية واألمريكية.و األور 

 
 ةفي الجامعات األوربية واألمريكيطلبة كليات الحقوق طلبة الحقوق  بمستوى وقدرات دراية األساتذة: 4141 جدول

 %ال %نعم 

 في الجامعاتطلبة كليات الحقوق طلبة الحقوق  وقدراتهل انت على دراية بمستوى 
 األوربية واألمريكية
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 لوضع العدالة في فلسطين في الضفة الغربية: نظرة أساتذة كليات الحقوق سابعاا 
 

 العدالة في فلسطين من وجهة نظر أساتذة كليات الحقوق:جهاز المتعلقة بوضع  آراءراءاآلهم ا أفيما يلي 
 

ضاء وضــع القأن  أن  النتائج تظهر: القضاء في فلسطين تحساان مسااتمر في وضااع ال يوجد .1

 لضــــفةا فيمســــتمر لكل من الضــــفة الغربية وقطاع غزة ، حيث  تحســــن في ليسفي فلســــطين 
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: مدى معرفة أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية بمستوى وقدرات طلبة كليات الحقوق 
ً
سادسا

في الجامعات األوروبية واألمريكية

تتوافــر ألســاتذة القانــون فرصــة التواصــل بالطلبــة مــن جامعــات يف خــارج الوطــن خاصــة الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة ســواء خــالل فــرتة دراســتهم 

أو خــالل حضورهــم للمؤتمــرات وورش العمــل، لذلــك تــم التوجــه لهــم بســؤال للمقارنــة بــني الطلبــة الفلســطينيني والطلبــة األجانــب مــن عــدة نواحــي، 

ــة  ــات الحقوقفــي الجامعــات األوربي ــة كلي ــة بمســتوى وقــدرات طلب ــاك 67% مــن األســاتذة ليســوا عــى دراي ــة: هن ــم الحصــول عــى النتائــج التالي وت

واألمريكيــة، بينمــا 33% منهــم عــى درايــة بمســتوى وقــدرات طلبــة كليــات الحقوقفــي الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة.

جدول 37 : دراية األساتذة بمستوى وقدرات طلبة كليات الحقوق يف الجامعات األوربية واألمريكية

ال%نعم%

67 %33 %هل انت عىل دراية بمستوى وقدرات طلبة كليات الحقوقفي الجامعات األوربية واألمريكية

: نظرة أساتذة كليات الحقوق لوضع العدالة في فلسطين
ً
سابعا

فيما يي أهم اآلراء املتعلقة بوضع جهاز العدالة يف فلسطني من وجهة نظر أساتذة كليات الحقوق:

ال يوجد تحسن مستمر يف وضع القضاء يف فلسطني:. 1

تظهــر النتائــج أن وضــع القضــاء يف فلســطني ليــس يف تحســن مســتمر لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا 

عــى ذلــك 53% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 51% يف 

حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %30. 

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن وضــع القــاء الفلســطيني 

يف تحســن مســتمر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور 26%  ومــن اإلنــاث 

29%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 29% ومــن اإلنــاث %33.

التعيني والرتقية يف القضاء ال يتسم بالشفافية:. 2

تظهــر النتائــج أنــه ال يتســم التعيــني يف القضــاء حاليــا بالشــفافية، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 49% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 
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بلغــت نســبتهم 19% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 54% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

25%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 32% يف الضفــة الغربيــة و21% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص اتســام التعيــني يف القضــاء 

حاليــاً بالشــفافية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 18%  ومــن 

اإلنــاث 25%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 23% ومــن اإلنــاث %50.

تعيني القضاة ال يتم بناء عىل علمهم وخربتهم ونزاهتهم:. 3

تظهــر النتائــج أنــه ال يتــم تعيــني القضــاة حاليــا بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 45% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 21% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم 27%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 34% يف الضفــة الغربيــة و29% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن تعيــني القضــاة حاليــاً 

يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن 

الذكــور بلغــت نســبتهم 20.9%  ومــن اإلنــاث 20.8%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 25% ومــن 

اإلنــاث %50.

القضاء الفلسطيني غري نزيه ويحتوي عىل الفساد:. 4

تظهــر النتائــج أن القضــاء الفلســطيني غــي نزيــه ويوجــد فيــه فســاد، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 51% يف حــني مــن عارضــوا 

ــك بلغــت  ــك 53% يف حــني مــن عارضــوا ذل ــوا عــى ذل ــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافق ــة الغربي ــك بلغــت نســبتهم 12% يف الضف ذل

ــة و29% يف قطــاع غــزة. نســبتهم 17%، فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 37% يف الضفــة الغربي

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص القضــاء الفلســطيني نزيــه وال يوجــد 

فيــه فســاد يف الضفــة الغربيــة و العكــس يف قطــاع غــزة ، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 11%  ومــن اإلنــاث 17%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 17.3% ومــن اإلنــاث %16.7.

مؤسسات أجهزة العدالة الفلسطينية غري مستقلة وغري فعالة:. 5

تظهــر النتائــج أن مؤسســات/ أجهــزة العدالــة الفلســطينية غــي مســتقلة وغــي فعالــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 50% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 27% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 46% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %35. 

ــة  ــزة العدال ــات/ أجه ــوص أن مؤسس ــاث بخص ــن اإلن ــة م ــل موافق ــور أق ــنّي  أن الذك ــاث، تب ــور واإلن ــني الذك ــالف ب ــدى االخت ــة م ــول مقارن وح

الفلســطينية مســتقلة وفعالــة مــن الضفــة الغربيــة و العكــس يف قطــاع غــزة ، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 26%  ومــن اإلنــاث 33%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 35% ومــن اإلنــاث %33.

القضاة الفلسطينيون/ات غري مستقلون/ات:. 6

تظهــر النتائــج أن القضــاة الفلســطينيون/ات غــي مســتقلون/ات يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى 

ذلــك 44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 28% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 42% يف 

حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 38%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 28% يف الضفــة الغربيــة و20% يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أكثــر موافقة مــن اإلنــاث بخصــوص القضــاة الفلســطينيون/ات مســتقلون/

ات يف الضفــة الغربيــة و العكــس يف قطــاع غــزة ، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن 

وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 27%  ومــن اإلنــاث 29%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا 

عــى املــؤرش مــن الذكــور 37% ومــن اإلنــاث %50.
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أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون/ات غري مستقلون/ات:. 7

تظهــر النتائــج أنــه أعضــاء النيابــة العامــة الفلســطينيون غــي مســتقلون  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 28% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 36%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 28% يف الضفــة الغربيــة و20% يف 

قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أعضــاء النيابــة العامــة الفلســطينيون/

ات مســتقلون/ات يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن 

وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 27%  ومــن اإلنــاث %50.

الرشطة املدنية الفلسطينية غري نزيهة ويوجد فساد فيها:. 8

تظهــر النتائــج أنــه الرشطــة املدنيــة الفلســطينية غــي نزيهــة ويوجــد فســاد فيهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 42% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 18% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 54% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 14%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 40% يف الضفــة الغربيــة و%32 

يف قطــاع غــزة.

تباين الرأي بخصوص كون املستوى املهني للقضاة جيداً:. 9

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات عمــا إذا كان املســتوى املهنــي للقضــاة جيــداً  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 39% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 28% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 33% يف 

الضفــة الغربيــة و12% يف قطــاع غــزة.

تباين الرأي بخصوص كون املستوى املهني ألعضاء النيابة العامة جيداً:. 10

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات عمــا إذا كان املســتوى املهنــي ألعضــاء النيابــة العامــة جيــداً  يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 36% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 32% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 64% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 23%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي 

لهــم 32% يف الضفــة الغربيــة و13% يف قطــاع غــزة.

تباين الرأي بخصوص كون املستوى املهني للمحامني جيداً:. 11

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي أســاتذة القانــون املبحوثــني/ات عمــا إذا كان املســتوى املهنــي للمحامــني جيــداً  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 25% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 70% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 20%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31% يف 

الضفــة الغربيــة و10% يف قطــاع غــزة.

 مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي:. 12

ــة الفلســطينية حساســة للنــوع االجتماعــي يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة  تظهــر النتائــج أنــه مؤسســات العدال

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 60% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 17% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 67% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 23%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 23% يف الضفــة الغربيــة و%10 

يف قطــاع غــزة.

تلعب جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً يف قطاع العدالة:. 13

تظهــر النتائــج أن جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة تلعــب دوراً رئيســياً يف قطــاع العدالــة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث 
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بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 64% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 20% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %23.

تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية:. 14

تظهــر النتائــج أن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 56% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 15% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 27%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 29% يف الضفــة 

الغربيــة و26% يف قطــاع غــزة.

جدول 38 : نظرة أساتذة كليات الحقوق لوضع العدالة يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

50.327.045.734.625.933.334.733.3مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

43.627.642.038.327.329.237.350.0القضاة الفلسطينيون مستقلون

44.228.244.435.826.637.534.750.0أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

53.426.450.629.625.929.229.333.3وضع القضاء يف فلسطني يف تحسن مستمر

49.119.054.324.718.025.022.750.0يتسم التعيني يف القضاء حاليا بالشفافية

45.420.944.427.220.920.825.350.0تم تعيني القضاة حاليا بناء عىل علمهم وخربتهم

17.247.921.044.445.362.545.333.3واسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف الجهاز القضائي

15.356.427.246.954.070.846.750.0تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية

51.511.753.117.310.816.717.316.7القضاء الفلسطيني نزيه وال يوجد فيه فساد

42.317.854.313.617.320.814.70.0الرشطة املدنية الفلسطينية نزيه وال يوجد فساد فيها

28.238.725.961.738.837.558.7100.0املستوى املهني للقضاة جيد

32.535.623.564.237.425.062.783.3املستوى املهني ألعضاء النيابة العامة جيد

25.244.219.870.443.945.870.766.7املستوى املهني للمحامني جيد

38.033.121.063.029.554.261.383.3مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة

25.246.619.870.445.354.269.383.3الرشطة املدنية الفلسطينية فعالة

18.460.123.563.058.370.861.383.3مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي

17.260.123.566.758.370.865.383.3األجهزة األمنية الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي

12.973.623.565.472.779.265.366.7مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا األطفال

14.168.129.656.867.670.856.066.7األجهزة األمنية الفلسطينية حساسة لقضايا األطفال

تلعب جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً يف قطاع 

العدالة
19.663.823.571.661.279.270.783.3

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي عىل دور جهات العدالة غري 

الرسمية الفاعلة يف إطار قطاع العدالة
55.828.849.448.129.525.044.0100.0

عــى الرغــم مــن املالحظــات العديــدة الســابقة عــى وضــع العدالــة يف فلســطني مــن انتشــار الواســطات والفســاد وغيهــا، إال أن  أســاتذة الجامعــات لكليــات 

الحقــوق يف فلســطني ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة  ال زالــوا متمســكني/ات بدولــة القانــون ومؤسســاتها املختلفــة ويثقــون بدورهــا  يف دعــم 

وتعزيــز ســيادة القانــون، وهــذا مــا يظهــره الجــدول التــايل:
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جدول 39 : الثقة بدور مؤسسات العدالة يف دعم وتعزيز سيادة القانون

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأثقال أثقأثقال أثق

30.736.819.850.635.345.849.366.7مجلس القضاء األعىل

23.344.822.254.341.762.554.750.0القضاء النظامي )املدني(

33.130.744.433.328.841.729.383.3القضاء العسكري

12.356.411.175.354.070.874.783.3القضاء الرشعي

27.039.922.256.838.845.856.066.7النيابة العامة

20.247.224.746.948.937.545.366.7الرشطة املدنية الفلسطينية

23.344.230.951.943.250.052.050.0موظفي املحكمة

27.041.124.763.041.737.565.333.3 املحامني/ات 

مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة 
القانون وحقوق اإلنسان

28.838.018.561.735.354.262.750.0

18.458.916.069.158.362.570.750.0نقابة  املحامني/ات  

40.529.424.756.828.833.357.350.0جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة

وبمقارنــة نتائــج الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نجــد أن ثقــة أســاتذة القانــون يف كليــات الحقــوق يف الجامعــات يف دور مؤسســات وأجهــزة العدالــة املختلفــة 

يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون يف قطــاع غــزة بشــكل عــام أعــى منهــا يف الضفــة الغربيــة وهــذا مــا يظهــره الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 31: الثقة بدور مؤسسات العدالة يف دعم وتعزيز سيادة القانون، مقارنة الضفة الغربية مع قطاع غزة
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  ثامنا: قواعد البيانات القانونية والفقهية

 (: ت فيتفيقاعدة البيانات القانونية والفقهية ) المق .0

سواء  يت فتفيالحقوق على اطالع بقاعدة بيانات المق كليات من أساتذةالغالبية العظمى أن  أن  تبين

 بنسبة قوم الغالبية باستخدامها دائما  يت، حيث %15في قطاع غزة أو  أو  ،%91في الضفة الغربية 

 في قطاع غزة. %15وفي الضفة  61%

 تالي:على النحو الفهي  قانون الالجامعات من وجهة نظر أساتذة  ت فيتفيأما عن تفاصيل تقييم المق

عتقد الغالبية يترى الغالبية العظمى أنها أساسية في العمل وسهلة االستخدام ويتم تحديثها بانتظام، و يت

من أساتذة الجامعات في كليات  %15العظمى أنا تحتوي على ما يكفي من التشريعات، وبشكل عام 

 نب الفقهية والتعليق عليها.الحقوق راضين عنها. في حين ينقصها من وجهة نظرهم بعض الجوا

 ت فيتفي: وصف قاعدة البيانات الفقهية والقانونية المق71جدول 

 ال أعرف موافق محايد أعار  

 0 87 7 6 قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ األبحاث 

 0 90 3 7 قاعدة البيانات سهلة االستعمال 

 4 69 7 20 بانتظاميتم تحديث قاعدة البيانات 

 1 80 8 12 تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات
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ثامنا: قواعد البيانات القانونية والفقهية 

قاعدة البيانات القانونية والفقهية )املقتفي(: . 1

تبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن أســاتذة كليــات الحقــوق عــى اطــالع بقاعــدة بيانــات املقتفــي ســواء يف الضفــة الغربيــة 93%، أو يف قطــاع غــزة 

85%، حيــث تقــوم الغالبيــة باســتخدامها دائمــاً بنســبة 68% يف الضفــة و45% يف قطــاع غــزة.

أما عن تفاصيل تقييم املقتفي من وجهة نظر أساتذة القانون فهي عى النحو التايل:

تــرى الغالبيــة العظمــى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا 

يكفــي مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 85% مــن أســاتذة الجامعــات يف كليــات الحقــوق راضــني عنهــا. يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض 

الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

جدول 40 : وصف قاعدة البيانات الفقهية والقانونية املقتفي

ال أعرفموافقمحايدأعارض

67870 قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ األبحاث

73900 قاعدة البيانات سهلة االستعمال

207694يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

128801تحتوي قاعدة البيانات عىل ما يكفي من الترشيعات

4214431تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كاف

 التعليقات عىل املواد الفقهية ذات الصلة 

مصاغة عىل أكمل وجه

3814453

610850بشكل عام, هل أنت راٍض عن محتوى املقتفي

نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«. 2

وحــول املعرفــة بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج امليــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى، تبــنّي  أن 57% مــن أســاتذة كليــات الحقــوق يعرفــون 

بــه، و 43% ال يعرفــون بــه.

وحــول تفاصيــل النظــام، تبــنّي  أن 84% ممــن يعرفــون بالنظــام يعتقــدون أنــه ســاهم لــدى مجلــس القضــاء األعــى يف زيــادة وتــية عمــل القضــاء، 

و 78% منهــم يــرون بأنــه ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وأخــيا 64% يــرون بأنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء.

جدول 41 : وصف برنامج امليزان

ال رأيموافقمحايدأعارض

 ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل 

26848يف زيادة وترية عمل القضاء

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل 

410788يف زيادة فاعلية نظام القضاء

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل 

1512649يف زيادة شفافية نظام القضاء
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وبمقارنــة نتائــج املــؤرشات يف املرصــد الحــايل باملرصــد الســابق، نجــد أن هنــاك تحّســناً طفيفــاً يف نســبة مــن يــرون مــن أســاتذة كليــات الحقــوق يف 

الضفــة الغربيــة بــأن وضــع القضــاء الفلســطيني يف تحّســن مســتمر إذ بلغــت نســبتهم يف املرصــد الحــايل 26% مقابــل 23% يف املرصــد الســابق. وكذلــك 

الحــال بالنســبة ملــن يــرون بــأن التعيــني يف القضــاء يتســم بالشــفافية إذا بلغــت نســبة مــن يــرون ذلــك يف املرصــد الحــايل يف الضفــة الغربيــة 19% مقابــل 

ــاء عــى علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم إذ  ــم بن ــني القضــاة يت ــاً يف  نســبة مــن يــرون أن تعي ــاك تراجعــاً طفيف 13% يف املرصــد الســابق. يف حــني كان هن

بلغــت 21% يف املرصــد الحــايل مقابــل 22% يف املرصــد الســابق، كمــا تراجعــت نســبة مــن يــرون أن القضــاء نزيــه وال يحتــوي عــى الفســاد مــن 20% يف 

املرصــد الســابق إىل 12% يف املرصــد الحــايل ، باإلضافــة إىل تراجــع نســبة مــن يــرون بــأن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء ال تخضــع للتأثــيات والضغــوط 

الخارجيــة مــن 25% يف املرصــد الســابق إىل 15% يف املرصــد الحــايل. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد طــرأ تحّســناً ملحوظــاً عــى نتائــج املــؤرشات املذكــورة بــني املرصــد الســابق واملرصــد الحــايل، إذ كانــت نســبة مــن يــرون مــن 

أســاتذة كليــات الحقــوق يف جامعــات غــزة بــأن القضــاء الفلســطيني يف تحّســن مســتمر 10% مقابــل 30% يف املرصــد الحــايل، كمــا ارتفعــت نســبة مــن 

يــرون أن التعيــني يف القضــاء يتســم بالشــفافية مــن 24% إىل 25% باملقابــل ارتفعــت نســبة مــن يــرون أن التعيــني والرتقيــة يف القضــاء ال يتســم بالشــفافية 

يف قطــاع غــزة مــن 43% إىل 54% ، وارتفعــت أيضــاً نســبة مــن يــرون أن تعيــني القضــاة يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم مــن 19% إىل %27 

إال أن نســبة مــن يــرون أن التعيــني ال يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم ارتفعــت مــن 33% إىل 44%، فيمــا ارتفعــت نســبة مــن يــرون أن القضــاء 

الفلســطيني نزيــه وال يحتــوي عــى فســاد مــن 10% إىل 17% إال أن نســبة مــن يــرون أنــه غــي نزيــه ويحتــوي عــى الفســاد ارتفعــت مــن 48% إىل %53. 

إضافــة إىل ذلــك، ارتفعــت نســبة مــن يــرون بــأن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء ال تخضــع للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة مــن 10% إىل %27. 
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نتائج استطالع 
»طلبة كليات الحقوق«
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استطالع رأي طلبة كليات الحقوق في األراضي الفلسطينية

ــة  ــارات الالزم ــوم وامله ــل العل ــم بأفض ــم وتأهيله ــب إعداده ــك يج ــتقبل، لذل ــة املس ــو ووكالء نياب ــاة ومحام ــم قض ــني ه ــوق الحالي ــات الحق ــة كلي طلب

لنجاحهــم يف الحيــاة العمليــة املســتقبلية. يف االســتطالع التــايل تــم رصــد آراء الطلبــة يف كليــات الحقــوق يف األرايض الفلســطينية حــول مناهجهــم وطــرق 

ــة يف فلســطني. تدريســهم ورأيهــم بوضــع العدال

أوال: توجهات طلبة كليات الحقوق نحو منهجية تعليم القانون في الجامعات الفلسطينية

يتم الرتكيز عىل إعداد األبحاث القانونية خالل الدراسة الجامعية:. 1

تساعد األبحاث القانونية طلبة كليات القانون عى مهارات البحث العلمي وأسلوب الوصول إىل الحقائق واملعرفة.

تظهــر النتائــج أنــه يتــم الرتكيــز عــى البحــوث العلميــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 

44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 37% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %41.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أنــه يتــم الرتكيــز عــى البحــوث العلميــة يف 

الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف 

الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 44%  ومــن اإلنــاث 43%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش 

مــن الذكــور 43% ومــن اإلنــاث %52.

يتم التعليق عىل قرارات املحاكم يف املساقات املختلفة:. 2

إن التعليق عى قرارات املحاكم يف مساقات الطلبة يف كليات الحقوق تساعد عى فهم أكثر للقضايا وتتيح املجال للتفكي يف األحكام.

تظهــر النتائــج أنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكــم يف املســاقات التدريســية يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 67% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 12% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

73% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %19.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكــم يف 

املســاقات التدريســية يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، 

فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 64%  ومــن اإلنــاث 70%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 75% ومــن اإلنــاث %71.

ال يتم الرتكيز عىل النواحي العملية يف دراسة القانون يف الضفة الغربية يف حني يتم ذلك يف قطاع غزة:. 3

الجانب العمي يف دراسة الحقوق يحتل حيزاً كبياً من املعرفة الرضورية للطالب.

تظهــر النتائــج أنــه ال يتــم الرتكيــز عــى الجانــب العمــي مــن دراســة القانــون  يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 34% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 49% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 68% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أنــه يتــم الرتكيــز عــى الجانــب العمــي مــن 

دراســة القانــون  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 39%  ومــن اإلنــاث 30%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 73% ومــن اإلنــاث %62.
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تتم زيارة املحاكم أثناء دراستهم الجامعية كجزء من متطلبات الدراسة:. 4

زيارة إحدى املحاكم هي جزء من التطبيق العمي يف دراسة القانون.

ــات الدراســة يف كل مــن الضفــة  ــة كجــزء مــن متطلب ــاء دراســتهم الجامعي ــات الحقــوق للمحاكــم أثن ــة كلي ــارة طلب ــم زي ــه تت  تظهــر النتائــج أن

الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 45% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 42% يف الضفــة الغربيــة. ويف 

قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 52% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %40.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أنــه تتــم زيــارة  الطلبــة للمحاكــم أثنــاء 

دراســتهم الجامعيــة كجــزء مــن متطلبــات الدراســة  يف الضفــة الغربيــة و العكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى 

املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 41%  ومــن اإلنــاث 49%. أمــا يف 

قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 54% و مــن اإلنــاث %51.

يتم تدريس الترشيعات الفلسطينية يف كليات الحقوق الفلسطينية:. 5

تظهــر النتائــج أنــه يتــم تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف كليــات الحقــوق الفلســطينية يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 84% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 6% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا 

عــى ذلــك 92% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %3.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أنــه يتــم تدريــس الترشيعــات الفلســطينية 

يف كليــات الحقــوق الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 80%  ومــن اإلنــاث 89%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 96% ومــن اإلنــاث %89.

جدول 42 : توجهات طلبة كليات الحقوق نحو منهجية تعليم الحقوق يف الجامعات الفلسطينية يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

37.143.741.347.544.143.242.652.2يتم الرتكيز عىل البحوث العلمية

11.667.219.273.164.270.175.371.0يتم العمل عىل قرارات املحاكم يف املساقات التدريسية

49.034.526.667.638.830.473.162.3يتم الرتكيز عىل الجانب العميل من دراسة القانون

42.245.140.552.241.149.153.750.8أزور املحاكم أثناء دراستي الجامعية كجزء من متطلبات الدراسة

يتم تدريس الترشيعات الفلسطينية يف كليات الحقوق 

الفلسطينية
5.684.42.892.479.988.895.789.1

وحــول مقارنــة املــؤرشات الســابقة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبــنّي أن املــؤرش بخصــوص منهجيــة تعليــم الحقــوق كان أفضــل يف قطــاع غــزة منــه 

يف الضفــة الغربيــة بشــكل نســبي وهــذا مــا يظهــره الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 32: توجهات طلبة كليات الحقوق نحو منهجية تعليم الحقوق يف الجامعات الفلسطينية يف فلســطني، مقارنــة 
ــة وقطــاع غــزة الضفــة الغربي
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ن فقد تمت المقارنة على أساس م الغربية للضفة بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
 المؤشر.على 

نه يتم العمل على ا أو  في كليات الحقوق، في موضوعي تدريس التشريعات الفلسطينية ا  هناك تحسنأن  أن  فنجد 
قرارات المحاكم في المساقات التدريسية، في حين تراجع موضوع التركيز على األبحاث العلمية والقانونية خالل 

 الدراسة و التركيز على الجانب العملي في دراسة القانون.
 

في الضفة  ينيةطلفلست الجامعاافي وق لحقم امنهجية تعليو نحوق لحقت البة كليات طجهاوت: 34رسم توضيحي 
 الغربية، مقارنة مع المرصد السابق
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وبمقارنة تلك املؤرشات مع املرصد السابق بالنسبة للضفة الغربية فقد تمت املقارنة عى أساس من وافقوا عى املؤرش.

 فنجــد أن هنــاك تحســناً يف موضوعــي تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف كليــات الحقــوق، وأنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكم يف املســاقات التدريســية، 

يف حــني تراجــع موضــوع الرتكيــز عــى األبحــاث العلميــة والقانونيــة خــالل الدراســة و الرتكيــز عــى الجانــب العمــي يف دراســة القانون.

رســم توضيحــي 33: توجهات طلبة كليات الحقوق نحو منهجية تعليم الحقوق يف الجامعات الفلسطينية يف الضفــة الغربيــة، مقارنة 
ــابق ــع املرصد الس م
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ن فقد تمت المقارنة على أساس م الغربية للضفة بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
 المؤشر.على 

نه يتم العمل على ا أو  في كليات الحقوق، في موضوعي تدريس التشريعات الفلسطينية ا  هناك تحسنأن  أن  فنجد 
قرارات المحاكم في المساقات التدريسية، في حين تراجع موضوع التركيز على األبحاث العلمية والقانونية خالل 

 الدراسة و التركيز على الجانب العملي في دراسة القانون.
 

في الضفة  ينيةطلفلست الجامعاافي وق لحقم امنهجية تعليو نحوق لحقت البة كليات طجهاوت: 34رسم توضيحي 
 الغربية، مقارنة مع المرصد السابق
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2018الضفة الغربية 

2014الضفة الغربية 

وبمقارنة تلك املؤرشات مع املرصد السابق بالنسبة لقطاع غزة فقد تمت املقارنة عى أساس من وافقوا عى املؤرش.

فتبــني، أن هنــاك تحســناً بســيطاً يف موضوعــي تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف كليــات الحقــوق، وأنــه يتــم العمــل عــى قــرارات املحاكــم يف املســاقات 

التدريســية، يف حــني تراجــع بشــكل بســيط كل مــن موضــوع الرتكيــز عــى األبحــاث العلميــة والقانونيــة خــالل الدراســة و الرتكيــز عــى الجانــب العمــي يف 

دراســة القانــون وكذلــك تراجــع مــؤرش زيــارة املحاكــم أثنــاء الدراســة الجامعيــة.
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ــة  ــزة، مقارن ــاع غ ــي 34: توجهات طلبة كليات الحقوق نحو منهجية تعليم الحقوق يف الجامعات الفلسطينية يف قط ــم توضيح رس
مــع املرصــد الســابق
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 افقواو فقد تمت المقارنة على أساس من  غزة لقطاع بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنةعن  أمابو
 المؤشر.

،أن  فنجد  نه اأ و في كليات الحقوق، في موضوعي تدريس التشريعات الفلسطينية ا  بسيط ا  هناك تحسنأن  فتبي 
يتم العمل على قرارات المحاكم في المساقات التدريسية، في حين تراجع بشكل بسيط كل من موضوع التركيز 

 الجانب العملي في دراسة القانون وكذلك تراجععلى األبحاث العلمية والقانونية خالل الدراسة و التركيز على 
 زيارة المحاكم أثناء الدراسة الجامعية. مؤشر

في قطاع  ينيةطلفلست الجامعاافي وق لحقم امنهجية تعليو نحوق لحقت البة كليات طجهاوت: 12رسم توضيحي 
 غزة، مقارنة مع المرصد السابق

 

 
 
 

في علمي ال وق لحقفي مستوى طلبة كليات ا في األراضي الفلسطينية وق لحقت اكلياوجهة نظر طلبة  :ثانياا ثانيا
 األراضي الفلسطينية

 
 

ــــتواهم ــ ــ ــــــون عن مســ ــ ــــهم وهل هم راضــ ــ ــ ــــئلة التاا؟ هذا ما حاولت األالعلمي كيف يرى طلبة كليات الحقوق أنفســ ــ ــ لية ســ
 القضايا: هم هذها أنتائج االستطالع حول فيما يلي و  ،جابة عنهااإل

ــــتهم فعلى خبرة الطلبة  بناء تدريس المفاهيم القانونية في الفترة المدرساااااااية:يتم أن  أن  يجب .1 ــ ــ ــ ي دراســ
 الجامعية، 

 إلناثاالذكور موافقين أقل من أن  أن  تبي ن فقد تبين ،اإلناثوحول مقارنة مدى االختالف بين الذكور و 

ن الضــــفة لكل م يتم تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة المدرســــةأن  أن  يجبأنه على بخصــــوص 

ــــر بين الذكور و  وافقوامقارنة نتائج من  إجراءالغربية و قطاع غزة، فقد تم  ــ ــ ــ ــ ــ  قد تبينف ،اإلناثعلى المؤشـــ

ــــبتهم  وافقوامن أن أن  تبي ن ف ــــر من الذكور بلغت نســ ــــفة الغربية على المؤشــ في حين من  %11في الضــ
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: وجهة نظر طلبة كليات الحقوق في مستوى طلبة كليات الحقوق العلمي في األراضي الفلسطينية
ً
ثانيا

كيــف يــرى طلبــة كليــات الحقــوق أنفســهم وهــل هــم راضــون عــن مســتواهم العلمــي؟ هــذا مــا حاولــت األســئلة التاليــة اإلجابــة عنــه، وفيمــا يــي نتائــج 

االســتطالع حــول أهــم هــذه القضايــا:

يجب أن يتم تدريس املفاهيم القانونية يف الفرتة املدرسية:. 1

بنــاء عــى خــربة الطلبــة يف دراســتهم الجامعيــة، يجــب أن يتــم تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطاع 

غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 20% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 84% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %11.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب أن يتــم تدريــس بعــض املفاهيــم 

القانونيــة يف فــرتة املدرســة لــكل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، 

فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 70%  ومــن اإلنــاث 74%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 80% و 89% مــن اإلنــاث.

تباين يف الرأي حول املستوى العلمي لخريجي/ات كليات الحقوق الفلسطينية:. 2

تظهــر النتائــج تباينــاً يف الــرأي عمــا إذا كان املســتوى العلمــي )املعلوماتــي( لخريجــي/ات كليــات الحقــوق الفلســطينية ممتــازاً حســب رأي طلبــة 

كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 34% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت 

نســبتهم 24% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 53% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 42% يف الفضــة الغربيــة و20% يف قطــاع غــزة.

ــي(  ــي )املعلومات ــتوى العلم ــه املس ــى أن ــاث ع ــن اإلن ــل م ــني أق ــور موافق ــنّي  أن الذك ــاث، تب ــور واإلن ــني الذك ــالف ب ــدى االخت ــة م ــول مقارن وح

لخريجــي كليــات الحقــوق الفلســطينية ممتــازاً يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش 

بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 32%  ومــن اإلنــاث 37%. أمــا يف قطــاع 

غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 59% ومــن اإلنــاث %47.
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تباين يف  الرأي حول قدرة طلبة كليات الحقوق الفلسطينية عىل التحليل وكتابة التقارير:. 3

إذ من املفروض أن يتخرج طلبة كلية الحقوق ولديهم بعض التصورات عن التحليل واالستنباط.

هنــاك تبايــن يف الــرأي بــني طلبــة كليــات الحقــوق حــول قدرتهــم عــى التحليــل وكتابــة التقاريــر عنــد تخّرجهــم  يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 44% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %22.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث بخصــوص أنــه قــدرة طلبــة كليــات الحقــوق 

الفلســطينية عــى التحليــل وكتابــة التقاريرعنــد تخّرجهــم يف  الضفــة الغربيــة و العكــس  يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا 

عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 42%  ومــن اإلنــاث %46. 

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 65% ومــن اإلنــاث %59.

تباين يف الرأي  حول تخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم املعلومات الكافية للدخول إىل سوق العمل:. 4

هل تؤهل كليات الحقوق طلبتها لسوق العمل؟ 

تظهــر النتائــج أن هنــاك تباينــاً يف رأي طلبــة كليــات الحقــوق بشــأن تخرجهــم ولديهــم املعلومــات الكافيــة للدخــول إىل ســوق العمــل يف الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 38% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 35% يف الضفــة الغربيــة. ويف  

قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 52% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %30.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أنــه يطلبــة كليــات الحقــوق الفلســطينية 

يخرجــون ولديهــم املعلومــات الكافيــة للدخــول إىل ســوق العمــل يف الضفــة الغربيــة والعكــس  يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 43% ومــن اإلنــاث 

34%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 48% ومــن اإلنــاث %56.

تباين يف الرأي حول مقدرة خريجي/ات كليات الحقوق الفلسطينية عىل التفكري اإلبداعي املمتاز:. 5

تظهــر النتائــج تباينــاً يف رأي طلبــة كليــات الحقــوق حــول مقــدرة خريجــي/ات كليــات الحقــوق الفلســطينية عــى التفكــي اإلبداعــي املمتــاز يف ن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 38% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 24% يف الضفــة 

الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %20.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن لــدى خريجــي/ات كليــات الحقــوق 

الفلســطينية مقــدرة عــى التفكــي اإلبداعــي املمتــاز يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني 

الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 40%  ومــن اإلنــاث 36%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 64% ومــن اإلنــاث %59.

يجب أن يختص خريجو/ات الحقوق ببعض الوظائف يف املحاكم كوظيفتي الكاتب العدل ومأمور التنفيذ:. 6

يجــب أن يختــص خريجــو/ات كليــات الحقــوق ببعــض الوظائــف يف املحاكــم كوظيفتــي الكاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ حســب رأي طلبــة كليــات 

الحقوقفــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 81% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

11% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 74% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني بــذات النســبة مــع اإلنــاث عــى أنــه يجــب أن يختــص خريجــو 

الحقــوق ببعــض الوظائــف يف املحاكــم كوظيفتــي الكاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ يف  الضفــة الغربيــة بينمــا نســبة الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث يف 

قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش 

مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 81.2%  ومــن اإلنــاث 81.4%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 78% ومــن 

اإلنــاث %70.
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جدول 43 : وجهة نظر الطلبة يف مستوى كليات الحقوق يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

19.972.110.684.570.074.379.988.9يجب أن يتم تدريس بعض املفاهيم القانونية يف فرتة املدرسة

املستوى العلمي )املعلوماتي( لخريجي كليات الحقوق 

الفلسطينية ممتاز
24.334.327.053.131.936.759.446.9

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة عىل 

التحليل وكتابة التقارير
25.844.022.062.042.045.965.358.7

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم املعلومات 

الكافية للدخول إىل سوق العمل
34.638.530.452.043.133.947.756.1

مقدرة خريجي/ات كليات الحقوق الفلسطينية عىل التفكري 

اإلبداعي املمتاز
23.937.920.561.640.035.964.059.2

يجب أن يختص خريجو/ات الحقوق ببعض الوظائف يف املحاكم 

كوظيفتي الكاتب العدل ومأمور التنفيذ
10.681.321.174.081.281.477.770.5

وبإجــراء مقارنــة بــني اجابــات طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة وطلبــة كليــات الحقــوق يف قطــاع غــزة، تبــني أن طلبــة كليــات الحقــوق يف قطــاع 

غــزة يــرون أنهــم يتمتعــون بقــدرات أفضــل عمــا يــراه طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة. أنظــر/ي الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 35: وجهة نظر الطلبة يف مستوى كليات الحقوق يف فلسطني، مقارنة الضفة الغربية مع قطاع غزة
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ــــفة الغربية وطلبةكليات مقارنة بين اجابات طلبة  إجراءبو وحين  ــ ــ ــ ــ ــ طاع غزة، الحقوق في ق كليات الحقوق في الضـــ
ــــل ايرون أنهم يتمتعون بقــدر  طلبــة كليــات الحقوق في قطــاع غزة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئلــة التي تقيس القــدر عمــا يراهــت أفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ات األسـ

 الشكل التالي: /يأنظر . الغربية

 ةمقارنة الضفة الغربية مع قطاع غز ، في فلسطينوجهة نظر الطلبة في مستوى كليات الحقوق : 10رسم توضيحي 

 
 
 

على  تم ت والتيفقد تمت المقارنة الغربية للضفة بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
 ، تبي ن أن.المؤشر
 ؤشرموع موضالحقوق على التفكير االبداعي، في حين تراجع  كليات مقدرة طالب وو تحسن بسيط في ،المحاكم

 قوق.الح كليات المستوى المعلوماتي العلمي لطلبة ووتراجع أيضاالمفاهيم القانونية في فترة المدرسة، 
 

 الضفة الغربية، مقارنة مع المرصد السابقفي وجهة نظر الطلبة في مستوى كليات الحقوق : 11رسم توضيحي 
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2018الضفة الغربية 

2014الضفة الغربية 

وبمقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة للضفــة الغربيــة والتــي تّمــت عــى أســاس مــن وافقــوا عــى املــؤرش، تبــنّي أنهنــاك تحســناً 

يف مؤرشيــن وهمــا أنــه يجــب أن يختــص خريجــو الحقــوق يف بعــض الوظائــف يف املحاكــم، ومقــدرة طــالب كليــات الحقــوق عــى التفكــي االبداعــي، يف 

حــني تراجــع مــؤرش وجــوب تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة، واملســتوى املعلوماتــي العلمــي لطلبــة كليــات الحقــوق.
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ــــفة الغربية وطلبةكليات مقارنة بين اجابات طلبة  إجراءبو وحين  ــ ــ ــ ــ ــ طاع غزة، الحقوق في ق كليات الحقوق في الضـــ
ــــل ايرون أنهم يتمتعون بقــدر  طلبــة كليــات الحقوق في قطــاع غزة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئلــة التي تقيس القــدر عمــا يراهــت أفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ات األسـ

 الشكل التالي: /يأنظر . الغربية

 ةمقارنة الضفة الغربية مع قطاع غز ، في فلسطينوجهة نظر الطلبة في مستوى كليات الحقوق : 10رسم توضيحي 

 
 
 

على  تم ت والتيفقد تمت المقارنة الغربية للضفة بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
 ، تبي ن أن.المؤشر
 ؤشرموع موضالحقوق على التفكير االبداعي، في حين تراجع  كليات مقدرة طالب وو تحسن بسيط في ،المحاكم

 قوق.الح كليات المستوى المعلوماتي العلمي لطلبة ووتراجع أيضاالمفاهيم القانونية في فترة المدرسة، 
 

 الضفة الغربية، مقارنة مع المرصد السابقفي وجهة نظر الطلبة في مستوى كليات الحقوق : 11رسم توضيحي 
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2018الضفة الغربية 

2014الضفة الغربية 

وبمقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة لقطــاع غــزة والتــي تّمــت عــى أســاس مــن وافقــوا عــى املــؤرش، تبــني أن هنــاك تحســناً يف 

جميــع املــؤرشات املتعلقــة بمســتوى طلبــة كليــات الحقــوق، بــدءاً مــن وجــوب أن يختــص خريجــو/ات الحقــوق يف بعــض الوظائــف يف املحاكــم، ومقــدرة 

ــات الحقــوق. يف حــني تراجــع بشــكل بســيط مــؤرش وجــوب  ــة كلي ــات الحقــوق عــى التفكــي اإلبداعــي، واملســتوى املعلوماتــي العلمــي لطلب ــة كلي طلب

تدريــس بعــض املفاهيــم القانونيــة يف فــرتة املدرســة.

رسم توضيحي 37: وجهة نظر الطلبة يف مستوى كليات الحقوق يف قطاع غزة، مقارنة مع املرصد السابق
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لى ع والتي تم تفقد تمت المقارنة غزة لقطاع بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنةعن  وأماوب
أن  نت أنه يجبفتحسالحقوق، كليات مستوى طلبة لالمتعلقة بفي جميع المؤشرات  ا  هناك تحسنأن  أن  فنجدتبين 

مقدرة تحسن ملحوظ في  و ،في المحاكم الحقوق في بعض الوظائف /اتيختص خريجوأن  بدءا  من وجوب
الحقوق.  لياتك لطلبةالمستوى المعلوماتي العلمي  ووتحسن أيضابداعي، االحقوق على التفكير اإلكليات  اببةطل

 تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة المدرسة. وجوبأنه يجب ؤشرمموضوع في حين تراجع بشكل بسيط 
 قطاع غزة، مقارنة مع المرصد السابقفي وجهة نظر الطلبة في مستوى كليات الحقوق : 12رسم توضيحي 

 
 
 
 

 في األراضي الفلسطينية وق لحقت اكليا: المنهاج في ثالثاا 
 

ــــمل المنهاج في كليات الحقوق كافة المهارات والمعارف العملية والنظرية التي تؤهل الطالبأن  ان  يفترض ــ ــ  ة/يشـــ
ــــوق العمل الحقوق  تاالتي تصـــــــف المنهاج في كلي طلبة كليات الحقوق  نظرالبرز وجهات اأفيما يلي  ،.لدخول ســـ

 منهاج الكليات:في من وجهة نظر الطلبة:
ــانونيــــة هي متطلــــب : المنهااااج فيمن األبحااااث القاااانونياااة هي متطلاااب  .1  فيمن األبحــــاث القــ

ــــــب رأي طلبة المنهاج ــ ــ ــ ــــفة الغربية وقطاع غزة ، حيث  كليات حســ ــ ــ ــ ــ ــــفةالحقوق في كل من الضــ ــ ــ ــ ــ  في الضــ

 %26ذلك بلغت نسبتهم  عارضوافي حين من  %59على ذلك  وافقوانســبة الذين بلغت وصــلت  الغربية

ــــفة الغربية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبة من في  كذلك في . و في الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في حين من  %62على ذلك  وافقواقطاع غزة بلغت نسـ

 .%11ذلك بلغت نسبتهم  عارضوا

الــــذكور موافقين أقــــل من أن  أن  تبي ن  فقــــد تبين ،اإلنــــاثوحول مقــــارنــــة مــــدى االختالف بين الــــذكور و 
ــــــوص  اإلناث ــ ــــفة الغرب فيلكل من المنهاج منفيألبحاث القانونية هي متطلب ا هأن علىبخصـــ ــ ــ ية و الضـــ

ــــر بين الذكور و  وافقوامقارنة نتائج من  إجراءقطاع غزة، فقد تم  ــ ــ ــ ــ ــ  أن  تبي نف فقد تبين ،اإلناثعلى المؤشـــ
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: المنهاج في كليات الحقوق في األراضي الفلسطينية
ً
ثالثا

يفــرتض أن يشــمل املنهــاج يف كليــات الحقــوق كافــة املهــارات واملعــارف العمليــة والنظريــة التــي تؤهــل الطالــب/ة لدخــول ســوق العمــل. فيمــا يــي أبــرز 

وجهــات نظــر طلبــة كليــات الحقــوق يف منهــاج الكليــات:

األبحاث القانونية هي متطلب يف املنهاج: . 1

األبحــاث القانونيــة هــي متطلــب يف املنهــاج حســب رأي طلبــة كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 59% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %34.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أن األبحــاث القانونيــة هــي متطلــب يف املنهاج 

يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة 

الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 53%  ومــن اإلنــاث 65%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن 

الذكــور 60% ومــن اإلنــاث %64.

قرارات املحاكم هي جزء من املنهاج: . 2

قــرارات املحاكــم هــي جــزء مــن املنهــاج حســب رأي طلبــة كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 70% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 15% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

71% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %19.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أن قــرارات املحاكــم هــي جــزء مــن املنهــاج 

يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف 

الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 68%  ومــن اإلنــاث 72%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش 

مــن الذكــور 74% ومــن اإلنــاث %69.

زيارة املحاكم وحضور جلسات املحاكمة هي ليست جزء من املنهاج يف الضفة الغربية وجزء من املنهاج  يف قطاع غزة: . 3

زيــارة املحاكــم وحضــور جلســات املحاكمــة هــي ليســت جــزء مــن املنهــاج حســب رأي طلبــة كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع 

غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 40% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 42% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 58% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %34.

ــارة املحاكــم وحضــور جلســات  ــاث عــى أن زي ــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلن ــاث، تب ــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلن وحــول مقارن

املحاكمــة هــي جــزء مــن املنهــاج  يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، 

فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 39%  ومــن اإلنــاث 42%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 52% ومــن اإلنــاث %65.

ال يوجد تركيز عىل تقوية اللغات يف دراسة الحقوق: . 4

ال يوجــد تركيــز عــى تقويــة اللغــات يف دراســة الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة و يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 

46% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 38% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 48% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %45.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أنــه يوجــد تركيــز عــى تقويــة اللغــات يف 

دراســة الحقــوق لــكل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي 

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 37%  ومــن اإلنــاث 38%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 45% ومــن اإلنــاث %46.
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املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"104

هناك تركيز عىل تدريس الترشيعات الفلسطينية يف املساقات املختلفة:. 5

هنــاك تركيــز عــى تدريــس الترشيعــات الفلســطينية يف املســاقات املختلفــة حســب رأي طلبــة كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 79% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 8% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 88% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %6.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــى أن هنــاك تركيــز عــى تدريــس الترشيعــات 

الفلســطينية يف املســاقات املختلفــة يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، فتبــنّي  أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 75%  ومــن اإلنــاث 82%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 93% ومــن اإلنــاث %83.

يجب أن يكون هناك تخصص يف كليات الحقوق: . 6

يجــب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق حســب رأي طلبــة كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 21% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 78% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %16.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى  أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تخصــص يف 

كليــات الحقــوق يف الضفــة الغربيــة و العكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي  

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 75%  ومــن اإلنــاث 68%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 73% ومــن اإلنــاث %84.

ال يتم الرتكيز عىل النواحي العملية يف دراسة الحقوق يف الضفة الغربية يف حني يتم الرتكيز عليها يف قطاع غزة:. 7

ال يتــم الرتكيــز عــى النواحــي العمليــة يف دراســة الحقــوق يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك  

35% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 48% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %32.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب أنــه يتــم الرتكيــز عــى النواحــي 

ــة  العكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور  العمليــة يف دراســة الحقــوق يف الضفــة الغربي

واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 37%  ومــن اإلنــاث 34%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 61% ومــن اإلنــاث %64.

هناك مساق قانوني عىل األقل يف كلية الحقوق بلغة أجنبية:. 8

هنــاك مســاٌق قانونــٌي عــى األقــل يف كليــة الحقــوق بلغــة أجنبيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى 

ذلــك 77% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 14% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 48% يف حــني 

مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %11.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن هنــاك مســاقاً قانونيــاً عــى األقــل يف 

كليــة الحقــوق بلغــة أجنبيــة لــكل مــن الضفــة الغربيــة ويف  قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 78%  ومــن اإلنــاث 77%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 86% ومــن اإلنــاث %84.

هناك مساقات تركز عىل أخالقيات مهنة املحاماة:. 9

هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك %81 

ــك 67% يف حــني مــن  ــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذل ــك بلغــت نســبتهم 11% يف الضفــة الغربي يف حــني مــن عارضــوا ذل

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %29.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أقــل مــن اإلنــاث عــل أن هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات 

مهنــة املحامــاة يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي 

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 77%  ومــن اإلنــاث 85%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 72% ومــن اإلنــاث %62.
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جدول 44 :  املنهاج يف كليات الحقوق يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

25.859.133.962.052.665.560.363.7األبحاث القانونية هي متطلب من املنهاج

15.370.018.971.567.972.073.869.1قرارات املحاكم هي جزء من املنهاج

زيارة املحاكم وحضور جلسات املحاكمة هي جزء من 
املنهاج

42.240.534.358.538.942.052.064.8

46.137.947.845.237.538.444.945.5يوجد تركيز عىل تقوية اللغات يف دراسة الحقوق

هناك تركيز عىل تدريس الترشيعات الفلسطينية يف 
املساقات املختلفة

8.078.86.287.975.382.392.983.1

21.071.915.978.575.568.473.383.6يجب أن يكون هناك تخصص يف كليات الحقوق

48.035.532.162.336.834.260.863.9يتم الرتكيز عىل النواحي العملية يف دراسة الحقوق

14.077.511.584.978.376.786.183.8هناك مساق قانوني عىل االقل يف الكلية بلغة أجنبية

11.281.229.367.077.584.872.361.8هناك مساقات تركز عىل أخالقيات مهنة املحاماة

وبمقارنــة املنهــاج وطــرق التدريــس يف كليــات الحقــوق مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــات الحقــوق يف فلســطني بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبــنّي 

أن جميــع املــؤرشات أفضــل باملنهــاج يف قطــاع غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة باســتثناء مــؤرش واحــد وهــو أن هنــاك مســاقاً يركــز عــى أخالقيــات املهنــة 

للمحامــي بكونــه أفضــل يف الضفــة الغربيــة. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 38: املنهاج يف كليات الحقوق يف فلسطني، مقارنة بني الضفة الغربية وقطاع غزة
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ــاق  الى  /يظرأن ،.أفضـــــل في الضـــــفة الغربية بكونهفهو يركز على أخالقيات المهنة للمحامي  ا  هناك مســـ
 الشكل التالي:إلى 

 ، مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزةفي فلسطينالحقوق  اتالمنهاج في كلي: 39رسم توضيحي 

 
 

على  التي تم تفقد تمت المقارنة الغربية للضفة بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة عن وأما
 .، تبينالمؤشرعلى 

على األقل بلغة أجنبية، والتركيز  ا  واحدا  مساقات تركز على أخالقيات مهنة المحاماة، وأن هناك مساق أن هناك
 على التشريعات الفلسطينية، وزيارة المحاكم وحضور الجلسات، وقرارات المحاكم على أنها جزء من المنهاج.

ــــراتكل منفي حين تراجعت  ــ ــــــص في كلياتأن  أن  النواحي العملية في التدريس، ووجوب مؤشــ  يكون هناك تخصــ
 الحقوق، واألبحاث القانونية.

 ، مقارنة مع المرصد السابقالضفة الغربيةفي الحقوق  اتالمنهاج في كلي: 71رسم توضيحي 
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وأمــا عــن مقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة للضفــة الغربيــة التــي تّمــت عــى أســاس مــن وافقــوا عــى املــؤرش، تبــني أن هنــاك 

تحســناً يف أغلــب املــؤرشات املتعلقــة باملنهــاج وطــرق التدريــس،  إذ تحســنت مــؤرشات أن هنــاك مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة، وأن هنــاك 

مســاقاً واحــداً عــى األقــل بلغــة أجنبيــة، والرتكيــز عــى الترشيعــات الفلســطينية، وزيــارة املحاكــم وحضــور الجلســات، وقــرارات املحاكــم عــى أنهــا جــزء 

مــن املنهــاج.

يف حني تراجعت مؤرشات النواحي العملية يف التدريس، ووجوب أن يكون هناك تخصص يف كليات الحقوق، واألبحاث القانونية.
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لى ع التي تم تفقد تمت المقارنة غزة لقطاع بالنسبة السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
 ر.تبين 

 الفلسطينية، وقرارات المحاكم على أنها جزء من المنهاج.
 يكون هناك تخصـــص في كلياتأن  أن  كل من النواحي العملية في التدريس، ووجوب مؤشـــرات في حين تراجعت

 وزيارة المحاكم وحضورن، وأالحقوق، واألبحاث القانونية وأن هناك مســاقات تركز على أخالقيات مهنة المحاماة، 
 الجلسات.

 ، مقارنة مع المرصد السابققطاع غزةفي الحقوق  اتالمنهاج في كلي: 70رسم توضيحي 
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وبمقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق بالنســبة لقطــاع غــزة التــي تّمــت عــى أســاس مــن وافقــوا عــى املــؤرش، تبــني أن تحســناً طــرأ 

عــى مــؤرشات أن هنــاك مســاقاً واحــداً عــى األقــل بلغــة أجنبيــة، والرتكيــز عــى الترشيعــات الفلســطينية، وقــرارات املحاكــم عــى أنهــا جــزء مــن املنهــاج.

يف حــني تراجعــت مــؤرشات كل مــن النواحــي العمليــة يف التدريــس، ووجــوب أن يكــون هنــاك تخصــص يف كليــات الحقــوق، واألبحــاث القانونيــة وأن هنــاك 

مســاقات تركــز عــى أخالقيــات مهنــة املحامــاة، وزيــارة املحاكــم وحضــور الجلســات.

رسم توضيحي 40: املنهاج يف كليات الحقوق يف قطاع غزة، مقارنة مع املرصد السابق

165 
 

 
 
 

 لوضع العدالة في فلسطين في األراضي الفلسطينية وق لحقت اكلياطالب  : نظرةرابعاا 
 

ــــتقبال   لطالب الحقوق حاليا   ــ ــ ــ ــــيندمجون في مهنة المحاماة وينخرطون في أجهزة العدالة مســـ ــ ــ ــ أداء ي ي فاأر  والذين ســـ
من  النتائجسطينفل جهزة العدالة فيأالمواضيع المتعلقة بوضع برز اأهم و ا أفيما يلي  ،.العدالة الحالية أجهزةمؤسسات

 الحقوق: ةاتكلي اببةوجهة نظر طل
 

 لكل من الضااافة مساااتمر تراجعوضاااع القضااااء في فلساااطين في تباين في الرأي عما إذا كان  .1

ي وضــع القضــاء في فلســطين فطلبة كليات الحقوق بشــأن عما إذا كان  آراءتباينت  :الغربية وقطاع غزة

ــــتمر تراجع ــ ــــفة الغربية وقطاع غزة كل من في  مسـ ــ ــــ، حيث طلبة الحقوق  من وجهة نظرالضـ ــ فة في الضــ

 %11ذلك بلغت نسبتهم  عارضوافي حين من  %19على ذلك  وافقوانســبة الذين بلغت وصــلت  الغربية

ــــفة الغربية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبة من في  كذلك في . و في الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في حين من  %61على ذلك  وافقواقطاع غزة بلغت نسـ

 .%21ذلك بلغت نسبتهم  عارضوا

من  رأكثالـــذكور موافقين أن  أن  تبي ن  فقـــد تبين ،اإلنـــاثوحول مقـــارنـــة مـــدى االختالف بين الـــذكور و 
 ربية والضـــفة الغ فيلكل من وضـــع القضـــاء في فلســـطين في تحســـن مســـتمر هأنبخصـــوص على  اإلناث

ــــر بين الذكور و  وافقوامقارنة نتائج من  إجراءقطاع غزة، فقد تم في  كذلك في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقد  ،ثاإلناعلى المؤشـ
في حين  %12في الضــــفة الغربية على المؤشـــر من الذكور بلغت نســــبتهم  وافقوامن أن  أن  تبي نف تبين
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: نظرة طالب كليات الحقوق في األراضي الفلسطينية لوضع العدالة في فلسطين
ً
رابعا

لطــالب الحقــوق حاليــاً والذيــن ســيندمجون يف مهنــة املحامــاة وينخرطــون يف أجهــزة العدالــة مســتقبالً رأي يف أداء مؤسســات العدالــة الحاليــة. فيمــا يــي 

أهــم وأبــرز النتائــج مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــات الحقــوق:

تباين يف الرأي عما إذا كان وضع القضاء يف فلسطني يف تراجع مستمر:. 1

تباينــت آراء طلبــة كليــات الحقــوق بشــأن عمــا إذا كان وضــع القضــاء يف فلســطني يف تراجــع مســتمر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 39% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 38% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 67% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن وضــع القضــاء يف فلســطني يف تحســن 

مســتمر يف الضفــة الغربيــة ويف  قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف 

الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 42%  ومــن اإلنــاث 33%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش 

مــن الذكــور 29% ومــن اإلنــاث %13.

ال يتسم التعيني يف القضاء بالشفافية:. 2

ال يتســم التعيــني يف القضــاء حاليــاً بالشــفافية يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــات الحقــوق، حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 42% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 25% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

ذلــك 59% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 22%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 33% يف الضفــة الغربيــة و%19 

يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص أنــه يتســم التعيــني يف القضــاء حاليــاً 

بالشــفافية لــكل مــن الضفــة الغربيــة و يف  قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن مــن 

وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 31%  ومــن اإلنــاث 20%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا 

عــى املــؤرش مــن الذكــور 26% ومــن اإلنــاث %17.

تباين يف الرأي بشأن تعيني القضاة حالياً بناء عىل علمهم وخربتهم:. 3

تباينــت آراء طلبــة كليــات الحقــوق عمــا إذا كان  تعيــني القضــاة حاليــاً يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى أنــه يتــم تعيــني القضــاة حاليــاً بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم 40% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

29% يف الضفــة الغربيــة. و يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 41% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 44%. فيمــا بلغــت 

نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 31% يف الضفــة الغربيــة و15% يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص أنــه يتــم تعيــني القضــاة حاليــاً بنــاء 

عــى علمهــم وخربتهــم يف الضفــة الغربيــة و يف  قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي 

أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 44%  ومــن اإلنــاث 37%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 45% ومــن اإلنــاث %36.

الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف الجهاز القضائي: . 4

الواســطة واملحســوبية همــا أســاس التعيــني والرتقيــة يف الجهــاز القضائــي يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 54% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 14% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 21%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 32% يف الضفــة الغربيــة و17% يف 

قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن الواســطة واملحســوبية همــا أســاس 

التعيــني والرتقيــة يف الجهــاز القضائــي يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني 
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الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 61%  ومــن اإلنــاث 48%. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 61% ومــن اإلنــاث %63.

تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية:. 5

تخضــع األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 49% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 17% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

57% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 30%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 34% يف الضفــة الغربيــة و13% يف 

قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث عــى أن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء تخضــع 

للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور 

واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 51%  ومــن اإلنــاث 46%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى املــؤرش مــن الذكــور 31% ومــن اإلنــاث %13.

القضاء الفلسطيني ليس نزيهاً ويوجد فيه فساد:. 6

القضــاء الفلســطيني ليــس نزيهــاً و يوجــد فيــه فســاد يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 

47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 13% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 22%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 40% يف الضفــة الغربيــة و16% يف قطــاع غــزة.

وبمقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور موافقــني أكثــر مــن اإلنــاث بخصــوص أن القضــاء الفلســطيني نزيهــاً ويخلــو 

مــن الفســاد لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد تــم إجــراء مقارنــة نتائــج مــن وافقــوا عــى املــؤرش بــني الذكــور واإلنــاث، فتبــنّي أن مــن 

وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى املــؤرش مــن الذكــور بلغــت نســبتهم 18%  ومــن اإلنــاث 9%. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى 

املــؤرش مــن الذكــور 31% ومــن اإلنــاث %13.

جدول 45 : نظرة طالب كليات الحقوق لوضع العدالة يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

12.8 28.9 33.3 42.2 20.8 67.4 37.7 38.9 وضع القضاء يف فلسطني يف تحسن مستمر

17.5 26.0 20.3 30.9 21.7 58.9 25.5 42.0 يتسم التعيني يف القضاء حاليا بالشفافية

36.5 44.8 37.1 43.9 40.6 44.4 40.5 28.9 يتم تعيني القضاة حاليا بناء عىل علمهم وخربتهم

الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف الجهاز 

القضائي
 14.0 54.5 21.5 62.0 61.2 48.0 61.1 62.8

تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط 

الخارجية
 16.6 48.6 29.7 56.8 51.1 46.3 56.8 56.9

12.9 31.4 9.1 17.7 22.0 62.0 13.4 46.9 القضاء الفلسطيني نزيه وال يوجد فيه فساد

وبإجــراء مقارنــة نظــرة طلبــة كليــات الحقــوق  حــول وضــع العدالــة يف فلســطني بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــنّي  أن املــؤرشات بشــكل عــام  

يف قطــاع غــزة أفضــل قليــالً مــن الضفــة الغربيــة باســتثناء النظــرة التشــاؤمية ملســتقبل القضــاء ففــي القطــاع أســوأ وأنــه يتســم التعيــني يف القضــاء 

بالشــفافية فدرجتهــا أقــل بالقطــاع عنهــا الضفــة الغربيــة. أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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رسم توضيحي 41: نظرة طالب كليات الحقوق لوضع العدالة يف فلسطني، مقارنة بني الضفة الغربية وقطاع غزة
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افية فدرجتها وأنه يتسم التعيين في القضاء بالشف ءأفي القطاع أسو فباستثناء النظرة التشاؤمية لمستقبل القضاء 
 الشكل التالي: /يالضفة الغربية. أنظر هابالقطاع عن

 طين، مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزةفلسالحقوق لوضع العدالة في  اتنظرة طالب كلي: 75رسم توضيحي 

 

 

رات الوضع ساء بمؤش فنجد تبي ن أن الغربية الضفة في السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنة وبعن وأما
اء بشكل عام عن القضاء الفلسطيني سو  كليات الحقوق  طلبةالبمؤشرات أخرى حول القضاء، فساء االعتقاد لدى 

قضاة التي لية التعيين للا آ ساء اعتقاد الطلبة بشأن كذلكعن المرصد السابق، و من يعتقدون بذلك نسبة الزادت و 
حسن بشكل بسيط ابل تزاد االعتقاد بذلك عن المرصد السابق. بالمقو إذ بها المحسوبيات فيها تكن شفافة وتتفشى 

 الشكل التالي:  /يبالمؤشرات األخرى، أنظر
 

 الضفة الغربية، مقارنة مع المرصد السابقالحقوق لوضع العدالة في  اتنظرة طالب كلي: 43رسم توضيحي 
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وبمقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق يف الضفــة الغربيــة تبــنّي أن الوضــع ســاء بمــؤرشات وتحســن قليــالً بمــؤرشات أخــرى حــول القضــاء، 

فســاء االعتقــاد لــدى طلبــة كليــات الحقــوق مــن حيــث  فســاد القضــاء الفلســطيني، إذ زادت نســبة مــن يعتقــدون بذلــك عــن املرصــد الســابق، وكذلــك 

ســاء اعتقــاد الطلبــة بشــأن آليــة التعيــني للقضــاة التــي لــم تكــن شــفافة وتتفــى فيهــا املحســوبيات إذ زاد االعتقــاد بذلــك عــن املرصــد الســابق. باملقابــل 

تحســن بشــكل بســيط باملــؤرشات األخــرى، أنظــر/ي الشــكل التــايل: 

رسم توضيحي 42: نظرة طالب كليات الحقوق لوضع العدالة يف الضفة الغربية، مقارنة مع املرصد السابق
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ن الوضع ساء بمؤشرات وتحس فنجدتبي ن أن غزة قطاع في السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنةعن  أمابو
يث  من حبشكل عام عن القضاء الفلسطيني سواء ، فساء االعتقاد لدى الطلبة حول القضاءبمؤشرات أخرى 

ذ بها و حسوبيات المفيها لية التعيين للقضاة التي لم تكن شفافة وتتفشى اآ وكذلك ساء االعتقاد بشأنالسابق،  زاد ا 
 التالي:  الشكل /يأنظر ،.االعتقاد بذلك عن المرصد السابق. بالمقابل تحسن بشكل بسيط بالمؤشرات األخرى 

 قطاع غزة، مقارنة مع المرصد السابقالحقوق لوضع العدالة في  اتنظرة طالب كلي: 77رسم توضيحي 

 

 

 في دعم وتعزيز سيادة القانون  العدالة في فلسطين وأجهزةمؤسسات لبدور  طالب الحقوق ثقة  : خامساا 
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وبمقارنــة تلــك املــؤرشات مــع املرصــد الســابق يف قطــاع غــزة تبــنّي أن الوضــع ســاء بمــؤرشات وتحســن قليــالً بمــؤرشات أخــرى ، فســاء االعتقــاد 

لــدى الطلبــة مــن حيــث  فســاد القضــاء الفلســطيني، إذ زادت النســبة عــن املرصــد الســابق، كذلــك ســاء االعتقــاد بشــأن آليــة التعيــني للقضــاة التــي 

لــم تكــن شــفافة وتتفــى فيهــا املحســوبيات إذ زاد االعتقــاد بذلــك عــن املرصــد الســابق. باملقابــل تحســن بشــكل بســيط باملــؤرشات األخــرى. أنظــر/ي 

الشــكل التــايل: 



المرصد القانوني الخامس

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"110

رسم توضيحي 43: نظرة طالب كليات الحقوق لوضع العدالة يف قطاع غزة، مقارنة مع املرصد السابق
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ن الوضع ساء بمؤشرات وتحس فنجدتبي ن أن غزة قطاع في السابق المرصد مع المؤشرات تلك مقارنةعن  أمابو
يث  من حبشكل عام عن القضاء الفلسطيني سواء ، فساء االعتقاد لدى الطلبة حول القضاءبمؤشرات أخرى 

ذ بها و حسوبيات المفيها لية التعيين للقضاة التي لم تكن شفافة وتتفشى اآ وكذلك ساء االعتقاد بشأنالسابق،  زاد ا 
 التالي:  الشكل /يأنظر ،.االعتقاد بذلك عن المرصد السابق. بالمقابل تحسن بشكل بسيط بالمؤشرات األخرى 

 قطاع غزة، مقارنة مع المرصد السابقالحقوق لوضع العدالة في  اتنظرة طالب كلي: 77رسم توضيحي 

 

 

 في دعم وتعزيز سيادة القانون  العدالة في فلسطين وأجهزةمؤسسات لبدور  طالب الحقوق ثقة  : خامساا 
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:  ثقة طالب الحقوق بدور مؤسسات العدالة في فلسطين في دعم وتعزيز سيادة القانون
ً
خامسا

عــى الرغــم مــن املالحظــات الســابقة حــول وضــع العدالــة يف فلســطني مــن انتشــار الواســطات والفســاد وغيهــا، إال أن  طلبــة كليــات الحقــوق يف فلســطني 

ــيادة  ــز س ــم وتعزي ــا يف دع ــون بدوره ــة ويثق ــاتها املختلف ــون ومؤسس ــة القان ــكني/ات بدول ــوا متمس ــزة ال زال ــاع غ ــة أو يف قط ــة الغربي ــواء يف الضف س

القانــون.

الثقــة بــدور مجلــس القضــاء األعــىل يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 57% مــن الطلبــة بــدور القضــاء الفلســطيني، بينمــا 18% منهــم . 1

ال يثــق بــه. 

الثقــة بــدور القضــاء النظامــي املدنــي يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 62% مــن الطلبــة بــدور القضــاء النظامــي املدنــي، بينمــا %19 . 2

منهــم ال يثــق بــه. 

الثقــة بــدور القضــاء العســكري يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 47% مــن الطلبــة بــدور القضــاء العســكري، بينمــا 26% منهــم ال . 3

يثــق بــه. 

الثقة بدور القضاء الرشعي يف دعم وتعزيز سيادة القانون: يثق 75% من الطلبة بدور القضاء الرشعي، بينما 10% منهم ال يثق به. . 4

الثقة بدور النيابة العامة يف دعم وتعزيز سيادة القانون: يثق 46% من الطلبة بدور النيابة العامة، بينما 26% منهم ال يثق به. . 5

الثقــة بــدور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 40%  مــن الطلبــة بــدور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية، . 6

بينمــا 31% منهــم ال يثــق بــه.

الثقــة بــدور موظفــي املحكمــة يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 46% مــن الطلبــة بــدور موظفــي املحكمــة، بينمــا 28% منهــم ال يثــق . 7

بــه.

الثقة بدور  املحامني/ات   يف دعم وتعزيز سيادة القانون: يثق 51% من الطلبة بدور  املحامني/ات  ، بينما 26% منهم ال يثق به.. 8

الثقــة بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: . 9

يثــق 55% مــن الطلبــة بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، بينمــا 20% ال يثــق بــه.

 الثقــة بــدور نقابــة  املحامــني/ات   يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 60% مــن الطلبــة بــدور نقابــة  املحامــني/ات  ، بينمــا %20 . 10

منهــم ال يثــق بــه.

 الثقــة بــدور جهــات العدالــة غــري الرســمية يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون: يثــق 35% مــن الطلبــة بــدور تلــك الجهــات، يف حــني %35 ... 

ال يثــق بــه.
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جدول 46 : مدى الثقة بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة:

ال أثق العبارة

%

أثق

%

محايد

%

ال أعرف 

%

1857233ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_مجلس القضاء األعىل

1962181ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_القضاء النظامي )املدني(

26471710ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_ القضاء العسكري

1075132ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_القضاء الرشعي

2646225ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_النيابة العامة

3140254ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_الرشطة املدنية الفلسطينية

2846233ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_موظفي املحكمة

2651221ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_ املحامني/ات 

ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_مؤسسات املجتمع املدني العاملة 

يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

2055205

2060191ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_نقابة  املحامني/ات  

3535228ما مدى ثقتك بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة التالية:_جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة

وبمقارنــة مؤسســات العدالــة بعضــاً ببعــض التــي تّمــت عــى أســاس مــدى الثقــة بــدور كل منهــا يف دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون. نجــد أن أعــى نصيــب 

كان للقضــاء الرشعــي حيــث بلغــت نســبة مــن وثقــوا بــدوره 75%، يليــه القضــاء النظامــي املدنــي بنســبة 62% ومــن ثــم نقابــة  املحامــني/ات   بنســبة 

60%. باملقابــل كانــت أقــل نســبة مــن نصيــب جهــات العدالــة غــي رســمية الفاعلــة بنســبة 35% ، تليهــا الرشطــة الفلســطينية بنســبة 40%، أنظــر/ي 

الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

رسم توضيحي 44: مدى الثقة بمؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة، مقارنة نسبية
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 ت فيتفيقاعدة البيانات القانونية والفقهية المق

على اطالع بقاعدة البيانات القانونية والفقهية  االحقوق ليسو  ةاتلغالبية العظمى من طلبة كلياأن  أن  تبين

ها في قطاع على اطالع ب اسبة الذين ليسو سفي قطاع غزة، ولكن نأو  أو  الضفة الغربية، سواء في ت فيتفيالمق

ضفة في كل من ال اإلناثعليها من  اطالعا   أكثرالذكور أن  أن  الضفة الغربية. وتبين أيضا   هامن رثبأكغزة 

 الغربية وقطاع غزة.

 ت فيتفيالمق: االطالع على قاعدة بيانات 21جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية

 أنثى ذكر أنثى ذكر ال نعم ال نعم
هل أنت على إطالع بوجود قاعدة 

ت فيتالبيانات القانونية/ الفقهية )المق
 (؟في

45.2 54.8 12.6 87.4 44.9 45.5 17.0 8.2 

 

ي حين في خر، فاالضفة الغربية تستخدمها بين الحين واآلفي من المطلعين/ات الغالبية العظمى أن  أن  وتبين

 طالقا. اإقطاع غزة الغالبية العظمى ال تستخدمها 

 ت فيتفي: درجة استخدام قاعدة بيانات الممق51جدول 
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: قواعد البيانات القانونية والفقهية
ً
سادسا

1. قاعدة البيانات القانونية والفقهية )املقتفي(

تبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة كليــات الحقــوق ليســوا عــى اطــالع بقاعــدة البيانــات القانونيــة والفقهيــة املقتفــي، ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف 

قطــاع غــزة، ولكــن نســبة الذيــن ليســوا عــى اطــالع بهــا يف قطــاع غــزة أكــرب منهــا الضفــة الغربيــة. وتبــني أيضــاً أن الذكــور أكثــر اطالعــاً عليهــا مــن 

اإلنــاث يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جدول 47 : االطالع عىل قاعدة بيانات املقتفي

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

هل أنت عىل إطالع بوجود قاعدة البيانات 

القانونية/ الفقهية )املقت يف(؟
45.254.812.687.444.945.517.08.2

وتبني أن الغالبية العظمى من املطلعني/ات يف الضفة الغربية تستخدمها بني الحني واآلخر، يف حني يف قطاع غزة الغالبية العظمى ال تستخدمها إطالقا. 

جدول 48 : درجة استخدام قاعدة بيانات املمقتفي

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية
ًدائماً ًدائماًالأحيانا أنثىذكرأنثىذكرالأحيانا

هل تستخدم قاعدة 

بيانات )املقت يف(؟
18.366.315.411.235.153.622.813.916.80.0

وتبــني أن قاعــدة البيانــات )املقــت يف( أساســية للعمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا  بانتظــام وتحتــوي عــى مــا يكفــي مــن الترشيعــات. وبشــكل 

عــام طلبــة كليــات الحقــوق مــن املطلعــني/ات راضــني عــن املقتفــي.

جدول 49 : وصف قاعدة بيانات املقتفي

قطاع غزةالضفة الغربية

أوافقأعارضأوافقأعارض

17.062.216.171.8قاعدة البيانات أداة أساسية لعملك

25.752.40.096.0قاعدة البيانات سهلة االستعمال

19.546.14.072.5يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

14.568.34.071.8تحتوي قاعدة البيانات عىل ما يكفي من الترشيعات

20.554.924.239.8تغطي قاعدة البيانات مناح فقهية بشكل كاف

14.848.512.112.1التعليقات عىل املواد الفقهية ذات الصلة مصاغة عىل أكمل وجه

6.067.916.172.2بشكل عام, هل أنت راٍض عن محتوى املقتفي

2.  نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان(

وتبــني أن الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة كليــات الحقــوق ليســوا عــى اطــالع بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج ميــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى، 

ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، ولكــن نســبة الذيــن ليســوا عــى اطــالع بهــا يف قطــاع غــزة أكــرب منهــا الضفــة الغربيــة. وتبــني أيضــاً أن 

الذكــور أكثــر اطالعــاً عليهــا مــن اإلنــاث يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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جدول 50 : درجة االطالع عىل برنامج ميزان

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

هل أنت عىل إطالع بوجود نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” 

لدى مجلس القضاء األعىل؟
22.277.85.194.925.119.36.43.8

وتبني أن برنامج امليزان أدى إىل زيادة وتية العمل، وساهم يف زبادة فاعلية نظام القضاء وزيادة شفافيته.

جدول 51 : وصف برنامج ميزان

قطاع غزةالضفة الغربية

أوافقأعارضأوافقأعارض

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة وترية عمل القضاء
4.077.110.575.7

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة فاعلية نظام القضاء
8.470.70.086.2

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة شفافية نظام القضاء
18.556.224.361.9
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نتائج استطالع 
»المحامون/ات
المزاولون/ات

للمهنة«
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استطالع رأي  المحامين/ات المزاولين/ات للمهنة في فلسطين

ــذ  ــايض وتنفي ــراءات التق ــهيل إج ــى تس ــل ع ــم، ويعم ــام املحاك ــوى أم ــراف الدع ــد أط ــه ألح ــن خــالل تمثيل ــاء م ــياً يف القض ــي دوراً رئيس ــب املحام يلع

األحــكام، أن وجــود ثقــة متبادلــة بــني  املحامــني/ات   وباقــي أركان العدالــة مــن شــأنه أن يســاعد يف تســهيل اإلجــراءات أمــام القضــاء ويســاهم يف تحقيــق 

العدالــة واألمــن املجتمعــي.

أوال: تشخيص واقع المحامين/ات المزاولين/ات وأسباب ذلك من وجهة نظرهم

إن نظــرة املحامــي لنفســه أو لغــيه مــن زمالئــه  املحامــني/ات تختلــف عــن وجهــة نظــر عامــة النــاس للمحامــي/ة، وذلــك بحكــم اتواصــل الكبــي بــني 

املحامــني/ات أنفســهم وفهمهــم لواقــع  مهنــة املحامــاة  بشــكل اكــرب مــن عامــة النــاس، فيمــا يــي تشــخيص لواقــع  املحامــني/ات   مــن وجهــة نظرهــم 

وأســباب  ذلــك يف مختلــف الجوانــب املتعلقــة بهــم:

ضعف املحامني/ات  يعود إىل ضعف كليات الحقوق: . 1

ــف  ــج أن ضع ــر النتائ ــم. تظه ــى مهنته ــره ع ــوق وأث ــات الحق ــم يف كلي ــات التعلي ــف مخرج ــس ضع ــون/ات تلّم ــون/ات املزاول ــتطيع املحام يس

املحامــني/ات يعــود إىل ضعــف كليــات الحقــوق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 82% يف 

حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 18% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 71% يف حــني مــن عارضــوا 

ذلــك بلغــت نســبتهم %29.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون ضعــف املحامــني/ات يعــود إىل 

ضعــف كليــات الحقــوق لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .

ضعف املحامني/ات  يعود إىل ضعف التدريب املقدم من نقابة املحامني  بالنسبة للضفة الغربية وال يعود لهذا السبب يف قطاع غزة: . 2

يســتطيع املحامــون/ات املزاولــون/ات تلّمــس ضعــف التدريــب املقــدم مــن نقابــة املحامــني وأثــره عــى أدائهــم املهنــي. تظهــر النتائــج أنــه ضعــف  

املحامــني/ات   يعــود إىل ضعــف التدريــب املقــدم مــن نقابــة  املحامــني/ات  يف الضفــة الغربيــة وال يعــود لهــذا الســبب يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 58% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 37% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 30% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %70.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون ضعــف  املحامــني/ات  يعــود إىل 

ضعــف التدريــب  يف الضفــة الغربيــة عــى عكــس قطــاع غــزة .

ضعف  املحامني/ات  بشكل عام يعود إىل ضعف القضاء: . 3

من خالل خربتهم مع القضاء،  يستطيع املحامون/ات املزاولون/ات تلّمس ضعف القضاء وأثره عى أدائهم لرسالتهم.

 تظهــر النتائــج أن ضعــف  املحامــني/ات  بشــكل عــام يعــود إىل ضعــف القضــاء يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 79% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 18% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

59% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %41.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون ضعــف املحامــني/ات  بشــكل 

عــام يعــود إىل ضعــف القضــاء يف الضفــة الغربيــة عــى عكــس قطــاع غــزة .

نقابة  املحامني  ال تلعب الدور النقابي املطلوب منها لتطوير املهنة: . 4

تظهــر النتائــج أن نقابــة  املحامــني ال تلعــب الــدور النقابــي املطلــوب منهــا لتطويــر املهنــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 57% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 43% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 60% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %29.
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وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون نقابــة  املحامــني ال تلعــب الــدور 

النقابــي املطلــوب منهــا لتطويــر املهنــة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة . 

ال يسعى  املحامني/ات   لتطوير أنفسهم: . 5

تظهــر النتائــج أن املحامــني/ات ال يســعون لتطويــر أنفســهم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 

83% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 10% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 90% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %10.

ــعون   ــون/ات ال يس ــون املحام ــوص ك ــاث بخص ــن اإلن ــة م ــل موافق ــور أق ــنّي أن الذك ــاث، تب ــور واإلن ــني الذك ــالف ب ــدى االخت ــة م ــول مقارن وح

ــزة .  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــهم  يف كل م ــر أنفس لتطوي

جدول 52 : تشخيص واقع  املحامني/ات املزاولني/ات يف الضفة الغربية وأسباب  ذلك من وجهة نظرهم

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

100.0%67.2%100.0%80.2%70.6%29.4%81.8%18.2%ضعف  املحامني/ات   يعود إىل ضعف كليات الحقوق

ضعف  املحامني/ات   يعود إىل ضعف التدريب املقدم 

من نقابة  املحامني/ات  
%37.5%57.9%70.1%29.9%54.2%100.0%33.4%0.0

100.0%53.8%69.9%80.2%58.6%41.4%79.4%18.2%ضعف  املحامني/ات   بشكل عام يعود إىل ضعف القضاء

قابة  املحامني/ات   ال تلعب الدور النقابي املطلوب منها 

لتطوير املهنة
%43.1%56.9%29.4%60.2%53.1%100.0%55.6%100.0

100.0%88.5%69.9%84.1%89.7%10.3%83.0%9.6%ال يسعى  املحامني/ات   لتطوير أنفسهم

وبمقارنــة املــؤرشات الســابقة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بخصــوص تشــخيص واقــع  املحامــني/ات  املزاولــني/ات مــن وجهــة نظرهــم وكذلــك 

األهميــة النســبية لتلــك املــؤرشات، تبــني أن أكثرهــا أهميــة هــو أن املحامــني/ات ال يســعون لتطويــر أنفســهم، يليــه أن ضعــف املحامــني/ات يعــود إىل ضعف 

كليــات الحقــوق وذلــك  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى الســواء. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل:

رســم توضيحــي 45: تشــخيص واقــع   املحامــني/ات  املزاولــني/ات يف الضفــة الغربيــة وأســباب  ذلــك مــن وجهــة نظرهــم، مقارنــة 
الضفــة الغربيــة مــع قطــاع غــزة
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  المحامين/ات   المحامين : الضعف المهني لدىثانياا نياثا
ــــفة الغربية ــــتوى زمالئهم ويقيمونه  /اتالمزاولين /اتن و يمن المحام %11أن  ان  تظهر النتائج في الضـــ يرون مســـ

. أما في قطاع %11 فقط بلغت نســبتهم ا  أنه ضــعيف، في حين من يرونه ممتاز  همنهم يرون %16أنه مقبول، و ب
ــــتوى زمالئهم ويقيمونه  /اتالمزاولين /اتن و يمن المحام %15أن  ان  غزة تظهر النتائج ــ  أنه مقبول، وبيرون مســ

 .%15 م فقطمبلغت نسبته ا  ، في حين من يرونه ممتاز ا  ضعيف أنه ههمنهم يرون 11%
 

     المحامين/ات   المحامين الضعف المهني لدى: 56جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية

 ممتاز مقبول ضعيف ممتاز مقبول ضعيف
  المحامين ما رأيك بمستوى 

 في فلسطين؟  المحامين/ات 
15.9% 72.8% 11.4% 10.0% 74.6% 15.4% 

 
 في فلسطين  المحامين/ات المحامين : مستوى 70رسم توضيحي 
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: الضعف المهني لدى  المحامين/ات
ً
ثانيا

تظهــر النتائــج يف الضفــة الغربيــة أن 73% مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه بأنــه مقبــول، و 16% منهــم يــرون أنــه 

ضعيــف، يف حــني مــن يرونــه ممتــازاً بلغــت نســبتهم 11%. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 75% مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات يــرون مســتوى 

زمالئهــم ويقيمونــه بأنــه مقبــول، و 10% منهــم يرونــه ضعيفــاً، يف حــني مــن يرونــه ممتــازاً  بلغــت نســبتهم %15.

جدول 53 : الضعف املهني لدى  املحامني/ات   

قطاع غزةالضفة الغربية

ممتازمقبولضعيفممتازمقبولضعيف

15.4%74.6%10.0%11.4%72.8%15.9%ما رأيك بمستوى  املحامني/ات   يف فلسطني؟

رسم توضيحي 46: مستوى املحامني/ات  يف فلسطني
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 فلسطيناإلشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة في  :ثالثاا 

 
 

ــــكــاليــات التي تواجه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــببخر اآإلى  إلى  المحاماة من محام   مهنة تختلف طريقــة النظر لإلشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ها/خبرته حسـ
ــــية التي مر  و  ــ ــــــخصـــ ــــااإل هذه أبرزفيما يلي رأيهم حول و وهذه  ،بها /تالتجربة الشـــ ــ ــــكاليات التي تم عرضـــ ــ ها شـــ

 :  عليهم
 
نة من أبرز االشـــكاليات التي تواجه مه هالفســـاد في القضـــاء تظهر النتائج أن :الفساااد في القضااااء .1

 بيةفي الضـــفة الغر في كل من الضـــفة الغربية وقطاع غزة ، حيث  الفســـاد في القضـــاءهو المحاماة 

ــبتهم  عارضــــوافي حين من  %61على ذلك  وافقوانســــبة الذين بلغت وصــــلت   %21ذلك بلغت نســ

في حين من  %69على ذلك  وافقواقطاع غزة بلغت نسبة من في  كذلك في . و في الضــفة الغربية

 .%11ذلك بلغت نسبتهم  عارضوا

فقة من موا أكثرالذكور أن  أن  تبي ن  فقد تبين ،اإلناثمــدى االختالف بين الــذكور و وحول مقــارنــة 

ضفة لكل من ال من أبرز اإلشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة الفساد في القضاءكون بخصــوص 

  . الغربية وقطاع غزة
 

ي ية فاألمنتدخل األجهزة  تظهر النتائج أن: ية في الجهاز القضاااااااااااائياألمناألمناا األجهزة تاادخاال .2

ــائي ــ ــ ــ ــ ــــكاليات التي تواجه مهنة المحاماة هالجهاز القضـ ــ ــ ــ ي ية فاألمنتدخل األجهزة  هو من أبرز االشــ

هاز ية في الجاألمنتدخل األجهزة في كل من الضــــفة الغربية وقطاع غزة ، حيث  الجهاز القضــــائي

ــــائي ــ ــ ــ ــــفة الغربية القضـــ ــ ــ ــ ــــلت  في الضـــ ــ ــ ــ ــــبة الذين بلغت وصـــ ــ ــ ــ في حين من  %19على ذلك  وافقوانســـ
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الضفة الغربية قطاع غزة

: اإلشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة في فلسطين
ً
ثالثا

تختلــف طريقــة النظــر لإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة مــن محــاٍم إىل آخــر بحســب خربته/هــا والتجربــة الشــخصية التــي مــّر/ت بهــا، وفيمــا 

يــي رأيهــم حــول أبــرز اإلشــكاليات التــي تــم عرضهــا عليهــم: 

الفساد يف القضاء: . 1

تظهــر النتائــج أن الفســاد يف القضــاء مــن أبــرز االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 63% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 24% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 69% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %14.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون الفســاد يف القضــاء مــن أبــرز 

اإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة . 
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تدخل األجهزة األمنية يف الجهاز القضائي: . 2

ــة  ــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربي ــة يف الجهــاز القضائــي مــن أبــرز االشــكاليات التــي تواجــه مهن تظهــر النتائــج أن تدخــل األجهــزة األمني

وقطــاع غــزة ، حيــث تدخــل األجهــزة األمنيــة يف الجهــاز القضائــي بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 79% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت 

نســبتهم 12% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 78% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %15.

ــة يف  ــاث بخصــوص كــون تدخــل األجهــزة األمني ــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلن ــاث، تب ــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلن وحــول مقارن

ــة والعكــس يف قطــاع غــزة .  ــة الغربي ــة املحامــاة يف كل مــن الضف ــي تواجــه مهن ــرز اإلشــكاليات الت ــي مــن أب الجهــاز القضائ

ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم: . 3

تظهــر النتائــج أن ضعــف مســتوى القضــاة للقيــام بمهامهــم مــن أبــرز االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 63% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 24% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 69% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %14.

ــر موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون ضعــف مســتوى القضــاة  ــنّي  أن الذكــور أكث وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تب

ــة و قطــاع غــزة. ــة املحامــاة  يف كل مــن الضفــة الغربي ــام بمهامهــم مــن أبــرز اإلشــكاليات التــي تواجــه مهن للقي

عدم الثقة باملحامني/ات : . 4

تظهــر النتائــج أن عــدم ثقــة النــاس باملحامــني/ات  مــن أبــرز االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 76% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 15% يف الضفــة الغربيــة. ويف  قطــاع غــزة بلغــت 

نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 73% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %14.

وبمقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون عــدم الثقــة باملحامــني/ات مــن أبــرز 

اإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة.

جدول 54 : اإلشكاليات التي تواجه مهنة املحاماة يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربية

أوافقأعارضأوافقأعارض

69.4%13.9%63.3%24.1%ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم

68.5%12.5%56.0%23.4%الفساد يف القضاء

78.4%14.7%79.4%11.9%تدخل األجهزة األمنية يف الجهاز القضائي

73.5%13.6%75.7%15.5%عدم ثقة الناس ب املحامني/ات 

وحــول ترتيــب اإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة يف فلســطني تبــنّي أن أهمهــا تدخــل األجهــزة األمنيــة يف الجهــاز القضائــي، يليــه عــدم ثقــة النــاس 

باملحامــني/ات  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان عــدم ثقــة النــاس باملحامــني/ات  وتدخــل األجهــزة األمنيــة أعــى قليــالً يف الضفــة الغربيــة 

عنــه يف قطــاع غــزة، يف حــني أن الفســاد يف القضــاء وضعــف مســتوى القضــاة أعــى يف قطــاع غــزة منــه يف الضفــة الغربيــة،  أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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رسم توضيحي 47: اإلشكاليات التي تواجه مهنة املحاماة يف فلسطني، مقارنة الضفة الغربية و قطاع غزة
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الفساد في 
 القضاء

23.4% 56.0% 12.5% 68.5% .5% 48.8% 67.3% 73.3% 

تدخل األجهزة 
ية في األمناألمن

الجهاز 
 القضائي

11.9% 79.4% 14.7% 78.4% 1.0% 70.4% 79.4% 74.1% 

عدم ثقة الناس 
 المحامينب

 المحامين/ات 
15.5% 75.7% 13.6% 73.5% 0.0% 82.2% 72.2% 79.4% 

 
 

ــــكــاليــات التي تواجــه مهنة المحاماة في وحول ترتيــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطيناإلشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجهزة  أهمها تدخلأن  أن  تبي ن فقد تبين فلسـ
ة وقطاع كل من الضفة الغربيلفي  المحامين/ات المحامينعدم ثقة الناس ب ايليهية في الجهاز القضــائي، األمناألمن

ه ية عنفي الضــــفة الغرب ية أعلى قليال  األمناألمنوتدخل األجهزة  المحامين/ات المحامينغزة. وكان عدم ثقة الناس ب
ــــفة  أن قطاع غزة، في حين في ــ ــــاة أعلى في قطاع غزة منه في الضــ ــ ــــتوى القضــ ــ ــــــعف مســ ــــاء وضــ ــ ــــاد في القضــ ــ الفســ

 الشكل التالي: /يالغربية،  أنظر
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: تقيم أداء  نقابة  المحامين  الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة نظر المحامين/ات  
ً
رابعا

المزاولين/ات

إن لوجــود نقابــة قويــة للمحامــني/ات ودورهــا الفاعــل انعــكاس كبــي عــى مهنــة املحامــاة  وعــى أداء  املحامــني/ات لرســالتهم. تختلــف وجهــات نظــر 

املحامــني/ات  حــول فعاليــة قيــام النقابــة بدورهــا وعملهــا بالشــكل الصحيــح. فيمــا يــي أبــرز نتائــج املســتطلعة آراؤهــم:

ال يتم التشاور بشكل مستمر مع النقابة عند اقرتاح وتعديل الترشيعات املتعلقة بقطاع  العدالة:. 1

يتضــح مــن النتائــج أن الغالبيــة )56% يف الضفــة الغربيــة و 52% يف قطــاع غــزة ( تــرى أنــه ال يتــم التشــاور بشــكل مســتمر مــع النقابــة عنــد 

اقــرتاح وتعديــل الترشيعــات املتعلقــة بقطــاع  العدالــة، يف حــني 38% يف الضفــة الغربيــة و 36% يف قطــاع غــزة يــرون عكــس ذلــك.

تلعب نقابة  املحامني دوراً مميزاً يف الحياة السياسية الفلسطينية يف الضفة الغربية وال تلعب هذا الدور يف قطاع غزة:. 2

تظهــر النتائــج أن نقابــة  املحامــني/ات تلعــب دوراً مميــزاً يف الحيــاة السياســية الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 58% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 34% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 35% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %58.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن نقابــة  املحامــني تلعــب  دوراً مميــزاً 

يف الحيــاة السياســية الفلســطينية يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة.

تعمل النقابة عىل إصدار األنظمة واللوائح التي تنظم مهنة املحاماة:. 3

تظهــر النتائــج أن النقابــة تعمــل عــى إصــدار األنظمــة واللوائــح التــي تنظــم مهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 89% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 9% يف الضفــة الغربيــة. ويف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا 

عــى ذلــك 85% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %10.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن النقابــة تعمــل عــى إصــدار األنظمــة 

واللوائــح التــي تنظــم مهنــة املحامــاة يف الضفــة الغربيــة والعكــس قطــاع غــزة.



المرصد القانوني الخامس

121 املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"

نقابة  املحامني  مسيسة:  . 4

تظهــر النتائــج أن نقابــة  املحامــني  مسيســة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 50% يف حــني 

مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 32% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 50% يف حــني مــن عارضــوا 

ذلــك بلغــت نســبتهم %45.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن نقابــة املحامــني مسيســة يف الضفــة 

الغربيــة والعكــس قطــاع غــزة.

عىل نقابة  املحامني تفعيل املواد املتعلقة بسن التقاعد للمحامني/ات:. 5

تظهــر النتائــج أن عــى نقابــة  املحامــني تفعيــل املــواد املتعلقــة بســن التقاعــد للمحامــني/ات يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 81% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 11% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 80% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %18.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن عــى نقابــة  املحامــني تفعيــل املــواد 

املتعلقــة بســن التقاعــد للمحامــني/ات يف الضفــة الغربيــة والعكــس قطــاع غــزة.

نقابة  املحامني غري محتكرة ملجموعة معينة من  املحامني/ات يف الضفة الغربية ومحتكرة يف قطاع غزة:. 6

تظهــر النتائــج أن نقابــة  املحامــني غــي محتكــرة ملجموعــة معينــة مــن املحامــني/ات يف الضفــة الغربيــة و محتكــرة ملجموعــة منهــم يف قطــاع غــزة ، 

حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى كــون النقابــة محتكــرة ملجموعــة مــن املحامــني/ات 35% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %50 

يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 47% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %43.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن نقابــة  املحامــني محتكــرة ملجموعــة 

معينــة مــن املحامــني/ات يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الهيئة العامة للنقابة ليست ضعيفة يف الضفة الغربية وضعيفة يف قطاع غزة:. 7

تظهــر النتائــج أن الهيئــة العامــة للنقابــة ليســت ضعيفــة يف الضفــة الغربيــة وضعيفــة يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى أنهــا 

ضعيفــة بلغــت 40% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 50% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

49% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %44.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن اإلنــاث عــى أن الهيئــة العامــة للنقابــة ضعيفــة لــكل 

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

عىل نقابة  املحامني أن تحدد عدد الوكاالت العامة للرشكات واملؤسسات لكل محام:. 8

تظهــر النتائــج أن عــى نقابــة  املحامــني  أن تحــدد عــدد الــوكاالت العامــة للــرشكات واملؤسســات لــكل محــاٍم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وتقاربــت 

اآلراء بــني املؤيديــن/ات واملعارضــني/ات يف قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 70% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت 

نســبتهم 21% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 49% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %48.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث عــى أن عــى نقابــة  املحامــني أن تحــدد عــدد 

الــوكاالت العامــة للــرشكات واملؤسســات لــكل محــاٍم يف الضفــة الغربيــة عــى عكــس قطــاع غــزة.
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جدول 55 : تقيم أداء  نقابة  املحامني الفلسطينيني والدور املطلوب منها من وجهة نظر املحامني/ات   املزاولني/ات

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

يتم التشاور بشكل مستمر مع النقابة عند اقرتاح وتعديل 

الترشيعات املتعلقة بقطاع  العدالة
%56.3%37.7%51.6%36.4%34.2%52.8%36.5%35.8

تلعب نقابة  املحامني/ات   دورا مميزا يف الحياة السياسية 

الفلسطينية
%34.0%58.5%58.4%34.8%57.4%63.3%31.9%47.4

تعمل النقابة عىل إصدار األنظمة واللوائح التي تنظم مهنة 

املحاماة
%8.6%88.7%10.0%85.3%87.1%95.6%85.4%84.7

58.0%47.7%39.8%52.7%49.6%45.4%50.3%32.0%نقابة  املحامني/ات   مسيسة

عىل نقابة  املحامني/ات   تفعيل املواد املتعلقة بسن التقاعد 

للمحامني
%10.7%81.4%17.6%80.5%80.6%84.9%81.0%78.0

63.5%43.6%40.2%34.1%47.3%43.0%35.2%49.8%نقابة  املحامني/ات   محتكرة ملجموعة معينة من  املحامني/ات  

41.9%50.4%30.5%42.2%48.8%44.5%40.0%50.4%الهيئة العامة للنقابة ضعيفة

عىل نقابة  املحامني/ات   أن تحدد عدد الوكاالت العامة للرشكات 

واملؤسسات لكل محام
%21.0%70.3%48.1%49.0%71.7%64.1%47.9%53.6

وحــول مقارنــة أداء  نقابــة  املحامــني الفلســطينيني والــدور املطلــوب منهــا مــن وجهــة نظــر املحامــني/ات  املزاولــني/ات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، 

تتقــارب النتائــج بينهمــا باســتثناء أن الهيئــة العامــة للنقابــة كانــت أضعــف يف قطــاع غــزة وكذلــك درجــة احتــكار النقابــة مــن مجموعــة مــن  املحامــني/

ات، وأن النقابــة تلعــب دوراً أكــرب يف الحيــاة السياســية.  أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل: 

رســم توضيحــي 48: تقييــم أداء  نقابــة  املحامــني الفلســطينيني والــدور املطلــوب منهــا مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات   املزاولــني/

ات، مقارنــة الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة
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ة الغربية في الضف .أكبر في الحياة السياسيةدورا   تلعب النقابة  أنو وتلعب ، المحامين/ات  المحامين مجموعة منل

الفلسااااااااطينيين والدور المطلوب منها من وجهة  المحامين  المحامين نقابة أداء  أداء يميتق: 78رسممممممم توضمممممميحي 
 ، مقارنة الضفة الغربية و قطاع غزة/اتالمزاولين

 
 
 

المحامين الفلسطينية من وجهة نظر  المحامين المحامين تقوم بها نقابةأن  أن  األدوار التي يجب: خامساا 
 في فلسطين المزاولين/ات المحامين/ات   المزاولين

 
  ين/ات المحام  المحامين تجاه المحامين المحامين تقوم بها نقابةأن  ان  فترضاالدوار والواجبات التي ي تتعدد

 من وجهة نظرهذه الواجبات  بخصوص عدد منوقد تلخصت اهم ،فيما يلي أبرز النتائج. المسجلين فيها
 :/اتالمزاولين المحامين/ات المحامين

 
 : يقع على/اتالمزاولين المحامين/ات المحامين تدريب وتطوير المحامين  المحامين يجب على نقابة .5

الجدد وتطوير القدماء منهم وذلك   المحــامين/ات   المحــامين تــدريــب المحــامين  المحــامين عــاتق نقــابــة
 .للنهوض بمهنة المحاماة

مهنة و  المحامين/ات  المحامين تدريب وتطوير  المحامين  المحامين تظهر النتائج أنه يجب على نقابة

ة الذين نســـــببلغت وصـــــلت  في الضـــــفة الغربيةفي كل من الضـــــفة الغربية و قطاع غزة ، حيث  المحاماة

ــبتهم  عارضــــوافي حين من  %95على ذلك  وافقوا . أما في قطاع في الضــــفة الغربية %5ذلك بلغت نســ

 .%1ذلك بلغت نسبتهم  عارضوافي حين من  %95على ذلك  وافقواغزة بلغت نسبة من 
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: األدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينية من وجهة نظر  المحامين/ات  المزاولين/ات 
ً
خامسا

تتعــدد االدوار والواجبــات التــي يفــرتض أن تقــوم بهــا نقابــة املحامــني تجــاه  املحامــني/ات   املســجلني فيهــا. فيمــا يــي أبــرز النتائــج بخصــوص عــدد 

مــن هــذه الواجبــات مــن وجهــة نظــر املحامــني/ات املزاولــني/ات:

يجب عىل نقابة  املحامني تدريب وتطوير املحامني/ات املزاولني/ات:. 1

يقع عى عاتق نقابة  املحامني تدريب  املحامني/ات   الجدد وتطوير القدماء منهم وذلك للنهوض بمهنة املحاماة.

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني  تدريــب وتطويــر  املحامــني/ات ومهنــة املحامــاة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث 

بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 95% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 5% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة 

مــن وافقــوا عــى ذلــك 95% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %4.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني تدريــب 

وتطويــر  املحامــني/ات ومهنــة املحامــاة يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.

يجب عىل النقابة الدفاع عن مصالح  املحامني/ات:. 2

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني الدفــاع عــن مصالــح النقابــة واملحامــني/ات  يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث  بلغت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 98% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 0% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 94% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %2.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني الدفــاع عــن 

مصالــح النقابــة واملحامــني/ات  يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة.

يجب عىل النقابة العمل عىل  تطوير وتعديل الترشيعات لتيسري العدالة:. 3

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني املشــاركة يف مشــاورات متعلقــة بتطويــر الترشيعــات لتيســي عمــل قطــاع العدالــة يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 92% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 6% يف الضفــة الغربيــة. أمــا 

يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 92% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %6.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة املحامــني املشــاركة يف 

مشــاورات متعلقــة بتطويــر الترشيعــات لتيســي عمــل قطــاع العدالــة يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.

يجب عىل النقابة تنظيم العالقة بني  املحامني/ات   وأركان العدالة )مجلس القضاء، النيابة العامة، وزارة العدل(:. 4

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني تنظيــم العالقــة بــني  املحامــني/ات   وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العدل( 

يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 95% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 4% يف 

الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 96% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %3.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني تنظيــم 

العالقــة بــني  املحامــني/ات وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العــدل( يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

رضورة مشاركة النقابة يف الحياة السياسية:. 5

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني املشــاركة يف الحيــاة السياســية يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 78% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 13% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

66% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني املشــاركة 

يف الحيــاة السياســية يف  الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.
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يجب عىل النقابة أن تقدم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألعضاء النقابة:. 6

الحصول عى الخدمات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية هو حق ألعضاء النقابة.

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني تقديــم الخدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ألعضــاء النقابــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و 

قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 91% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 5% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع 

غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 84% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %12.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة املحامــني تقديــم 

ــة والعكــس يف قطــاع غــزة. ــة يف الضفــة الغربي ــة ألعضــاء النقاب ــة والثقافي ــة واالجتماعي الخدمــات االقتصادي

يجب عىل النقابة القيام بتنشيط البحث القانوني:. 7

من أهم وسائل تطور واكتساب املعرفة يف مجال القانون هو إجراء األبحاث القانونية وعى النقابة أن تساهم يف هذا املجال.

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني تنشــيط البحــث القانونــي يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 93% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 4% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

87% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %7.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة املحامــني تنشــيط 

البحــث القانونــي يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

للنقابة دور يف نرش الثقافة القانونية:. 8

تظهــر النتائــج أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني نــرش الثقافــة القانونيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن 

وافقــوا عــى ذلــك 95% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 3% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 

93% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %5.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أنــه يجــب عــى نقابــة  املحامــني نــرش الثقافــة 

القانونيــة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جدول 56 : األدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة املحامني الفلسطينية من وجهة نظر  املحامني/ات  املزاولني/ات يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

100.0%94.4%93.8%94.9%95.5%3.6%94.7%4.6%تدريب وتطوير  املحامني/ات   ومهنة املحاماة

املشاركة يف مشاورات متعلقة بتطوير الترشيعات لتيسري عمل 

قطاع العدالة
%6.0%92.1%5.7%92.5%91.9%93.1%93.1%90.0

100.0%93.3%100.0%97.2%94.5%1.8%97.7%0.0%الدفاع عن مصالح النقابة و املحامني/ات 

79.0%63.6%77.8%78.7%66.5%27.5%78.5%12.8%املشاركة يف الحياة السياسية

تنظيم العالقة بني  املحامني/ات   وأركان العدالة )مجلس 

القضاء، النيابة العامة، وزارة العدل(
%3.6%94.9%2.8%96.3%94.1%98.1%95.5%100.0

تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألعضاء 

النقابة
%4.9%90.8%12.0%84.2%89.1%97.9%84.3%83.9

90.0%87.0%94.5%92.1%87.5%6.8%92.6%3.8%تنشيط البحث القانوني

100.0%91.6%98.1%94.7%93.2%5.0%95.3%3.5%نرش الثقافة القانونية

وحــول ترتيــب األدوار التــي يجــب أن تقــوم بهــا نقابــة املحامــني الفلســطينية مــن وجهــة نظــر   املحامــني/ات  املزاولــني/ات يف فلســطني، فقــد كان الــدور 

األهــم هــو الدفــاع عــن مصالــح النقابــة و املحامــني/ات  ومــن ثــم كل مــن تنظيــم العالقــة بــني  املحامــني/ات   وأركان العدالــة، و نــرش الثقافــة القانونيــة 

و تدريــب وتطويــر  املحامــني/ات   عــى التــوايل حســب األهميــة. انظــر/ي الشــكل التــايل:
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رســم توضيحــي 49: األدوار التــي يجــب أن تقــوم بهــا نقابــة  املحامــني/ات   الفلســطينية من وجهــة نظــر   املحامــني/ات  املزاولني/
ات يف فلســطني، مقارنــة الضفــة الغربيــة و قطــاع غزة

184 
 

ــــطينية من وجهة نظر  المحامين المحامين تقوم بها نقابةأن  أن  األدوار التي يجبوحول ترتيب  ــ ــ ــ ــ ــ لمحامين االفلســ
من ثم و  المحامين/ات  المحامينكان الدور األهم هو الدفاع عن مصـــــالح النقابة و في فلســـــطين، فقد  المزاولين/ات

ــــر الثقافة القانونية و تدريب وتطوير  المحامين/ات   المحامين تنظيم العالقة بين   لمحامينا وأركان العدالة، و نشــ
 انظر/ي الشكل التالي: على التوالي حسب األهمية.

الفلسااااااطينية من وجهة   المحامين/ات   المحامين تقوم بها نقابةأن  أن  األدوار التي يجب: 21رسمممممم توضممممميحي 
 ، مقارنة الضفة الغربية و قطاع غزةفلسطين ت فيفيالمزاولين/ا المحامين/ات 

 
 
 

 /اتنحو البرامج التدريبية للمحامين المزاولين/ات المحامين/ات المحامين المزاولين  : توجهاتساا دسا
  /اتالمتدربين
 

يــــة نحو البرامج التــــدريب المزاولين/ات المحــــامين/اتالمحــــامين المزاولين يهــــدف هــــذا البنــــد للتعرف على توجهــــات 
 ج:، وفيما يلي أبرز النتائممارسة المهنةكشرط من شروط التي تتبناها النقابة  /اتالمتدربين /اتللمحامين

 
ــــفة الغرب طويلةليســـــــت مدة التدريب  هتظهر النتائج أن :طويلة ليساااات مدة التدريب .5  ية وفي كل من الضـــ

ــــفة الغربيةقطاع غزة ، حيث  ــ ــ ــــلت  في الضــ ــ ــ ــــبة الذين بلغت وصـــ ــ ــ في حين من  %11على ذلك  وافقوانســـ

لك على ذ وافقوا. أما في قطاع غزة بلغت نسبة من في الضفة الغربية %11ذلك بلغت نسبتهم  عارضوا

 .%21ذلك بلغت نسبتهم  عارضوافي حين من  11%

 إلناثاالذكور أقل موافقة من أن  أن  تبي ن  فقد تبين ،اإلناثوحول مقــارنة مدى االختالف بين الذكور و 
 كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.لفي  مدة التدريب طويلة  هأن علىبخصوص 
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: توجهات المحامين/ات المزاولين/ات نحو البرامج التدريبية للمحامين/ات المتدربين/ات 
ً
سادسا

يهــدف هــذا البنــد للتعــرف عــى توجهــات املحامــني/ات املزاولــني/ات نحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني/ات املتدربــني/ات التــي تتبناهــا النقابــة كــرشط 

مــن رشوط ممارســة املهنــة، وفيمــا يــي أبــرز النتائــج:

مدة التدريب ليست طويلة:. 1

تظهــر النتائــج أن مــدة التدريــب ليســت طويلــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 81% يف 

ــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 70% يف حــني مــن  حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 18% يف الضفــة الغربي

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أن مــدة التدريــب طويلــة يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.

ال يجب توفري تدريب مستمر لجميع  املحامني/ات  كمتطلب تجديد رخصة مزاولة املهنة:. 2

تظهــر النتائــج أنــه ال يجــب توفــي تدريــب مســتمر لجميــع  املحامــني/ات كمتطلــب لتجديــد رخصــة مزاولــة املهنــة يف الضفــة الغربيــة وتقاربــت 

النســب بــني املؤيديــن/ات واملعارضــني/ات بشــأن ذلــك قطــاع غــزة، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 55% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم 43% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 48% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

.%49

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أنــه  يجــب توفــي تدريــب مســتمر 

لجميــع  املحامــني/ات كمتطلــب لتجديــد رخصــة مزاولــة املهنــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

يجب تخصيص راتب للمحامي/ة املتدرب/ة:. 3

تظهــر النتائــج أنــه يجــب تخصيــص راتــب للمحامــي/ة املتــدرب/ة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا 

عــى ذلــك 82% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 15% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %83 

يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %15.
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ال يجب االستعاضة عن التدريب بالحصول عىل دبلوم املهنة املتخصص:. 4

تظهــر النتائــج أنــه ال يجــب االســتعاضة عــن التدريــب لــدى  املحامــني/ات  أو جــزء منــه بالحصــول عــى دبلــوم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 75% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 24% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 80% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %18.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص وجــوب االســتعاضة عــن التدريــب لــدى  

املحامــني/ات  أو جــزء منــه بالحصــول عــى دبلــوم يف الضفــة الغربيــة عــى عكــس قطــاع غــزة.

جدول 57 : توجهات  املحامني/ات املزاولني/ات يف الضفة الغربية نحو الربامج التدريبية للمحامني/ات املتدربني/ات

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

36.5%24.4%27.3%16.3%26.7%70.3%18.4%80.8%مدة التدريب طويلة

يجب توفري تدريب مستمر لجميع  املحامني/ات   كمتطلب تجديد 

رخصة مزاولة املهنة
%55.4%42.7%47.8%49.3%41.3%49.0%47.0%59.1

يجب االستعاضة عن التدريب لدى  املحامني/ات   أو جزء منه 

بالحصول عىل دبلوم
%74.8%23.9%79.7%18.4%23.4%26.2%21.4%5.5

94.9%80.9%95.5%79.4%83.5%15.5%82.4%15.0%يجب تخصيص راتب للمحامي/ة املتدرب/ة

 

رســم توضيحــي 50: توجهــات  املحامــني/ات املزاولــني/ات يف الضفــة الغربيــة نحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني/ت املتدربــني/ات، 

مقارنــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

186 
 

يجب توفير 
تدريب مستمر 

 لجميع
  المحامين

  المحامين/ات 
كمتطلب تجديد 
رخصة مزاولة 

 المهنة

55.4% 42.7% 47.8% 49.3% 41.3% 49.0% 47.0% 59.1% 

يجب 
االستعاضة عن 

 التدريب لدى
  المحامين

  المحامين/ات 
جزء منه أو  أو 

بالحصول على 
 دبلوم

74.8% 23.9% 79.7% 18.4% 23.4% 26.2% 21.4% 5.5% 

يجب تخصيص 
راتب 
 /ةللمحامي
 /ةالمتدرب

15.0% 82.4% 15.5% 83.5% 79.4% 95.5% 80.9% 94.9% 

   

نحو البرامج  في الضفة الغربية المزاولين/ات المحامين/ات  المحامين المزاولينتوجهات : 51رسم توضيحي 
 ، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة/اتالمتدربين /تالتدريبية للمحامين
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: توجهات المحامين/ات المزاولين/ات نحو الوضع العام للعدالة في فلسطين
ً
سابعا

يهــدف هــذا املحــور إىل التعــرف عــى توجهــات املحامــني/ات املزاولــني/ات نحــو العدالــة يف فلســطني مــن زوايــا عــدة منهــا دور الدولــة يف صيانــة اســتقالل 

القضــاء ومــدى تمتــع القضــاء بالنزاهــة والحياديــة والعدالــة ومــدى خضــوع األحــكام  الصــادرة عــن املحاكــم للتأثــيات الخارجيــة. فيمــا يــي أبــرز النتائــج:

يوجد تشاؤم  نحو وضع القضاء من ناحية إمكانية التحسن املستمر: . 1

تظهــر النتائــج أن وضــع القضــاء يف فلســطني يف تراجــع مســتمر يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى 

ذلــك 49% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 39% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 63% يف 

حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون وضــع القضــاء يف فلســطني يف 

تحســن مســتمر يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.

تخضع األحكام الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية:. 2

تظهــر النتائــج أن األحــكام  الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــيات والضغــوط الخارجيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت 

نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 62% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 16% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن 

وافقــوا عــى ذلــك 57% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %27.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص خضــوع األحــكام  الصــادرة عــن 

ــة والعكــس يف قطــاع غــزة. ــة يف الضفــة الغربي القضــاء للتأثــيات والضغــوط الخارجي

ثُلث املحامني/ات املزاولني/ات يرون بأن القضاء الفلسطيني ليس فاسداً:. 3

تظهــر النتائــج أن قرابــة ثُلــث املحامــني/ات املزاولــني/ات فقــط يــرون بــأن القضــاء الفلســطيني ليــس فاســداً يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة ، حيــث بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 36% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 27% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة 

بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 35% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 30%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 

37% يف الضفــة الغربيــة و35% يف قطــاع غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص كــون القضــاء الفلســطيني فاســداً يف 

الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.

مباني املحاكم غري الئقة وغري مناسبة:. 4

تظهــر النتائــج أن مبانــي املحاكــم غــي الئقــة وغــي مناســبة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 

61% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 36% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 72% يف حــني 

مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %22.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص أن مبانــي املحاكــم الئقــة ومناســبة يف 

الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.

 تشكل التبليغات مشكلة أساسية يف التقايض:. 5

تظهــر النتائــج أن التبليغــات تشــّكأل مشــكلة أساســية يف التقــايض يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا 

عــى ذلــك 89% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 10% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %99 

يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %1.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن اإلنــاث عــى أن التبليغــات تشــّكل مشــكلة أساســية يف 

التقــايض يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.
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ال تقــوم مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء بــدور رقابــي مميــز عــىل أداء  الجهــاز القضائــي بقطــاع غــزة وتقــوم بذلــك . 6

بالضفــة الغربيــة: 

تظهــر النتائــج أن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء تقــوم بــدور رقابــي مميــز عــى أداء  الجهــاز القضائــي يف الضفــة الغربيــة و 

العكــس يف قطــاع غــزة، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى أنهــا تقــوم بــدور رقابــي مميــز عــى أداء  الجهــاز القضائــي 47% يف حــني مــن 

عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 38% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 22% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم %64.

ــي ذات  ــع املدن ــام مؤسســات املجتم ــاث عــى قي ــة مــن اإلن ــنّي  أن الذكــور أعــى موافق ــاث، تب ــني الذكــور واإلن ــالف ب ــة مــدى االخت وحــول مقارن

ــزة. ــاع غ ــس يف قط ــة والعك ــة الغربي ــي يف الضف ــاز القضائ ــى أداء  الجه ــز ع ــي ممي ــدور رقاب ــاء ب ــة بالقض العالق

هناك بطء شديد يف البّت يف القضايا يف املحاكم النظامية:. 7

تظهــر النتائــج أن هنــاك بــطءاً شــديداً يف البــت يف القضايــا يف املحاكــم النظاميــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة 

الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 85% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 11% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا 

عــى ذلــك 88% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %8.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث عــى أن هنــاك بــطء شــديد يف البــّت يف القضايــا يف 

املحاكــم النظاميــة  يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وضع القضاء الرشعي يف تحسن مستمر:. 8

تظهــر النتائــج أن أقــل مــن 40% مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات يف كل مــن الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزة يــرون بــأن وضــع القضــاء الرشعــي يف 

تحســن مســتمر، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا عــى ذلــك 39% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 17% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف 

قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 39% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 26%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال 

رأي لهــم 44% يف الضفــة الغربيــة و35% يف قطــاع غــزة.

ــاث عــى أن وضــع القضــاء الرشعــي يف تحســن  ــنّي  أن الذكــور أعــى موافقــة مــن اإلن ــاث، تب ــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلن وحــول مقارن

ــة والعكــس يف قطــاع غــزة. ــة الغربي مســتمر يف الضف

 تميز املحاكم الرشعية برسعة البّت يف القضايا:. 9

تظهــر النتائــج أن املحاكــم الرشعيــة تتميــز برسعــة البــت يف القضايــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ، حيــث  بلغــت نســبة الذيــن وافقــوا 

عــى ذلــك 48% يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 10% يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %69 

يف حــني مــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 11%. فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال رأي لهــم 42% يف الضفــة الغربيــة و20% يف قطــاع 

غــزة.

وحــول مقارنــة مــدى االختــالف بــني الذكــور واإلنــاث، تبــنّي  أن الذكــور أقــل موافقــة مــن اإلنــاث بخصــوص تميـّـز املحاكــم الرشعيــة برسعــة البــت 

يف القضايــا يف الضفــة الغربيــة والعكــس يف قطــاع غــزة.
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جدول 58 : توجهات  املحامني/ات  املزاولني/ات نحو الوضع العام للعدالة يف فلسطني

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

19.7%21.5%42.4%38.1%21.2%63.1%38.9%49.2%وضع القضاء يف فلسطني يف تحسن مستمر

تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط 

الخارجية
%16.1%62.4%27.3%57.2%63.6%56.9%54.8%67.6

57.8%24.0%16.2%29.1%30.4%35.1%26.7%35.7%القضاء الفلسطيني فاسد

16.5%23.1%38.6%35.8%21.8%72.3%36.4%60.5%مباني املحاكم الئقة ومناسبة

100.0%98.7%87.2%89.4%99.0%1.0%89.0%9.9%تشكل التبليغات مشكلة أساسية يف التقايض

تقوم مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بالقضاء بدور رقابي 

مميز عىل أداء  الجهاز القضائي
%37.9%46.8%64.3%21.7%48.0%41.3%19.6%30.7

89.8%87.1%88.6%84.4%87.6%7.7%85.2%10.6%هناك بطء شديد يف البت يف القضايا يف املحاكم النظامية

41.7%38.8%39.3%39.5%39.4%26.2%39.4%17.2%وضع القضاء الرشعي يف تحسن مستمر

68.2%68.8%57.6%45.7%68.7%10.7%47.9%9.9%تميز املحاكم الرشعية برسعة البت يف القضايا

وبمقارنــة الضفــة الغربيــة مــع قطــاع غــزة حــول توجهــات املحامــني/ات  املزاولــني/ات نحــو الوضــع العــام للعدالــة يف فلســطني، تبــنّي أن التشــاؤم أقــّل 

يف الضفــة الغربيــة منــه يف قطــاع غــزة حــول أن القضــاء يف تحســن مســتمر، وفســاد القضــاء الفلســطيني درجتــه أعــى بقليــل يف قطــاع غــزة، ومشــكلة 

التبيلغــات أكــرب يف قطــاع غــزة منهــا يف الضفــة الغربيــة، والــدور الــذي تلعبــه مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء أكــرب يف الضفــة الغربيــة 

منــه يف القطــاع. باملقابــل فــإن املحاكــم الرشعيــة أرسع يف البــت يف القضايــا يف قطــاع غــزة منهــا يف الضفــة الغربيــة، وتخضــع األحــكام الصــادرة عــن 

القضــاء للتأثــيات الخارجيــة بشــكل أكــرب يف الضفــة الغربيــة عنهــا يف القطــاع.

ــة  ــة الغربي ــة الضف ــطني، مقارن ــة يف فلس ــام للعدال ــع الع ــو الوض ــني/ات نح ــني/ات املزاول ــات املحام ــي 51: توجه ــم توضيح رس

وقطــاع غــزة
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حو ن المزاولين/ات المحامين/ات  ن ين المزاوليالمحام توجهاتمقارنة الضــفة الغربية مع قطاع غزة حول بو وحول 

قطاع  ه فيربية منفي الضــفة الغ التشــاؤم أقل  التفاؤل أكبر أن  أن  تبي ن فقد تبين ،الوضــع العام للعدالة في فلســطين
القضاء في تحسن مستمر، وفساد القضاء الفلسطيني درجته أعلى بقليل في قطاع غزة، ومشكلة أن  أن  غزة حول

ات العالقة ذلذي تلعبه مؤســســات المجتمع المدني لالتبيلغات أكبر في قطاع غزة منها في الضــفة الغربية، والدور ا
لقضـــايا في عية أســـرع في البت في ان المحاكم الشـــر اإبالقضـــاء أكبر في الضـــفة الغربية منه في القطاع. بالمقابل ف

الصــادرة عن القضــاء للتأثيرات الخارجية بشــكل أكبر  األحكاماألحكامقطاع غزة منها في الضــفة الغربية، وتخضــع 
 في الضفة الغربية عنها في القطاع.

 
نحو الوضع العام للعدالة في  المزاولين/ات المحامين/اتن ين المزاوليالمحامتوجهات : 25رسم توضيحي 

 ، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطين
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ثامنا: توجهات المحامين/ات المزاولين/ات نحو دور مؤسسات العدالة المختلفة في دعم وتعزيز سيادة القانون

يف هــذا الجــزء نســتطلع آراء املحامــني/ات املزاولــني/ات يف الضفــة الغربيــة عــن ثقتهــم بــدور مؤسســات العدالــة يف فلســطني يف دعــم وتعزيــز ســيادة 
القانــون كمــؤرش عــى تمّســكهم بدولــة القانــون بديــالً عــن الفلتــان وأخــذ القانــون باليــد:

مجلس القضاء األعىل:. 1

تظهــر النتائــج أن 55% مــن  املحامــني/ات  املزاولــني/ات يثقــون يف دور مجلــس القضــاء األعــى، بينمــا 29% منهــم ال يثقــون بــه، و16% محايدون/

إجاباتهم. ات  يف 

القضاء النظامي )املدني(:. 2

ــه، و %14  تظهــر النتائــج أن 61% مــن  املحامــني/ات  املزاولــني/ات يثقــون يف دور القضــاء النظامــي )املدنــي(، بينمــا 24% منهــم ال يثقــون ب

ــم. ــدون/ات  يف إجاباته محاي

القضاء العسكري:. 3

تظهــر النتائــج أن 38% مــن  املحامــني/ات  املزاولــني/ات ال يثقــون يف دور القضــاء العســكري ، بينمــا 35% منهــم يثقــون بــه، و 16% محايــدون/

ات  يف إجاباتهــم، يف حــني 11% ال يعرفــون ذلــك.

نقابة  املحامني:. 4

تظهــر النتائــج أن 76% مــن  املحامــني/ات  املزاولــني/ات يثقــون يف دور نقابــة  املحامــني ، بينمــا 12% منهــم ال يثقــون بــه، و 11% محايــدون/

ات  يف إجاباتهــم.

جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة:. 5

ــه،  ــا 30% منهــم يثقــون ب ــة، بينم ــة غــي الرســمية الفاعل ــج أن 51% م  املحامــني/ات املزاولــني/ات ال يثقــون يف دور جهــات العدال تظهــر النتائ

ــك. ــون ذل ــني 2% ال يعرف ــم، يف ح ــدون/ات  يف إجاباته و17% محاي

النيابة العامة:. 6

يثق 44% من  املحامني/ات املزاولني/ات بدور النيابة العامة الفلسطينية مقابل 34% ال يثقون به، و 20% كانوا محايدين يف إجاباتهم.

جهاز الرشطة املدنية الفلسطينية:. 7

يثق 49% من املحامني/ات املزاولني/ات بدور جهاز الرشطة الفلسطينية مقابل 34% ال يثقون به، و16% كانوا محايدين/ات يف إجابتهم .

موظفي املحاكم:. 8

يثق 54% من املحامني/ات املزاولني/ات بدور موظفي/ات املحاكم مقابل 27% ال يثقون به، و 19% فضلو اإلجابة الحيادية.

الثقة باملحامني/ات :. 9

يثق 57% من املحامني/ات املزاولني/ات بدور املحامني/ات  مقابل 20% ال يثقون به، و 22% فضلوا اإلجابة الحيادية.

مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان:. 10

ملؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالقضــاء دور مهــم كمراقــب عــى أداء الجهــاز القضائــي والــذي مــن املفــروض أن تقــوم بــه. يثــق %53 

مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، يف حــني أن %26 

منهــم ال يثــق بــه.

املحاكم الرشعية:. 11

ــوا اإلجابــة الحياديــة، يف حــني  يثــق 62% مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات بــدور املحاكــم الرشعيــة، بينمــا 10% منهــم ال يثــق بــه، و 15% فضل

ــك. 13% ال يعرفــون ذل
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جدول 59 : توجهات املحامني/ات املزاولني/ات نحو وضع مؤسسات العدالة املختلفة

ال أعرفمحايدأثقال أثق

2955160مجلس القضاء األعىل

2461140القضاء النظامي )املدني(

38351611 القضاء العسكري

10621513القضاء الرشعي

3444202النيابة العامة

3449161الرشطة املدنية الفلسطينية

2754190موظفي املحكمة

2057220 املحامني/ات 

2653183مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

1276111نقابة  املحامني/ات  

5130172جهات العدالة الغري رسمية الفاعلة 

وبمقارنــة بــني الثقــة يف دور تلــك املؤسســات نجــد أن أكثرهــا ثقــة مــن وجهــة نظــر املحامــون/ات املزاولــون/ات هــي نقابــة املحامــني، يليهــا القضــاء 

الرشعــي ومــن ثــم القضــاء النظامــي املدنــي. باملقابــل أقــل تلــك املؤسســات ثقــة بدورهــا هــي جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة يليهــا القضــاء 

العســكري. أنظــر/ي الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

جدول 60 : الثقة يف مؤسسات العدالة 

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأثقال أثقأثقال أثق

46.6%40.3%75.0%56.8%41.5%30.0%60.2%29.0%مجلس القضاء األعىل

37.1%46.1%85.3%65.0%44.4%31.2%68.8%21.2%القضاء النظامي )املدني(

41.3%58.9%80.2%60.9%55.6%9.5%64.5%10.8%القضاء الرشعي

26.7%40.0%58.5%43.5%37.5%37.0%46.3%32.3%النيابة العامة

21.2%30.6%67.7%55.6%28.8%47.1%57.9%28.0%الرشطة املدنية الفلسطينية

36.8%52.8%69.3%58.8%49.8%21.8%60.7%19.6% املحامني/ات 
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رسم توضيحي 52: الثقة يف مؤسسات العدالة املختلفة، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة
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 وجهة نظرقبل ها ثقة من أكثر أن  أن  تلك المؤسسات نجد دور مقارنة بين الثقة في وبإجراءوحين 
ليها القضاء الشرعي ومن ثم القضاء النظامي تي، المحامين المحامين هي نقابة /اتالمزاولون  /اتالمحامون 

ضاء ليها القتيرسمية الفاعلة الغير الهي جهات العدالة  بدورها المؤسسات ثقةالمدني. بالمقابل أقل تلك 
 الشكل التالي لمزيد من التفاصيل: /يأنظر، . العسكري 

 
 : الثقة في مؤسسات العدالة 61جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية

 انثى ذكر انثى ذكر أثق ال أثق أثق ال أثق
مجلس القضاء 

 األعلى
29.0% 60.2% 30.0% 41.5% 56.8% 75.0% 40.3% 46.6% 

القضاء 
النظامي 
 )المدني(

21.2% 68.8% 31.2% 44.4% 65.0% 85.3% 46.1% 37.1% 

 %41.3 %58.9 %80.2 %60.9 %55.6 %9.5 %64.5 %10.8 القضاء الشرعي
 %26.7 %40.0 %58.5 %43.5 %37.5 %37.0 %46.3 %32.3 النيابة العامة

الشرطة المدنية 
 الفلسطينية

28.0% 57.9% 47.1% 28.8% 55.6% 67.7% 30.6% 21.2% 

 المحامين
 المحامين/ات 

19.6% 60.7% 21.8% 49.8% 58.8% 69.3% 52.8% 36.8% 

 
 مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة: الثقة في مؤسسات العدالة المختلفة، 51رسم توضيحي 
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: مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل
ً
تاسعا

عنــد ســؤال املحامــني/ات املزاولــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ عنــد الكاتــب العــدل أم ال، أشــار 55% منهــم بأنــه ال يوجــد اكتظــاظ، باملقابــل يــرى %45 

منهــم أن هنــاك اكتظاظــاً لــدى الكاتــب العــدل. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى الكاتــب العــدل كانــت أكــرب يف قطــاع غــزة إذ أشــار 53% إىل وجــود 

اكتظــاظ و 47% عارضــوا ذلــك.

جدول 61 : وجود مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

42.6%55.3%34.5%47.0%47.1%52.9%55.4%44.6%باعتقادك, هل توجد مشكلة اكتظاظ لدى الكاتب العدل؟

وقد سئل املحامون/ات املزاولون/ات عن ترتيب العوامل التي تؤدي لهذا االكتظاظ من وجهة نظرهم، كان جوابهم كاآلتي:

نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل: . 1

وقــد حصــل هــذا العامــل عــى الرتتيــب االول مــن وجهــة نظــر   املحامــني/ات  املزاولــني/ات بنســبة 93% ممــن  أجابــوا  بنعــم ونســبة مــن ال  أجابــوا  

ــت %6. بال بلغ

تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل: . 2

وقد احتل املرتبة الثانية من وجهة نظر املحامني/ات  املزاولني/ات بنسبة من وافقوا عى ذلك 57% ونسبة من أجابوا  بال بلغت %43.

عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل: . 3

وقــد احتــل هــذا الســبب املرتبــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر   املحامــني/ات  املزاولــني/ات بنســبة مــن  أجابــوا  بنعــم 38% ونســبة مــن أجابــوا  بــال 

بلغــت %60.
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جدول 62 : أسباب  مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل

ال أعرفالنعم

9370نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

38603عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

57430تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل

جدول 63 : أسباب  مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

87.1%91.2%100.0%93.0%9.4%90.6%6.0%94.0%نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

10.9%37.1%40.1%40.1%64.9%33.2%56.8%40.1%عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

49.7%54.5%53.8%59.9%46.2%53.8%41.0%59.0%تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل

رسم توضيحي 53: أسباب  مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة
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 عاوى بطء السير في الدإلى  إلى  : العوامل التي تؤديعاشرا
 في سير الدعاوى في المحاكم الفلسطينية، عن رأيهم  المزاولين/ات المحامين/ات   محامين المزاولين العند سؤال 

 %11على وجود بطء في ســـير الدعاوى، والجزء اآلخر منهم ونســـبته  منهم %91 الغالبية الكبرى منهم تأكدفقد 
 يرى عكس ذلك. 

 

 : وجود بطء في سير الدعاوي 67جدول 

 %ال %نعم 
 11 91 من وجهة نظرك، هل يوجد بطء في سير الدعاوى؟

 
 ن/اتالمزاولي المحامين/ات  المحامين المزاولين حسب رأي ما عن العوامل التي تؤدي لبطء السير في الدعاوى اأ

 فهي كما يلي:
ــــال التبليغات ألطراف الدعوى يؤدييالتأخأن  ان  التبليغات:التأخير في  .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تأخير  إلى الى  ر في إيصـ

ــايا وتنفيذها، وهذا ما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المحامين/ات  المحامين من %91عليه الغالبية الكبرى  اكدأكدتالبت في القضـــ
 ./اتالمزاولين

ــــير العمل في  إن  ان : المحامين/ات  المحامين عدم حضااااور .2 ــــور المحامي للدعوى يعيق ســ عدم حضــ
ــائجالـــــدعوى  تعتبر  المزاولين/ات المحـــــامين/ات  المحـــــامين المزاولين من  %51أن  ان  ، تظهر النتـــ
 البطء في سير الدعوى. أسباب أسباب من /ةتغيب المحامي يعتبرون 

ــاأن  ان  شــــكلت نســــبة الذين يعتقدون  تغيب القضااااة: .1 ــببا   ســــببايعتبر  هةتغيب القضــ  أســــباب اســــباب من ســ
 .منهم ذلك %51في حين ال يرى  %11 البطء في سير الدعوى 
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عاشرا: العوامل التي تؤدي إلى بطء السير في الدعاوى
عنــد ســؤال   املحامــني/ات  املزاولــني/ات عــن رأيهــم  يف ســي الدعــاوى يف املحاكــم الفلســطينية، أكــدت الغالبيــة الكــربى منهــم 90% منهــم عــى وجــود 

بــطء يف ســي الدعــاوى، والجــزء اآلخــر منهــم ونســبته 10% يــرى عكــس ذلــك. 

جدول 64 : وجود بطء يف سري الدعاوي

ال%نعم%

9010من وجهة نظرك، هل يوجد بطء يف سري الدعاوى؟

أما عن العوامل التي تؤدي لبطء السي يف الدعاوى حسب رأي  املحامني/ات  املزاولني/ات فهي كما يي:

التأخري يف التبليغات:. 1

أن التأخــي يف إيصــال التبليغــات ألطــراف الدعــوى يــؤدي إىل تأخــي البــت يف القضايــا وتنفيذهــا، وهــذا مــا أكــدت عليــه الغالبيــة الكــربى 94% مــن  

املحامــني/ات املزاولــني/ات.

عدم حضور  املحامني/ات : . 2

ــب  ــربون تغي ــني/ات يعت ــني/ات  املزاول ــن  املحام ــج أن 57% م ــر النتائ ــوى، تظه ــل يف الدع ــي العم ــق س ــوى يعي ــي للدع ــور املحام ــدم حض إن ع

ــطء يف ســي الدعــوى. املحامــي/ة مــن أســباب  الب

تغيب القضاة: . 3

شكلت نسبة الذين يعتقدون أن تغيب القضاة يعترب  سبباً  من أسباب  البطء يف سي الدعوى 43% يف حني ال يرى 57% منهم ذلك.

ضعف القضاة يف إدارة الدعوى:. 4

66% من  املحامني/ات املزاولني/ات يرون إىل أن ضعف القضاة يف إدارة الدعوى يعد  سبباً  من أسباب  التأخي يف حني ال يرى 34% منهم ذلك.

تعقيد اإلجراءات وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح: . 5

شــكلت نســبة الذيــن يعتقــدون أن تعقيــد اإلجــراءات وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح يعتــرب ســبباً مــن أســباب البــطء يف ســي الدعــوى %71 

يف حــني ال يــرى 29% منهــم ذلــك.

تعقيد اإلجراءات الجزائية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح:. 6

شــكلت نســبة الذيــن يعتقــدون أن تعقيــد اإلجــراءات الجزائيــة وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح يعتــرب ســبباً مــن أســباب البــطء يف ســي الدعــوى 

70% يف حــني ال يــرى 30% منهــم ذلــك.
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جدول 65 : العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى

النعم

946التأخري يف التبليغات

5743عدم حضور املحامني/ات  

4357تغيب القضاة

6634ضعف القضاة يف إدارة الدعوى

7129تعقيد اإلجراءات وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح 

7030تعقيد اإلجراءات الجزائية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح

وبإجــراء مقارنــة حــول أهميــة تلــك األســباب، تبــنّي أن أكثــر ســبب للتأخــي هــو التأخــي يف التبليغــات، يليــه كل مــن تعقيــد اإلجــراءات الجزائيــة وتعقيــد 

اإلجــراءات املدنيــة، باملقابــل أقــل تلــك األســباب هــي تغيــب القضــاة وعــدم حضــور املحامــني/ات للجلســات. أنظــر/ي الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 54: العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى، األهمية النسبية.
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 /اتنليالمزاو  المحامين/ات   نيالمحام إشكاليات القضاء من وجهة نظرأهم  اهم  :الحادي عشر

 
ــــؤال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموعة  حولتجــاه نظرهم  اتةعن وجهــ المزاولين/ات المحــامين/ات ن ين المزاوليالمحــامافراد عينــة تم سـ

 على الشكل التالي: باإلجابة ، حيث قاموا اإلشكاليات التي يعاني منها القضاء الفلسطيني أبرزمن
 

ــــبة حيث بلغت  :الوقائي، المخابرات، ...( األمناالمنية )األمناالمنجهزة اتدخل األ .1 ــ ــ ــ  أن  امن اعتبرو منســـ
ــبــة من قــالو %11يــة تتــدخــل األمناألمنــاألجهزة أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال  %1، و %19أنهــا ال تتــدخــل  ا، فيمــا بلغــت نسـ

 يعرفون بذلك.

ــياســــية في إصـــــالح القضـــــاء  عدم وجود إرادة ساااياساااية لإلصاااالح: .2 من األمور الهامة غياب اإلرادة الســـ
، ومن ال يعتقد ذلك %11على ذلك بلغت نســـبتهم  وافقوافمن الهامة شـــكاليات القضـــاء اإ إشـــكالية منفي

 ال يعرفون ذلك. %1، في حين %25بلغت نسبتهم 

الموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعـــدادال القضاااااااااااااة:و الموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعااادادال .1
ــاة ، ومن ال %16على ذلك بلغت نســــبتهم  وافقواشــــكاليات القضــــاء فمن اإمن األمور الهامة في  والقضــ

 ال يعرفون ذلك. %2، في حين %11يعتقد ذلك بلغت نسبتهم 

من عاادم تقباال سااااااااااايااادة القااانون نتيجااة االحتالالت المتعاااقبااة على  /اتوجود تركااة عنااد المواطنين .1
من عدم تقبل ســيادة القانون نتيجة االحتالالت المتعاقبة على  /اتوجود تركة عند المواطنين فلسااطين:

على  افقواو لخصــوصية الوضع الفلسطيني فمن  شــكاليات القضــاء نظرا  اإمن األمور الهامة في  فلســطين
 ال يعرفون ذلك. %1، في حين %11ذلك بلغت نسبتهم  ون ، ومن ال يعتقد%62ذلك بلغت نسبتهم 
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الحادي عشر: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر  المحامين/ات المزاولين/ات

تــم ســؤال املحامــني/ات  املزاولــني/ات عــن وجهــة نظرهــم حــول أبــرز اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء الفلســطيني، حيــث قامــوا باإلجابــة عــى 

الشــكل التــايل: 

تدخل األجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(:. 1

حيث بلغت نسبة من اعتربوا أن األجهزة األمنية تتدخل 74%، فيما بلغت نسبة من قالوا أنها ال تتدخل 19%، و 7% ال يعرفون بذلك.

عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح:. 2

غيــاب اإلرادة السياســية يف إصــالح القضــاء إشــكالية مــن إشــكاليات القضــاء الهامــة فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 70%، ومــن ال يعتقــد 

ذلــك بلغــت نســبتهم 25%، يف حــني 4% ال يعرفــون ذلــك.
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النقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة:. 3

النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة مــن األمــور الهامــة يف إشــكاليات القضــاء فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 86%، ومــن ال يعتقــد 

ذلــك بلغــت نســبتهم 13%، يف حــني 2% ال يعرفــون ذلــك.

وجود تركة عند املواطنني/ات من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني:. 4

وجــود تركــة عنــد املواطنــني/ات مــن عــدم تقبــل ســيادة القانــون نتيجــة االحتــالالت املتعاقبــة عــى فلســطني مــن األمــور الهامــة يف إشــكاليات 

القضــاء نظــراً لخصوصيــة الوضــع الفلســطيني فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 62%، ومــن ال يعتقــدون ذلــك بلغــت نســبتهم 31%، يف 

ــك. حــني 7% ال يعرفــون ذل

 تكدس امللفات غري املدّورة )االختناق القضائي(:. 5

تكــدس امللفــات غــي املــدّورة )االختنــاق القضائــي( مــن األمــور الهامــة يف إشــكاليات القضــاء فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 89%، ومــن 

ال يعتقــدون ذلــك بلغــت نســبتهم 9%، يف حــني 2% ال يعرفــون ذلــك.

عدم الثقة بالقضاء:. 6

70% مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات يعتقــدون أن أحــد إشــكاليات القضــاء تكمــن يف عــدم الثقــة بالقضــاء، يف حــني 20% ال يعتقــدون ذلــك، و%9 

فضلــوا أن يكونــو حياديــني يف إجابتهــم.

عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني/ات والقضاة:. 7

84% مــن املحامــني/ات  املزاولــني/ات يعتقــدون أن عــدم وجــود تدريــب وتأهيــل كافيــني للموظفــني/ات والقضــاة هــو مــن إشــكاليات القضــاء، يف 

حــني 13% ال يعتقــدون ذلــك و 3% محايــدون/ات  يف إجابتهــم . 

االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية: . 8

هــو مــن اإلشــكاليات التــي تواجــه القضــاء الفلســطيني حيــث  يضــع  االحتــالل العراقيــل ويحــول دون تنفيــذ العدالــة يف املناطــق الواقعــة تحــت 

ســيطرته، حيــث وافــق 60% مــن  املحامــني/ات املزاولــون عــى ذلــك، يف حــني 30% منهــم ال يــرون ذلــك، و 10% كانــوا  حياديــني/ات يف إجابتهــم .

عدم وجود قضاء موحد بني الضفة وغزة: . 9

عــدم وجــود قضــاء موحــد بــني الضفــة وغــزة مــن األمــور الهامــة يف إشــكاليات القضــاء فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 82%، ومــن ال 

يعتقــدون ذلــك بلغــت نســبتهم 16%، يف حــني 2% ال يعرفــون ذلــك.

عدم وجود مواءمة قانونية مع القانون الدويل: . 10

عــدم وجــود مواءمــة قانونيــة مــع القانــون الــدويل مــن األمــور الهامــة يف إشــكاليات القضــاء فمــن وافقــوا عــى ذلــك بلغــت نســبتهم 64%، ومــن ال 

يعتقــدون ذلــك بلغــت نســبتهم 28%، يف حــني 7% ال يعرفــون ذلــك.
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جدول 66 : أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر املحامني/ات املزاولني

محايدأوافقأعارض

19746تدخل السلطة التنفيذية

19747تدخل االجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(

25704عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح 

وجود تركة عند املواطنني من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل 
فلسطني

31627

13862نقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة

13843عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة

306010االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية

20709عدم الثقة بالقضاء

9892تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(

16822عدم وجود قضاء موحد بني الضفة وغزة 

15832عدم وجود موائمة قانونية بني الضفة وغزة

28647عدم وجود موائمة قانونية مع القانون الدويل

جدول 67 : أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر  املحامني/ات   املزاولني، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

64.4%70.6%69.8%77.7%69.4%23.8%76.2%17.2%تدخل السلطة التنفيذية

74.6%71.5%71.8%74.8%72.1%22.0%74.3%17.3%تدخل االجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(

74.8%76.3%52.1%69.9%76.0%20.1%66.6%26.8%عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح

وجود تركة عند املواطنني من عدم تقبل سيادة القانون 

نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني
%29.4%59.1%29.8%61.5%60.3%53.7%60.7%65.0

89.0%93.9%90.5%80.2%93.0%6.0%82.2%15.3%نقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة

94.5%91.2%81.5%79.9%91.8%5.1%80.2%15.9%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة

65.2%49.9%47.9%56.2%52.8%9.9%54.7%33.9%االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية

73.7%66.2%77.3%69.1%67.7%20.5%70.7%20.4%عدم الثقة بالقضاء

84.7%96.4%82.6%86.9%94.2%4.9%86.1%10.4%تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(

وبإجــراء مقارنــة بــني تلــك العوامــل ملعرفــة األهميــة النســبية بينهــا، تبــنّي أن أهــم إشــكاليات القضــاء مــن وجهــة نظــر   املحامــني/ات  املزاولــني/ات هــو 

تكــدس امللفــات غــي املــدورة، يليــه كل مــن النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة وعــدم وجــود تأهيــل وتدريــب كاٍف للموظفــني/ات، ومــن ثــم عــدم 

وجــود مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة وغــزة وعــدم وجــود قضــاء موحــد بــني شــطري الوطــن. ومــن املالحــظ حــني إجــراء املقارنــة يف تلــك املــؤرشات بــني 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــدم يوجــد فروقــات كبــية يف هــذه املــؤرشات بــني شــطرّي الوطــن.
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، ات/للموظفين وعدم وجود تأهيل وتدريب كاف  و والقضاة الموظفين/ات  الموظفين  كل من النقص في أعداد
مة قانونية بين الضفة وغزة وعدم وجود قضاء موحد بين شطري الوطن. ومن المالحظ ئءومن ثم عدم وجود موا

يوجد فروقات كبيرة في هذه  العدمالمقارنة في تلك المؤشرات بين الضفة الغربية وقطاع غزة  إجراءحين 
 الوطن. قيطري  المؤشرات بين ش

 
، مقارنة الضفة نليالمزاو  المحامين/ات  نيالمحام إشكاليات القضاء من وجهة نظرأهم  هم أ :20رسم توضيحي 

  غزة

 
 
 

 عشر: التعيين في القضاء والنيابة العامة الثاني

 

ــــاء والنيا حول آليات المزاولين/ات المحامين/ات المحامين المزاولين فيمــا يلي وجهات نظر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بة التعيين في القضـ
 العامة:

 
ن يلمحاما الغالبية الكبرى من إن  شاااافافية بالنساااابة للتعيين في القضاااااء:وجود محسااااوبية وضااااعف ال .1

ــــبتهم  المزاولين/ات المحامين/ات ن ليالمزاو  ــ ــــم أن  ان  يعتقدون  %61ونســـ ــ ــــاء ال يتســـ ــ التعيين في القضـــ
جراءبالشــفافية و  عكس ذلك و  منهم يعتقدون  %21المحســوبية، بينما إلى  إلى  وأقرب قل وضــوحا  اأاته ا 

 اليعرفون ذلك. %1 ، وإجابتهم اجابتهمفي  /اتنيمحايدي كانوا كانو  12%

ن يلمحاما الغالبية الكبيرة من ان  شاااافافية بالنساااابة للتعيين في النيابة العامة:وجود محسااااوبية وعدم  .2
ــــبتهم  المزاولين/ات المحامين/ات  ن ليالمزاو  ــ ــ ــ ــ ــ التعيين في النيابة العامة ال أن  ان  يعتقدون  %69ونســـ
جراءبالشــفافية و أبدا يتســم  يرون  %11المحســوبية، بينما إلى  إلى  وأقرب أقل وضــوحا   اقل وضــوحااته ا 

 اليعرفون ذلك. %2، و إجابتهم اجابتهمفي  /اتنيمحايدي كانوا كانو  %12عكس ذلك و 
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الثاني عشر: التعيين في القضاء والنيابة العامة

فيما يي وجهات نظر  املحامني/ات املزاولني/ات حول آليات التعيني يف القضاء والنيابة العامة:

وجود محسوبية وضعف الشفافية بالنسبة للتعيني يف القضاء: . 1

الغالبيــة الكــربى مــن املحامــني/ات  املزاولــني/ات ونســبتهم 64% يعتقــدون أن التعيــني يف القضــاء ال يتســم بالشــفافية وإجراءاتــه أقــل وضوحــاً 

وأقــرب إىل املحســوبية، بينمــا 20% منهــم يعتقــدون عكــس ذلــك و 12% كانــوا  محايديــن/ات يف إجابتهــم ، و3% اليعرفــون ذلــك.

وجود محسوبية وعدم شفافية بالنسبة للتعيني يف النيابة العامة:. 2

ــه  أقــل  ــة العامــة ال يتســم بالشــفافية وإجراءات ــة الكبــية مــن املحامــني/ات  املزاولــني/ات ونســبتهم 69% يعتقــدون أن التعيــني يف النياب الغالبي

ــك. ــوا  محايديــن/ات يف إجابتهــم ، و 2% اليعرفــون ذل ــك و 12% كان ــا 17% يــرون عكــس ذل وضوحــاً وأقــرب إىل املحســوبية، بينم

تعيني القضاة ال يتم عىل أساس العلم والخربة والنزاهة : . 3

تشــي النتائــج إىل أن  أكثــر مــن نصــف   املحامــني/ات  املزاولــني/ات ونســبتهم 53% يعتقــدون أن تعيــني القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة حاليــاً 

ال يتــم عــى أســاس علمهــم وخربتهــم ونزاهتهــم، بينمــا 33% منهــم يعتقــدون عكــس ذلــك،  و 12% كانــوا  محايديــن/ات يف إجابتهــم ، و 2% ال 

يعرفــون ذلــك.

الواسطة واملحسوبية أساس التعيني والرتقية يف الجهاز القضائي: . 4

الغالبيــة الكبــية مــن   املحامــني/ات  املزاولــني/ات ونســبتهم 62% يعتقــدون أن الواســطة واملحســوبية همــا أســاس التعيــني والرتقيــة يف القضــاء، 

بينمــا 19% يــرون عكــس ذلــك و 19% كانــوا  محايديــن/ات يف إجابتهــم ، و 1% اليعرفــون ذلــك.
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جدول 68 : التعيني يف القضاء والنيابة العامة

ال رأيمحايدأوافقأعارض

6420123يتسم التعيني يف القضاء بالشفافية

6917122يتسم التعيني يف النيابة العامة بالشفافية 

5333122يتم تعيني القضاة بناء عىل الشهادة والخربة

6025132يتم تعيني أعضاء النيابة بناء عىل الشهادة والخربة

1962191الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف القضاء

1366191الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف النيابة العامة

وبمقارنــة بــني العوامــل الســابقة للتعــرف عــى األهميــة النســبية، تبــنّي أن أكثــر عامــل أهميــة مــن وجهــة نظــر املحامــون/ات املزاولــون/ات هــو أن 

ــطة  ــي الواس ــي تف ــكل ج ــر بش ــذا يُظه ــة. وه ــة العام ــاء أو يف النياب ــك يف القض ــواء كان ذل ــة س ــني والرتقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــطة واملحس الواس

ــايل: ــكل الت ــر/ي الش ــات. أنظ ــذه املؤسس ــوبية يف ه واملحس

رسم توضيحي 56: التعيني يف القضاء والنيابة العامة
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ــــاء ــ ــ ــــوبية في هذه في النيابة العامة. وهذا يُ أو  أو  كان ذلك في القضــ ــ ــ ــــطة والمحســ ــ ــ ــــي الواســ ــ ــ ــــكل جلي تفشــ ــ ــ ظهر بشــ

 الشكل التالي: /يالمؤسسات. أنظر

 التعيين في القضاء والنيابة العامة: 20رسم توضيحي 

 

 

  والفقهيةالثالث عشر: قواعد البيانات القانونية 

 (: ت فيتفيقاعدة البيانات القانونية والفقهية ) المق .1

 /اتن و يمن المحام %51وفي قطاع غزة  %91الغالبية العظمى في الضفة الغربية أن  أن  تبين

 باستخدامها دائما   %51الغالبية ، حيث يقوم ت فيتفيعلى اطالع بقاعدة بيانات المق /ات ن و يالمزاول

 خر.امنهم يستخدمونها بين الحين واآل %11، في حين (51%)

 ت فيتفي: درجة استخدام قاعدة البيانات المق05جدول 

 ال أحياناا  دائماا   

ت تفيهل تستخدم قاعدة بيانات )المق
 (؟في

50 41 10 

 

 ت فيتفيدرجة االطالع على قاعدة البيانات المق: 01جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية
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الثالث عشر: قواعد البيانات القانونية والفقهية 

قاعدة البيانات القانونية والفقهية ) املقتفي(: . 1

تبــني أن الغالبيــة العظمــى يف الضفــة الغربيــة 90% ويف قطــاع غــزة 53% مــن املحامــني/ات املزاولــني/ات عــى اطــالع بقاعــدة بيانــات املقتفــي، 

حيــث يقــوم 50% باســتخدامها دائمــاً، يف حــني 41% منهــم يســتخدمونها بــني الحــني واآلخــر.

جدول 69 : درجة استخدام قاعدة البيانات املقتفي

ًدائماً  الأحيانا

504110هل تستخدم قاعدة بيانات )املقتفي(؟
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جدول 70 : درجة االطالع عىل قاعدة البيانات املقتفي

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

هل أنت عىل إطالع بوجود قاعدة البيانات القانونية/ الفقهية 

)املقتفي(؟
%90.1%9.9%52.7%47.3%88.4%97.2%58.5%27.5

أما عن تفاصيل تقييم املقتفي من وجهة نظر املحامني/ات املزاولني/ات فهي عى النحو التايل:

تــرى الغالبيــة العظمــى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي 

مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 94% مــن  املحامــني/ات املزاولــني/ات راضــني عنهــا. يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة 

والتعليــق عليهــا.

جدول 71 : تقييم قاعدة البيانات القانونية والفقهية ) املقتفي(

ال أعرفمحايدأوافقأعارض 

108820قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ األبحاث

118810قاعدة البيانات سهلة االستعمال

246763يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

197552تحتوي قاعدة البيانات عىل ما يكفي من الترشيعات

345592تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كاف

3353105التعليقات عىل املواد الفقهية ذات الصلة مصاغة عىل أكمل وجه

39421بشكل عام, هل أنت راٍض عن محتوى املقتفي

جدول 72 : تقييم قاعدة البيانات القانونية والفقهية ) املقتفي(، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

66.7%90.3%93.3%86.6%88.6%6.8%88.0%11.1%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ األبحاث

66.7%87.3%95.6%86.2%85.8%14.2%88.1%10.2%قاعدة البيانات سهلة االستعمال

66.7%64.4%78.7%64.9%64.6%16.3%67.8%25.2%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

66.7%84.7%83.6%70.0%83.4%9.4%72.8%20.5%تحتوي قاعدة البيانات عىل ما يكفي من الترشيعات

33.3%37.6%63.8%57.1%37.3%43.9%58.5%32.3%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كاف

33.3%29.7%68.7%54.7%30.0%34.6%57.6%32.4%التعليقات عىل املواد الفقهية ذات الصلة مصاغة عىل أكمل وجه

66.7%100.0%100.0%91.9%97.5%2.5%93.5%3.1%بشكل عام, هل أنت راٍض عن محتوى املقتفي
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 نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" .7

قد ف القضاء األعلى،دارة القضايا "" برنامج الميزان" لدى مجلس اإبوجود نظام  معرفةالاالطالع وحول 

ال  %11، و ايعرفون به المزاولين/ات المحامين/ات المحامين المزاولين من  %16أن  أن  تبي ن  تبين

. ومستوى المعرفة %11يعرفون بها. بل والغالبية العظمى تستخدمها في متابعة قضاياهم بشكل دائم 

 في قطاع غزة. ابها في الضفة الغربية أعلى في الضفة الغربية عنه

 : درجة االطالع على برنامج ميزان60جدول  

 ال نعم  

 14 86 هل أنت على إطالع بوجود نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس القضاء األعلى؟
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نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«. 2

ــني/ ــني/ات املزاول ــن  املحام ــنّي  أن 86% م ــى، تب ــاء األع ــس القض ــدى مجل ــزان« ل ــج املي ــا »« برنام ــام إدارة القضاي ــود نظ ــة بوج ــول املعرف وح

ات يعرفــون بــه، و 14% ال يعرفــون بهــا. بــل والغالبيــة العظمــى تســتخدمها يف متابعــة قضاياهــم بشــكل دائــم 78%. ومســتوى املعرفــة بهــا يف 

الضفــة الغربيــة أعــى يف الضفــة الغربيــة عنــه يف قطــاع غــزة.

جدول 73 : درجة االطالع عىل برنامج ميزان

النعم 

8614هل أنت عىل إطالع بوجود نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل؟

جدول 74 : درجة استخدام برنامج امليزان

ًدائماً  الأحيانا

78148هل تستخدم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” ملتابعة قضاياك؟

جدول 75: درجة االطالع عىل برنامج ميزان، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

هل أنت عىل إطالع بوجود نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” 

لدى مجلس القضاء األعىل؟
%96.3%3.7%62.3%37.7%96.8%94.1%65.7%47.9

وحــول تفاصيــل النظــام، تبــنّي  أن 80% منهــم يعتقــدون أن نظــام إدارة القضايــا »برنامــج ميــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى ســاهم يف زيــادة وتــية 

عمــل القضــاء، و 82% وافقــوا أنــه ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وأخــياً 71% وافقــوا أنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء. 

وحول سهولة استخدامه، تبنّي أن الغالبية الكربى )96%( ترى أنه سهل االستخدام.
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جدول 76 : تقييم  نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«

ال أعرفمحايدأوافقأعارض 

168031ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل يف زيادة وترية عمل القضاء

138251ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل يف زيادة فاعلية نظام القضاء

1971100ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء األعىل يف زيادة شفافية نظام القضاء

19630نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” سهل االستخدام 

 

جدول 77 : تقييم  نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

انثىذكرانثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة وترية عمل القضاء
%12.6%84.4%30.7%58.5%85.0%81.5%60.8%39.7

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة فاعلية نظام القضاء
%11.0%85.6%22.0%63.0%85.9%83.9%65.7%41.2

ساهم نظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” لدى مجلس القضاء 

األعىل يف زيادة شفافية نظام القضاء
%12.7%80.5%48.2%26.3%78.7%88.5%29.5%0.0

80.9%85.3%100.0%98.1%84.9%4.2%98.4%0.8%ظام إدارة القضايا “برنامج ميزان” سهل االستخدام

 

رسم توضيحي 58: تقييم  نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزة
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ظام إدارة 
القضايا 

"برنامج ميزان" 
سهل 

 االستخدام

.8% 98.4% 4.2% 84.9% 98.1% 100.0% 85.3% 80.9% 

  

 ، مقارنة الضفة الغربية وقطاع غزةنظام إدارة القضايا "برنامج ميزان": تقييم  51رسم توضيحي 
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نتائج استطالع 
»المحامون/ات
المتدربون/ات«
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استطالع رأي المحامين/ات المتدربين/ات في الضفة الغربية3

: أسباب اختيار المحامين/ات المتدربين/ات لدراسة القانون
ً
أوال

يعــد اختيــار التخصــص مــن األمــور الشــائكة لــدى كثــي مــن الطلبــة بعــد إنهــاء شــهادة الثانويــة العامــة، حيــث تتقاطــع فيهــا الرغبــة الشــخصية مــع 

رغبــة األهــل واحتياجــات ســوق العمــل ومعــدل الثانويــة العامــة. عنــد ســؤال  املحامــني/ات املتدربــني/ات عــن أســباب  التوجــه لدراســة القانــون، رتــب 

املحامــون/ات املتدربــون/ات هــذه األســباب  تنازليــاً كمــا يــي:

الرغبة الشخصية:. 1

تشــي النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات ونســبتهم 84% كانــت رغبتهــم الشــخصية هــي الدافــع األول لدراســة القانــون 

لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.

رغبة األهل:. 2

لألهــل دور مهــم يف إرشــاد وتوجيــه أوالدهــم نحــو دراســة تخصــص معــني وهــو مــا أشــار إليــه 8% فقــط مــن املســتطلعة اراؤهــم لــكل مــن 

الذكــور واإلنــاث.

معدل الثانوية العامة:. 3

مــن أكثــر األمــور التــي  تحكــم القبــول يف تخصــص معــني يف الجامعــات هــو معــدل الثانويــة العامــة، تظهــر النتائــج أن 2% مــن  املحامــني/ات  

املتدربــني/ات دفعهــم معدلهــم يف الثانويــة العامــة لدراســة القانــون، لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.

الوضع االجتماعي:. 4

تقــرتن مهنــة املحامــاة بالوضــع االجتماعــي املرمــوق، 2% يعتــربون مهنــة املحامــاة  أو القضــاء ترفعهــم لوضــع اجتماعــي مرمــوق ولهــذا الســبب 

التحقــوا بكليــة القانــون، لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.

الطموح يف تحسني الوضع املادي:. 5

ــا  ــة مم ــذه املهن ــب له ــايل مناس ــردود م ــود م ــون لوج ــة القان ــوا بدراس ــني/ات التحق ــني/ات املتدرب ــن  املحام ــط م ــاث فق ــور و 4% لإلن 2% للذك

يحســن مــن وضعهــم املــايل. 

جدول 78: أسباب  اختيار  املحامني/ات    املتدربني/ات يف الضفة الغربية لدراسة القانون
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ما هو السبب الرئييس الذي جعلك 

تقوم بدراسة القانون؟
%84.3%2.3%8.2%1.9%1.9%1.3%84.1%2.0%7.7%4.1%2.1%0.0

3   لم نتمكن من استطالع رأي املحامني/ات املتدربني/ات يف قطاع غزة ألسباب خارجة عن إرادتنا بالنظر لعدم تعاون نقابة املحامني يف غزة معنا يف ذلك ما حال دون الوقوف عى آرائهم.
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 من وجهة نظرهم المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات  المحامين : تشخيص واقعثانياا ثانيا
 

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تالمتــدربين/االمتــدربين   المحــامين/ات  المحــامين لغيره من زمالئــهأو  أو  ان نظرة المحــامي المتــدرب لنفســ

رة الدراسة، ثناء فتاأأو  او  الدائم بينهم في المحاكم حتكاكتواصالوالعامة الجمهور بسبب نظرة عن وجهة تختلف 

ــــوح،  أكثرآلية التقييم تكون أن  ان  كما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعية ووضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــخيص لواقعموضــ ــ ــ ــ ــ ــ  المحامين/ات  المحامين فيما يلي تشــ

 من وجهة نظرهم في مختلف الجوانب المتعلقة فيهم:  المتدربين/ات

ــــتطيع المحامي بشاااااكل عام: المتدربين/اتالمحامين/ات   المحامين مساااااتوى بوجد ضاااااعف في  .1 ــ  /ةيســ
ــــــعف عنــد زمالئهأو  أو  لمس القوةت /ةالمتــدرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتيجة  المتــدربين/ات المحــامين/ات  المحــامين مالضـ

ــــلالاالحتكاك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــير النتائج تواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من لالناث %11للذكور و  %11أن  ان إلى الى  الدائم معهم. تشـ
 ./اتينزمالئهم المتدربيشعرون بوجود الضعف في  المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات   المحامين

 
ــــير النتائج لتطوير أنفساااااااهم: المتدربين/ات المحامين/ات   المحامين يساااااااعىال  .2 ــ ــ ــ أن   انإلى الى  تشـ

ــامين/ات  المحـــــامين من اإلنـــــاثمن  %11من الـــــذكور و  111%  المتـــــدربين/ات المتـــــدربين  المحـــ
 .لتطوير أنفسهمون يسعال   المحامين/ات  المحامينأن ان  يعتقدون 

 
 ضاااااااااااعف التدريب المقدم من نقابةإلى  إلى  يعود  المتدربين/اتالمحامين/ات   المحامين ضااااااااااعف .1

 المتــدربين  المحــامين/ات المحــامين اإلنــاثمن  %51لــذكور و المن ا %12 :المحااامين  المحااامين
تدريب ضعف الإلى  إلى  يعود  المحامين/ات   المحامين ضعفأن  ان  يعتقدون  تقريبا   المتدربين/ات

 .المحامين  المحامين المقدم من نقابة
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الجنس

: تشخيص واقع  المحامين/ات المتدربين/ات من وجهة نظرهم
ً
ثانيا

ــه  املحامــني/ات املتدربــني/ات تختلــف عــن وجهــة نظــرة عامــة الجمهــور بســبب والتواصــل  ان نظــرة املحامــي املتــدرب لنفســه أو لغــيه مــن زمالئ

ــة التقييــم تكــون أكثــر موضوعيــة ووضــوح، فيمــا يــي تشــخيص لواقــع  املحامــني/ات  ــاء فــرتة الدراســة، كمــا أن آلي الدائــم بينهــم يف املحاكــم أو أثن

ــف الجوانــب املتعلقــة فيهــم: املتدربــني/ات مــن وجهــة نظرهــم يف مختل

يوجد ضعف يف مستوى  املحامني/ات املتدربني/ات بشكل عام:. 1

ــي  ــم. تش ــم معه ــل الدائ ــة التواص ــني/ات نتيج ــني/ات املتدرب ــم  املحام ــد زمالئه ــف عن ــوة أو الضع ــس الق ــدرب/ة تلم ــي/ة املت ــتطيع املحام  يس

ــني/ات. ــم املتدرب ــف يف زمالئه ــود الضع ــعرون بوج ــني/ات يش ــني/ات  املتدرب ــن  املحام ــاث م ــور و 31% لالن ــج إىل أن 70% للذك النتائ

ال يسعى  املحامني/ات  املتدربني/ات لتطوير أنفسهم: . 2

ــر  ــعون لتطوي ــني/ات ال يس ــدون أن  املحام ــني/ات يعتق ــني/ات املتدرب ــن  املحام ــاث م ــن اإلن ــور و 77% م ــن الذك ــج إىل أن 100% م ــي النتائ تش

أنفســهم.

ضعف  املحامني/ات املتدربني/ات  يعود إىل ضعف التدريب املقدم من نقابة  املحامني:. 3

82% مــن الذكــور و 58% مــن اإلنــاث املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن ضعــف  املحامــني/ات   يعــود إىل ضعــف التدريــب املقــدم 

مــن نقابــة  املحامــني.

ضعف  املحامني/ات بشكل عام يعود إىل ضعف القضاء:. 4

حــوايل 79% مــن الذكــور و 41% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن ضعــف  املحامــني/ات   بشــكل عــام يعــود إىل 

ضعــف القضــاء.

نقابة  املحامني/ات  املتدربني/ات ال تلعب الدور النقابي املطلوب منها لتطوير املهنة:. 5

حــوايل 52% مــن الذكــور و اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن نقابــة  املحامــني/ات   ال تلعــب الــدور النقابــي املطلــوب 

منهــا لتطويــر املهنــة.
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جدول 79 : تشخيص واقع  املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية من وجهة نظرهم

الجنس

أنثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

30.8%69.2%69.6%30.4%ضعف  املحامني/ات   يعود إىل ضعف كليات الحقوق

57.8%24.9%81.9%18.1%ضعف  املحامني/ات   يعود إىل ضعف التدريب املقدم من نقابة  املحامني/ات  

41.5%40.4%78.8%21.2%ضعف  املحامني/ات   بشكل عام يعود إىل ضعف القضاء

52.3%43.0%51.6%48.4%نقابة  املحامني/ات   ال تلعب الدور النقابي املطلوب منها لتطوير املهنة

76.6%10.8%100.0%0.0%ال يسعى  املحامني/ات   لتطوير أنفسهم

رسم توضيحي 60: تشخيص واقع  املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية من وجهة نظرهم، مقارنة ذكور واناث
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من الذكور  %19حوالي : ضعف القضاءإلى  إلى  بشكل عام يعود المحامين/ات   المحامين ضااعف .1
  لمحامينا ضــــعفأن  ان  يعتقدون  تقريبا   المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات  المحامين من اإلناث

 .ضعف القضاءإلى 
 

 :ال تلعب الدور النقابي المطلوب منها لتطوير المهنة المتدربين/ات المحامين/ات   المحامين نقااابااة .5

ــا   المتــــدربين/اتالمتــــدربين  المحــــامين/ات   المحــــامين من اإلنــــاثمن الــــذكور و  %52حوالي   تقريبــ
 .ال تلعب الدور النقابي المطلوب منها لتطوير المهنة  المحامين/ات   المحامين نقابةأن  ان  يعتقدون 

 
 هممن وجهة نظر  في الضفة الغربية المتدربين/ات المتدربين المحامين/ات   المحامين تشخيص واقع: 81جدول 

 

 الجنس

 أنثى ذكر

 أوافق أعارض أوافق أعارض

 %30.8 %69.2 %69.6 %30.4 ضعف كليات الحقوقإلى  إلى  يعود  المحامين/ات   المحامين ضعف

  المحامين ضعف التدريب المقدم من نقابةإلى  إلى  يعود  المحامين/ات   المحامين ضعف
  المحامين/ات 

18.1% 81.9% 24.9% 57.8% 

 %41.5 %40.4 %78.8 %21.2 ضعف القضاءإلى  إلى  بشكل عام يعود  المحامين/ات   المحامين ضعف

 %52.3 %43.0 %51.6 %48.4 ال تلعب الدور النقابي المطلوب منها لتطوير المهنة  المحامين/ات   المحامين نقابة

 %76.6 %10.8 %100.0 %0.0 لتطوير أنفسهم  المحامين/ات   المحامين ال يسعى

 

جهة من و  في الضفة الغربية المتدربين/ات  المتدربين المحامين/ات  المحامين تشخيص واقع: 61رسم توضيحي 
 ، مقارنة ذكور واناثنظرهم
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: اإلشكاليات التي تواجه المحامين/ات المتدربين/ات في فلسطين
ً
ثالثا

ال يوجــد مهنــة خاليــة مــن املشــاكل والصعوبــات خاصــة اننــا نعيــش يف ظــروف سياســية واجتماعيــة غــي عاديــة، وتختلــف طريقــة النظــر لإلشــكاليات 

التــي تواجــه مهنــة املحامــاة مــن محــاٍم إىل آخــر حســب الخــربة والتجربــة الشــخصية التــي مــّر بهــا،  بالنســبة لإلشــكاليات التــي عــرب عنهــا املحامــون/

ات املتدربــون/ات فهــي مرتبــة حســب األهميــة:

وجود عدد كبري من  املحامني/ات:. 1

حــوايل 78% مــن الذكــور و  83% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة 

هــو وجــود عــدد كبــي مــن  املحامــني/ات.

عدم ثقة الناس باملحامني/ات:. 2

حــوايل 66% مــن الذكــور و  75% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات    املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة 

عــدم ثقــة النــاس ب املحامــني/ات .
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إنعدام إستقاللية القضاء:. 3

65% مــن الذكــور و  51% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات    املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة هــو 

إنعــدام إســتقاللية القضــاء.

تدخل األجهزة األمنية يف الجهاز القضائي:. 4

61% مــن الذكــور و  50% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة هــو 

تدخــل األجهــزة األمنيــة يف الجهــاز القضائــي.

عدم اهتمام النقابة بتدريب  املحامني/ات:. 5

55% مــن الذكــور و 59% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن االشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة هــو عدم 

اهتمــام النقابــة بتدريــب  املحامــني/ات  .

الفساد يف القضاء:. 6

44% مــن الذكــور و 59% مــن اإلنــاث مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات تقريبــاً يعتقــدون أن مــن اإلشــكاليات التــي تواجــه مهنــة املحامــاة هــو 

الفســاد يف القضــاء.

جدول 80 : اإلشكاليات التي تواجه  املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية

الجنس

أنثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

82.7%16.1%78.2%20.4%وجود عدد كبري من  املحامني/ات  

39.1%48.8%51.5%37.9%ضعف مستوى القضاة للقيام مهامهم

51.2%38.1%65.1%27.3%إنعدام إستقاللية القضاء

59.5%23.2%44.5%34.9%الفساد يف القضاء

50.5%29.6%61.0%26.0%تدخل األجهزة األمنية يف الجهاز القضائي

75.5%18.3%65.7%27.4%عدم ثقة الناس ب املحامني/ات 

44.5%39.1%46.9%38.5%عدم كفاءة  املحامني/ات   املدربني

59.5%34.1%54.6%35.7%عدم اهتمام النقابة بتدريب  املحامني/ات  

43.5%49.9%46.8%47.8%عدم التعامل بجدية مع  املحامني/ات    املتدربني/اتمن قبل القضاة وأعضاء النيابة

2.8%0.0%5.0%0.0%أخرى
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رسم توضيحي 61: اإلشكاليات التي تواجه  املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية، مقارنة ذكور واناث
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 ةالغربيالضفة  ت فيفيالمتدربين/ا المتدربين  المحامين/ات  المحامين اإلشكاليات التي تواجه: 82جدول 

 

 الجنس

 أنثى ذكر

 أوافق أعارض أوافق أعارض

 %82.7 %16.1 %78.2 %20.4  المحامين/ات   المحامين وجود عدد كبير من

 %39.1 %48.8 %51.5 %37.9 ضعف مستوى القضاة للقيام مهامهم

 %51.2 %38.1 %65.1 %27.3 إنعدام إستقاللية القضاء

 %59.5 %23.2 %44.5 %34.9 الفساد في القضاء

 %50.5 %29.6 %61.0 %26.0 ية في الجهاز القضائياألمناألمنتدخل األجهزة 

 %75.5 %18.3 %65.7 %27.4 المحامين/ات  المحامينعدم ثقة الناس ب

 %44.5 %39.1 %46.9 %38.5 المدربين  المحامين/ات   المحامين عدم كفاءة

 %59.5 %34.1 %54.6 %35.7  المحامين/ات   المحامين عدم اهتمام النقابة بتدريب

من قبل القضاة المتدربين/ات المتدربين   المحامين/ات   المحامين عدم التعامل بجدية مع
 %43.5 %49.9 %46.8 %47.8 وأعضاء النيابة

 %2.8 %0.0 %5.0 %0.0 أخرى

 
الضفة  ت فيفيالمتدربين/ا المتدربين  المحامين/ات  المحامين اإلشكاليات التي تواجه: 61رسم توضيحي 

 ، مقارنة ذكور واناثالغربية

 
 

 الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة نظر المحامين  المحامين نقابة واقع دور : تشخيصسادساا 
 /اتالمتدربين المحامين/ات المحامين
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ذكور

اناث

: تشخيص واقع نقابة  المحامين الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة نظر المحامين/ات 
ً
رابعا

المتدربين/ات

 هنــاك واجبــات كثــية عــى النقابــة تجــاه تطويــر مهنــة املحامــاة  ويف صياغــة القوانــني والترشيعــات الخاصــة باملجتمــع، تختلــف وجهــات النظــر بــني  

املحامــني/ات حــول قيــام النقابــة بدورهــا وعملهــا بالشــكل الصحيــح، وكانــت أبــرز النتائــج إىل أن النقابــة تعمــل عــى إصــدار األنظمــة واللوائــح التــي 

تنظــم مهنــة املحامــاة، ومــن ثــم تعمــل النقابــة عــى تطويــر أخالقيــات وســلوكيات املهنــة، تليهــا أن عــى نقابــة  املحامــني تفعيــل املــواد املتعلقــة بســن 

التقاعــد للمحامــني/ات. أنظــر/ي الجــدول والشــكل التاليــني ملزيــد مــن التفاصيــل

جــدول 81 : تشــخيص دور نقابــة املحامــني/ات الفلســطينيني والــدور املطلــوب منهــا مــن وجهــة نظــر املحامــني/ات املتدربــني/ات 
يف الضفــة الغربيــة

الجنس

أنثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

51.6%31.2%62.8%19.4%يتم التشاور بشكل مستمر مع نقابة  املحامني/ات   عند اقرتاح وتعديل الترشيعات املتعلقة بقطاع العدالة.

68.9%19.1%69.5%22.0%تلعب نقابة  املحامني/ات   دورا مميزا يف الحياة السياسية الفلسطينية

75.6%17.5%89.0%7.9%تعمل النقابة عىل تطوير أخالقيات وسلوكيات املهنة

90.3%5.6%94.4%3.5%تعمل النقابة عىل إصدار األنظمة واللوائح التي تنظم مهنة املحاماة

31.4%36.9%28.5%50.5%منقابة  املحامني/ات   مسيسة

88.0%7.3%82.1%7.3%عىل نقابة  املحامني/ات   تفعيل املواد املتعلقة بسن التقاعد للمحامني

52.9%44.4%60.9%32.0%عىل نقابة  املحامني/ات   أن تحديد عدد الوكاالت العامة للرشكات واملؤسسات لكل محام

30.9%54.1%26.0%68.1%نقابة  املحامني/ات   محتكرة ملجموعة معينة من  املحامني/ات  

21.5%54.0%20.0%70.2%الهيئة العامة للنقابة ضعيفة

55.6%23.7%52.9%36.1%يجب أن تتم مراجعة هيكلية النقابة

67.7%17.4%80.0%5.0%تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد  املحامني/ات   بجدية
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30.8%45.5%20.2%60.6%تتعامل النقابة بالواسطة واملحسوبية

50.3%15.8%67.9%11.2%لجان األبحاث القانونية يف النقابة نزيهة

54.6%10.3%54.1%9.5%مكتبة النقابة مرتبة

ــني/ات  ــر املحام ــة نظ ــن وجه ــا م ــوب منه ــدور املطل ــطينيني وال ــني/ات الفلس ــة املحام ــخيص دور نقاب ــي 62: تش ــم توضيح رس
ــة ــة الغربي ــني/ات يف الضف املتدرب

239 
 

 

 بينالمتدر  المحامين الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة نظر المحامين : تشخيص دور نقابةسادسا
 ة نظرمن وجهوالدور المطلوب منها الفلسطينيين  المحامين  المحامين نقابةالمطلوب من دور التشخيص وحول 

نقابة الدفاع عن مصالح الاألدوار المطلوبة هي أهم  أهم أنأن  تبي ن  فقد تبين المتدربين المحامين/ات المحامين

وأركان العدالة )مجلس القضاء، النيابة  المحامين/ات المحامين تنظيم العالقة بين و المحامين/اتالمحامينو 

تقديم الخدمات االقتصادية  و ومهنة المحاماة المحامين/ات المحامين تدريب وتطويرومن ثم  العامة، وزارة العدل(

المساهمة في  خيرا  وأ ةنشر الثقافة القانوني و تنشيط البحث القانونيوكذلك  واالجتماعية والثقافية ألعضاء النقابة

كة في المشار هي  و خرها في الترتيب وأقلها أهميةا. وكامن لفئات المهمشة لخدمات المساعدة القانونيةوصول ا

 .الحياة السياسية

 

 الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة نظر  المحامين/ات   المحامين تشخيص دور نقابة: 84جدول 
 الضفة الغربية )تابع( ت فيفيالمتدربين/ا  المتدربين  المحامين/ات 

 

 الجنس

 أنثى ذكر

 أوافق أعارض أوافق أعارض

 %88.8 %11.2 %95.0 %4.0 ومهنة المحاماة  المحامين/ات   المحامين تدريب وتطوير

 %89.1 %6.9 %91.8 %6.2 المشاركة في مشاورات متعلقة بتطوير التشريعات لتيسير عمل قطاع العدالة

 %95.8 %4.2 %96.4 %0.6 المحامين/ات  المحامينالدفاع عن مصالح النقابة و

 %66.7 %18.7 %74.2 %14.2 المشاركة في الحياة السياسية
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اناث

وحــول تشــخيص الــدور املطلــوب مــن نقابــة  املحامــني الفلســطينيني مــن وجهــة نظــر املحامــني/ات املتدربــني تبــنّي أن أهــم األدوار املطلوبــة هــي الدفــاع 

ــم  ــن ث ــدل( وم ــة، وزارة الع ــة العام ــاء، النياب ــس القض ــة )مجل ــني/ات وأركان العدال ــني املحام ــة ب ــم العالق ــني/ات وتنظي ــة واملحام ــح النقاب ــن مصال ع

تدريــب وتطويــر املحامــني/ات ومهنــة املحامــاة وتقديــم الخدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ألعضــاء النقابــة وكذلــك تنشــيط البحــث القانونــي 

ونــرش الثقافــة القانونيــة وأخــياً املســاهمة يف وصــول الفئــات املهمشــة لخدمــات املســاعدة القانونيــة واملشــاركة يف الحيــاة السياســية.

جــدول 82 : تشــخيص دور نقابــة  املحامــني/ات   الفلســطينيني والــدور املطلــوب منهــا مــن وجهــة نظــر  املحامــني/ات    املتدربــني/
ــة )تابع( ــة الغربي ات يف الضف

الجنس

أنثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

88.8%11.2%95.0%4.0%تدريب وتطوير  املحامني/ات   ومهنة املحاماة

89.1%6.9%91.8%6.2%املشاركة يف مشاورات متعلقة بتطوير الترشيعات لتيسري عمل قطاع العدالة

95.8%4.2%96.4%0.6%الدفاع عن مصالح النقابة و املحامني/ات 

66.7%18.7%74.2%14.2%املشاركة يف الحياة السياسية

92.7%2.6%95.9%1.5%تنظيم العالقة بني  املحامني/ات   وأركان العدالة )مجلس القضاء، النيابة العامة، وزارة العدل(

87.3%7.0%88.0%7.6%تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألعضاء النقابة

93.6%5.1%88.1%7.4%تنشيط البحث القانوني

93.2%4.7%92.1%3.5%نرش الثقافة القانونية

89.4%6.7%83.6%10.7%املساهمة يف وصول الفئات املهمشة لخدمات املساعدة القانونية

3.6%0.0%3.5%0.0%أخرى
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وأركان العدالة )مجلس القضاء، النيابة العامة،   المحامين/ات   المحامين تنظيم العالقة بين
 %92.7 %2.6 %95.9 %1.5 وزارة العدل(

 %87.3 %7.0 %88.0 %7.6 تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألعضاء النقابة

 %93.6 %5.1 %88.1 %7.4 تنشيط البحث القانوني

 %93.2 %4.7 %92.1 %3.5 نشر الثقافة القانونية

 %89.4 %6.7 %83.6 %10.7 المساهمة في وصول الفئات المهمشة لخدمات المساعدة القانونية

 %3.6 %0.0 %3.5 %0.0 أخرى

 

الفلسطينيين والدور المطلوب منها من وجهة   المحامين/ات   المحامين تشخيص دور نقابة: 05رسم توضيحي 
 الضفة الغربية ، مقارنة ذكور واناث ت فيفيالمتدربين/ا  المتدربين  المحامين/ات   المحامين نظر

 

 

 
 

 
 ات/نحو البرامج التدريبية للمحامين المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات المحامين : توجهاتثامناسابعاا 

 لدى نقابتهم المتدربين/ات المتدربين 
 

ــــيتهم  أكثر المحامون/ات المتدربون/اتالمحامون المتدربونيعتبر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فئة تحتاج لتدريب وتطوير وصـ
حـــامين نحو البرامج التـــدريبيـــة للمالمتـــدربين/ات المتـــدربين  المحـــامين/ات  المحـــامين القـــانونيـــة، فيمـــا يلي توجهـــات

 التي تتبناها النقابة لتطوير أعضائها:المتدربين/ات المتدربين 
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ذكور 

اناث

: توجهات المحامين/ات المتدربين/ات نحو البرامج التدريبية للمحامين/ات المتدربين/ات لدى نقابتهم
ً
خامسا

يعتــرب املحامــون/ات املتدربــون/ات أكثــر فئــة تحتــاج لتدريــب وتطويــر وصقــل شــخصيتهم القانونيــة، فيمــا يــي توجهــات  املحامــني/ات املتدربــني/

اتنحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني  املتدربني/اتالتــي تتبناهــا النقابــة لتطويــر أعضائهــا:

ــة  ــي صعوب ــم ه ــدى نقابته ــني/ات ل ــني/ات املتدرب ــة للمحام ــج التدريبي ــني/ات يف الربام ــني/ات املتدرب ــا املحام ــي يجده ــكاليات الت ــر اإلش ــني أن أكث تب

العثــور عــى محــاٍم/ات مــزاول/ة للتــدرب عنده/هــا ثــم  تهيأتهــم للرتافــع أمــام املحاكــم بالنيابــة عــن أســاتذتهم، يليهــا  بوجهــة نظرهــم أن عــى النقابــة 

أن تلــزم كل محاٍم/يــة مــزاول/ة بتقديــم عــدد معــني مــن املحــارضات للمحامــني/ات املتدربــني/ات، وأن عــى املحامــي/ة املــدرب/ة يســمح للمتدربــني/

ات بحضــور النشــاطات التدريبيــة التــي تعقدهــا منظمــات املجتمــع املدنــي املختلفــة.

جدول 83 : توجهات املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية نحو الربامج التدريبية للمحامني/ات املتدربني/ات لدى نقابتهم

الجنس

أنثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

72.0%27.1%84.7%13.1%التدريب ملدة سنتني رضوري للتعرف عىل املهنة وأصول ممارستها

55.2%44.8%39.9%54.5%مدة التدريب طويلة

92.3%7.7%94.6%4.9%صعوبة العثور عىل محامي مزاول للتدرب عنده

35.9%40.2%36.9%46.3%املحامي املزاول ال يقوم بتدريب  املحامني/ات    املتدربني/ات بشكل جيد

41.1%49.5%38.6%54.9%من الواجب أن يكون التدريب لدى  املحامني/ات   أو جزء منه بالحصول عىل دبلوم جامعي

89.6%7.7%87.0%7.1%لقد هيأني التدريب للرتافع أمام املحاكم بالنيابة عن أستاذي

36.4%51.3%27.4%61.6%التدريب عىل أعمال املحاماة هو مثل العمل كمراسل لدى املحامي األستاذ

66.7%28.0%59.7%35.5%عىل النقابة أن تعمل عىل زيادة عدد  املحامني/ات    املتدربني/اتعند كل محامي مزاول

78.0%14.9%79.4%15.0%عىل النقابة أن تلزم كل محام مزاول بتقديم عدد معني من املحارضات للمحامني املتدربني
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15.4%76.8%22.6%68.9%املحامون الفلسطينيون ذوي كفاءة وليسوا بحاجة إىل تدريب

69.3%13.4%79.9%10.3%املحامي املدرب يسمح للمتدربني بحضور النشاطات التدريبية التي تعقدها منظمات املجتمع املدني املختلفة

54.2%40.1%59.1%36.2%منح املحامي املتدرب الحق يف الحصول عىل انابات من محامني اخرين باإلضافة إىل املحامي الذي يتدرب لديه

رســم توضيحــي 64: توجهــات املحامــني/ات املتدربــني/ات يف الضفــة الغربيــة نحــو الربامــج التدريبيــة للمحامــني/ات  املتدربــني/ات 
لــدى نقابتهــم، مقارنــة ذكــور وانــاث
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امج نحو البر  الضفة الغربية ت فيفيالمتدربين/ا  المتدربين المحامين/ات المحامين توجهات: 61رسم توضيحي 
 ، مقارنة ذكور واناث ملدى نقابتهالمتدربين/ات المتدربين  /اتة للمحامينالتدريبي

 

 

 نحو الوضع العام للعدالة في فلسطين المتدربين/ات ن يالمتدرب المحامين/ات نيالمحام : توجهاتثامناا عاشرا

ــــلف فــاحتكــاك /ةالعــادي /ةالمواطنللعــدالــة تختلف عن نظرة  /ةالمتــدرب /ةنظرة المحــامي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  /ةالمحــامي تواصــ

ــــاء وأجهزة  /ةالمتدرب ــ ــــاء بالقضــ ــ ــــورة هيعطيربما  لعدالةاالقضــ ــ ــــح من غيره،اأ صــ ــ هات فيما يلي نتائج توج وضــ

 الموضوع: اهذ ت فيفي/اتدربينالم المحامين/ات المحامين المزاولين

 %51نسبة أن  ان  لنتائجر اهظت: وضااع القضاء من ناحية إمكانية التحسن المستمر هناك تفاؤل من .1

ــــــنروا عن تفاؤلهم عب   المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات  المحامين من ــ ــــوع التحســـ ــ ــ ــــبة لموضـــ ــ ــ  بالنســـ

يعتبرون من الموافقين على التحســن المســتمر لوضــع القضــاء في  %11بينما ، المســتمر لوضــع القضــاء

 . محايدين/ات محايدين %9 و ،عارضوهم في ذلكفلسطين

 

ــ ان  لنتائجر اهظت: وط الخاااارجياااةلضغء للتاااأثيرات والقضان اعدرة لصام األحكاا تتعر  .2 ــامينأنــ  المحـــ

ــــبةجية رلخارات اتخضع للتأثيء لقضان أحكام ابأيعتقدون  المتدربين/ات  المتدربين  المحامين/ات   بنســ

 . محايدون/ات محايدونمنهم  %11ويعتقدون عكس ذلك فقط  %29بينما  ، 51%
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ذكور

اناث

: توجهات المحامين/ات المتدربين/ات نحو الوضع العام للعدالة في فلسطين
ً
سادسا

ــه  نظــرة املحامــي/ة املتــدرب/ة للعدالــة تختلــف عــن نظــرة املواطــن/ة العــادي/ة فتواصــل املحامــي/ة املتــدرب/ة بالقضــاء وأجهــزة العدالــة يعطي

صــورة أوضــح مــن غــيه، فيمــا يــي نتائــج توجهــات املحامــني/ات املتدربــني/ات يف هــذا املوضــوع:

هناك تفاؤل من وضع القضاء من ناحية إمكانية التحسن املستمر: . 1

تظهر النتائج أن نســبة 50% مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات عــرّبوا عــن تفاؤلهــم بالنســبة ملوضــوع التحســن املســتمر لوضــع القضــاء، بينمــا 

ــن/ات .  ــك، و9% محايدي ــم يف ذل 41% عارضوه

تتعرض األحكام الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية: . 2

تظهر النتائج أن املحامــني/ات    املتدربــني/ات يعتقــدون بأن أحــكام القضاء تخضع للتأثيرات الخارجية بنســبة 57%،  بينمــا 29% يعتقــدون عكــس 

ذلــك و10% منهــم محايــدون/ات . 

أقل من نصف املحامني/ات املتدربني يرون أن القضاء الفلسطيني ليس فاسداً :. 3

ــرشه. 48% ال يوافقون عى أن القضاء  ــدل ون ــق الع ــان تحقي ــك لضم ــر وذل ــاز آخ ــن أي جه ــر م ــة أكث ــاء بالنزاه ــع القض ــرتض أن يتمت ــن املف م

ــم .  ــدون/ات يف إجابته ــبتهم 22%، و28% محاي ــت نس ــد بلغ ــه فاس ــد أن ــن يعتق ــني م ــداً يف ح ــطيني فاس الفلس



المرصد القانوني الخامس

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"152

تقارب النسب بخصوص أن مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة:. 4

46% يوافقون أن مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة يف حني 41% يعارضون  ذلك و 13% محايدون/ات يف إجابتهم .

القضاة الفلسطينيون/ات مستقلون/ات:. 5

55%  يوافقون  أن القضاة الفلسطينيون/ات مستقلون/ات يف حني 29% يعارضون  ذلك، و 13% محايدون/ات .

أقل من نصف املحامني/ات املتدربني/ات يرون أن أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون:. 6

41%  يوافقون  أن أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون يف حني 36% يعارضون  ذلك، و 19% محايدون/ات .

النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد:. 7

45%  يوافقون  أن النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد يف حني 25% يعارضون  ذلك، و 23% محايدون/ات .

الرشطة املدنية الفلسطينية ليست فاسدة:. 8

30%  يوافقون  أن الرشطة املدنية الفلسطينية فاسدة يف حني 46% يعارضون  ذلك، و 22% محايدون/ات .

الرشطة املدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط السياسية:. 9

60%  يوافقون  أن الرشطة املدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط السياسية يف حني 19% يعارضون ذلك، و15% محايدون/ات .

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي:. 10

79%  يوافقون عى أن مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي يف حني 10% يعارضون  ذلك، و 7% محايدون/ات.

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا األطفال:. 11

84%  يوافقون عى أن مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا األطفال يف حني 8% يعارضون  ذلك، و 4% محايدون/ات.

تلعب جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً يف قطاع العدالة:. 12

65 %  يوافقون  أن جهات العدالة غي الرسمية الفاعلة تلعب دوراً رئيسياً يف قطاع العدالة يف حني 23% يعارضون  ذلك، و %8 محايدون/ات.

يلتزم موظفو/ات مؤسسات قطاع العدالة بساعات الدوام الرسمية:. 13

74%  يوافقون  عى أن موظفي/ات مؤسسات قطاع العدالة بساعات الدوام الرسمية يف حني 17% يعارضون  ذلك، و 6% محايدون/ات. 

عدد القضاة يف املحاكم الفلسطينية غري مالئم بشكل عام لحاجات املحاكم:. 14

ــك، و %2  ــون  ذل ــني 54% يعارض ــم يف ح ــات املحاك ــام لحاج ــكل ع ــاً بش ــطينية مالئم ــم الفلس ــاة يف املحاك ــدد القض ــى أن ع ــون ع 42%  يوافق

ــدون/ات.  محاي

عدد أعضاء النيابة يف املحاكم الفلسطينية مالئم بشكل عام لحاجات املحاكم:. 15

53%  يوافقــون عــى أن عــدد أعضــاء النيابــة يف املحاكــم الفلســطينية مالئــم بشــكل عــام لحاجــات املحاكــم يف حــني 39% يعارضــون  ذلــك، و %3 

محايــدون/ات. 

أقل من نصف املحامني/ات املتدربني/ات يرون أن مباني املحاكم الئقة ومناسبة:. 16

49%  يوافقون عى أن مباني املحاكم الئقة ومناسبة يف حني 47% يعارضون  ذلك، و 4% محايدون/ات. 
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جدول 84 : توجهات املحامني/ات املتدربني/ات نحو الوضع العام للعدالة يف الضفة الغربية

ال أعرفمحايدأعارضأوافق

4641130مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

5529151القضاة الفلسطينيون مستقلون

4136194أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

4525237النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد

504190وضع القضاء يف فلسطني يف تحسن مستمر

5729104تخضع األحكام  الصادرة عن القضاء للتأثريات والضغوط الخارجية

2248282القضاء الفلسطيني فاسد

3046222الرشطة املدنية الفلسطينية فاسدة

6019155الرشطة املدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط السياسية

791074مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة للنوع االجتماعي

84843مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا األطفال

652384تلعب جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً يف قطاع العدالة

741763يلتزم موظفوا مؤسسات قطاع العدالة بساعات الدوام الرسمية

425421عدد القضاة يف املحاكم الفلسطينية مالئم بشكل عام لحاجات املحاكم

533935عدد أعضاء النيابة يف املحاكم الفلسطينية مالئم بشكل عام لحاجات املحاكم

494740مباني املحاكم الئقة ومناسبة

851041تشكل التبليغات مشكلة أساسية يف التقايض

5034511تقوم مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بالقضاء بدور رقابي مميز عىل أداء  الجهاز القضائي

83961هناك بطء شديد يف البت يف القضايا يف املحاكم النظامية

60131017وضع القضاء الرشعي يف تحسن مستمر

6813812متميز املحاكم الرشعية برسعة البت يف القضايا

553366تكلفة املعامالت العالية تحول دون وصول املتحاكمني لحقوقهم

: توجهات المحامين/ات المتدربين/ات نحو دور مؤسسات العدالة في دعم وتعزيز سيادة القانون
ً
سابعا

بالرغــم مــن املالحظــات الســابقة بخصــوص مؤسســات العدالــة، إال أن املحامــني/ات املتدربــني/ات أظهــروا تمّســكاً بمؤسســات العدالــة ودورهــا يف دعــم 

وتعزيــز ســيادة القانــون. فظهــرت النتائــج عــى النحــو التــايل:

يثق املحامني/ات املتدربني/ات بدور مجلس القضاء األعىل:. 1

يثق 70% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور مجلس القضاء األعى ، بينما 16% منهم ال يثق به، و 11% محايدون/ات  يف إجابتهم.
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يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بالقضاء النظامي )املدني(:. 2

يثق 73% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بالقضاء النظامي )املدني(، بينما 17% منهم ال يثق به، و 10% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور القضاء العسكري:. 3

يثق 47% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور القضاء العسكري ، بينما 28% منهم ال يثق به، و 10% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور القضاء الرشعي:. 4

يثق 81% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور القضاء الرشعي ، بينما 5% منهم ال يثق به، و 6% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور النيابة العامة:. 5

يثق 51% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور النيابة العامة ، بينما 32% منهم ال يثق به، و 15% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور الرشطة املدنية الفلسطينية:. 6

يثق 56% من  املحامني/ات املتدربني/ات بدور الرشطة املدنية الفلسطينية ، بينما 27% منهم ال يثق به، و 16% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بموظفي/ات املحكمة:. 7

يثق 70% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور موظفي املحكمة ، بينما 20% منهم ال يثق به، و 9% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور املحامني/ات :. 8

يثق 67% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور املحامني/ات  ، بينما 16% منهم ال يثق به، و 18% محايدون/ات  يف إجابتهم.

يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان:. 9

يثق 58% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور مؤسسات املجتمع املدني، بينما 21% منهم ال يثق به، و 14% محايدون/ات يف إجابتهم.

يثق املحامني/ات املتدربني/ات بدور نقابة  املحامني:. 10

يثق 86% من  املحامني/ات    املتدربني/ات بدور نقابة  املحامني/ات   ، بينما 8% منهم ال يثق به، و 6% محايدون/ات  يف إجابتهم.

ال يثق  املحامني/ات املتدربني/ات بدور جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة:. 11

يثــق 30% مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات بدورجهــات العدالــة الغــي رســمية الفاعلــة ، بينمــا 52% منهــم ال يثــق بــه، و 12% محايــدون/ات  يف 

 . بتهم جا إ
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جدول 85 : توجهات املحامني/ات املتدربني/ات نحو مؤسسات العدالة 

ال أعرفمحايدأثقال أثق

1670112مجلس القضاء األعىل

1773100 القضاء النظامي )املدني(

28471015 القضاء العسكري

58168القضاء الرشعي

3251152النيابة العامة

2756161الرشطة املدنية الفلسطينية

207090موظفي املحكمة

1667180 املحامني/ات 

2158146مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

88660نقابة  املحامني/ات  

5230126جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة 

وبمقارنــة النســبة بمعــدالت الثقــة نجــد أن أكثــر مؤسســات العدالــة ثقــة بدورهــا لــدى املحامــني/ات املتدربــني/ات هــي نقابــة  املحامــني/ات ومــن ثــم 

القضــاء الرشعــي، يليهمــا كل مــن القضــاء النظامــي فمجلــس القضــاء األعــى. باملقابــل أقلهــا ثقــة بدورهــا هــي جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة 

والقضــاء العســكري. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

رسم توضيحي 65: توجهات املحامني/ات املتدربني/ات نحو مؤسسات العدالة ونزاهتها، األهمية النسبية

238 
 

 1 16 56 27 الشرطة المدنية الفلسطينية

 0 9 70 20 موظفي المحكمة

 0 18 67 16 المحامين/ات  المحامين
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 

 القانون وحقوق اإلنسان
21 58 14 6 

 0 6 86 8  المحامين/ات   المحامين نقابة
 6 12 30 52 رسمية الفاعلة الغير الجهات العدالة 

 
 مينالمحا لدىبدورها مؤسسات العدالة ثقة  أكثرأن  أن  ة بمعدالت الثقة نجديالنسب وبمقارنةوحول المقارنة
يليهما ا تليهومن ثم القضاء الشرعي،  المحامين/ات  المحامين هي نقابة المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات

رسمية الغير الهي جهات العدالة بدورها كل من القضاء النظامي فمجلس القضاء األعلى. بالمقابل أقلها ثقة 
 الشكل التالي لمزيد من التفاصيل:إلى  الى  /يأنظر ،.ضاء العسكري قالفاعلة وال

 ،مؤسسات العدالة ونزاهتهانحو  المتدربين/ات ن يالمتدرب المحامين/ات نيالمحام توجهات: 61رسم توضيحي 
 األهمية النسبية

 
 
 

 العدلالكاتب  كاتب  : مشكلة االكتظاظ عندعاشراا الثاني عشر 
 
ــــار اأ ــ ــــفة الغربيةالمتدربين المحامين/ات  المحامين من %51شـــ ــ   كاتب لدى ا  اكتظاظ  هناكأن   ان /ات في الضـــ

 على ذلك.  /اتغير موافقين %19 مقابلالعدل، الكاتب 
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: مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل
ً
ثامنا

أشار 51% من  املحامني/ات املتدربني/ات يف الضفة الغربية أن هناك اكتظاظاً لدى الكاتب العدل، مقابل 49% غي موافقني/ات عى ذلك. 

جدول 86 : مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل يف الضفة الغربية

ال%نعم%

5149من وجهة نظرك، هل يوجد اكتظاظ لدى الكاتب العدل؟

تم سؤال املحامني/ات  املتدربني/اتعن رأيهم يف األسباب  التي تؤدي لهذا االكتظاظ فكان ترتيبهم لها كاالتي: 

نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل: . 1

وقد احتل  املرتبة األوىل من وجهة نظر  املحامني/ات املتدربني/ات بنسبة %93.

 تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل: . 2

وقد احتل املرتبة الثانية من وجهة نظر املحامني/ات املتدربني/ات بنسبة %50.

عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل: . 3

وقد احتل املرتبة الثالثة من وجهة نظر املحامني/ات املتدربني/ات بنسبة %23.

جدول 87 : أسباب  مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل يف الضفة الغربية

ال أعرفالنعم

9352 نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

23752 عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل

50482 تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل

رسم توضيحي 66: أسباب  مشكلة االكتظاظ عند الكاتب العدل يف الضفة الغربية، األهمية النسبية

241 
 

 في الضفة الغربية، األهمية النسبية العدلالكاتب  كاتب  مشكلة االكتظاظ عند أسباب أسباب: 02رسم توضيحي 

 
 
 
 
 

 بطء السير في الدعاوى إلى  إلى  عشر: العوامل التي تؤديالحادي  الثالث
 

ــــؤال ــــير الدعاوى في المحاكم  المتدربين/ات المتدربين  المحامين/ات  المحامين عند ســ ــــرعة والبطء في ســ عن الســ
هم خر مناعلى وجود بطء في ســـــير الدعاوى في المحاكم الفلســـــطينية، والجزء اآلهم من %15أكد فقد الفلســـــطينية، 

  ال يعتقد ذلك.  %15ونسبته 
 

 في الضفة الغربية الدعاوى بطء السير في : 90جدول 

 %ال %نعم 
 من وجهة نظرك، هل يوجد بطء في

 سير الدعاوى؟
85 15 

 
 
 طلب منرئيسية و  عواملبنود  1ما عن العوامل التي تؤدي لبطء السير في الدعاوى فقد تم حصرها في اأ

 : الي:إجاباتهم على النحو الت، فجاءت هميةا ترتيبها حسب األ المتدربين/اتالمتدربين  المحامين/ات   المحامين
دم عأن  ان  ترى يرون المتدربين/ات  المتدربين المحامين/ات  المحامين من %92: التأخير في التبليغات .1

 . يىبطء سير الدعاو إلى  الى  يؤدي التأخير في التبليغات
عدم أن  ان  جمهورمحامين/ات المتدربين/اتمن ال %66 افاد :المحامين/ات  المحامين عدم حضور .2

  البطء في سير الدعوى. أسباب أسبابسبب من   المحامين/ات   المحامين حضور
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: العوامل التي تؤدي إلى بطء السير في الدعاوى
ً
تاسعا

ــد ســؤال  املحامــني/ات املتدربــني/ات عــن الرسعــة والبــطء يف ســي الدعــاوى يف املحاكــم الفلســطينية، أكــد 85% منهــم عــى وجــود بــطء يف ســي  عن

ــك.   الدعــاوى يف املحاكــم الفلســطينية، والجــزء اآلخــر منهــم ونســبته 15% ال يعتقــد ذل

جدول 88 : بطء السري يف الدعاوى يف الضفة الغربية

ال%نعم%

8515من وجهة نظرك، هل يوجد بطء يف سري الدعاوى؟

أمــا عــن العوامــل التــي تــؤدي لبــطء الســي يف الدعــاوى فقــد تــم حرصهــا يف 4 عوامــل رئيســية وطلــب مــن  املحامــني/ات املتدربــني/ات ترتيبهــا حســب 

األهميــة، فجــاءت إجاباتهــم عــى النحــو التــايل:

 التأخري يف التبليغات:. 1

%92 من  املحامني/ات املتدربني/ات يرون أن التأخي يف التبليغات يؤدي إىل بطء سي الدعاوى. 

عدم حضور  املحامني/ات:. 2

افاد 66% من املحامني/ات املتدربني/ات أن عدم حضور  املحامني/ات   سبب من أسباب  البطء يف سي الدعوى. 

ضعف القضاة يف إدارة الدعوى:. 3

41% من  املحامني/ات املتدربني/ات يرون أن ضعف القضاة يف إدارة الدعوى يُعد  سبباً  من أسباب  التأخي يف سي الدعاوى.

تغيب القضاة:. 4

يُعد تغيب القضاة عن الجلسات من أسباب  التأخي يف سي الدعوى وهو ما أشار اليه 30% من  املحامني/ات   املتدربني.

تعقيد اإلجراءات املدنية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح:. 5

74% مــن املحامــني/ات املتدربــني/ات يــرون أن تعقيــد اإلجــراءات املدنيــة وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح تعــد  ســبباً  مــن أســباب  التأخــي 

يف ســي الدعــاوى.

تعقيد اإلجراءات الجزائية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح:. 6

ــباب   ــن أس ــبباً  م ــد  س ــالح يُع ــيط واإلص ــك رضورة للتبس ــة وهنال ــراءات الجزائي ــد اإلج ــرون أن تعقي ــني/ات ي ــني/ات    املتدرب ــن  املحام 74% م

ــاوى. ــي الدع ــي يف س التأخ

جدول 89 : العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى يف الضفة الغربية

ال أعرفالنعم

9280 التأخري يف التبليغات

66341عدم حضور  املحامني/ات  

30691تغيب القضاة

41554ضعف القضاة يف إدارة الدعوى

74242تعقيد اإلجراءات املدنية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح 

74232 تعقيد اإلجراءات الجنائية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح
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وكانــت أبــرز العوامــل التــي تــؤدي إىل بــطء الســي يف الدعــاوى يف الضفــة الغربيــة هــو التأخــي يف التبليغــات يليــه كل مــن تعقيــد اإلجــراءات الجزائيــة 

وتعقيــد اإلجــراءات املدنيــة. أنظــر/ي الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 67: العوامل التي تؤدي إىل بطء السري يف الدعاوى يف الضفة الغربية، األهمية النسبية
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 المتدربين المحامين/ات المحامين العقبات التي تواجه القضاء من وجهة نظرعشر:  ثانيال الرابع
 

 لمتدربين ا المحامين/ات المحامين العقبات التي تواجه القضاء من وجهة نظرأهم  أظهرت النتائج أنأهم  وقد تبين
ة مدورة، ومن ثم عدم وجود مواءمة قانونية بين الضـــــفالغير الهو تكدس الملفات في الضـــــفة الغربية  المتدربين/ات

الغربية وقطاع غزة، تليها عدم وجود قضـــاء موحد بين الضـــفة والقطاع، وعدم المواءمة مع القانون الدولي، وكذلك 
ــــاة الموظفين/ات  الموظفين  نقص أعداد ــ ــ ــــرائيلي، وتدخل األجهزة واالحتالل اإلو والقضــ ــ ــ  األمنناألمية ) األمناألمنســ

 الجدول والشكل التاليين:  /يلمزيد من التفاصيل أنظر ،.الوقائي ، المخابرات ...الخ(
. 

 
 المتدربين المحامين/ات المحامين العقبات التي تواجه القضاء من وجهة نظر: 92جدول 

 ال أعرف محايد أوافق أعار  

 3 8 65 24 تدخل السلطة التنفيذية 

الوقائي، المخابرات،  األمناالمنية )األمناالمنتدخل االجهزة  
)... 
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: العقبات التي تواجه القضاء من وجهة نظر المحامين/ات المتدربين
ً
عاشرا

ــات غــي  ــة هــو تكــدس امللف ــة الغربي ــي تواجــه القضــاء مــن وجهــة نظــر املحامــني/ات املتدربــني/ات يف الضف ــات الت ــج أن أهــم العقب أظهــرت النتائ

املــدورة، ومــن ثــم عــدم وجــود مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تليهــا عــدم وجــود قضــاء موحــد بــني الضفــة والقطــاع، وعــدم 

املواءمــة مــع القانــون الــدويل، وكذلــك نقــص أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة واالحتــالل اإلرسائيــي، وتدخــل األجهــزة األمنيــة ) األمــن الوقائــي ، املخابــرات 

...الــخ(. ملزيــد مــن التفاصيــل أنظــر/ي الجــدول والشــكل التاليــني: 

جدول 90 : العقبات التي تواجه القضاء من وجهة نظر املحامني/ات املتدربني

ال أعرفمحايدأوافقأعارض

246583 تدخل السلطة التنفيذية

206993 تدخل االجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(

226395عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح 

286462وجود تركة عند املواطنني من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني

207531 نقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة

256761 عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة

276931 االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية

2661103عدم الثقة بالقضاء

108433تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(

157664 عدم وجود قضاء موحد بني الضفة وغزة 

127774 عدم وجود موائمة قانونية بني الضفة وغزة

167366عدم وجود موائمة قانونية مع القانون الدويل
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 عشر: التعيين في القضاء والنيابة العامة ثالثال السابع
 

إلى  لى ا دىاأالقضاء والنيابة العامة  مع المتدربين/اتن يالمتدرب المحامين/ات  نيالمحام تواصلاحتكاكن اإ
ــــورة  نيتكو  ــــاء والنيابة العامةلديهم صـــ  محامين/اتال المحامين فيما يلي وجهات نظر  .عن التعيين في القضـــ

 التعيين في القضاء والنيابة العامة: آليات فيفي الضفة الغربية ت فيالمتدربين/ا  المتدربين
ن يمتدربال المحامين/ات   نيالمحام نصــف :ة وعدم الشاافافيةالمحسااوبيالتعيين في القضاااء يقوم على  .1

ــــبتهم المتدربين/ات ــــم أن  ان  يعتقدون  %51ونســـ ــــاء ال يتســـ ــــفافية و أبدا التعيين في القضـــ جراءبالشـــ اقل ته اا 
  .يعتقدون عكس ذلكمنهم  %11المحسوبية، بينما إلى  إلى  قرباأو  أقل وضوحا  وضوحا

ــــــف أكثر ة وعاادم الشااااااااااافافية:المحساااااااااااوبيااالتعيين في النيااابااة العااامااة يقوم على  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ   المحــامين من نصـ
اته جراءا  بالشفافية و أبدا التعيين في النيابة العامة ال يتسم أن  ان  يعتقدون  %51ونســبتهم  المتدربين/ات

 عكس ذلك. منهم يعتقدون  %26المحسوبية، بينما إلى  إلى  قرباأو  وضوحا  
العلم والخبرة  سااااااااساأيتم على  تعيين القضااااااااةيرون أن المتدربين/ات  /اتأقل من نصاااااااف المحامين .1

ــــــف تقريبا والنزاهة: ــــبتهم المتدربين  المحامين نصـــ ــ ــــاة أن  ان  يعتقدون  %19ونســـ ــ ــــاء تعيين القضـــ ــ وأعضـــ
 عكس ذلك.منهم يعتقدون  %15يتم على أساس علمهم وخبرتهم ، بينما  حاليا  النيابة العامة 

  المحامين نصــف أكثرمن تقريبا العلم والخبرة والنزاهة: ساااساأأعضاااء النيابة العامة ال يتم على تعيين  .1
ــــبتهم المتدربين/ات المتدربين   المحامين/ات  ــــاة و تعيين أن  ان  يعتقدون  %51ونســ ــــاء النيابة القضــ أعضـــ

 عكس ذلك.منهم يعتقدون  %11يتم على أساس علمهم وخبرتهم ، بينما  ال العامة حاليا  
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الحادي عشر: التعيين في القضاء والنيابة العامة

إن تواصــل املحامــني/ات املتدربــني/ات مــع القضــاء والنيابــة العامــة أدى إىل تكويــن صــورة لديهــم عــن التعيــني يف القضــاء والنيابــة العامــة. فيمــا يــي 

وجهــات نظــر املحامــني/ات املتدربــني/ات يف الضفــة الغربيــة يف آليــات التعيــني يف القضــاء والنيابــة العامــة:

التعيني يف القضاء يقوم عىل املحسوبية وعدم الشفافية:. 1

نصــف  املحامــني/ات املتدربــني/ات يعتقــدون أن التعيــني يف القضــاء ال يتســم بالشــفافية وإجراءاتــه أقــل وضوحــاً  وأقــرب إىل املحســوبية، بينمــا 

31% منهــم يعتقــدون عكــس ذلــك. 

التعيني يف النيابة العامة يقوم عىل املحسوبية وعدم الشفافية:. 2

ــل  ــه  أق ــفافية وإجراءات ــم بالش ــة ال يتس ــة العام ــني يف النياب ــدون أن التعي ــبتهم 58% يعتق ــني/ات ونس ــني/ات    املتدرب ــف  املحام ــن نص ــر م أكث

ــك.  ــس ذل ــدون عك ــم يعتق ــا 26% منه ــوبية، بينم ــرب إىل املحس ــاً  وأق وضوح

أقل من نصف املحامني/ات املتدربني/ات يرون أن تعيني القضاة يتم عىل أساس العلم والخربة والنزاهة:. 3

49% يعتقدون أن تعيني القضاة حالياً يتم عى أساس علمهم وخربتهم ، بينما 35% منهم يعتقدون عكس ذلك.

تعيني أعضاء النيابة العامة ال يتم عىل أساس العلم والخربة والنزاهة:. 4

أكثرمــن نصــف  املحامــني/ات    املتدربني/اتونســبتهم 51% يعتقــدون أن تعيــني أعضــاء النيابــة العامــة حاليــاً ال يتــم عــى أســاس علمهــم وخربتهــم، 

بينمــا 34% منهــم يعتقــدون عكــس ذلك.
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الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف الجهاز القضائي والنيابة العامة: . 5

ــاز  ــة يف الجه ــني والرتقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــطة واملحس ــدون أن الواس ــبتهم 56% يعتق ــني/ات ونس ــني/ات املتدرب ــف  املحام ــن نص ــر م أكث

ــاء و18% ال  ــات القض ــبة لتعيين ــدون بالنس ــا 23% ال يعتق ــة، بينم ــة العام ــة يف النياب ــني والرتقي ــاس التعي ــا أس ــرون بأنهم ــي و 63% ي القضائ

ــة. ــات النياب ــبة لتعيين ــك بالنس ــدون ذل يعتق

جدول 91: التعيني يف القضاء والنيابة العامة يف الضفة الغربية

ال أعرفمحايدأوافقأعارض

5031144 يتسم التعيني يف القضاء بالشفافية

5826106 يتسم التعيني يف النيابة العامة بالشفافية 

3549115 يتم تعيني القضاة بناء عىل الشهادة والخربة

5134105 يتم تعيني أعضاء النيابة بناء عىل الشهادة والخربة

2356165 الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف القضاء

1863154 الواسطة واملحسوبية هما أساس التعيني والرتقية يف النيابة العامة

رسم توضيحي 69: التعيني يف القضاء والنيابة العامة يف الضفة الغربية، األهمية النسبية
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نتائج استطالع 
»أعضاء النيابة العامة«
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استطالع رأي أعضاء النيابة العامة في فلسطين

يلعــب أعضــاء النيابــة العامــة دوراً رئيســياً يف منظومــة العدالــة. إن وجــود ثقــة متبادلــة بــني أعضــاء النيابــة العامــة وباقــي أركان منظومــة العدالــة مــن 

شــأنه أن يســاعد يف تســهيل اإلجــراءات أمــام القضــاء ويســاهم يف تحقيــق العدالــة واألمــن املجتمعــي.

: المستوى المهني لدى أعضاء النيابة العامة
ً
أوال

تظهــر النتائــج يف الضفــة الغربيــة أن 60% مــن أعضــاء النيابــة العامــة يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه بأنــه ممتــازاً، و 40% منهــم يرونــه مقبــوالً، 

يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 49% مــن أعضــاء النيابــة العامــة املزاولــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه 

باملمتــاز، و 49% منهــم يــرون أنــه مقبــوالً، يف حــني مــن يرونــه ضعيفــاً بلغــت نســبتهم 2% فقــط.

رسم توضيحي 70: مستوى أعضاء النيابة يف فلسطني
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 فلسطينفي  أعضاء النيابة العامةاستطالع رأي 

 

مة وجود ثقة متبادلة بين أعضاء النيابة العان إ ان  ،.منظومة العدالة في رئيسيا   ا  دور  العامةأعضاء النيابة  يلعب

القضاء ويساهم في  أمامامامات جراءيساعد في تسهيل اإلأن  ان  نهاأمنظومة العدالة من ش أركاناركانوباقي 

 .المجتمعي األمناالمنانتشار تحقيق العدالة و 

 

 المهني لدى أعضاء النيابة العامة المستوى : أوالا 
ــــفة الغربية ــ ــ ــــتوى زمالئهم ويقيمونه  %61أن  ان  تظهر النتائج في الضــ ــ ــ ــــاء النيابة العامة يرون مســ ــ ــ أنه بمن أعضــ

ــــعيفــمقبوال  أنــه منهم يرونــه  %11، و ا  ممتــاز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن  ن ا . أمــا في قطــاع غزة تظهر النتــائجا  ، في حين ال أحــد يراه ضـ
 همنهم يرون %19ممتاز، و بالأنه يرون مســـتوى زمالئهم ويقيمونه  /اتالعامة المزاولينمن أعضـــاء النيابة  19%

 .فقط %2فقط بلغت نسبتهم  ا  ، في حين من يرونه ضعيفأنه مقبوال  
 

 مستوى أعضاء النيابة في فلسطين: 07رسم توضيحي 

 

 
 
 

 
 فلسطينفي  أعضاء النيابة العامةمهنة اإلشكاليات التي تواجه  :ثانياا ثانيا

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ضعيف مقبول ممتاز ضعيف مقبول ممتاز

الضفة الغربية قطاع غزة

ن؟ما رأيك بمستوى أعضاء النيابة في فلسطي

: اإلشكاليات التي تواجه أعضاء النيابة العامة في فلسطين
ً
ثانيا

يتبــني مــن الجــدول والشــكل التــايل أن اإلشــكاليات التــي تواجــه أعضــاء النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة أكثــر منهــا يف الضفــة الغربيــة. ويختلــف ترتيــب 

تلــك اإلشــكاليات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فقــد كانــت أبــرز هــذه اإلشــكاليات يف الضفــة الغربيــة هــي عــدم كفايــة أعضــاء النيابــة العامــة، 

يليهــا تدخــل األجهــزة األمنيــة يف عمــل النيابــة العامــة.

أمــا يف قطــاع غــزة فــكان الفتــاً أن أبــرز اإلشــكاليات وأهمهــا التــي تواجــه أعضــاء النيابــة العامــة هــو تدخــل األجهــزة األمنيــة يف عملهــم، يليهــا انعــدام 

اســتقاللية النيابــة العامــة وعــدم كفــاءة أعضــاء النيابــة العامــة.
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التي تواجه أعضاء النيابة العامة في قطاع غزة  اإلشكالياتاالشكالياتأن  أن  يتبين من الجدول والشكل التالي
برز هذه بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد كانت أ اإلشكالياتاالشكالياتختلف ترتيب تلك تيالضفة الغربية. و 

 ة العامة.ية في عمل النياباألمناألمنفي الضفة الغربية هي عدم كفاية أعضاء النيابة العامة، يليها تدخل األجهزة 
وأهمها التي تواجه أعضاء النيابة العامة هو  اإلشكالياتاالشكالياتأبرز أن  أن  أما في قطاع غزة فكان الفتا  

 مة.عدم كفاءة أعضاء النيابة العا في عملهم، يليها انعدام استقاللية النيابة العامة و يةاألمناألمنتدخل األجهزة 
 

 فلسطينفي  أعضاء النيابة العامةالتي تواجه مهنة  اإلشكالياتاإلشكاليات: 11رسم توضيحي 

 
 

 
 العدالة المختلفةوضع مؤسسات : توجهات أعضاء النيابة العامة نحو ثالثاا 

 
مؤسسات  دور في ثقتهمعن في الضفة الغربية أعضاء النيابة العامة  آراءاراء نعرضسنستطلع هذا الجزء  في

 :في دعم وتعزيز سيادة القانون  فلسطينفي  العدالة
 %61 أن  ان الغربية الضــــفة في  النتائج تظهر :األعلى القضااااء مجلس دور في ثقة هناك .12.0

ــــاء ــــاء مجلس دور في يثقون  العامة النيابة أعضـــ  به، يثقون  ال منهم %11 بينما األعلى، القضـــ

ــــاء  من %16 أن  ان النتائج تظهر غزة قطاع وفي  مجلس دور في يثقون  العامة النيابة أعضــ

 .به يثقون  ال منهم %1 بينما األعلى، القضاء

ــــفة في  النتائج تظهر: (المدني) النظامي القضاااااااء دور في ثقة هناك .13.2 ــ ــ  نأ  ان الغربية الضــ

 يثقون  ال منهم %11 بينما ،: (المدني) النظامي القضـــــاء دور في يثقون  العامة النيابة أعضـــــاء

 القضــــاء دور في يثقون  العامة النيابة أعضــــاء  من %16 أن  ان النتائج تظهر غزة قطاع وفي

 .به يثقون  ال منهم %6 بينما ،: (المدني) النظامي
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: توجهات أعضاء النيابة العامة نحو وضع مؤسسات العدالة المختلفة
ً
ثالثا

يف هذا الجزء نعرض آراء أعضاء النيابة العامة عن ثقتهم يف دور مؤسسات العدالة يف فلسطني يف دعم وتعزيز سيادة القانون:

هناك ثقة يف دور مجلس القضاء األعىل:. 1

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 67% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور مجلــس القضــاء األعــى، بينمــا 17% منهــم ال يثقــون بــه، 

ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 76% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور مجلــس القضــاء األعــى، بينمــا 4% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور القضاء النظامي )املدني(:. 2

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 73% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء النظامــي )املدنــي(، بينمــا 11% منهــم ال يثقــون به، 

ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 86% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء النظامــي )املدنــي(، بينمــا 6% منهــم ال يثقــون بــه.

تباين يف الرأي بشأن ثقة أعضاء النيابة يف دور القضاء العسكري:. 3

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 39% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء العســكري ، بينمــا 24% منهــم ال يثقــون بــه، ويف 

قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 27% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء العســكري ، بينمــا 31% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور القضاء الرشعي:. 4

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 51% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء الرشعــي ، بينمــا 11% منهــم ال يثقــون بــه، ويف 

قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 61% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور القضــاء الرشعــي ، بينمــا 14% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور النيابة العامة:. 5

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 91% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور النيابــة العامــة ، بينمــا 4% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع 

غــزة تظهــر النتائــج أن 96% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور النيابــة العامــة ، بينمــا 2% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور الرشطة املدنية الفلسطينية:. 6

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 74% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية ، بينمــا 12% منهــم ال يثقــون 
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بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 69% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية، بينمــا 10% منهــم ال 

يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور موظفي املحكمة:. 7

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 69% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور موظفــي املحكمــة ، بينمــا 15% منهــم ال يثقــون بــه، ويف 

قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 67% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور موظفــي املحكمــة ، بينمــا 12% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة بدور املحامني/ات:. 8

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 55% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور املحامــني/ات  ، بينمــا 22% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع 

غــزة تظهــر النتائــج أن 57% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور املحامــني/ات  ، بينمــا 20% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة بدور مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان:. 9

ــة  ــال العدال ــة يف مج ــي العامل ــع املدن ــات املجتم ــدور مؤسس ــون ب ــة يثق ــة العام ــاء النياب ــن  أعض ــة أن 45% م ــة الغربي ــج  يف الضف ــر النتائ تظه

وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان ، بينمــا 24% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 55% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون 

بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان ، بينمــا 20% منهــم ال يثقــون بــه.

ال يوجد ثقة بدور جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة  )القضاء العشائري(:. 10

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 32% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة  )القضاء العشــائري(، 

بينمــا 45% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 35% مــن  أعضــاء النيابــة العامــة يثقــون يف دور جهــات العدالــة غــي الرســمية 

الفاعلــة  )القضــاء العشــائري(، بينمــا 39% منهــم ال يثقــون بــه.

جدول 92 : توجهات أعضاء النيابة العامة نحو وضع مؤسسات العدالة املختلفة من حيث مدى الثقة بتلك املؤسسات

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

50.0%78.7%57.7%68.9%76.5%3.9%66.7%16.7%مجلس القضاء األعىل

50.0%89.4%65.4%74.5%86.3%5.9%72.7%11.4%القضاء النظامي )املدني(

0.0%29.8%34.6%40.6%27.5%31.4%39.4%24.2%القضاء العسكري

50.0%61.7%46.2%51.9%60.8%13.7%50.8%10.6%القضاء الرشعي

75.0%97.9%84.6%92.5%96.1%2.0%90.9%3.8%النيابة العامة

0.0%74.5%73.1%74.5%68.6%9.8%74.2%12.1%الرشطة املدنية الفلسطينية

50.0%68.1%76.9%67.0%66.7%11.8%68.9%15.2%موظفي املحكمة

25.0%59.6%53.8%55.7%56.9%19.6%55.3%22.0% املحامني/ات 

مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة 

القانون وحقوق اإلنسان
%24.2%44.7%19.6%54.9%44.3%46.2%55.3%50.0

75.0%74.5%53.8%65.1%74.5%7.8%62.9%18.2%نقابة  املحامني/ات  

25.0%36.2%42.3%29.2%35.3%39.2%31.8%44.7%جهات العدالة الغري رسمية الفاعلة  )القضاء العشائري(

وحــول مقارنــة مســتويات الثقــة مــن حيــث األهميــة النســبية ومــن حيــث مقارنــة مســتويات الثقــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــنّي  أن ثقــة 

أعضــاء النيابــة العامــة هــي األعــى بــدور مؤسســتهم نفســها ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة ولكــن يف قطــاع غــزة كانــت أعــى قليــالً، يليهــا 
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القضــاء النظامــي املدنــي ومــن ثــم مجلــس القضــاء األعــى و نقابــة  املحامــني. باملقابــل أقلهــا ثقــة كانــت يف دور القضــاء العســكري ودور جهــات العدالــة 

غــي الرســمية الفاعلــة ) القضــاء العشــائري(، أنظــر/ي الشــكل لتــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

رســم توضيحــي 72: توجهــات أعضــاء النيابــة العامــة نحــو وضــع مؤسســات العدالــة املختلفــة  مــن حيــث مــدى الثقــة بتلــك 
املؤسســات، مقارنــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

254 
 

 
 

 والبطء في سير الدعاوى  ودوائر التبليغ ولدى الكاتب العدل دوائر التنفيذ يف: مشكلة االكتظاظ رابعاا 
 
 

 %96شــار اأم ال، بالنســبة للضــفة الغربية اأعند ســؤال أعضــاء النيابة العامة عن وجود اكتظاظ عند دوائر التنفيذ 
أن منهم أنـــه ال يوجـــد اكتظـــاظ لـــدى دوائر التنفيـــذ. في حين  %1اكتظـــاظ، بـــالمقـــابـــل يرى  بوجودبـــأنـــه  يوجـــدهم من

ــــبة لقطاع غزة  ــ ــ ــ ــ ــــفة الغربية، وبالنســـ ــ ــ ــ ــ ــــكلة االكتظاظ لدى دوائر التنفيذ كانت أكبر في الضـــ ــ ــ ــ ــ ــــار فمشــ ــ ــ ــ ــ أنه  %16أشـــ
 .عارضوهم في ذلكبأنه ال يوجد اكتظاظ لدى دوائر التنفيذ في قطاع غزة %11اكتظاظ و  بوجوديوجد

 
 

 في دوائر التنفيذ : مشكلة االكتظاظ82جدول 

 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية

 أنثى ذكر أنثى ذكر ال نعم ال نعم

باعتقادك, هل 

توجد مشكلة 

اكتظاظ لدى 

 التنفيذ؟دوائر 

96.2% 3.8% 86.3% 13.7% 96.2% 96.2% 87.2% 75.0% 
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قطاع غزة

: مشكلة االكتظاظ في دوائر التنفيذ ودوائر التبليغ ولدى الكاتب العدل والبطء في سير الدعاوى
ً
رابعا

عنــد ســؤال أعضــاء النيابــة العامــة عــن وجــود اكتظــاظ عنــد دوائــر التنفيــذ أم ال، بالنســبة للضفــة الغربيــة أشــار 96% منهــم بوجــود اكتظــاظ، باملقابــل 

يــرى 4% منهــم أنــه ال يوجــد اكتظــاظ لــدى دوائــر التنفيــذ. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التنفيــذ كانــت أكــرب يف الضفــة الغربيــة، وبالنســبة 

لقطــاع غــزة أشــار 86% بوجــود اكتظــاظ و 14% عارضوهــم يف ذلــك.

جدول 93 : مشكلة االكتظاظ يف دوائر التنفيذ

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

75.0%87.2%96.2%96.2%13.7%86.3%3.8%96.2%باعتقادك, هل توجد مشكلة اكتظاظ لدى دوائر التنفيذ؟

عنــد ســؤال أعضــاء النيابــة العامــة عــن وجــود اكتظــاظ لــدى الكاتــب العــدل أم ال، بالنســبة للضفــة الغربيــة أشــار 80% منهــم بوجــود اكتظــاظ، باملقابــل 

يــرى 20% منهــم عكــس ذلــك. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى الكاتــب العــدل كانــت أكــرب يف الضفــة الغربيــة، وبالنســبة لقطــاع غــزة أشــار %59 

أنــه يوجــد اكتظــاظ و 41% عارضوهــم يف ذلــك.

ــة أشــار 92% منهــم بوجــود اكتظــاظ،  ــة الغربي ــغ أم ال، بالنســبة للضف ــر التبلي ــدى دوائ ــة العامــة عــن وجــود اكتظــاظ ل ــد ســؤال أعضــاء النياب وعن

باملقابــل يــرى 8% منهــم عكــس ذلــك. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ  كانــت أكــرب يف الضفــة الغربيــة، وبالنســبة لقطــاع غــزة أشــار 

82% بوجــود اكتظــاظ و 18% عارضوهــم يف ذلــك.

وعنــد ســؤال أعضــاء النيابــة العامــة عــن وجــود بــطء يف ســي الدعــاوى أم ال، بالنســبة للضفــة الغربيــة أشــار 86% منهــم بوجــود بــطء يف ســي الدعــاوى، 

باملقابــل يــرى 14% منهــم عكــس ذلــك. يف حــني أن مشــكلة وجــود بــطء يف ســي الدعــاوى كانــت أقــل يف الضفــة الغربيــة، وبالنســبة لقطــاع غــزة أشــار 

88% بوجــود بــطء يف ســي الدعــاوى و12% عارضوهــم يف ذلــك.



المرصد القانوني الخامس

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"166

جدول 94 : مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل ودوائر التبليغ

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

25.0%61.7%88.5%78.3%41.2%58.8%19.7%80.3%باعتقادك, هل توجد مشكلة اكتظاظ لدى الكاتب العدل؟

75.0%83.0%96.2%91.5%17.6%82.4%7.6%92.4%باعتقادك, هل توجد مشكلة اكتظاظ لدى دوائر التبليغ؟

50.0%91.5%88.5%85.8%11.8%88.2%13.6%86.4%باعتقادك, هل يوجد بطء يف سري الدعاوى؟

وقد سئل أعضاء النيابة العامة عن ترتيب العوامل التي تؤدي لهذا االكتظاظ  لدى الكاتب العدل من وجهة نظرهم، فكان جوابهم كاآلتي:

نقص املوظفني/ات لدى الكاتب العدل:. 1

ــة وقطــاع غــزة،  بنســبة %94  وقــد حصــل هــذا العامــل عــى الرتتيــب األول مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة العامــة لــكل مــن الضفــة الغربي

ــوا  بنعــم. للضفــة و 93% لقطــاع غــزة ممــن  أجاب

تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل:. 2

وقــد احتــل املرتبــة الثانيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة العامــة لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،  بنســبة 55% للضفــة و 23% لقطــاع 

غــزة ممــن  أجابــوا  بنعــم.

عدم كفاءة املوظفني/ات لدى الكاتب العدل:. 3

وقــد احتــل هــذا الســبب املرتبــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة العامــة لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،  بنســبة 28% للضفــة و 

13% لقطــاع غــزة ممــن  أجابــوا  بنعــم. 

انظر/ي الشكل أدناه:

رسم توضيحي 73: أسباب  مشكلة االكتظاظ لدى الكاتب العدل
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ن مالعدل الكاتب  كاتب  لدى التي تؤدي لهذا االكتظاظ عن ترتيب العوامل  المزاولون العامة أعضئئئئئئئئئاء النيابةوقد سئئئئئئئئئئل 

 تي:ا، فكان جوابهم كاآلوجهة نظرهم

 

ة من وجه ولاعلى الترتيب األ حصئئئل هذا العاملوقد  العدل:الكاتب  كاتب  لدىالموظفين/ات  الموظفين  نقص .4.1

 أجابوا  أجابوقطاع غزة ممن في ل %83للضئئئئفة و  %84بنسئئئئبة  العامة لكل من الضئئئئفة الغربية وقطاع غزة، 

كل لالعدل: وقد احتل المرتبة الثانية من وجهة نظر أعضئئئئئئئئئاء النيابة العامة الكاتب  كاتب  ات لدىجراءتعقيد اإل .5.2

 بنعم. أجابوا  أجابوقطاع غزة ممن في ل %23للضفة و  %55بنسبة  من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

العدل: وقد احتل هذا السئئئئئئئئئبب المرتبة الثالثة من وجهة الكاتب  كاتب  لئئدىالموظفين/ات  الموظفين  عئئدم كفئئاءة .3

 أجابوا  أجابوطاع غزة ممن في قلق %13للضئئئفة و  %27بنسئئئبة  لكل من الضئئئفة الغربية وقطاع غزة، العامة 

 نظر/ي الشكل أدناه:ا .6

 العدلالكاتب  كاتب  مشكلة االكتظاظ لدى أسباب أسباب: 64رسم توضيحي 

 
 

 مشئئكلة االكتظاظ لدى دوائر التبليغ منإلى   الى التي تؤديعن ترتيب العوامل المزاولون أعضئئاء النيابة العامة وقد سئئئل 

أهم  هم أ بالترتيب بين الضئئئئفة الغربية وقطاع غزة. فكانت مختلف قليالا  أسئئئئبابسئئئئباباأل، فكان جوابهم حول وجهة نظرهم

، ثم ات/صئئئعوبة الحصئئئول على العنوان الصئئئحيح للمتقاضئئئينو من ثم الموظفين/ات   الموظفين نقصلضئئئفة الغربية هي لا

 .في بعض المناطق بسبب اإلحتالل

صئئئئعوبة الحصئئئئول على و من ثم الموظفين/ات   الموظفين نقصل لذلك هو مالعواأهم  أهم  كانتفي حين في قطاع غزة 

 :الشكل التاليإلى  الى  /يأنظر .رة بالنسبة لهم، وباقي العوامل ليست ذات أهمية كبيالعنوان الصحيح
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قطاع غزة

وقــد ســئل أعضــاء النيابــة العامــة عــن ترتيــب العوامــل التــي تــؤدي إىل مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ مــن وجهــة نظرهــم، فــكان جوابهــم 

حــول األســباب مختلــف قليــالً بالرتتيــب بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فكانــت أهــم العوامــل يف الضفــة الغربيــة هــي نقــص املوظفــني/ات و مــن 
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ثــم صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح للمتقاضــني/ات، ثــم صعوبــة التبليــغ يف بعــض املناطــق بســبب اإلحتــالل.

يف حــني يف قطــاع غــزة كانــت أهــم العوامــل لذلــك هــو نقــص املوظفــني/ات و مــن ثــم صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح، وباقــي العوامــل ليســت 

ذات أهميــة كبــية بالنســبة لهــم. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل:

رسم توضيحي 74: أسباب  مشكلة االكتظاظ لدى دوائر التبليغ
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 العامة فهي كما يلي:حسب رأي أعضاء النيابة ما عن العوامل التي تؤدي لبطء السير في الدعاوى اأ

ــــفة الغربيةفقد كانت  ــ ات المدنية وهنالك جراءتعقيد اإلو من ثم  لتأخير في التبليغاتاعلى الترتيب هي،  ، في الضـ
 . المحامين/ات  المحامين ، وعدم حضورضرورة للتبسيط واإلصالح

ــــورومن ثم  لتــأخير في التبليغــاتاهي أمــا في قطــاع غزة فقــد كــانــت أبرزهــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و المحامين/ات المحــامين عــدم حضـ
 لمزيد من التفاصيل: الشكل التالي /ي. أنظرالمدنية وهنالك ضرورة للتبسيط واإلصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكلة بطء سير الدعاوي أسباب أسباب: 63رسم توضيحي 
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أما عن العوامل التي تؤدي لبطء السي يف الدعاوى حسب رأي أعضاء النيابة العامة فهي كما يي:

يف الضفة الغربية، التأخي يف التبليغات و من ثم تعقيد اإلجراءات املدنية وهنالك رضورة للتبسيط واإلصالح، وعدم حضور املحامني/ات  .

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد كانــت أبرزهــا التأخــي يف التبليغــات ومــن ثــم عــدم حضــور املحامــني/ات وتعقيــد اإلجــراءات املدنيــة وهنالــك رضورة للتبســيط 

واإلصــالح. أنظــر/ي الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

رسم توضيحي 75: أسباب  مشكلة بطء سري الدعاوي
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 أعضاء النيابة العامةإشكاليات القضاء من وجهة نظر أهم  اهم  :خامساا 

 
ي يعاني الت اإلشـــكالياتاإلشـــكاليات مجموعة منأعضـــاء النيابة العامة عن وجهات نظرهم تجاه افراد عينة تم ســـؤال 

 : أجابوا على النحو التاليقاموا على الشكل التالي، حيث منها القضاء الفلسطيني
 

ــــبة: ...( المخابرات، الوقائي، األمناالمن) يةاألمناالمن االجهزة تدخل .11.0 ــ ــ ــــفة بالنســـ ــ ــ  ةالغربي للضـــ
 قطاع في أما. %11 تتدخل ال أنها قالو من نســـــبة بلغت فيما ،%16 تتدخل يةاألمناألمن األجهزة أن

 ال أنها اقالو  من نســــبة بلغت فيما ،%51 تتدخل يةاألمناألمن األجهزة أن  أن ااعتبرو  من نســــبة فبلغت
11%. 

 عدملى ع وافقوا منم نســبة بلغت الغربية للضــفة بالنســبة: لإلصااالح سااياسااية إرادة وجود عدم .12.2
 فبلغت غزة قطاع في أما. %29 ذلكعلى  وافقواي امل من نســـبة بلغت فيما ،%51 لإلصـــالح ســـياســـية

 .%15 ذلك عارضوامن  نسبة بلغت فيما ،%19 وافقوا من نسبة
ــــبة  القضاااااة:و الموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعدادال .11  وافقوامن مبالنســـــبة للضـــــفة الغربية بلغت نسـ

ــاةالموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعداد ــ ــ ــ ــــبة من ل%16 والقضــ ــ ــ ذلك على  وافقواي ام، فيما بلغت نســ
 .%2ذلك  عارضوامن ، فيما بلغت نسبة %96 وافقواقطاع غزة فبلغت نسبة من 

من عدم تقبل ساايادة القانون نتيجة االحتالالت المتعاقبة على  /اتتركة عند المواطنينوجود  .11.1
من عدم  ات/وجود تركة عند المواطنينعلى  وافقوابالنســـبة للضـــفة الغربية بلغت نســـبة ممن  فلساااطين:

ــــطين ــــيادة القانون نتيجة االحتالالت المتعاقبة على فلســ ــــبة من ل%51 تقبل سـ  وافقواي ام، فيما بلغت نســ
ذلك  عارضــــوامن ، فيما بلغت نســـبة %11 وافقوا. أما في قطاع غزة فبلغت نســـبة من %12ذلك على 
15%. 
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: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة
ً
خامسا

تــم ســؤال أعضــاء النيابــة العامــة عــن وجهــات نظرهــم تجــاه مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء الفلســطيني، حيــث أجابــوا عــى 

النحــو التــايل: 

تدخل االجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(:. 1

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن اعتــربوا أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل 36%، فيمــا بلغــت نســبة مــن قالــو أنهــا ال تتدخــل 47%. أمــا يف 

قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن اعتــربوا أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل 53%، فيمــا بلغــت نســبة مــن قالــوا أنهــا ال تتدخــل %41.

عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح:. 2

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى عــدم وجــود إرادة سياســية لإلصــالح 51%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك 

29%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 49%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %45.

النقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة:. 3

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى وجــود نقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة 86%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا 

عــى ذلــك 12%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 96%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %2.

وجود تركة عند املواطنني/ات من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني:. 4

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة ممــن وافقــوا عــى وجــود تركــة عنــد املواطنــني/ات مــن عــدم تقبــل ســيادة القانــون نتيجــة االحتــالالت 

املتعاقبــة عــى فلســطني 51%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك 42%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 37%، فيمــا 

بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %45.

تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(:. 5

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة ممــن وافقــوا عــى تكــدس امللفــات غــي املــدورة )االختنــاق القضائــي( 86%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم 

يوافقــوا ذلــك 11%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 94%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %2.

عدم الثقة بالقضاء:. 6

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى عــدم وجــود الثقــة بالقضــاء 40%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك %46. 

أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 45%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %47.

عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني/ات والقضاة:. 7

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى عــدم وجــود تدريــب وتأهيــل كافيــني للموظفــني/ات والقضــاة 49%، فيمــا بلغــت نســبة 

مــن لــم يوافقــوا عــى ذلــك 42%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 78%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %12.

االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية:. 8

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن االحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية هــي املعيــق 71%، فيمــا بلغــت نســبة مــن 

لــم يوافقــوا عــى ذلــك 14%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 37%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %4.

عدم وجود قضاء موحد بني الضفة الغربية وقطاع غزة:. 9

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن عــدم وجــود قضــاء موحــد بــني الضفــة وغــزة هــو املعيــق 67%، فيمــا بلغــت نســبة مــن 
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لــم يوافقــوا عــى ذلــك 28%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 84%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %10.

عدم وجود مواءمة قانونية مع القانون الدويل:. 10

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى عــدم وجــود مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة وغــزة كمعيــق 63%، فيمــا بلغــت نســبة مــن 

لــم يوافقــوا عــى ذلــك 28%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 88%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %6.

جدول 95 : أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرأوافقأعارضأوافقأعارض

75.0%55.3%23.1%39.6%56.9%33.3%36.4%45.5%تدخل السلطة التنفيذية

50.0%53.2%26.9%37.7%52.9%41.2%35.6%47.0%تدخل االجهزة األمنية

50.0%48.9%15.4%33.0%49.0%45.1%29.5%50.8%عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح

وجود تركة عند املواطنني من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة 

االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني
%41.7%50.8%45.1%37.3%50.9%50.0%38.3%25.0

100.0%95.7%80.8%86.8%96.1%2.0%85.6%12.1%نقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة

74.9%78.7%53.8%48.1%78.4%11.8%49.2%41.7%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة

75.0%34.1%69.2%71.7%37.3%3.9%71.2%13.6%االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية

50.0%44.7%50.0%37.7%45.1%47.1%40.1%46.2%عدم الثقة بالقضاء

100.0%93.6%88.5%85.8%94.1%2.0%86.4%11.4%تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(

74.9%85.1%61.5%67.9%84.3%9.8%66.7%28.0%عدم وجود قضاء موحد بني الضفة وغزة

74.9%89.4%53.8%65.1%88.2%5.9%62.9%28.0%عدم وجود مواءمة قانونية بني الضفة وغزة

50.0%38.3%26.9%39.6%39.2%45.1%37.1%52.3%تدخالت داخلية )اإلدارة، الزمالء(- عدم اإلستقالل الفردي

74.9%87.2%53.8%67.0%86.3%7.8%64.4%26.5%االنقسام املستمر بني الضفة الغربية وقطاع غزة

عدم الجدية لدى األحزاب السياسية الفلسطينية إلتمام 

املصالحة
%19.7%64.4%11.8%78.4%67.0%53.8%78.7%74.9

وحــول مقارنــة األهميــة النســبية ألهــم إشــكاليات القضــاء مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة العامــة، وكذلــك مقارنــة ذلــك بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، أظهــرت النتائــج أن أهــم اإلشــكاليات هــي النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة، ومــن ثــم تكــدس امللفــات غــي املــدورة يليهــا كل مــن عــدم 

وجــود قضــاء موحــد وعــدم املواءمــة القانونيــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:
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الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

عدم الجدية 

لدى األحزاب 

السياسية 

الفلسطينية 

إلتمام 

 المصالحة

19.7% 64.4% 11.8% 78.4% 67.0% 53.8% 78.7% 74.9% 

 

نة ، وكذلك مقار هم إشـــــكاليات القضـــــاء من وجهة نظر أعضـــــاء النيابة العامةا وحول مقارنة األهمية النســـــبية أل
 في أعداد هي النقص إشــكاليات ســباباألأهم  أهم أن أن  أظهرت النتائجف ،ذلك بين الضــفة الغربية وقطاع غزة

اء كل من عدم وجود قض يليهاومن ثموالقضاة، ومن ثم تكدس الملفات غير المدورة الموظفين/ات  الموظفين 
ــــفة الغربية وقطاع غزة. أنظر ــ ــ ــ ــ ــــكل التالي لمزيد من إلى  الى  /يموحد وعدم المواءمة القانونية بين الضــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 التفاصيل:

، مقارنة الضفة الغربية إشكاليات القضاء من وجهة نظر أعضاء النيابة العامةأهم  اهم  :07رسم توضيحي 
 وقطاع غزة

 
 

 : التعيين في القضاء والنيابة العامةسادساا 
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الضفة الغربية

قطاع غزة

: التعيين في القضاء والنيابة العامة
ً
سادسا

فيما يي وجهات نظر أعضاء النيابة العامة حول آليات التعيني يف القضاء والنيابة العامة:

يتسم التعيني يف القضاء حالياً بالشفافية:. 1

بلغــت نســبة مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى أن التعيــني يف القضــاء حاليــاً يتســم بالشــفافية 48% ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %21. 

أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عبــى ذلــك 57% ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم %20. 

يتسم التعيني يف النيابة العامة حالياً بالشفافية:. 2

بلغــت نســبة مــن وافقــوا  يف الضفــة الغربيــة عــى أن التعيــني يف النيابــة العامــة حاليــاً يتســم بالشــفافية 62% ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

19%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 63% ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم %18. 

تعيني القضاة يتم عىل أساس العلم والخربة والنزاهة :. 3

ــاء عــى علمهــم وخربتهــم والشــهادة بأنهــم مــن أصحــاب  ــم بن ــاً يت ــني القضــاة حالي ــة عــى أن تعي ــة الغربي بلغــت نســبة مــن وافقــوا  يف الضف

النزاهــة 60% ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 13%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 63% ومــن عارضهــم بلغــت 

ــبتهم %22.  نس

الواسطة واملحسوبية ليست أساس التعيني والرتقية يف القضاء:. 4

بلغــت نســبة مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى أن الواســطة واملحســوبية همــا أســاس التعيــني والرتقيــة يف القضــاء 21% ومــن عارضــوا ذلــك 

بلغــت نســبتهم 49%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 14% ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم %71. 

الواسطة واملحسوبية ليست اساس التعيني والرتقية يف النيابة العامة:. 5

بلغــت نســبة مــن وافقــوا يف الضفــة الغربيــة عــى أن الواســطة واملحســوبية همــا أســاس التعيــني والرتقيــة يف النيابــة العامــة 20% ومــن عارضــوا 

ذلــك بلغــت نســبتهم 54%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك 12% ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم %74. 
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  : قواعد البيانات القانونية والفقهيةسابعاا 

 (: فيتتفيقاعدة البيانات القانونية والفقهية ) المق .2

من أعضاء النيابة العامة  %16وفي قطاع غزة  %91الغالبية العظمى في الضفة الغربية أن  أن  تبين

في  باستخدامها دائما   قوم الغالبيةي%52يقوم ما نسبتهم ، حيث فيتتفيعلى اطالع بقاعدة بيانات المق

 ..%15 أحيانا   يستخدمونهاالغالبية تستخدمهافي قطاع غزة  %15ما نسبتهم و  (%52)الضفة الغربية

 تفيتفي: درجة االطالع على المق82جدول 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية

 أنثى ذكر أنثى ذكر ال نعم ال نعم

أنت على هل 

إطالع بوجود 

قاعدة البيانات 

القانونية/ 

الفقهية 

 ؟(ت فيتفي)المق

90.2% 9.8% 76.5% 23.5% 91.5% 84.6% 78.7% 50.0% 
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: قواعد البيانات القانونية والفقهية 
ً
سابعا

قاعدة البيانات القانونية والفقهية ) املقتفي(: . 1

تبــني أن الغالبيــة العظمــى يف الضفــة الغربيــة 90% ويف قطــاع غــزة 76% مــن أعضــاء النيابــة العامــة عــى اطــالع بقاعــدة بيانــات املقتفــي، حيــث 

يقــوم مــا نســبتهم 52% باســتخدامها دائمــاً يف الضفــة الغربيــة ومــا نســبتهم 45% يف قطــاع غــزة يســتخدمونها أحيانــاً.

جدول 96 : درجة االطالع عىل املقتفي

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

أنثىذكرأنثىذكرالنعمالنعم

هل أنت عىل إطالع بوجود قاعدة البيانات القانونية/ الفقهية 

)املقتفي(؟
%90.2%9.8%76.5%23.5%91.5%84.6%78.7%50.0

أما عن تفاصيل تقييم املقتفي من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة فهي عى النحو التايل:

تــرى الغالبيــة العظمــى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي 

مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 91% يف الضفــة الغربيــة و 81% يف قطــاع غــزة مــن أعضــاء النيابــة العامــة راضــني عنهــا. يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة 

نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.
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 ي:فهي على النحو التالالمزاولون من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة  فيتتفيأما عن تفاصيل تقييم المق

غالبية العظمى عتقد اليتوسهلة االستخدام ويتم تحديثها بانتظام، و رى الغالبية العظمى أنها أساسية في العمل يت

في قطاع غزة من أعضاء  %11في الضفة الغربية و  %91تحتوي على ما يكفي من التشريعات، وبشكل عام 

 .راضين عنها. في حين ينقصها من وجهة نظرهم بعض الجوانب الفقهية والتعليق عليهاالمزاولون النيابة العامة 

 فيتتفي: تقييم المق00رسم توضيحي 

 

 

 نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" .0

قد ف دارة القضايا "" برنامج الميزان" لدى مجلس القضاء األعلى،اإبوجود نظام  معرفةالاالطالع وحول 

 في الضفة الغربية في حين ابه من أعضاء النيابة العامة يعرفون  %16الغالبية أن  أن  تبي ن  تبين

الغالبية العظمى تستخدمها في متابعة بل و  كما تبي ن  في قطاع غزة. اال يعرفون به %65 الغالبية

مستوى المعرفة بها في الضفة الغربية أعلى في . و ، وأن في الضفة الغربية %91بشكل دائم  ماقضاياه

 الضفة الغربية عنها في قطاع غزة.

 همالمطلعين/ات في القطاع من %111في الضفة الغربية و  %91أن  أن  تبي ن  فقد تبين تفاصيل النظام،وحول 

، و ءفي زيادة وتيرة عمل القضانظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس القضاء األعلى ساهم يعتقدون أنه 

نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس ساهم أنه  وافقوافي القطاع  %111في الضفة الغربية و  95%

أنه  وافقوافي القطاع  %15في الضفة الغربية و  %92 ، وأخيرا  في زيادة فاعلية نظام القضاءالقضاء األعلى 

 . في زيادة شفافية نظام القضاء مكتب النائب العامنظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى ساهم 
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الضفة الغربية

قطاع غزة

نظام إدارة القضايا »برنامج ميزان«. 2

وحــول املعرفــة بوجــود نظــام إدارة القضايــا »برنامــج امليــزان« لــدى مجلــس القضــاء األعــى، تبــنّي  أن الغالبيــة 86% مــن أعضــاء النيابــة العامــة 

يعرفــون بــه يف الضفــة الغربيــة يف حــني 65% ال يعرفــون بــه يف قطــاع غــزة. كمــا تبــنّي الغالبيــة العظمــى تســتخدمها يف متابعــة قضاياهــا بشــكل 

دائــم 90% يف الضفــة الغربيــة، وأن مســتوى املعرفــة بهــا يف الضفــة الغربيــة أعــى يف الضفــة الغربيــة عنهــا يف قطــاع غــزة.

وحــول تفاصيــل النظــام، تبــنّي  أن %91 يف الضفــة الغربيــة و %100 يف القطــاع مــن املطلعــني/ات يعتقــدون أنــه ســاهم يف زيــادة وتــية عمــل 

القضــاء، و %95 يف الضفــة الغربيــة و %100 يف القطــاع وافقــوا أنــه ســاهم يف زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء، وأخــياً %92 يف الضفــة الغربيــة و 

%75 يف القطــاع وافقــوا أنــه ســاهم يف زيــادة شــفافية نظــام القضــاء. 

وحول سهولة استخدامه، تبنّي  أن الغالبية الكربى %91 يف الضفة الغربية و %100 يف القطاع  من املطلعني/ات ترى أنه سهل االستخدام.

رسم توضيحي 79: تقييم برنامج ميزان
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 في القطاع  %111في الضفة الغربية و  %91الغالبية الكبرى أن  أن  تبي ن  د تبينفق وحول سهولة استخدامه،

 ترى أنه سهل االستخدام.المطلعين/ات 

 

 : تقييم برنامج ميزان00رسم توضيحي 
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استطالع رأي القضاة الشرعيين/ات في فلسطين

يلعــب القضــاة الرشعيــني/ات دوراً رئيســياً يف منظومــة العدالــة. إن وجــود ثقــة متبادلــة بــني القضــاة الرشعيــني/ات وباقــي أركان منظومــة العدالــة مــن 

شــأنه أن يســاعد يف تحقيــق العدالــة واألمــن املجتمعــي.

: المستوى المهني لدى القضاة الشرعيين/ات
ً
أوال

تظهــر النتائــج يف الضفــة الغربيــة أن الغالبيــة 64% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم ويقيمونــه بأنــه مقبــوالً، و 36% منهــم يرونــه 

ممتــازاً، يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً. أمــا يف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن الغالبيــة أيضــا 62% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يــرون مســتوى زمالئهــم 

ويقيمونــه باملقبــول، و37% منهــم يرونــه ممتــازاً، يف حــني ال أحــد يــراه ضعيفــاً.
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 فلسطينفي  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة استطالع رأي 

 

ضاة وجود ثقة متبادلة بين القن إ ان  ،.منظومة العدالة في رئيسيا   ا  دور  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة  يلعب

نتشار ايساعد في تحقيق العدالة و أن  ان  نهاأمنظومة العدالة من ش أركاناركانوباقي  الشرعيين/اتالشرعيين

 .المجتمعي األمناالمن

 

 الشرعيين/اتالشرعيينالمهني لدى القضاة  المستوى : أوالا 
يرون مســـتوى زمالئهم  الشـــرعيين/اتالشـــرعيينمن القضـــاة  %61الغالبية أن  ان  تظهر النتائج في الضـــفة الغربية

ــــعيفــا  ممتــاز  أنــه منهم يرونــه %16، و أنــه مقبوال  بــويقيمونــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . أمــا في قطــاع غزة تظهر ا  ، في حين ال أحــد يراه ضـ
ــــا أن  ان  النتائج ــ ــ ــاة  %62الغالبية أيضـــ ــ ــ ــ ــــرعيينمن القضـــ ــ ــ ــــرعيين/اتالشـــ ــ ــ ــــتوى زمالئهم ويقيمونه  الشـــ ــ ــ  أنهيرون مســـ

 .ا  ضعيف اهير يرونه ، في حين ال أحد ممتازا  أنه مقبولمنهم يرونه  %11 مقبول، وبال
 

 في فلسطين الشرعيين/اتالشرعيين: مستوى القضاة 02رسم توضيحي 
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الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة

: اإلشكاليات التي تواجه القضاة الشرعيين/ات في فلسطين
ً
ثانيا

يتبــني مــن الجــدول والشــكل التاليــني أن اإلشــكاليات التــي تواجــه القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة متشــابهة. حيــث كان أبــرز هذه 

اإلشــكاليات وأهمهــا بشــكل واضــح هــو عــدم كفايــة عــدد القضــاة يف املحاكــم الرشعيــة. حيــث وافــق عــى ذلــك 77% يف الضفــة الغربيــة و جميــع القضــاة 

الرشعيــني/ات يف قطــاع غــزة. أمــا باقــي اإلشــكاليات األخــرى فقــد كانــت إشــكاليات هامشــية مــن وجهــة نظرهــم.  
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 فلسطينفي  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة مهنة التي تواجه  اإلشكالياتاإلشكاليات :ثانياا ثانيا
 

في  رعيين/اتالشالشرعيينالتي تواجه القضاة  اإلشكالياتاالشكالياتأن  أن  يتبين من الجدول والشكل التاليين
دم وأهمها بشكل واضح هو ع اإلشكالياتاالشكالياتالضفة الغربية و قطاع غزة متشابهة. حيث كان أبرز هذه 

في الضفة الغربية و جميع القضاة  %11القضاة في المحاكم الشرعية. حيث وافق على ذلك  العدد منعددكفاية 
. أما باقي هذا هو االشكالية األبرز التي تواجههمأن  وافقوا في قطاع غزة الشرعيين/اتالشرعيين

 شكاليات هامشية من وجهة نظرهم.  اإاألخرى فقد كانت  اإلشكالياتاالشكاليات
 

 فلسطينفي  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة التي تواجه مهنة  اإلشكالياتاإلشكاليات: 08رسم توضيحي 

 
 
 

 وضع مؤسسات العدالة المختلفةنحو  الشرعيين/اتالشرعيين: توجهات القضاة ثالثاا 
 

مؤسسات دور  يف ثقتهمفي الضفة الغربية عن  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة  آراءاراءنستطلع سهذا الجزء  في
 :في دعم وتعزيز سيادة القانون  فلسطينفي  العدالة

 %11 أن  ان الغربية الضــــفة في  النتائج تظهر :األعلى القضااااء مجلس دور في ثقة هناك .22.0

ــــرعيين ــــرعيينالشـــ ــــاء مجلس دور في يثقون  ات/الشـــ  وفي به، يثقون  ال منهم %11 بينما األعلى، القضـــ

 على،األ القضاء مجلس دور في يثقون  ات/الشرعيينالشرعيين القضاة  من %11 أن  ان النتائج تظهر

 .به يثقون  ال منهم

 

 اعقط في ذلك في وتردد الغربية الضااااافة في( المدني) النظامي القضاااااء دور في ثقة هناك .23.2

 القضـــاء دور في يثقون  ات/الشـــرعيينالشـــرعيين القضـــاة  من %55 أن  ان الغربية الضـــفة في  النتائج
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: توجهات القضاة الشرعيين/ات نحو وضع مؤسسات العدالة المختلفة
ً
ثالثا

يف هذا الجزء نستطلع آراء القضاة الرشعيني/ات يف الضفة الغربية عن ثقتهم يف دور مؤسسات العدالة يف فلسطني يف دعم وتعزيز سيادة القانون:

هناك ثقة يف دور مجلس القضاء األعىل: . 1

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 70% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور مجلــس القضــاء األعــى، بينمــا 13% منهــم ال يثقــون بــه، 

ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 31% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور مجلــس القضــاء األعــى، بينمــا 25% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور القضاء النظامي )املدني( يف الضفة الغربية وتردد يف ذلك يف قطاع غزة: . 2

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 55% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور القضــاء النظامــي )املدنــي( ، بينمــا 15% منهــم ال يثقــون 

بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 19% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور القضــاء النظامــي )املدنــي(، بينمــا 19% منهــم ال يثقــون 

بــه.

هناك ثقة يف دور القضاء العسكري يف الضفة الغربية وهناك تردد بالثقة بها يف قطاع غزة: . 3

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 53% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور القضــاء العســكري ، بينمــا 11% منهــم ال يثقــون بــه، ويف 

قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 6% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور القضــاء العســكري ، بينمــا 6% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور القضاء الرشعي:. 4

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 94% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور مؤسســتهم القضــاء الرشعــي، بينمــا 6% منهــم ال يثقــون 

بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 69% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور مؤسســتهم القضــاء الرشعــي ، بينمــا 19% منهــم ال يثقــون 

. به

ديوان قايض القضاة:. 5

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 79% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور ديــوان قــايض القضــاة ، بينمــا 13% منهــم ال يثقــون بــه، 

ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 62% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور ديــوان قــايض القضــاة ، بينمــا 25% ال يثقــون بــه.
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هناك ثقة يف دور النيابة العامة:. 6

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 55% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور النيابــة العامــة ، بينمــا 6% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع 

غــزة تظهــر النتائــج أن 25% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور النيابــة العامــة، بينمــا 6% ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور الرشطة املدنية الفلسطينية بالضفة الغربية وعدم ثقة به يف قطاع غزة:. 7

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 77% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية ، بينمــا 4% منهــم ال يثقــون به، 

ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 25% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور الرشطــة املدنيــة الفلســطينية ، بينمــا 31% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة بدور النيابة الرشعية بالضفة الغربية وعدم ثقة به يف قطاع غزة:. 8

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 83% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور النيابــة الرشعيــة ، بينمــا 8% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع 

غــزة تظهــر النتائــج أن ال أحــد مــن القضــاة الرشعيــني/ات يثــق يف دور النيابــة الرشعيــة.

هناك ثقة يف دور موظفي/ات املحكمة:. 9

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 85% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور موظفــي/ات املحكمــة ، بينمــا 11% منهــم ال يثقــون بــه، ويف 

قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 69% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور موظفــي/ات املحكمــة ، بينمــا 25% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة يف دور املحامني/ات  يف الضفة الغربية وعدم ثقة به يف قطاع غزة:. 10

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 53% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور املحامــني/ات، بينمــا 32% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع 

غــزة تظهــر النتائــج أن 19% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور  املحامــني/ات، بينمــا 56% منهــم ال يثقــون بــه.

هناك ثقة بدور مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان:. 11

ــة  ــال العدال ــة يف مج ــي العامل ــع املدن ــات املجتم ــدور مؤسس ــون ب ــني/ات يثق ــاة الرشعي ــن  القض ــة أن 49% م ــة الغربي ــج  يف الضف ــر النتائ تظه

وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان ، بينمــا 23% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 56% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون 

بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان ، بينمــا 12% منهــم ال يثقــون بــه.

ال يوجد ثقة بدور جهات العدالة غري الرسمية الفاعلة  )القضاء العشائري( يف الضفة الغربية وتردد يف ذلك يف قطاع غزة:. 12

تظهــر النتائــج  يف الضفــة الغربيــة أن 38% مــن  القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور جهــات العدالــة غــي الرســمية الفاعلــة  )القضاء العشــائري(، 

بينمــا 43% منهــم ال يثقــون بــه، ويف قطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن 44% مــن القضــاة الرشعيــني/ات يثقــون يف دور جهــات العدالــة غــي الرســمية 

الفاعلــة  )القضــاء العشــائري(، بينمــا 44% منهــم ال يثقــون بــه.

وحــول مقارنــة مســتويات الثقــة مــن حيــث األهميــة النســبية ومــن حيــث مقارنــة مســتويات الثقــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــنّي أن ثقــة 

القضــاة الرشعيــني/ات هــي األعــى بمؤسســتهم ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة ولكــن يف الضفــة الغربيــة كانــت أعــى قليــالً، يليهــا موظفــي/

ات املحكمــة ومــن ثــم ديــوان قــايض القضــاة والنيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة. باملقابــل أقلهــا ثقــة كانــت يف الضفــة الغربيــة هــي جهــات العدالــة 

غــي الرســمية الفاعلــة ) القضــاء العشــائري(. أمــا يف قطــاع غــزة أقلهــا ثقــة كانــت القضــاء العســكري . أنظــر/ي الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:
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 وضع مؤسسات العدالة المختلفةنحو  الشرعيين/اتالشرعيينتوجهات القضاة : 11رسم توضيحي 

 
 

، يين/اتالشرعالشرعيينوحول العبارات المتعلقة بوصف المحاكم الشرعية الفلسطينية من وجهة نظر القضاة 

المحاكم جيدة، و هناك  /اتالمحاكم غير كاف ، ومؤهالت موظفي /اتعدد موظفيأن  أن  تظهر النتائجف

مستقلة عن التأثيرات الخارجية، وتظهر  الشرعية القانون، وأن المحاكم أمامأماممساواة في التعامل مع األفراد 

، وأن النظافة والنظام جيدان في المحاكم، وأن األوقات يكتبة المحاكم عددهم غير كافأن  أن  النتائج أيضا  

منظمة لجلسات المحاكم، وأن هناك شعور باألمان داخل جلسات المحاكم، وأن اختصاصات القضاة مناسبة، وأن 

كل من الضفة  المحاكم جيدة. ولكن المحاكم غير مهيئة لتلبية ذوي االعاقة، وذلك فيخدمة المعلومات في 

 الغربية وقطاع غزة.

العبارات المتعلقة بوصف المحاكم الشرعية الفلسطينية من وجهة نظر القضاة : 20رسم توضيحي 
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وحــول العبــارات املتعلقــة بوصــف املحاكــم الرشعيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات، تظهــر النتائــج أن عــدد موظفــي/ات املحاكــم 

غــي كاف ، ومؤهــالت موظفــي/ات املحاكــم جيــدة، و هنــاك مســاواة يف التعامــل مــع األفــراد أمــام القانــون، وأن املحاكــم الرشعيــة مســتقلة عــن التأثــيات 

الخارجيــة، وتظهــر النتائــج أيضــاً أن كتبــة املحاكــم عددهــم غــي كاف، وأن النظافــة والنظــام جيــدان يف املحاكــم، وأن األوقــات منظمــة لجلســات املحاكــم، 

وأن هنــاك شــعور باألمــان داخــل جلســات املحاكــم، وأن اختصاصــات القضــاة مناســبة، وأن خدمــة املعلومــات يف املحاكــم جيــدة. ولكــن املحاكــم غــي 

مهيئــة لتلبيــة ذوي االعاقــة، وذلــك يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

رسم توضيحي 83: العبارات املتعلقة بوصف املحاكم الرشعية الفلسطينية من وجهة نظر القضاة الرشعيني/ات
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 في دوائر التنفيذ والتبليغ الشرعية: مشكلة االكتظاظ رابعاا 
 
 

بالنســــبة في افم ال، اأدوائر التنفيذ الشــــرعية  فيعند عن وجود اكتظاظ  الشــــرعيين/اتالشــــرعيينعند ســــؤال القضــــاة 
ــــفة الغربية ل ــ ــــار لضــ ــ ــــاراشــ ــ منهم أنه ال يوجد اكتظاظ  %11اكتظاظ، بالمقابل يرى  لوجوديوجد  بأنههم من %11 أشــ

ــــرعيــة  كــانت أكبر في قطاع غزة، أن لــدى دوائر التنفيــذ. في حين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكلــة االكتظــاظ لــدى دوائر التنفيــذ الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذ إمشـ
ــــبة لقطاع غزة ف ــــار وبالنســـ ــــارأشـــ بأنه ال يوجد اكتظاظ لدى دوائر  %12اكتظاظ و لوجود أنه يوجد  منهم %11 أشـــ

 في قطاع غزة. يروم عكس ذلكالشرعيةالتنفيذ 
النســـبة ب ففي ا م ال،اأ العدلالكاتب  كاتب  لدىعند عن وجود اكتظاظ  الشـــرعيين/اتالشـــرعيينعند ســـؤال القضـــاة 

. عكس ذلكالعدلكاتب  لدىأنــه ال يوجــد اكتظــاظ  لــدى منهم  %51اكتظــاظ، بــالمقــابــل يرى  لوجودبــأنــه  يوجــدهم من
اكتظاظ و  لوجودأنه يوجد %11 وفي قطاع غزة أشــــارأشــــار وبالنســــبة لقطاع غزة فكانت أكبر في الضــــفة الغربية، 

، ، أم ال ةفي المحاكم الشرعيام ال  لدى دوائر التبليغعن وجود اكتظاظ  الشرعيين/اتالشرعيينوعند ســؤال القضاة 
لدى دوائر أنه ال يوجد اكتظاظ منهم  %11اكتظاظ، بالمقابل يرى  لوجودبأنه  يوجدهم من %66 أشاراشار الغربية 

ــــبة لقطاع غزة فكانت أكبر في قطاع غزة،   دوائر التبليغ ــ ــ ــــار وبالنســـ ــ ــ ــــارأشـــ ــ ــ ذ أشـــ اكتظاظ و  لوجودأنه يوجد %11 ا 
 

ال يوجد ن أن تبي  فبشكل عام م ال، اأ يىفي سير الدعاو  ئءعن وجود بط الشرعيين/اتالشرعيينوعند سؤال القضاة 
 في الضفة الغربيةفقط  هممن %6 اشــارفي ذلك لكل من الضــفة الغربية وقطاع غزة. بالنســبة للضــفة الغربية   بط

ــــاروا لوجود بطءبأنه  يوجد بطئ ــ ــــكلة وجود بط  في  %91، بالمقابل يرى أشــ ــ منهم أنه ال يوجد بط . في حين مشــ
أنه  %25 في قطاع غزة %25، فيما أشـــار أشـــارقطاع غزة، وبالنســـبة لقطاع غزة فســـير الدعاوي كانت أكبر في 

 لوجود بطء في سير الدعاوى الشرعية..ي في سير الدعاو   بأنه ال يوجد بط %15يوجد بط  و 
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: مشكلة االكتظاظ في دوائر التنفيذ والتبليغ الشرعية
ً
رابعا

عنــد ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ يف دوائــر التنفيــذ الرشعيــة أم ال، ففــي الضفــة الغربيــة أشــار 70% منهــم لوجــود اكتظــاظ، 

باملقابــل يــرى 30% منهــم أنــه ال يوجــد اكتظــاظ لــدى دوائــر التنفيــذ. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التنفيــذ الرشعيــة  كانــت أكــرب يف قطــاع 

غــزة، إذ أشــار 87% منهــم لوجــود اكتظــاظ و 12% يــروم عكــس ذلــك يف قطــاع غــزة.

عنــد ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ لــدى الكاتــب العــدل أم ال، ففــي الضفــة الغربيــة أشــار 47% منهــم لوجــود اكتظــاظ، باملقابــل 

يــرى 53% منهــم عكــس ذلــك. يف حــني أن مشــكلة االكتظــاظ لــدى  الكاتــب العــدل كانــت أكــرب يف الضفــة الغربيــة، ويف قطــاع غــزة أشــار 37% لوجــود 

اكتظــاظ و 62% عارضوهــم يف ذلــك.

وعنــد ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجــود اكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ يف املحاكــم الرشعيــة أم ال، يف الضفــة الغربيــة أشــار 66% منهــم لوجــود 

اكتظــاظ، باملقابــل يــرى 34% منهــم عكــس ذلــك. يف حــني مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ  كانــت أكــرب يف قطــاع غــزة، إذ أشــار 81% لوجــود 

اكتظــاظ و 19% عارضــوا ذلــك.

وعنــد ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجــود بــطء يف ســي الدعــاوى أم ال، تبــنّي أن 6% منهــم فقــط يف الضفــة الغربيــة أشــاروا لوجــود بــطء، فيمــا 

أشــار 25% يف قطــاع غــزة لوجــود بــطء يف ســي الدعــاوى الرشعيــة.

وقد سئل القضاة الرشعيني/ات عن العوامل التي تؤدي لالكتظاظ  لدى الكاتب العدل من وجهة نظرهم، فكان جوابهم كاآلتي:

نقص املوظفني/ات:. 1

وقــد حصــل هــذا العامــل عــى الرتتيــب األول مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،  بنســبة 90% للضفــة و 

100% يف قطــاع غــزة ممــن أجابــوا  بنعــم.

صعوبة تنفيذ القرارات يف بعض املناطق بسبب اإلحتالل:. 2

وقد احتل السبب الثاني من وجهة نظر القضاة الرشعيني/ات يف الضفة الغربية بنسبة %70.

عدم كفاءة املوظفني/ات :. 3

وقــد احتــل هــذا الســبب املرتبــة الثانيــة يف قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات والرابعــة  يف الضفــة الغربيــة،  بنســبة 15% يف الضفــة و 

50% يف قطــاع غــزة ممــن  أجابــوا  بنعــم.

تعقيد اإلجراءات لدى الكاتب العدل:. 4

وقــد احتــل املرتبــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،  بنســبة 15% يف الضفــة و 14% يف قطــاع غــزة 

ممــن  أجابــوا  بنعــم.
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ــــئل  ــ ــاة وقد ســـ ــ ــ ــــرعيينالقضـــ ــ ــــرعيين/اتالشـــ ــ لكاتب ا كاتب  لدى  لالكتظاظلهذا االكتظاظالتي تؤدي عن العوامل  الشـــ
 تي:اجوابهم كاآل

 
ــــــل وقد: /اتالموظفين نقص .7.1 ــ ــــاة نظر وجهة من ولااأل الترتيب على العامل هذا حصــ ــ ــ  القضــ

ــــفة من لكل ــــبة  غزة، وقطاع الغربية الضـــ ــــفة %91 بنســـ ــ  أجابو ممن غزة قطاع في %111 و للضـ
 .بنعم

ن وجهة م: وقد احتل الســـبب الثاني بســـبب اإلحتالل صــعوبة تنفيذ القرارات في بعض المناطق .1.2
 .%11في الضفة الغربية بنسبة  الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة 

ــــبب المرتبةالموظفين/ات  الموظفين  عدم كفاءة .9.1 ــ ن م الثانية في قطاع غزة : وقد احتل هذا الســ
لضـــفة و لفي ا %15بنســـبة  لضـــفة الغربية، لفي ا والرابعة  الشـــرعيين/اتالشـــرعيينوجهة نظر القضـــاة 

 بنعم. أجابوا  أجابوفي قطاع غزة ممن  51%

ــا الثالثةالعدل: وقد احتل المرتبة الكاتب  كاتب  ات لدىجراءتعقيد اإل .11.1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة من وجهة نظر القضـ
في قطاع  %11ضــفة و لفي الل %15بنســبة  في الضــفة الغربية وقطاع غزة،  الشــرعيين/اتالشــرعيين

 بنعم. أجابوا  أجابوغزة ممن 

 مشكلة االكتظاظإلى  الى  : العوامل التي تؤدي14رسم توضيحي 

 

 

من  مشئئئكلة االكتظاظ لدى دوائر التبليغإلى   الى التي تؤديعن ترتيب العوامل  الشئئئرعيين/اتالشئئئرعيينالقضئئئاة وقد سئئئئل 

أهم  هم أ بالترتيب بين الضئئئفة الغربية وقطاع غزة. فكانت مختلف قليالا  أسئئئباب سئئئباب، فكان جوابهم حول األوجهة نظرهم

من و صئئعوبة التبليغ في بعض المناطق بسبب اإلحتالل و الموظفين/ات   الموظفين نقصلضئئفة الغربية هي لفي االعوامل 

 ./اتصعوبة الحصول على العنوان الصحيح للمتقاضينثم 
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وقــد ســئل القضــاة الرشعيــني/ات عــن ترتيــب العوامــل التــي تــؤدي إىل مشــكلة االكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ مــن وجهــة نظرهــم، فــكان جوابهــم حــول 

األســباب  مختلــف قليــالً بالرتتيــب بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فكانــت أهــم العوامــل يف الضفــة الغربيــة هــي نقــص املوظفــني/ات و صعوبــة 

التبليــغ يف بعــض املناطــق بســبب اإلحتــالل ومــن ثــم صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح للمتقاضــني/ات.

يف حــني يف قطــاع غــزة كانــت أهــم العــوال لذلــك هــو نقــص املوظفــني/ات و مــن ثــم صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح، وعــدم كفــاءة املوظفــني/

ات،  أنظــر/ي إىل الجــدول والشــكل التاليــني:
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صئئئئئئعوبة الحصئئئئئئول على و من ثم الموظفين/ات   الموظفين نقصالعوال لذلك هو أهم  أهم  في حين في قطاع غزة كانت

 الجدول والشكل التاليين:إلى  الى  /ي،  أنظر/اتوعدم كفاءة الموظفين

 
 مشكلة االكتظاظ لدى دوائر التبليغ أسباب أسباب: 13رسم توضيحي 

 

 
 

 
 
 ما يلي:فهي ك الشرعيين/اتالشرعيينحسب رأي القضاة ما عن العوامل التي تؤدي لبطء السير في الدعاوى اأ

ــــفة الغربية فقد كانت  ــــرورة ات المدنيجراءتعقيد اإل و لتأخير في التبليغاتا هي، على الترتيبفي الضــ ة وهنالك ضـــ
 .للتبسيط واإلصالحائية وهنالك ضرورة نز ات الججراءتعقيد اإل، و للتبسيط واإلصالح

ــــورومن ثم  لتأخير في التبليغاتاهي أما في قطاع غزة فقد كانت أبرزها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و المحامين/ات  المحامين عدم حضـــ
 . ائية وهنالك ضرورة للتبسيط واإلصالحنز ات الججراءتعقيد اإلو  المدنية وهنالك ضرورة للتبسيط واإلصالح

 

 الشرعيةبطء السير في الدعاوى  أسباب أسباب: 12رسم توضيحي 
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الضفة الغربية

قطاع غزة

أما عن العوامل التي تؤدي لبطء السي يف الدعاوى حسب رأي القضاة الرشعيني/ات فهي كما يي:

يف الضفــة الغربيــة التأخــي يف التبليغــات وتعقيــد اإلجــراءات املدنيــة وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح، وتعقيــد اإلجــراءات الجزائيــة وهنالــك رضورة 

للتبســيط واإلصــالح.

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد كانــت أبرزهــا التأخــي يف التبليغــات ومــن ثــم عــدم حضــور املحامــني/ات و تعقيــد اإلجــراءات املدنيــة وهنالــك رضورة للتبســيط 

واإلصــالح و تعقيــد اإلجــراءات الجزائيــة وهنالــك رضورة للتبســيط واإلصــالح. 
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 الشرعيين/اتالشرعيينإشكاليات القضاء من وجهة نظر القضاة أهم  اهم  :خامساا 
 

ــاة افراد عينة تم ســــؤال   شــــكالياتاإلاإلشــــكاليات مجموعة مننظرهم تجاه  اتةعن وجه الشــــرعيين/اتالشــــرعيينالقضــ
  :جابوا عنها على النحو التالي:أقاموا على الشكل التالي، حيث التي يعاني منها القضاء الفلسطيني

 
ــــبة: ...( المخابرات، الوقائي، األمناالمن) يةاألمناالمن جهزةااأل تدخل .21.0 ــ ــ ــــفة بالنســ ــ ــ  يةالغرب للضــ

ــــبة بلغت فيما ،%15 تتدخل يةاألمناألمن األجهزة أن  أن اعتبروااعتبرو  ــ  تتدخل ال أنها قالو من نســـ
 نســبة بلغت فيما ،%12 تتدخل يةاألمناألمن األجهزة أن  أن اعتبروااعتبرو  من نســبة فبلغت غزة قطاع

 .%11 تتدخل ال

لى أن ع وافقوامن مبالنســــبة للضــــفة الغربية بلغت نســــبة  عدم وجود إرادة ساااياساااية لإلصاااالح: .22.2
. أما في %11ذلك لم يوافقوا  وافقواال ي، فيما بلغت نســـبة من %15 إشـــكالية إرادة ســياســـية لإلصــالح

 .%11ذلك  عارضوامن ، فيما بلغت نسبة %11 وافقوافبلغت نسبة من 

 وافقوامن مبالنســـبة للضـــفة الغربية بلغت نســــبة  القضااااة:و الموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعدادال .21
ال ، فيما بلغت نســبة من %11 إشــكالية والقضــاةالموظفين/ات  الموظفين  نقص في أعدادال على أن 

 .%111 وافقوا. أما في قطاع غزة فبلغت نسبة من %19ذلك لم يوافقوا  وافقواي
من عدم تقبل ساايادة القانون نتيجة االحتالالت المتعاقبة على  /اتوجود تركة عند المواطنين .21.1

نين من وجود تركة عند المواطعلى أن  وافقوامن ملضـــفة الغربية بلغت نســـبة لبالنســـبة في ا فلساااطين:
، فيما بلغت نســـــبة %11 إشـــــكالية عدم تقبل ســــيادة القانون نتيجة االحتالالت المتعاقبة على فلســـــطين
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الضفة الغربية

قطاع غزة

: أهم إشكاليات القضاء من وجهة نظر القضاة الشرعيين/ات
ً
خامسا

تــم ســؤال القضــاة الرشعيــني/ات عــن وجهــة نظرهــم تجــاه مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا القضــاء الفلســطيني، حيــث أجابــوا عنهــا عــى 

النحــو التايل:

تدخل األجهزة األمنية )األمن الوقائي، املخابرات، ...(:. 1

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن اعتــربوا أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل 15%، فيمــا بلغــت نســبة مــن قالــو أنهــا ال تتدخــل 79%. أمــا يف 

قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن اعتــربوا أن األجهــزة األمنيــة تتدخــل 12%، فيمــا بلغــت نســبة مــن قالــوا أنهــا ال تتدخــل %81.

عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح:. 2

ــم  ــا بلغــت نســبة مــن ل ــوا عــى أن عــدم وجــود إرادة سياســية لإلصــالح إشــكالية 15%، فيم ــة بلغــت نســبة مــن وافق ــة الغربي بالنســبة للضف

ــك %37. ــوا ذل ــن عارض ــبة م ــت نس ــا بلغ ــوا 34%، فيم ــن وافق ــبة م ــت نس ــزة فبلغ ــاع غ ــا يف قط ــك 81%. أم ــوا ذل يوافق

النقص يف أعداد املوظفني/ات والقضاة:. 3

بالنســبة للضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن  النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة إشــكالية 81%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم 

يوافقــوا ذلــك 19%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا %100.

وجود تركة عند املواطنني/ات من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة االحتالالت املتعاقبة عىل فلسطني:. 4

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن وجــود تركــة عنــد املواطنــني مــن عــدم تقبــل ســيادة القانــون نتيجــة االحتــالالت املتعاقبــة عــى 

فلســطني إشــكالية 43%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا ذلــك 51%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 31%، فيمــا بلغــت نســبة 

مــن عارضــوا ذلــك %44.

 تكدس امللفات غري املدورة )االختناق القضائي(:. 5

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن تكــدس امللفــات غــي املــدورة )االختنــاق القضائــي( إشــكالية 83%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم 

يوافقــوا ذلــك 15%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 62%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %37.
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عدم الثقة بالقضاء:. 6

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة ممــن وافقــوا عــى أن عــدم الثقــة بالقضــاء إشــكالية 21%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا ذلــك 70%. أمــا يف 

قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 12%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %69.

عدم وجود تدريب وتأهيل كافيني للموظفني والقضاة:. 7

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى عــدم وجــود تدريــب وتأهيــل كافيــني للموظفــني والقضــاة كإشــكالية 47%، فيمــا بلغــت نســبة 

مــن لــم يوافقــوا ذلــك 49%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 81%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %6.

االحتالل اإلرسائييل والظروف السياسية:. 8

ــم  ــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن االحتــالل اإلرسائيــي والظــروف السياســية هــي املعيــق 85%، فيمــا بلغــت نســبة مــن ل يف الضفــة الغربي

يوافقــوا ذلــك 15%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 37%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %0.

عدم وجود قضاء موحد بني الضفة وغزة:. 9

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى أن عــدم وجــود قضــاء موحــد بــني الضفــة وغــزة هــو املعيــق 53%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم 

يوافقــوا ذلــك 40%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 75%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %19.

عدم وجود مواءمة قانونية بني الضفة الغربية وقطاع غزة:. 10

يف الضفــة الغربيــة بلغــت نســبة مــن وافقــوا عــدم وجــود مواءمــة قانونيــة بــني الضفــة وغــزة 51%، فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا ذلــك 

43%. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا 75%، فيمــا بلغــت نســبة مــن عارضــوا ذلــك %19.

وحــول مقارنــة األهميــة النســبية ألهــم إشــكاليات القضــاء مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات، وكذلــك مقارنــة ذلــك بــني الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة فأظهــرت النتائــج أن أهــم اإلشــكاليات هــي النقــص يف أعــداد املوظفــني/ات والقضــاة. أنظــر/ي إىل الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:
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 : التعيين في القضاء والنيابة العامةسادساا 

 

 التعيين في القضاء والنيابة العامة: حول آليات الشرعيين/اتالشرعيينفيما يلي وجهات نظر القضاة 
 

 الغربية الضــفةب وافقوا من نســبة بلغتف:  بالشاافافية حالياا  الشاارعي القضاااء في التعيين يتساام .19.1
 أما. %21 نســبتهم بلغت ذلك عارضــوا ومن %12 بالشــفافية يتســم حاليا   الشــرعي القضــاء في التعيين

 . %6 نسبتهم بلغت معارضه ومن %11 ذلك على وافقوا من نسبة فبلغت غزة قطاع في

 

أنه الضفة الغربية ب وافقوابلغت نسبة من ف بالشفافية: حالياا  شاارعيةيتساام التعيين في النيابة ال .11.2
. أما %11ذلك بلغت نســـبتهم  عارضـــواومن  %61 بالشـــفافية يتســـم حاليا   النيابة الشـــرعيةالتعيين في 

ــــبة من  ــ ــــه %6ذلك  على وافقوافي قطاع غزة فبلغت نســـ ــ ــ ــــبتهم  مومن عارضـ ــ ــ فيما بلغت  %1بلغت نسـ
 . .%91نسبة المحايدين/ات ومن ال رأي لهم 

لغت نســـبة بف العلم والخبرة والنزاهة :سااااس اأيتم على  الشااارعيين/اتالشااارعيينتعيين القضااااة  .12.1
بناء على علمهم  ميت حاليا   الشرعيين/اتالشــرعيين تعيين القضــاة على أنيتم بالضــفة الغربية  وافقوامن 

. أما في %11ذلك بلغت نســــبتهم  عارضــــواومن  %11 وخبرتهم والشــــهادة بأنهم من أصــــحاب النزاهة
 . %6بلغت نسبتهم  مومن عارضه %11ذلك على  وافقواقطاع غزة فبلغت نسبة من 

بناء على علمهم وخبرتهم والشاااااااهادة بأنهم من  يتم تعيين أعضااااااااء النيابة الشااااااارعية حالياا  .11.1
لنيابة الشـــرعية اتعيين أعضـــاء يتم   هأن على بالضـــفة الغربية وافقوابلغت نســـبة من ف :أصااحاب النزاهة

ــــحاب النزاهة يتم حاليا   ــ ــ ــــهادة بأنهم من أصــ ــ ــ ــــواومن  %12 بناء على علمهم وخبرتهم والشــ ــ ــ ذلك  عارضــ
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: التعيين في القضاء والنيابة العامة
ً
سادسا

فيما يي وجهات نظر القضاة الرشعيني/ات حول آليات التعيني يف القضاء والنيابة العامة:

يتسم التعيني يف القضاء الرشعي حالياً بالشفافية:. 1

بلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن التعيــني يف القضــاء الرشعــي حاليــاً يتســم بالشــفافية %72 ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

%23. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %81 ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم 6%. 

يتسم التعيني يف النيابة الرشعية حالياً بالشفافية:. 2

بلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن التعيــني يف النيابــة الرشعيــة حاليــاً يتســم بالشــفافية %68 ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم 

%17. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %6 ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم %0 فيمــا بلغــت نســبة املحايديــن/ات ومــن ال 

رأي لهــم 94%.

تعيني القضاة الرشعيني/ات يتم عىل أساس العلم والخربة والنزاهة :. 3

بلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن تعيــني القضــاة الرشعيــني/ات حاليــاً يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم والشــهادة بأنهــم مــن 

أصحــاب النزاهــة %74 ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %17. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %81 ومــن عارضهــم 

بلغــت نســبتهم %6. 

يتم تعيني أعضاء النيابة الرشعية حالياً بناء عىل علمهم وخربتهم والشهادة بأنهم من أصحاب النزاهة:. 4

بلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن تعيــني أعضــاء النيابــة الرشعيــة حاليــاً يتــم بنــاء عــى علمهــم وخربتهــم والشــهادة بأنهــم مــن 

أصحــاب النزاهــة %72 ومــن عارضــوا ذلــك بلغــت نســبتهم %11. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %6 ومــن عارضهــم 

بلغــت نســبتهم 0%. 

الواسطة واملحسوبية ليست أساس التعيني والرتقية يف القضاء الرشعي:. 5

فبلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن الواســطة واملحســوبية ليســتا أســاس التعيــني والرتقيــة يف القضــاء الرشعــي %66 ومــن عارضــوا 

ذلــك بلغــت نســبتهم %19. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %81 ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم 6%. 

الواسطة واملحسوبية ليست أساس التعيني والرتقية يف النيابة الرشعية:. 6

فبلغــت نســبة مــن وافقــوا بالضفــة الغربيــة عــى أن الواســطة واملحســوبية ليســتا أســاس التعيــني والرتقيــة يف النيابــة الرشعيــة %66 ومــن عارضــوا 

ذلــك بلغــت نســبتهم %13. أمــا يف قطــاع غــزة فبلغــت نســبة مــن وافقــوا عــى ذلــك %0 ومــن عارضهــم بلغــت نســبتهم 12%. 
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ــــبتهم  ــــبة من %11بلغت نسـ ــــه %6ذلك على  وافقوا. أما في قطاع غزة فبلغت نســ بلغت  مومن عارضــ
 . %1نسبتهم 

سبة من فبلغت ن :الشاارعيساااس التعيين والترقية في القضاااء األيساات  الواسااطة والمحسااوبية .11.5
القضــاء ي أســاس التعيين والترقية ف ليســتاهما الواســطة والمحســوبية  على أنأنه بالضــفة الغربية  وافقوا

ــــواومن  %66الشـــــــرعي  ــ ــــبتهم  عارضـ ــ ــــبة من %19ذلك بلغت نسـ ــ  وافقوا. أما في قطاع غزة فبلغت نسـ
 . %6بلغت نسبتهم  مومن عارضه %11ذلك على 

ســـبة من فبلغت ن :ساااس التعيين والترقية في النيابة الشاارعيةاأليساات  الواسااطة والمحسااوبية .15.6
النيابة ي أســــاس التعيين والترقية ف ليســــتاهما الواســــطة والمحســــوبية  على أنأنه بالضــــفة الغربية  وافقوا

ــــرعية  ــــواومن  %66الشـــ ــــبتهم  عارضـــ ــــبة من %11ذلك بلغت نســـ  وافقوا. أما في قطاع غزة فبلغت نســـ
 . %12بلغت نسبتهم  مومن عارضه %1ذلك  على
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: قواعد البيانات القانونية والفقهية 
ً
سابعا

قاعدة البيانات القانونية والفقهية ) املقتفي(: 

أظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن القضــاة الرشعيــني/ات يقومــون باســتخدامها بــني الحــني واآلخر.أمــا عــن 

تفاصيــل تقييــم املقتفــي مــن وجهــة نظــر القضــاة الرشعيــني/ات ظهــرت عــى النحــو التــايل:

تــرى الغالبيــة العظمــى أنهــا أساســية يف العمــل وســهلة االســتخدام ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتعتقــد الغالبيــة العظمــى أنهــا تحتــوي عــى مــا يكفــي 

مــن الترشيعــات، وبشــكل عــام 89% يف الضفــة الغربيــة و 50% يف قطــاع غــزة مــن القضــاة الرشعيــني/ات راضــني عنهــا. يف حــني ينقصهــا مــن وجهــة 

نظرهــم بعــض الجوانــب الفقهيــة والتعليــق عليهــا.

رسم توضيحي 89: تقييم املقتفي من وجهة نظر القضاة الرشعيني/ات
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 (: فيتتفيقاعدة البيانات القانونية والفقهية ) المق

من القضاة وقطاع غزة الغالبية العظمى في الضفة الغربية أن  أن  تبينأظهرت النتائج

 في الضفة الغربية وقطاع غزة. .خرايقومون باستخدامها بين الحين واآل الشرعيين/اتالشرعيين

على النحو  هرتظفهيالمزاولون  الشرعيين/اتالشرعيينمن وجهة نظر القضاة  فيتتفيأما عن تفاصيل تقييم المق

 التالي:

غالبية العظمى عتقد اليتالغالبية العظمى أنها أساسية في العمل وسهلة االستخدام ويتم تحديثها بانتظام، و رى يت

في قطاع غزة من  %51في الضفة الغربية و  %19أنها تحتوي على ما يكفي من التشريعات، وبشكل عام 

والتعليق  عض الجوانب الفقهيةراضين عنها. في حين ينقصها من وجهة نظرهم ب الشرعيين/اتالشرعيينالقضاة 

 عليها.

 الشرعيين/اتالشرعيينمن وجهة نظر القضاة  ت فيتفي: تقييم المق20رسم توضيحي 
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استطالع رأي متلقي/ات خدمات وزارة العدل

أوال: تقييم خدمات وزراة العدل

البنية التحتية لوزارة العدل الفلسطينية )غرف، التجهيزات،....(مقبولة:. 1

أظهــرت النتائــج أن البنيــة التحتيــة لــوزارة العــدل الفلســطينية )غــرف, التجهيــزات,....(  مقبولــة ، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور مــا نســبته %93 

ومــن اإلنــاث %90.

عدد موظفي الوزارة كاٍف:. 2

أظهرت النتائج أن عدد موظفي الوزارة كاٍف ، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 85% ومن اإلناث %80.

مؤهالت موظفي الوزارة جيدة:. 3

أظهرت النتائج أن مؤهالت موظفي الوزارة جيدة ، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 86% ومن اإلناث %82.

تساوي وزارة العدل  يف التعامل مع األفراد » الجمهور«  أمام القانون:. 4

أظهــرت النتائــج أنهــا تســاوي وزارة العــدل  يف التعامــل مــع األفــراد » الجمهــور«  أمــام القانــون ، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور مــا نســبته 

82% ومــن اإلنــاث 82% أيضــاً.

الوزارة  مستقلة عن تأثري التأثريات الخارجية ) حزبية، شخصية، أمنية، ....(:. 5

أظهــرت النتائــج أن الــوزارة  مســتقلة عــن تأثــي التأثــيات الخارجيــة ) حزبيــة, شــخصية, أمنيــة, ....(:  ، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور مــا 

نســبته 52% و مــن اإلنــاث 52% أيضــاَ.

النظافة والنظام يف الوزارة جيدان:. 6

أظهرت النتائج أن النظافة والنظام يف الوزارة جيدان ، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 96% ومن اإلناث %92.

اإلشارات التي ترشد الزوار داخل الوزارة واضحة:. 7

فقــد أظهــرت النتائــج أن األشــارات التــي ترشــد الــزوار داخــل الــوزارة واضحــة ، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور مــا نســبته 85% ومــن اإلنــاث 

85% أيضــاَ.

خدمة املعلومات يف الوزارة جيدة:. 8

أظهرت النتائج أن خدمة املعلومات يف الوزارة جيدة ، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 94% ومن اإلناث %91.

الوصول إىل وزارة العدل سهل:. 9

أظهرت النتائج أن الوصول إىل وزارة العدل سهلة ، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 81% ومن اإلناث %79.

تكيف وزارة العدل خدماتها  لتلبية احتياجات  ذوي اإلعاقة:. 10

ــف خدماتهــا  لتلبيــة احتياجــات  ذوي اإلعاقــة، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور مــا نســبته 52% ومــن  أظهــرت النتائــج أن وزارة العــدل تكيّ

ــاث %42. اإلن
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تستجيب الوزارة الحتياجات النساء:. 11

أظهرت النتائج أن الوزارة تستجيب الحتياجات النساء، فقد وافق عى ذلك من الذكور ما نسبته 70% ومن اإلناث %81.

تستجيب الوزارة الحتياجات األطفال )سواء كانوا ا مدعى عليهم، ضحايا أو شهود(:. 12

أظهــرت النتائــج أن الــوزارة تســتجيب الحتياجــات األطفــال )ســواء كانــوا مدعــى عليهــم، ضحايــا أو شــهود(، فقــد وافــق عــى ذلــك مــن الذكــور 

مــا نســبته 54% ومــن اإلنــاث %51.

جدول 97 : تقييم خدمات وزارة العدل من وجهة نظر متلقي/ات تلك الخدمة

انثىذكر

أوافقأعارضأوافقأعارض

89.9%4.8%92.8%4.1%البنية التحتية لوزارة العدل الفلسطينية مقبولة )غرف, التجهيزات,....(

80.3%10.1%85.1%8.6%عدد موظفي الوزارة كاٍف

82.5%1.3%86.5%1.4%مؤهالت موظفي الوزارة جيدة

81.6%7.5%82.4%7.2%املساواة يف التعامل مع األفراد » الجمهور«  أمام القانون

52.2%15.4%51.8%14.9%استقالل الوزارة عن تأثري التأثريات الخارجية ) حزبية, شخصية, أمنية, ....(

92.1%4.4%96.4%1.8%النظافة والنظام يف الوزارة جيدة

85.5%9.2%84.7%10.8%األشارات التي ترشد الزوار داخل الوزارة واضحة

90.8%3.9%93.7%1.8%خدمة املعلومات يف الوزارة جيدة

78.9%17.1%81.5%15.3%سهولة الوصول إىل وزارة العدل

41.7%33.8%52.3%26.1%تكييف وزارة العدل لتلبية احتياجات  ذوي اإلعاقة

80.7%1.8%70.3%0.5%تستجيب الوزارة الحتياجات النساء

50.9%1.8%53.6%2.3%تستجيب الوزارة الحتياجات األطفال )سواء كانوا ا مدعى عليهم، ضحايا أو شهود(

3.1%0.0%1.8%0.0%أخرى

وحــول مقارنــة األهميــة النســبية لتقييــم خدمــات وزراة العــدل مــن وجهــة نظــر متلقــي/ات الخدمــة تبــنّي  أن أعــى تقييــم كان للنظافــة والنظــام، يليــه 

ــن  ــوزارة ع ــتقالل ال ــم اس ــة، ث ــات ذوي اإلعاق ــة احتياج ــوزارة لتلبي ــف ال ــاً تكيي ــا تقييم ــل كان أقله ــة. باملقاب ــة التحتي ــات والبني ــة املعلوم ــن خدم كل م

التأثــيات الخارجيــة، ثــم اســتجابة الــوزراة الحتياجــات األطفــال. ملزيــد مــن التفاصيــل أنظــر/ي الشــكل التــايل:
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رسم توضيحي 90: تقييم خدمات وزارة العدل من وجهة نظر متلقي تلك الخدمة، مقارنة ذكور واناث
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استقالل الوزارة عن تأثير التأثيرات الخارجية ) حزبية, شخصية, 
 أمنية, ....(

14.9% 51.8% 15.4% 52.2% 

 %92.1 %4.4 %96.4 %1.8 النظافة والنظام في الوزارة جيدة
 %85.5 %9.2 %84.7 %10.8 ترشد الزوار داخل الوزارة واضحةات التي أشار شار اإل

 %90.8 %3.9 %93.7 %1.8 خدمة المعلومات في الوزارة جيدة
 %78.9 %17.1 %81.5 %15.3 وزارة العدلإلى  إلى  سهولة الوصول

 %41.7 %33.8 %52.3 %26.1 تكييف وزارة العدل لتلبية احتياجات  ذوي اإلعاقة
 %80.7 %1.8 %70.3 %0.5 الحتياجات النساءتستجيب الوزارة 

عى ا مدكانوا كانو تستجيب الوزارة الحتياجات األطفال )سواء 
 شهود(أو  او  عليهم، ضحايا

2.3% 53.6% 1.8% 50.9% 

 %3.1 %0.0 %1.8 %0.0 أخرى 
 

أن  أن  ي ن تب فقد تبين الخدمة /اتوحول مقارنة األهمية النسبية لتقييم خدمات وزراة العدل من وجهة نظر متلقي

كان  ييما  بالمقابل كان أقلها تق ،.أعلى تقييم كان للنظافة والنظام، يليه كل من خدمة المعلومات والبنية التحتية

جية، ، ثم استقالل الوزارة عن التأثيرات الخار اإلعاقةالحاجات الخاصةتكييف الوزارة لتلبية احتياجات ذوي لكل من 

 الشكل التالي: /يالحتياجات األطفال. لمزيد من التفاصيل أنظرثم استجابة الوزراة 

 ، مقارنة ذكور واناثتقييم خدمات وزارة العدل من وجهة نظر متلقي تلك الخدمة: 22رسم توضيحي 
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: الموقع االلكتروني للوزارة
ً
ثانيا

وحــول تقييــم زيــارة املوقــع االلكرتونــي لــوزارة العــدل أظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى لــم تقــم بزيارتــه حيــث بلغــت نســبة مــن قــام بزيارتــه 

مــن الذكــور 21% ومــن اإلنــاث %18.

جدول 98 : تقييم زيارة املوقع االلكرتوني للوزارة

الجنس

أنثىذكر

النعمالنعم

81.6%18.4%78.8%21.2%هل سبق و قمت بزيارة املوقع االلكرتوني لوزارة العدل؟

: طبيعة الخدمة المتلقاة من الوزارة
ً
ثالثا

وحــول طبيعــة الخدمــة التــي تلقاهــا املســتفيدين/ات مــن خدمــات وزراة العــدل تبــني أن الغالبيــة الكــربى تلّقــت خدمــة الســجل العــديل ) شــهادات عــدم 

املحكوميــة( بنســبة 59% للذكــور و 72% لإلنــاث، تليهــا خدمــة التصديقــات بنســبة 31% للذكــور و 22% لإلنــاث. أمــا باقــي الخدمــات فنســبة مــن 

اســتفادوا منهــا قليلــة.
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أن أن  ي ن تب فقد تبين اليها، او مة التي تقدمها الوزارة والتي لجؤ من خاللها عن الخد الية التي عرفو اوحول اآل

من  المعرفة ناث، تليهاإلال %11للذكور و %11بها من خالل الجهات الرسمية بنسبة  اعلمو  اإلناثالذكور و 

 الشكل التالي لمزيد من التفاصيل: /يأنظر ،.ناثالإل %21للذكور و  %12خالل األصدقاء واألقارب بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليها او مة التي تقدمها الوزارة والتي لجؤ من خاللها عن الخد اااللية التي عرفو : 81رسم توضيحي 
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وحــول اآلليــة التــي عرفــوا مــن خاللهــا عــن الخدمــة التــي تقدمهــا الــوزارة والتــي لجــؤوا اليهــا، تبــنّي أن الغالبيــة لــكل مــن الذكــور واإلنــاث علمــوا بهــا 

مــن خــالل الجهــات الرســمية بنســبة 37% للذكــور و47% لإلنــاث، تليهــا املعرفــة مــن خــالل األصدقــاء واألقــارب بنســبة 32% للذكــور و 28% لإلنــاث. 

أنظــر/ي الشــكل التــايل ملزيــد مــن التفاصيــل:

رسم توضيحي 92: االلية التي عرفوا من خاللها عن الخدمة التي تقدمها الوزارة والتي لجؤوا اليها
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 الخدمة /اترابعا: تقييم مدى الرضا عن خدمات وزارة العدل من وجهة نظر متلقي

 %11 اإلناثمن  %11و %11من الذكور  %11نسبة الغالبية أن  أن  التصديقات: تظهر النتائج .1

 التصديقات التي تقدمها وزارة العدل.

 اإلناثمن  %11ومن الذكور  %21الغالبية من الذكور أن  أن  : تظهر النتائجاعتماد الجمعيات .2

 التي تقدمها وزارة العدل. اعتماد الجمعياتغير راضين عن خدمة  11%

 اإلناثمن  %12ومن الذكور  %15الغالبية من الذكور أن  أن  : تظهر النتائجالتفتيش القضائي .1

 التي تقدمها وزارة العدل. التفتيش القضائي ا راضين عن خدمة 12%

 اإلناثمن  %11و من الذكور %11%11الغالبية من الذكور أن  أن  : تظهر النتائجيىمكتب الشكاو  .1

 التي تقدمها وزارة العدل. يىمكتب الشكاو راضين عن خدمة  11%

 %19 اإلناثمن  %19 و %26الذكور  من %26الغالبية منأن  أن  النتائج: تظهر ميناعتماد محك   .5

 التي تقدمها وزارة العدل. ميناعتماد محك  راضين عن خدمة 

 اإلناثومن  %15الغالبية من الذكور أن  أن  : تظهر النتائجحكومية(مالسجل العدلي )شهادات عدم ال .6

 .الحكومية(السجل العدلي )شهادات عدم راضين عن خدمة  11%

 اإلناثمن  %11 و %15من الذكور  %15الغالبية أن  أن  : تظهر النتائج/اتاعتماد مترجمين .1

 التي تقدمها وزارة العدل. /اتاعتماد مترجمين
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: تقييم مدى الرضا عن خدمات وزارة العدل من وجهة نظر متلقي/ات الخدمة
ً
رابعا

التصديقات: تظهر النتائج أن نسبة 41% من الذكور  و38% من اإلناث  راضني عن خدمة التصديقات التي تقدمها وزارة العدل.. 1

اعتماد الجمعيات: تظهر النتائج أن 21% من الذكور و13% من اإلناث غي راضني عن خدمة اعتماد الجمعيات التي تقدمها وزارة العدل.. 2

التفتيش القضائي: تظهر النتائج أن 15% من الذكور و12% من اإلناث  راضني عن خدمة التفتيش القضائي التي تقدمها وزارة العدل.. 3

مكتب الشكاوى: تظهر النتائج أن 17% من الذكور و14% من اإلناث راضني عن خدمة مكتب الشكاوى التي تقدمها وزارة العدل.. 4

اعتماد محّكمني: تظهر النتائج أن 26% من الذكور و 19% من اإلناث راضني عن خدمة اعتماد محّكمني التي تقدمها وزارة العدل.. 5

الســجل العــديل )شــهادات عــدم املحكوميــة(: تظهــر النتائــج أن الغالبيــة مــن الذكــور 75% ومــن اإلنــاث 77% راضــني عــن خدمــة الســجل العــديل . 6

)شــهادات عــدم الحكوميــة(.

ــي تقدمهــا وزارة . 7 ــاث راضــني عــن خدمــة اعتمــاد مرتجمــني/ات الت اعتمــاد مرتجمــني/ات: تظهــر النتائــج أن 15% مــن الذكــور و 13% مــن اإلن

العــدل.

جدول 99 : تقييم الرضا عن خدمات وزارة العدل

انثىذكر

راضغري راضراضغري راض

38.2%24.1%41.0%27.9%التصديقات

8.8%12.7%5.0%21.2%اعتماد الجمعيات

11.8%7.0%14.9%12.6%التفتيش القضائي

13.6%7.5%16.7%9.0%مكتب الشكاوي

19.3%3.1%26.1%3.2%اعتماد محكمني

76.8%5.3%74.8%6.3%السجل العديل )شهادات عدم املحكومية(

13.2%1.8%14.9%3.6%اعتماد مرتجمني/ات
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توصيات مؤتمر المرصد القانوني الخامس

ــن  ــن الوط ــر ألم ــه اآلخ ــع والوج ــدة املجتم ــن ووح ــن املواط ــون أم ــيد وأداة ص ــم الرش ــون والحك ــة القان ــمات دول ــن س ــمة م ــك وس ــاس املل ــدل أس الع

وتقــّدم دولــة فلســطني وإشــغالها لعضويتهــا الفاعلــة والنمــوذج يف األرسة الدوليــة، وتجســيد دولــة العدالــة والقانــون العــادل، ُحلــٌم وغايــة ال تنفــرد بهمــا 

"مســاواة" بــل تعــرّبان عــن ضمــي الشــعب التــّواق لوطــٍن حــّر وشــعٍب ســعيد.

هــذه كانــت األهــداف املتوخــاة مــن إصــدار أول تقريــر مســحي آلراء عديــد مــن رشائــح املجتمــع الفلســطيني ذات الصلــة واالختصــاص واالهتمــام منــذ 

العــام 2007 حــني أصــدرت "مســاواة" أول تقاريرهــا، وبنتيجــة مــا آثــاره مــن اهتمــام واســع لــدى أرسة القانونيــني واملهتمــني بالعدالــة عــى املســتوى 

الوطنــي واإلقليمــي والــدويل، أخــذت "مســاواة" عــى عاتقهــا مهمــة إصــدار تقاريــر دوريــة تُعنــى باألســاس ببيــان املتغــّي يف وضــع العدالــة فأصــدرت 

تقريرهــا املرصــد القانونــي بأعــداده األربعــة الســابقة بواقــع تقريــر كل عامــني.

ونظــراً ألهميــة إصــدار تقريــر وطنــي شــامل يســتند إىل أحــدث املنهجيــات العمليــة والتجــارب الُفضــى عــى املســتوى الــدويل ويتــم بالرشاكــة وتبــادل 

ــة، أنجــزت "مســاواة" بالرشاكــة  ــة بوضــع العدال ــر مســحية ذات صل ــادت إصــدار تقاري ــي اعت ــة الت ــة والدوليّ ــة بــني املؤسســات املحليّ الخــربات املهني

مــع برنامــج ســيادة القانــون يف دولــة فلسطني-سواســية هــذا املرصــد القانونــي الخامــس بصفتــه التقريــر الوطنــي الشــامل الــذي يعكــس آراء تســعة 

فئــات مجتمعيــة ونُّفــذ مــن قبــل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ملــا يتمتــع بــه مــن مهنيـّـة عاليــة يف هــذا املجــال مــا وّفــر ل"مســاواة" ولكافــة 

القانونيــات والقانونيــني الفلســطينيني واملهتّمــني أوســع قاعــدة بيانــات تتصــل بــأداء منظومــة العدالــة. ويســعدنا يف مركــز "مســاواة" أن نضعهــا بــني 

أيــدي الكافــة اعتبــاراً مــن اليــوم.

إننــا يف املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء "مســاواة" بصفتنــا هيئــة رقابــة أهليــة مســتقّلة ومهنيــة ومحايــدة، وبعــد أن وقفنــا بإمعــان 

عــى نتائــج وآراء املشــاركات واملشــاركني يف اســتطالع الــرأي بخصــوص وضــع منظومــة العدالــة الفلســطينية، وإذ نشــي إىل أبــرز مــا توافــق عليــه أغلبيــة 

ــاطة  ــى الوس ــد ع ــات تعتم ــاد آلي ــة واعتم ــة العدال ــة يف منظوم ــزة األمني ــل األجه ــارتهم إىل تدخ ــة إش ــات وبخاص ــائر الفئ ــن س ــح وم ــاركني يف املس املش

ــن  ــاه التحّس ــي باتج ــة ال يس ــع العدال ــة وأن وض ــات العدال ــاد يف أداء مؤسس ــة فس ــة وأن ثم ــة العام ــاء والنياب ــة يف القض ــني والرتقي ــوبية يف التعي واملحس

والتمايــز وغيــاب اإلرادة السياســية وضعــف اســتقاللية مؤسســات العدالــة، فإننــا نُجمــل مــا ســبق وغــيه مــن املالحظــات واملداخــالت املؤتمــر الصحفــي 

إلعــالن نتائــج تقريــر املرصــد القانونــي الخامــس يف التوصيــات التاليــة التــي ســنوجهها ألصحــاب الواجــب:

ــدة . 1 ــة واح ــلطة قضائي ــزة كس ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــة العدال ــد منظوم ــاه توحي ــة تج ــة والعملي ــية الرصيح ــي اإلرادة السياس  رضورة توف

ــتقّلة. ــة ومس ــة وفاعل ــدة ونزيه موّح

 الرشوع باتخاذ كافة اإلجراءات الضامنة لتوحيد منظومة العدالة وإعادة بنائها بمشاركة مجتمعية مستقلة.. 2

 إعمــال سياســة تقييــم األداء بمــا يشــمل أداء كافــة القائمــني عــى منظومــة العدالــة وُمشــغي وظيفتهــا بوصــف ذلــك أداة ناجعــة يف مكافحــة الفســاد . 3

وضمــان تطــّور وتحّســن األداء.

 العمل عى تعزيز ثقافة سيادة القانون واحرتامها كبديل مضمون وموثوق لحّل النزاعات بعيداً عن الفوىض والفلتان.. 4

 إنفاذ مبدأ الفصل بني السلطات والتصّدي لظاهرة التدخل يف عمل مؤسسات منظومة العدالة ومساءلة مرتكبيها.. 5

 اعتماد رشوط وآليات بديلة عن املعمول به إلشغال الوظيفة يف منظومة العدالة والرتقية فيها، بعيداً عن كافة أشكال الوساطة واملحسوبية.. 6

 رفع الحصانة عن كل متّهم بالفساد وإحالته إىل محاكمة عادلة كرضورة ملكافحة ناجعة للفساد يف مؤسسات منظومة العدالة.. 7

 تعزيــز البنــاء املؤســي وقواعــد العمــل املهنــي والشــفاف واحــرتام االختصاصــات والصالحيــات يف داخــل مؤسســات منظومــة العدالــة ويف عالقاتهــا . 8

بعضهــا ببعــض وعالقتهــا بالســلطة التنفيذيــة بمــا يعــّزز اســتقاللها املهنــي ويحفــظ ملشــغليها اســتقاللهم وخضوعهــم للضمــي والقانــون فقــط.

 عــى املســتوى األكاديمــي، الوقــوف عــى ظاهــرة ضعــف البحــث العلمــي يف كليــات الحقــوق يف الجامعــات الفلســطينية وضعــف دورهــا يف مراقبــة . 9

الترشيعــات والعمــل عــى تطويرهمــا.

كما ونويص أصحاب الحّق باآلتي:

 وقــوف مؤسســات املجتمــع املدنــي عــى واقــع منظومــة العدالــة كمــا كشــف عنــه املرصــد القانونــي الخامــس وتحديــد أولوياتهــا ورؤيتهــا ملــا يجــب . 1

عليهــا اتخــاذه تجــاه معوقــات وإشــكاليات العدالــة يف فلســطني وعــدم الذهــاب إىل معالجــة ظواهــر مــن شــأنها تعميــق األزمــة بــدالً مــن حلهــا.

 توحيد رؤية وجهد مؤسسات املجتمع املدني بشأن آليات توحيد وإصالح منظومة العدالة وتطويرها.. 2
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ــن . 3 ــة م ــات املهمش ــة الفئ ــني وبخاص ــات واملواطن ــني املواطن ــون وتمك ــيادة القان ــة س ــيد ثقاف ــي يف تجس ــع املدن ــات املجتم ــل دور مؤسس  تفعي

ــا. ــم لحمايته ــة أمامه ــة املرشوع ــبل القانوني ــة والس ــتورية والقانوني ــم الدس ــى حقوقه ــوف ع الوق

 نــويص نقابــة املحامــني الفلســطينيني ووزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وإدارات الجامعــات باتخــاذ اإلجــراءات العمليــة الكفيلــة بالوقــوف عــى . 4

جــودة أداء داريس القانــون وخّريجــي كليــات الحقــوق الراغبــني يف ممارســة مهنــة املحامــاة.

 نــويص مجلــس نقابــة املحامــني بتفعيــل دور املجالــس التأديبيــة وتعزيــز مهنيتهــا ملواجهــة أي مظهــر أو ســلوك يتناقــض مــع قواعــد الســلوك . 5

املهنــي ويؤثــر عــى ثقــة املواطنــني بالنقابــة ســلباً ويعيــق رســالتها يف تأمــني الوصــول للعدالــة، وذلــك بمواجهــة كافــة مظاهــر الفســاد والرشــوة 

واملحســوبية، إىل جانــب إيــالء االهتمــام األكــرب يف تنميــة قــدرات املحامــني املتدربــني بمــا يف ذلــك إعــادة النظــر يف نظــام التدريــب وعالقــة املحامــي 

املتــدرب باملحامــي األســتاذ وبأطــراف منظومــة العدالــة الرســمية واملوكلــني.

 عــى كافــة الجهــات ذات االختصــاص العمــل عــى تشــجيع املشــتغلني بالقانــون عــى القــراءة والبحــث املقــارن وتنظيــم الفعاليــات واألنشــطة . 6

املحّفــزة عــى ذلــك.

وإذ نؤكــد بــأن هــذه التوصيــات تمثـّـل أبــرز مطالــب املواطنــات واملواطنــني املشــاركني يف املســح تجــاه مؤسســات العدالــة فإننــا نتطلــع بأمــل أن   

تعكــس نتائــج املرصــد القانونــي القــادم تغــّياً جوهريــاً ونوعيــاً يف آراء املواطنــني بســائر فئاتهــم باتجــاه إيجابــّي.
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