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المقدمة
�أولت جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية اهتماما كبريا لإعادة بناء ودمج وهيكلة
قطاع الأمن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،انطالقا من عدم �إمكانية تطبيق ال�سيا�سة من دون �أمن
من�سجم معها وقادر على امل�ساهمة بتحويلها �إلى �إجراءات على �أر�ض الواقع ،ويف �ضوء كون العنوان
الأمني من �أهم العناوين التي توقفت عندها حوارات امل�صاحلة ،بل والعنوان الوحيد الذي مت تناوله
بالتف�صيل يف «اتفاق القاهرة» للعام  .2011كما �أن عدم االتفاق على كيفية التعامل مع الأجهزة
الأمنية كان من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إلى ف�شل «اتفاق مكة» وانهيار حكومة الوحدة الوطنية يف
العام .2007
وكان املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية (م�سارات) قد عمل على
ت�شكيل جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية ،التي تعد �إطارا وطنيا تعدديا ومفتوحا
للحوار ،مب�شاركة جمموعة من ال�شخ�صيات من خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي واالجتماعي من
خمتلف �أماكن تواجد ال�شعب الفل�سطيني داخل الوطن وخارجه .وتهدف �إلى امل�ساهمة يف �إزالة
العقبات والعراقيل �أمام امل�صاحلة الوطنية من �أجل حتقيق �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة على
�أ�س�س وطنية ودميقراطية ،وجت�سيد �شراكة حقيقية متكن ال�شعب الفل�سطيني من زج جميع طاقاته
وكفاءاته و�إبداعاته يف جمرى قادر على حتقيق �أهدافه بتقرير امل�صري و�إنهاء االحتالل والعودة
واال�ستقالل الوطني.
ومت �إعطاء القطاع الأمني �أهمية خا�صة� ،إذ مت ت�شكيل جمموعة حوار خا�صة ت�ضم عدد ًا من
القياديني من الف�صائل الفل�سطينية الرئي�سية ي�سند عملها طاقم من اخلرباء ،وتركزت مهمة
املجموعة والطاقم على بناء الثقة واالحرتام بني الف�صائل من خالل النقا�ش واحلوار والبحث
والتفكري وتقدمي مبادرات واقرتاحات من �ش�أنها امل�ساهمة يف �إزالة العراقيل الأمنية �أمام تطبيق
اتفاق امل�صاحلة الوطنية.
و�شرعت املجموعة يف عقد �سل�سلة من االجتماعات وور�شات احلوار يف القاهرة و�إ�سطنبول وال�ضفة
الغربية وقطاع غزة طوال �أعوام  2012و 2013و .2014وكان عملها مدعوما من قبل جمموعة
من اخلرباء يف القطاع الأمني وم�ساندة جمموعة من املمار�سني الر�سميني للعمل الأمني ،ممن
قدموا اال�ست�شارة للمجموعة �أثناء جل�سات احلوار وو�صول املجموعة لتو�صيات حمددة.
ويف �سياق احلوار� ،أو�صى امل�شاركون بعقد ور�شة عمل تهدف �إلى اال�ستفادة من جتارب دولية يف
املجال الأمني ،ولهذا الغر�ض نظمت ور�شة خا�صة لالطالع على جتربتي عملية ال�سالم يف �إيرلندا
والتحول الدميقراطي يف جنوب �أفريقيا مب�شاركة �شخ�صيات �شاركت يف احلوارات حول ال�شق
الأمني يف التجربتني.
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و�أدى جهد جمموعة احلوار �إلى �إنتاج �سل�سلة من التو�صيات واملقرتحات املهمة يف قطاع الأمن ،التي
�أُ ِق ّر بع�ضها ب�صيغة نهائية من خالل املجموعة ،ومت تنظيم ور�شات عمل حولها مب�شاركة ع�شرات
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واملهتمة يف هذا القطاع ،وبع�ض الأوراق ال تزال قيد املناق�شة ،و�سيتم
اعتمادها يف الفرتة القادمة.
انطلقت جمموعة احلوار يف القطاع الأمني من �أهمية العمل على �إعادة بناء وتفعيل و�إ�صالح الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية ،لتكون �أجهزة �أمنية مهنية بعيد ًا عن احلزبية ،وتخدم امل�صلحة الوطنية العليا،
وخا�ضعة للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�شرعية .ولإدراك �صعوبة وتعقيد التعامل مع امللف الأمني يف �ضوء
خ�صو�صية الأو�ضاع الفل�سطينية واختالف الظروف التي تعي�شها جتمعات ال�شعب الفل�سطيني؛ ارت�أت
جمموعة احلوار يف القطاع الأمني �أهمية بلورة ال�سيا�سات الأمنية التي من املفرت�ض �أن تكون الهادي
واملر�شد لعمل الأجهزة الأمنية ،كما اقرتحت التدرج يف معاجلة العنوان الأمني ،من خالل البدء
بتوحيد جهازي ال�شرطة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،عرب تقدمي ت�صور للمعايري والآليات وعر�ض
املعايري الدولية الف�ضلى لعمل ال�شرطة ،واال�ستفادة من التجارب الدولية امل�شابهة ،وتقدمي م�سودة
م�شروع قانون هيئة ال�شرطة ،الذي القى اهتمام ًا وجتاوب ًا وا�سع ًا لدى القوى واخلرباء وامل�س�ؤولني يف
«ال�سلطتني» املتنازعتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ومبا �أن م�شروع دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية �أخذ على عاتقه امل�ساهمة يف �إزالة العراقيل
التي تعرت�ض امل�صاحلة؛ فقد مت العمل على تقدمي م�شروع ورقة حول اللجنة الأمنية العليا ،وهي
اللجنة الوحيدة املن�صو�ص عليها يف «اتفاق القاهرة» ،ومل يتم ت�شكيلها حتى الآن كنتيجة لتقدير
�سيا�سي خاطئ ا ُت ِفق عليه ُبعيد توقيع «اتفاق القاهرة» يف �أيار  ،2011وال يزال معمو ًال به حتى
الآن ،يق�ضي بت�أجيل تطبيق امللف الأمني ل�صعوبته وللخالفات الوا�سعة حوله �إلى ما بعد ت�شكيل
حكومة الوفاق الوطني و�إجراء االنتخابات ،والتقدم يف عناوين امل�صاحلة الأخرى .وهذا �إن حدث
دون �أن تتم مراجعة هذا املوقف من خالل تطبيق ال�شق الأمني يف اتفاق امل�صاحلة ،ولو بالتدريج،
�سيعني تعميق االنق�سام وتكري�سه ،وتعطيل �إمكانية �إجراء االنتخابات ،و�إذا جرت �سيكون من ال�سهل
الت�شكيك بنزاهتها لأن �إجراءها �سيكون بوجود �أجهزة �أمنية تدين بالوالء لطرف يف ال�ضفة الغربية،
و�أجهزة �أمنية تدين بالوالء للطرف الآخر يف قطاع غزة.
�إن الوثائق املت�ضمنة يف هذا الكتاب/الكرا�س هي جمرد �أفكار وتو�صيات حتتمل ال�صواب واخلط�أ،
وهي ناجتة عن حوار غري ر�سمي همه الوحيد امل�ساهمة يف �إجناح احلوار الر�سمي .وقد جرى تقدمي
الوثائق املعتمدة بعد �أن مت نقا�شها والتحاور ب�ش�أنها بني الف�صائل �إلى خمتلف الف�صائل والقيادات
واحلكومتني �آنذاك ،علما �أن العمل يتوا�صل ب�إ�شراف مركز م�سارات من �أجل �إجناز عدد �آخر من
املقرتحات والتو�صيات ذات العالقة مبجاالت �أخرى مهمة يف قطاع الأمن ،و�سيتم طرحها قريبا
للحوار والإغناء والتطوير قبل ن�شرها ب�صورتها النهائية.
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وثائق مجموعة تطوير ودعم مسار المصالحة
الوطنية /قطاع األمن
خالل ثالث �سنوات من العمل واللقاءات واحلوار املتوا�صل� ،أ�صدرت املجموعة ،ب�إ�شراف مركز
م�سارات� ،سبع وثائق تراوحت ما بني طرح ال�سيا�سات والتو�صيات واملقرتحات وم�سودات قوانني
داعمة ال�صالح قطاع الأمن ب�شكل عام ،وهيئة ال�شرطة ب�شكل خا�ص .وميكن ت�صنيف الوثائق
ال�صادرة عن املجموعة يف جمالني رئي�سيني:
الأول :ال�سيا�سات والتوجهات العامة امل�شرتكة اخلا�صة ب�إ�صالح وتوحيد قطاع الأمن.
الثاين� :آليات ومقرتحات عملية نحو �إ�صالح وتوحيد قطاع ال�شرطة املدنية.
نعر�ض فيما يلي الوثائق اخلا�صة بكل من املجالني:
�أوالً .وثائق املجموعة يف جمال ال�سيا�سات والتوجهات العامة امل�شرتكة اخلا�صة ب�إ�صالح وتوحيد
قطاع الأمن:
نحو و�ضع �سيا�سة �أمنية فل�سطينية :ت�صور للمحددات واملعايري
ي�صعب حتقيق م�صاحلة حقيقية دون بلورة �سيا�سات �أمنية فل�سطينية توافقية ،ت�ؤدي �إلى ن�شوء
قيادة موحدة للم�ؤ�س�سة الأمنية خا�ضعة لل�سلطة ال�سيا�سية العليا ،وت�ساعد على بلورة ر�ؤية موحدة
لإعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الأمنية م�ستقبال ب�شكل يتنا�سب واالحتياجات الأمنية الفل�سطينية.
تعر�ض الورقة يف مقدمتها املبادئ الأ�سا�سية «املحددات» لو�ضع ال�سيا�سة الأمنية ،وتخل�ص �إلى
عر�ض متطلبات ت�شكيل اللجنة الأمنية الفل�سطينية العليا تنفيذا التفاق امل�صاحلة الذي وقعت عليه
جميع الف�صائل الفل�سطينية.
م�شروع ورقة حول اللجنة الأمنية العليا
ي�شكل م�شروع الورقة املقرتح من قبل جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية دعما مل�سار
امل�صاحلة الر�سمي ،خا�صة يف جمال عمل اللجنة الأمنية العليا املن�صو�ص عليها يف اتفاق امل�صاحلة
الفل�سطينية ،برعاية م�صرية .وتنبع �أهمية الورقة يف تركيزها على ت�شكيل اللجنة الأمنية من حيث
املعايري واالخت�صا�صات وال�صالحيات و�أولويات عمل مقرتحة لبدء عمل اللجنة.
م�شروع قانون جمل�س الأمن القومي/الوطني
هدفت م�سودة قانون جمل�س الأمن القومي/الوطني الو�صول �إلى مرجعية �سيا�سية و�أمنية للأجهزة
الأمنية يف �سياق عملية وموحدة ت�ضمن وحدة العمل واملمار�سة .وتنبع �أهمية م�سودة القانون املقرتح
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من واقع االنف�صال اجلغرايف ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،واحلاجة ملعاجلة �آثار االنق�سام
على القطاع الأمني ،حيث �ستمتد هذه الآثار �إلى ما بعد حتقيق الوحدة الوطنية.
ثاني ًا .وثائق املجموعة يف جمال �آليات ومقرتحات عملية نحو �إ�صالح وتوحيد قطاع ال�شرطة املدنية:
املعايري الدولية الف�ضلى لعمل ال�شرطة
هدفت هذه الورقة �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أهم املمار�سات الف�ضلى لل�شرطة يف ظل نظام
دميقراطي .يفيد هذا اجلهد املقدم من جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية يف دعم
اجلهود الفل�سطينية من �أجل بناء جهاز �شرطي ع�صري موحد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف
�ضوء املتطلبات الوطنية ،وبناء على معايري دولية متعارف عليها.
جتارب دولية يف عملية �إ�صالح القطاع الأمني «جهاز ال�شرطة»
تعر�ض هذه الورقة بع�ض التجارب الدولية الناجحة ،و�أخرى فا�شلة ،لعملية اال�صالح يف قطاع الأمن،
وب�شكل خا�ص جهاز ال�شرطة املدنية ،حيث جرت هذه التجارب يف �إطار عملية التحول الدميقراطي
«املرحلة االنتقالية» يف تلك البلدان ،بهدف اال�ستفادة من الدرو�س والعرب امل�ستقاة من هذه التجارب.
نحو �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاز ال�شرطة الفل�سطينية :ت�صور للمعايري
والآليات
تعر�ض هذه الورقة العنا�صر الأ�سا�سية لعملية �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاز ال�شرطة يف �إطار
عملية امل�صاحلة ،واجلهود التي تبذلها جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الوطنية يف املجال
الأمني لتقدميها �إلى اللجنة الأمنية العليا .وتربز �أهمية الورقة يف حتديدها معايري العدد الالزم
جلهاز ال�شرطة ،ومعايري اختيار �ضباط ال�شرطة و�أفرادها ،و�آليات التعامل مع الفائ�ض العددي،
وكذلك �آليات الدمج جلهاز ال�شرطة ،وامل�ساهمة يف و�ضع ت�صور لهيكلية ال�شرطة الفل�سطينية بعد
امل�صاحلة الوطنية.
م�سودة م�شروع قانون هيئة ال�شرطة
يعد �إيجاد قانون لهيئة ال�شرطة احلجر الأ�سا�س يف �إطار عملية �إعادة بناء وتوحيد وهيكلة جهاز
ال�شرطة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وي�ساهم م�شروع القانون املقرتح يف دعم اجلهود الفل�سطينية
يف بناء جهاز �شرطي ع�صري يف �ضوء املتطلبات الوطنية من جانب ،وتوحيد الإطار القانوين الناظم
لعمل ال�شرطة الفل�سطينية من جانب ثان .كما يتوافق م�شروع القانون املقرتح ،ن�صا وروحا ،مع ما
مت التوافق عليه يف اتفاق امل�صاحلة املوقع يف الرابع من �أيار  2011يف القاهرة من قبل الف�صائل
الفل�سطينية ،ويف مقدمتها حركتا فتح وحما�س.
ي�شار �إلى �أن م�شروع القانون املقرتح مت �إعداده من قبل جلنة خرباء يف قطاع الأمن ،ومت اعتماده بعد
جل�سات نقا�ش وحوار من قبل جمموعة احلوار يف قطاع الأمن �ضمن جهود جمموعة دعم وتطوير
م�سار امل�صاحلة الوطنية ،وب�إ�شراف مركز م�سارات.
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نحو وضع سياسة أمنية
فلسطينية
•ت�صور للمحددات واملعايري
•م�شروع ورقة حول اللجنة الأمنية العليا
•م�شروع قانون جمل�س الأمن القومي/الوطني
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نحو وضع سياسة أمنية فلسطينية:

تصور للمحددات والمعايير

د .عزمي ال�شعيبي وجهاد حرب

ال�سيا�سات الأمنية هي الطريق الذي تتبعه احلكومة لتحقيق الأمن ،وفق جمموعة من الأ�س�س
الإر�شادية الناظمة لعمل امل�ؤ�س�سة الأمنية ،ل�ضمان ال�سيطرة واال�ستقرار للأمن الداخلي واخلارجي
للدولة واملجتمع .وعادة ما يتم تعزيز م�شروعية ال�سيا�سة الأمنية من خالل اعتمادها من اجلهات
الر�سمية يف الدولة ،وقبول وتوافق �شعبي؛ وهو الأمر ال�ضروري يف احلالة الفل�سطينية للح�صول على
امل�شروعية ،ويتم �إ�سنادها من خالل �إقرار القوانني الوطنية ذات العالقة ،ومن خالل احرتامها
وعدم معار�ضتها لالتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تدخل الدولة طرف ًا فيها .وي�ؤكد
ذلك �أن ال�سيا�سات الأمنية تعتمد على احتياجات الأمن الداخلي و�أولوياته ،وت�أخذ باالعتبار الواقع
الإقليمي والدويل والعديد من االلتزامات اخلارجية.
�إن تو�صيف ال�سيا�سة الأمنية واقعي ًا ،يتطلب
حتديد التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن
الفل�سطيني .و�إن الطريق املبا�شر والأ�سهل
لإعطائها امل�شروعية ي�ستوجب �إ�شراك العديد
من م�ؤ�س�سات ال�سلطة و�إداراتها� ،إلى جانب
ممثلي الأحزاب وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
�إعداد الوثائق اخلا�صة بال�سيا�سات الأمنية،
الأمر الذي يعزز فر�ص �ضمان جناح وتنفيذ
هذه ال�سيا�سات من قبل جميع الأطراف ب�صورة
�شاملة ومتكاملة.
�إن الواقع الفل�سطيني ،الذي ا�ستنزفته عملية
االنق�سام والعمل من �أجل امل�صاحلة ،يتطلب
بلورة �سيا�سات مقرتحة توافقية ،و�إلى حدود ال
تبدو �أنها متعار�ضة مع الورقة اخلا�صة بالأمن
املقرة من قبل الف�صائل الفل�سطينية يف القاهرة،
التي من املتوقع �أن ت�س ّهل عملية امل�صاحلة،
وت�ساعد على �إنهاء االنق�سام ،وت�ؤدي �إلى ن�شوء
قيادة موحدة للم�ؤ�س�سة الأمنية خا�ضعة لل�سلطة
ال�سيا�سية العليا ،وت�ساعد على بلورة ر�ؤية موحدة

الثوابت واملتغريات
يتوجب التمييز بني الثوابت واملتغريات يف
جمال الأمن ،وكذلك التمييز بني احلد الأدنى
واحلد الأعلى املطلوب للأمن يف الدولة ،يف كل
مرحلة من املراحل ،تطبيق ًا وتنفيذ ًا ،وفق جهود
مدرو�سة للو�صول �إلى امل�ستويات املطلوبة يف كل
مرحلة ،ولتوفري قيا�سات حلدود الأمن يف مراحله
املختلفة ،مع الو�ضع يف االعتبار املراحل احلا�سمة
واخلطرة يف حياة الدولة و�أمنها و�سالمتها.
عمر قدور� .شكل الدولة و�أثره يف تنظيم مرفق
الأمن ،القاهرة :مكتبة مدبويل� ،1997 ،ص
� .165أوردها جهاد حرب يف الأمن القومي
الفل�سطيني  ..حماولة يف فهم التحديات،
يف كتاب الأمن القومي الفل�سطيني ..الر�ؤية
والبناء امل�ؤ�س�سي ،كتاب الر�ؤيا  ،1البرية :املركز
الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
.2008
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لإعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الأمنية م�ستقب ًال ب�شكل
يتنا�سب واالحتياجات الأمنية الفل�سطينية،
وبخا�صة وجود م�ؤ�س�سة ر�شيقة وف ّعالة وحمرتفة
ومهنية ،دون �أن ت�صطدم بطبيعة وواقع املقاومة
وف�صائل العمل الوطني واحتياجات ذلك،
مع احلفاظ على وجود قيادة موحدة ومفهوم
م�شرتك يتم على �ضوئه حتديد �آليات العمل.

املبادئ الأ�سا�سية «املحددات» لو�ضع
ال�سيا�سات الأمنية:

املرتكزات الأمنية الأربعة ل�صياغة ال�سيا�سة
الأمنية:
•�إدراك التهديدات؛ �سواء اخلارجية منها �أو
الداخلية.
•ر�سم �إ�سرتاتيجية لتنمية قوى الدولة واحلاجة
�إلى االنطالق امل�ؤ َّمن لها.
•توفري القدرة على مواجهة التهديدات
اخلارجية والداخلية ببناء القوة امل�سلحة،
وقوة ال�شرطة القادرة على الت�صدي واملواجهة
لهذه التهديدات.

•�ش ّكل العام �« 2005أي االن�سحاب
الإ�سرائيلي من قطاع غزة» منعطف ًا
�سيا�سي ًا مهم ًا ب�سبب ما عك�سه ذلك من
ا�ستعداد �إ�سرائيلي لالن�سحاب �أحادي
الأمن القومي ،زكريا ح�سني:
اجلانب من قطاع غزة ،و�أثر ذلك على
http://www.khayma.com/
واقع االحتياجات الأمنية الداخلية .كما �أن
almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm
العدوان على قطاع غزة يف ت�شرين الثاين
� 2012شكل م�ؤ�شر ًا ا�ستهدف تعزيز
�سيا�سة الردع الإ�سرائيلي التي ت�آكلت� ،إ�ضافة �إلى تدمري خمزون القوة الع�سكرية الفل�سطينية
الذي متت مراكمته يف قطاع غزة.
•�إعداد �سيناريوهات واتخاذ �إجراءات ملواجهة
التهديدات التي تتنا�سب معها؛ �سواء �أكان
هذا التهديد خارجي ًا �أم داخلي ًا.

•�إن اال�ستع�صاء يف عملية املفاو�ضات وتوقفها ،وا�ستمرار �إ�سرائيل يف �سيا�ستها اال�ستيطانية يف
ال�ضفة الغربية ،وتهويدها مدينة القد�س العربية ،ت�شري ،ب�شكل �أكيد ،نحو التوجه �إلى الت�صادم
بني الربناجمني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،الذي مل تت�ضح معامله الأ�سا�سية بعد.
�إن هذه ال�صورة لواقع احلال الفل�سطيني وم�ستقبل ال�صراع ،تدعو �إلى تبني �سيا�سة �أمنية فل�سطينية
وطنية تن�سجم مع الو�ضع ال�سيا�سي ،وت�أخذ باالعتبار االختالف الظريف لكل من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،الختالف موقف �إ�سرائيل من ناحية ،و�أي�ض ًا لتنوع طبيعة الأهداف الأمنية الوطنية
الفل�سطينية من ناحية ثانية ،هذا �إ�ضافة �إلى وجود قوات ف�صائل مقاومة يف اخلارج ب�إمرة م�س�ؤويل
منظمة التحرير الفل�سطينية ،الأمر الذي يعني �أن امل�صاحلة ال ميكن �أن تتحقق �إال بانخراط اجلميع
يف داخلها وامل�شاركة بقيادتها.
ت�ستهدف ال�سيا�سة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،إف�شال �سيا�سة االحتالل يف اال�ستيالء
على الأرا�ضي وتهويد القد�س ،من خالل تعزيز �صمود ومقاومة ال�شعب الفل�سطيني ،وتوظيف جميع
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املوارد املالية يف هذا االجتاه من ناحية ،واحلفاظ على النظام العام و�سيادة القانون يف املناطق
التي ت�سيطر عليها ال�سلطة من ناحية ثانية؛ �أي �أن ال�سيا�سة الأمنية ينبغي �أن ت�أخذ يف احل�سبان
بالأ�سا�س املخاطر والتهديدات لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،وكذلك التهديدات لل�سلطة
الفل�سطينية يف قطاع غزة؛ حيث تقوم ال�سيا�سة الإ�سرائيلية على ثالثة �أ�س�س ،هي:
 .1اال�ستمرار يف احل�صار االقت�صادي على قطاع غزة.
 .2املحافظة على �سيا�سة الردع «التفوق الإ�سرائيلي» عن طريق عدوان قد ي�ستمر �أيام ًا �أو �أ�سابيع
لتحقيق معادلة ردع �أمني جديد كلما ت�آكل هذا الردع غالب ًا كل � 5 - 4سنوات.
 .3جتفيف م�صادر �سالح املقاومة ،والق�ضاء على ما �أنتج حملي ًا �أو �أدخل من اخلارج كلما �أمكن
ذلك ،با�ستخدام معارك ق�صرية الأجل �أو �ضربها يف الطريق.
قد يكون من املنا�سب �أن تتم �إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف املرحلة اجلديدة وفق ًا ملا
تقدم �أعاله� ،أو على الأقل �أن ي�ؤخذ ذلك باالعتبار .كما �أنه ال �شك �أن الأمن الداخلي واملحافظة
على النظام والأمن العام داخل املجتمع الفل�سطيني� ،ضمن قواعد تقوم على احرتام �سيادة القانون
واملبادئ الدميقراطية ،غاية �أ�سا�سية يجب ال�سعي �إلى حتقيقها ،من خالل تعزيز بنية جهاز ال�شرطة
املدنية لي�صبح قوي ًا وفعا ًال ،و�إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفل�سطينية الأخرى يف ال�ضفة والقطاع
على حد �سواء لت�ضم يف داخلها التخ�ص�صات ال�ضرورية كافة الحتياجات الأمن الداخلي .وعليه،
من النقاط التي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف تنفيذ الورقة الأمنية ،ما يلي:
�أو ًال .حتديد �شكل امل�ؤ�س�سة الأمنية وتركيبتها وفقا ملهام ت�أخذ بعني االعتبار واقع املرحلة
وطبيعة التهديدات وفق ًا لتحليل ور�ؤية القيادة الوطنية «امل�ستوى ال�سيا�سي» .وت�شري جتربة ال�سلطة
الفل�سطينية �إلى �أننا ل�سنا بحاجة �إلى قوة ع�سكرية كبرية [«جي�ش نظامي» عادة ما تكون مهامها
حماية احلدود من التهديدات اخلارجية ،وبخا�صة �أنها متعددة الت�سلح مهمتها اال�شتباك مع
اجلانب الإ�سرائيلي ،ما يعني �أن الرتكيز �سين�صب على بناء وجتهيز قوة �شرطة قوية وفعالة يف
ال�ضفة ب�شكل خا�ص ،حيث االحتالل املبا�شر وقدرته الع�سكرية على الأر�ض .يف حني �أن واقع
ان�سحاب �إ�سرائيل من القطاع ،و�إعادة انت�شار قواته حوله ،بحيث تهدد الواقع الفل�سطيني (�سلطة
ومواطنني) يف منا�سبات متعددة ،يعد حتدي ًا يطرح احلاجة �إلى �أجهزة �أمنية قادرة على امت�صا�ص
ال�ضربات املو�سمية ،والرد على �أي هجمات �إ�سرائيلية يف قطاع غزة؛ �أي تبني �إ�سرتاتيجية تقوم على
�أ�سا�س حتمل ال�ضربات عرب منظومة �أمنية �صلبة ومرنة يف احلركة ويف الرد لتحقيق توازن مكلف
ل�سيا�سة «قوة الردع» الإ�سرائيلي يف حال ممار�ستها .وهذا يتطلب تطوير القدرة الداخلية لبناء
منظومات ع�سكرية بالرتاكم من خالل تفعيل «اللجنة العلمية» لهذا الغر�ض� .إن تطوير �آليات عمل
خا�صة بالأجهزة الأمنية يف غزة تختلف عنها يف ال�ضفة ،يجب �أن يقرتن بوجود �سيا�سة عامة واحدة
وقيادة �سيا�سية وطنية واحدة.
13

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

ثانياً .العقيدة الأمنية :تعني �أن قوات الأمن
وال�شرطة قوة نظامية ،وهي القوة امل�سلحة يف
البالد ،وتنح�صر وظيفتها يف الدفاع عن الوطن
وخدمة ال�شعب وحماية املجتمع وال�سهر على
حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة،
وت�ؤدي واجبها يف احلدود التي ر�سمها القانون يف
احرتام كامل للحقوق واحلريات وحماية حقوق
املواطنني امل�شروعة ا�ستناد ًا �إلى �أحكام املادة
 84من القانون الأ�سا�سي.
ثالثاً .م�ؤ�س�سة �أمنية غري بريوقراطية وغري
مرهقة مالياً ،وذلك ب�سبب �ضعف املوارد املالية
التي يتم االعتماد يف توفريها على امل�ساعدات
اخلارجية� .أي �أننا ب�صدد اال�ستفادة من عملية
امل�صاحلة لإ�صالح امل�ؤ�س�سة الأمنية ،بحيث
ن�صل من خالل خطة عمل زمنية متفق عليها
�إلى بنية ذات حجم �صغري ونوعي وحمرتف
وحيادي ،ويخ�ضع للم�ستوى ال�سيا�سي ،وبالتايل
تدوير �أعداد كبرية من املوجودين على قوائم
�أجهزة الأمن �إلى امل�ؤ�س�سة املدنية.

�أنا يف اعتقادي �أنه يجب �صياغة امل�ؤ�س�سة
الأمنية وفق مهمات حمددة ووا�ضحة ،لها عالقة
بالقانون ،ولها عالقة بالرقابة .هذه املهمات
يجب ح�صرها يف ثالثة جوانب :التن�سيق،
التخطيط ،التنفيذ.
التن�سيق يجب �أن يكون �إطاره منف�ص ًال وب�شكل
مطلق عن �أي عمل تنفيذي ميداين؛ التن�سيق هو
االت�صاالت اخلارجية التي يتبعها تبادل املعلومات
واخلربات والتدريب ،وهذا يفرت�ض �أن يكون
�صالحية م�ؤ�س�سة م�ستقلة وتخ�ضع لرقابة القيادة
ال�سيا�سية ولي�س لها عالقة باجلانب امليداين.
التخطيط وا�ضح� .أما اجلانب التنفيذي ،فله
عالقة بالعمل الأمني املهني امليداين الذي يجب
حتديد عالقته بال�ضابطة العدلية.
جربيل الرجوب يف :الفو�ضى وال�صراع الداخلي:
�أ�سبابه وخماطره وعالجه ،املركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،حزيران /يونيو
� ،2004ص .3

رابعاً .تبني مو�ضوع اخلدمة الوطنية الإلزامية «الإجبارية» لإخ�ضاع كافة ال�شباب من خريجي
اجلامعات واملعاهد للعمل املجتمعي ب�أ�شكاله املختلفة .هذا ي�شكل يف نهاية املطاف �إطار ًا وا�سع ًا
وج�سم ًا احتياطي ًا عند ال�ضرورة للكثري من املهام يف حاالت الطوارئ ،يعو�ض احلاجة لوجود ج�سم
بريوقراطي للأجهزة الأمنية الكال�سيكية ،وبخا�صة الع�سكرية ،ما يتيح الفر�صة لإعادة بناء �أجهزة
الأمن على �أ�سا�س احرتايف مهني ،طابعه الر�شاقة ،ويغلب على �أعمار منت�سبيها عن�صر ال�شباب،
وبخا�صة يف جهاز ال�شرطة الذي ي�شكل العمود الفقري واجل�سم الأو�سع للأجهزة الأمنية ،مع وجود
ج�سم حمرتف ر�شيق حماط ب�أعداد كبرية من احتياطي مرتاكم ممن �أدوا اخلدمة الوطنية.
خام�ساً .ت�شكيل جمل�س الأمن القومي :يكون برئا�سة رئي�س ال�سلطة ،وي�ضم يف ع�ضويته ك ًال من
رئي�س الوزراء نائب ًا له� ،إ�ضافة �إلى وزير اخلارجية ،ووزير املالية ،ووزير العدل ،ووزير الداخلية
والأمن الوطني ،والقائد العام ،ورئي�س جهاز املخابرات العامة ،وم�ست�شار الرئي�س للأمن القومي،
فيما ي�صطحب وزير الداخلية من يرى �ضرورة حل�ضوره من قادة الأجهزة الأمنية وفق ًا جلدول
�أعمال جل�سة املجل�س .وي�شكل هذا املجل�س مرجعية م�ؤ�س�ساتية لل�سيا�سة الأمنية .ويتولى جمل�س
الأمن القومي املهام التالية:
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•�إقرار ال�سيا�سات الأمنية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
•�إقرار �إ�سرتاتيجية لتنمية القوى الأمنية يف فل�سطني.
•�إقرار خطط تنفيذ ال�سيا�سات الأمنية العامة.
•تن�سيق العمل الأمني بني الأجهزة الأمنية ،وقيادة العمليات يف الأوقات امللحة.
•احلفاظ على النظام ال�سيا�سي الدميقراطي الفل�سطيني القائم على التعددية ال�سيا�سية،
و�سيادة القانون ،واحرتام حقوق الأفراد.
�ساد�ساً .حتديد وا�ضح ملفهوم العالقات الأمنية مع الأطراف اخلارجية وحمدداته وفق قواعد
ناظمة ،وحتديد قنوات االت�صال ومرجعيتها ،بحيث ال يجوز االت�صال مع �أي طرف خارجي �إال يف
حدود التكليف والتفوي�ض من اجلهات ذات االخت�صا�ص واملرجعية.
تقوم العالقات اخلارجية على �أ�سا�س احرتام مبد�أ االتفاقيات الدولية والثنائية القائمة على �أ�سا�س
املعاملة باملثل ،واحرتام مبد�أ الندية «امل�ساواة» يف العالقات ،ويف �إطار احرتام امل�صلحة الوطنية
العليا لل�شعب الفل�سطيني.
�سابعاً .تتولى احلكومة ت�أمني امل�ستلزمات املالية كافة للأجهزة الأمنية من اخلزينة العامة.
ثامناً .وجود جهاز واحد معلوماتي مهني وفعال ور�شيق قد يت�ضمن جهاز املخابرات والأمن
الداخلي والأمن الوقائي ،وقد يتم توزيع �ضباط و�أفراد جهازي الأمن الوقائي والأمن الداخلي على
جهاز املخابرات وفق ًا للتخ�ص�ص ،وجمال العمل ،واملهام املوكلة لهم يف �أجهزتهم الأ�صلية ح�سب
قانون اخلدمة يف قوى الأمن.
تا�سعاً .جتميد الع�ضوية احلزبية مل�س�ؤويل الأجهزة الأمنية كافة �إلى حني تطبيق قانون اخلدمة يف
قوى الأمن ،فيما يتعلق مبنع احلزبية واال�شتغال يف ال�سيا�سة وفق ًا لأحكام املادتني  90و 169من
القانون نف�سه.
عا�شراً� .إن �إعادة بناء الأجهزة الأمنية �ستتطلب املوافقة على �إعادة تدوير كل العاملني يف الأجهزة
الأمنية �أثناء تطبيق الت�صور للدور املناط بهم وفق ًا للمبد�أ الأول �أعاله .ويف هذا الإطار ،تكون مهمة
اللجنة الأمنية العليا امل�شكلة مبوجب اتفاق امل�صاحلة )1( :مراجعة جميع ك�شوفات العاملني يف
الأجهزة الأمنية الختيار كل لهدفه ،وتدويرهم ح�سب �شروط �شغل املواقع الوظيفية )2( .و�ضع برنامج
تدريبي لإحلاق من يتم �إبقا�ؤهم يف اجلهاز الأمني يف وظائفهم اجلديدة )3( .حتديد �آليات اال�ستفادة
من العدد الزائد يف الأجهزة الأمنية وفق ًا للمعايري املو�ضوعة يف ورقة «نحو �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد
جهاز ال�شرطة الفل�سطينية :ت�صور للمعايري والآليات» واملتفق عليه يف وثيقة امل�صاحلة.
حادي ع�شر :ا�ستكمال بناء منظومة قانونية متكاملة :يتوجب �إقرار قانون عام �أ�سا�سي للأمن،
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و�إ�صدار قانون ال�شرطة� ،إ�ضافة �إلى «لوائح»
تنظيم عمل كل جهاز على حدة .كما ينبغي
الإ�سراع يف �إ�صدار قانون جمل�س الأمن القومي
باعتباره �أولوية يف هذا املجال� ،إ�ضافة �إلى
جمموعة والأنظمة و�أدلة العمل ذات العالقة
بعمل الأجهزة الأمنية.
ثاين ع�شر .بناء امل�ؤ�س�سة الأمنية واملنت�سبني
لها على �أ�س�س مهنية 1:يق�صد بجهاز �أمني
مهني فعال ومرجعية فعالة اعتماد معايري
املهنية والكفاءة يف اختيار منت�سبي الأجهزة
الأمنية ،وعدم تدخل منت�سبيها �أو م�س�ؤوليها يف
ال�سيا�سة.

املبادئ العامة التي يجب �أن حتكم القطاع
الأمني الفل�سطيني
•تكون الأجهزة الأمنية خا�ضعة القانون.
•املرجعية املدنية لقطاع الأمن.
• املعلومات حول موازنة الأجهزة الأمنية
متاحة للجميع.
•نظام مايل معتمد حول �إدارة النفقات
والأموال.
•بناء بيئة منا�سبة تتيح م�شاورة املجتمع
املدين فيما يتعلق بر�سم ال�سيا�سات الأمنية.
•الكادر الب�شري داخل الأمن مدرب ب�شكل
جيد ومهني للقيام بواجباتهم ،ومبا يتفق
مع متطلبات جمتمع دميقراطي.
•دور كل من الفاعلني على م�ستوى الأجهزة
الأمنية يجب �أن يت�سم بال�شفافية.
•يجب �أن تعمل امل�ؤ�س�سات الأمنية ذاتها
مبهنية عالية.
•عمل الأجهزة الأمنية يجب �أن يخ�ضع
للم�ساءلة والرقابة من امل�ؤ�س�سات املدنية
املخولة بذلك.
•يجب �أال ي�سمح للأجهزة الأمنية باالنخراط
يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية للدولة.
د .فرا�س ملحم ،ورقة �سيا�سات �أمنية ،قدمت يف
اجتماع جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة
بتاريخ .2013/2/14 - 13

�إن احليادية تعني �أن ت�شري �سيا�سة التعبئة
والتوجيه املعنوي داخل الأجهزة الأمنية بو�ضوح
�إلى �أهمية االنتماء للوطن والتزام �سيادة القانون
وحقوق الإن�سان الفل�سطيني وكرامته ،و�إنهاء
مظاهر التحزب �أو الت�سيي�س لأفراد الأمن (حيث
تن�ص املادتان  ،90و 169من قانون اخلدمة
لقوى الأمن) واحلظر على �ضباط قوى الأمن
و�أفرادها اال�شتغال بال�سيا�سة �أو �إبداء الآراء
ال�سيا�سية �أو االنتماء �إلى الأحزاب �أو اجلمعيات
ذات الأهداف ال�سيا�سية ،كما �أنه مينعهم من
امل�شاركة يف املظاهرات واال�ضطرابات �أو تنظيم
اجتماعات حزبية �أو اال�شرتاك يف الدعاية
االنتخابية ل ٍّأي من املر�شحني يف االنتخابات ب�أ�شكالها كافة.

وفق ًا لذلك ،تكون امل�ؤ�س�سة الأمنية خا�ضعة لإمرة ال�سلطة ال�سيا�سية بغ�ض النظر عن اللون ال�سيا�سي
للحكومة ،وتقوم بتنفيذ تعليماتها (ال تتدخل الأجهزة الأمنية يف القرار ال�سيا�سي ،وال يتولى ر�ؤ�ساء
الأجهزة الأمنية مهام �سيا�سية �أو حزبية) ،ويكون والء امل�ؤ�س�سة الأمنية ومنت�سبيها للد�ستور ،وحتافظ
على �سيادة القانون.
1
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ثالث ع�شر .خ�ضوع امل�ؤ�س�سة الأمنية والعاملني فيها للم�ساءلة من خالل التزامها بـ :
 .1تقدمي تقارير دورية �إلى املرجعية امل�ؤ�س�ساتية للم�ؤ�س�سة الأمنية بفروعها كافة (ملجل�س الأمن
القومي) ،وللجهات ال�سيا�سية امل�س�ؤولة �أمامها.
�	.2إلزام جميع امل�س�ؤولني باحرتام املدة الزمنية لتويل القيادة للأجهزة الأمنية وفق ًا لأحكام
القانون ،حيث حدد قانون اخلدمة لقوى الأمن ل�سنة  2005يف املواد ( ،8و ،11و )14الفرتة
التي ميكثها كل من قائد الأمن الوطني ،ومدير عام الأمن الداخلي ،ورئي�س املخابرات العامة
على ر�أ�س مهامهم يف قيادة الأجهزة الأمنية بثالث �سنوات ،مع �إمكانية التجديد ل�سنة واحدة
فقط� .إن هذا التحديد يتوجب �أن يحرتم ويلتزم به من فروع الأجهزة الأمنية والإدارات املركزية
وفروع الأجهزة يف املحافظات كافة ،بحيث يتم �إجراء تنقالت وفق فرتات زمنية ،ما مينع وجود
ت�ضارب م�صالح ما بني �ضباط الأجهزة الأمنية واملجتمعات املحلية وداخل اجلهاز نف�سه.
 .3خ�ضوع الأجهزة الأمنية كافة لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية وفق ًا لأحكام املادة  31من
قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وكذلك االلتزام ب�أحكام قانون مكافحة الف�ساد «الك�سب
غري امل�شروع» الذي يحدد الأ�شخا�ص اخلا�ضعني من الأجهزة الأمنية لتقدمي الذمة املالية
للهيئة� .أما فيما يتعلق ببع�ض الق�ضايا اال�ستثنائية املت�سقة مع طبيعة املهام اخلا�صة للجهاز
الأمني ،فعلى الرغم من �أنها ال تخ�ضع لرقابة الأجهزة امل�شار �إليها يف هذا البند ،ف�إنها تخ�ضع
لنوع خا�ص من الرقابة يحدد القانون طبيعته والآليات اخلا�صة بها.
 .4تفعيل نظام املحا�سبة والق�ضاء الع�سكري ،ما يتطلب �إعادة بناء النيابة الع�سكرية والق�ضاء
الع�سكري برفدها بالقدرات الب�شرية امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة للقيام مبهام الق�ضاء الع�سكري،
ومنحه الإمكانيات املادية الالزمة لتوفري الهيبة للق�ضاء ،وتعزيز مكانته يف قطاع الأمن من
خالل احرتام قراراته .وكذلك �إقرار قانون الق�ضاء الع�سكري.

ت�شكيل اللجنة الأمنية الفل�سطينية:

تنفيذ ًا التفاق امل�صاحلة املو ِّقعة عليه جميع الف�صائل الفل�سطينية ،ينبغي:
�أو ًال .الإ�سراع يف ت�شكيل اللجنة الأمنية الفل�سطينية على �أ�س�س ت�ضمن الكفاءة واال�ستقاللية
واحليادية احلزبية (و�ضع ت�صور من قبل اللواء حممد امل�صري مرفق �ضمن هذا الإ�صدار) ،تطبيق ًا
ملا جاء يف الورقة الأمنية ،وذلك للبدء يف �إعادة بناء الأجهزة الأمنية وهيكلتها وتوحيدها و�إ�صالحها
على �أ�س�س �سليمة .ونق�صد بتطوير عمل الأجهزة الأمنية جمموعة من ال�سيا�سات واخلطط والربامج
والأن�شطة التي تتخذها حكومة ما لتح�سني �أو تطوير الأ�ساليب املتبعة لتوفري الأمن والطم�أنينة للمواطنني
والعدالة للجميع.
ثانياً .تقوم اللجنة الأمنية بتحديد الأجهزة الأمنية للمرحلة املقبلة .مما ال �شك فيه� ،أن
17

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

االنق�سام ال�سيا�سي �أفرز واقع ًا �أمني ًا جديد ًا من حيث امل�ؤ�س�سات الأمنية العاملة يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .وعليه ،تكمن الإدارة الر�شيدة يف القطاع الأمني يف تطوير م�ؤ�س�سات �أمنية
م�ستدامة قادرة على تقدمي الأمن الداخلي واخلارجي .وهذا يتطلب:
•�إعداد درا�سة عن واقع امل�ؤ�س�سات الأمنية القائمة حالي ًا.
•التوافق على ماهية الأجهزة الأمنية التي نحتاجها يف فل�سطني .قد يكون قانون اخلدمة يف قوى
الأمن الفل�سطيني منطلق ًا لتحديد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.
•حتديد اخت�صا�صات الأجهزة الأمنية و�صالحياتها ب�شكل دقيق ،بحيث ينهي ب�شكل تام التداخل
�أو التنازع حول ال�صالحيات.
•حتديد املرجعية ال�سيا�سية للأجهزة الأمنية ،بحيث تكون تلك الأجهزة خا�ضعة للرقابة
احلكومية ،وتقوم بتنفيذ ال�سيا�سات الأمنية التي ت�ضعها ال�سلطة التنفيذية.
•و�ضع ت�صور حول االحتياجات الأمنية ،وعليه يتم حتديد عدد القوة الأمنية املطلوبة .وتتطلب
الإدارة الر�شيدة للأمن بناء قوة �أمنية فاعلة ور�شيقة ومدربة وم�ؤهلة وجمهزة ب�شكل جيد،
وتتنا�سب واالحتياجات الأمنية ،ح�سب القواعد والنظم الدولية للحجم املثايل للقوات الأمنية.
•و�ضع نظام جديد للتقاعد ،يكون مرن ًا ،بحيث ي�سمح بالتقاعد املبكر لعنا�صر الأمن ،وبالتايل
ن�ضمن لي�س احلد من الأعداد فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا بناء قوى �أمنية �شابة مع مراجعة �أنظمة
التقاعد املعمول بها لتوحيدها.
ثالثاً .تعد اللجنة الأمنية خطة عملها التي ت�ؤدي �إلى الو�صول �إلى الهدف املحدد يف البند ال�سابق.
رابعاً .تق�سم اللجنة الأمنية وفق ًا لطبيعة عملها التنفيذي والإ�شرايف والرقابي امل�ساند والداعم
�إلى جماالت عدة ،بحيث ت�ضع املبادئ واملوجهات للجنة املعنية بالإ�شراف على �إعادة بناء وهيكلة
وتوحيد �أجهزة الأمن .وت�ضع الإطار العام للمهام املطلوب �إجنازها؛ فعلى �سبيل املثال ،عند �إعادة
بناء وتوحيد جهاز ال�شرطة ،حتدد املعايري التالية (وقد تكون هذه املعايري تتنا�سب مع �إعادة بناء
وتوحيد �أجهزة �أمنية �أخرى):
•ينبغي الأخذ بعني االعتبار مو�ضوع اجلغرافيا «ال�ضفة والقطاع».
•حتديد احلد الأعلى حلجم جهاز ال�شرطة.
•حتديد الهيكلية جلهاز ال�شرطة وموا�صفات الأ�شخا�ص ل�شغل الوظائف يف اجلهاز.
•و�ضع خطة الإدماج.
•حتديد �آليات الت�سكني.
•تو�صيات ب�ش�أن العدد الفائ�ض من ال�ضباط والأفراد.
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مشروع ورقة حول اللجنة األمنية العليا
توطئة:
وفقاً ملا ورد يف االتفاق الفل�سطيني برعاية م�صرية بت�شكيل جلنة �أمني ٍة فل�سطينية عليا ،تعمل برعاية
م�صرية وعربية وتكون مهمتها �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،وانطالق ًا
من طبيعة عمل جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة وتوجهها الداعم لعمل اللجنة الأمنية ،نتقدم
ببع�ض املقرتحات التي نعترب من وجهة نظرنا �أنها �ستعزز عمل اللجنة الأمنية.
يعترب ما ورد يف الورقة اخلا�صة (نحو و�ضع �سيا�سة �أمنيه فل�سطينية :ت�صور للمحددات واملعايري)
�أ�سا�س ًا لهذه املقرتحات ،حيث �إنها حددت ال�سيا�سة الأمنية الوطنية الفل�سطينية بخطوطها العامة،
التي ميكن �أن حتكم عمل اللجنة فيما بعد على م�ستوى ا�ستكمال بناء منظومة قانونية متكاملة.
و�أجابت عن ت�سا�ؤالت من �ضمنها املهنية ،وامل�ساءلة ،والرقابة ،التي ت�ضمن للم�ؤ�س�سة الأمنية العمل
�ضمن الظروف احلالية وتطورها م�ستقب ًال بر�ؤية وا�ضحة لبناء م�ؤ�س�سة �أمنية مهنية فاعلة و�شفافة،
ومرجعيتها امل�ستوى ال�سيا�سي ،وتعمل على خلق بيئة �أمنية م�ستقرة تعزز �صمود املواطن الفل�سطيني،
�إ�ضافة �إلى ت�أمني الأمن له ،الذي لن يتحقق دون �إنهاء االحتالل.

ت�شكيل اللجنة الأمنية:

�إن ت�شكيل اللجنة الأمنية وخلفية �أع�ضائها �سيعطي م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على جدية الأطراف يف حل
امل�سائل اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الأمنية ،بحيث تكون هناك معايري لتحديد �أع�ضاء هذه اللجنة.

معايري و�آلية ت�شكيل اللجنة:
�	.1أن يكون له�ؤالء ال�شخ�صيات ح�ضور وقبول على ال�صعيدين املجتمعي والوطني.
�	.2أن يكون جزء من هذه ال�شخ�صيات قد خدم يف امل�ؤ�س�سة الأمنية/الع�سكرية ،ويعرف ماهية
امل�شاكل التي تواجهها ،وميتاز باملهنية واحليادية.
ومن ثم يتم اتباع ال�سبل القانونية لإعطاء هذه اللجنة ال�شرعية القانونية ،وال�سيا�سية ،حيث �سيتم
حتديد الأع�ضاء بالتوافق الوطني ،ولأجل ذلك يتم:
�	.1إ�صدار قانون بت�شكيل اللجنة ،ي�ؤكد �أن عمل اللجنة �سيكون م�ؤقت ًا ومبدة حمدودة.
�	.2إ�صدار مر�سوم من قبل الرئي�س ب�أع�ضاء اللجنة باال�سم.
 .3يحدد املر�سوم ال�صالحيات املتفق عليها من حيث �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية.
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 .4يتم االتفاق على حتديد مرجعية العمل لهذه اللجنة الوطنية ،بحيث ترفع تقاريرها جلهات
االخت�صا�ص ،و�أقرتح �أن ترفع تقاريرها لرئي�س دولة فل�سطني ،ب�صفته القائد الأعلى ،وتكون
قراراتها ملزمة لكل امل�ؤ�س�سة الأمنية.

اخت�صا�صات اللجنة:

•تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني يف املحافظات ال�شمالية واملحافظات اجلنوبية.
•االتفاق على معايري و�أ�س�س �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية.
•التوافق حول املبادئ العامة لعملية �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية.
•�إعادة النظر يف الأجهزة الأمنية املوجودة وفق ًا للقانون ،وما مت االتفاق عليه يف الورقة الأمنية
�أمام الراعي امل�صري.
•حتديد �صالحيات واخت�صا�صات كل جهاز ،مبا ال يتعار�ض مع القوانني الفل�سطينية (قانون
اخلدمة ،وبقية القوانني).
•و�ضع �ضوابط ومعايري ت�ضمن التزام الأجهزة الأمنية باملرجعية ال�سيا�سية كما حتددها القوانني
وما يتم التوافق عليه خالل املرحلة االنتقالية لعمل اللجنة الأمنية العليا يف عملية �إعادة بناء
الأجهزة الأمنية وتوحيدها وهيكلتها.

•�إعادة النظر بالهيكليات ،ارتباط ًا بالتهديدات واملهمات املكلفة بها ،وقدرتنا على توفري املوارد
� ...إلخ.
•و�ضع �آليات وا�ضحة لاللتزام ب�آليات الرقابة؛ �سواء الرقابة الداخلية �أو الرقابة ال�سيا�سية ،مبا
فيها الت�شريعية.

�صالحيات اللجنة:
 .1تق�سيم املهام داخل اللجنة يف �إطار جلان فرعية :قانونية� ،إدارية ،مالية ،فنية ،تعمل كل منها
يف نطاق اخت�صا�صها يف �إطار متكامل.
 .2تتويل اللجنة �إعادة درا�سة القوانني اخلا�صة بعمل الأجهزة الأمنية لرتى �إن كانت بحاجة �إلى
تعديل �أو تطوير �أو احلفاظ عليها ،وترفع تو�صياتها جلهات االخت�صا�ص.
 .3تقوم اللجنة بتحديد مفهوم الأمن الفل�سطيني وتعريفه ،وتعريف امل�صالح الفل�سطينية للمرحلة
االنتقالية� ،إلى �أن يتم ت�شكيل جمل�س الأمن القومي.
 .4حتديد مهمات كل جهاز مبا ين�سجم مع ال�سيا�سات الأمنية ،ومبا ال يتعار�ض مع القوانني ذات
ال�صلة.
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 .5درا�سة واقع الأجهزة الأمنية ومدى تلبيتها للحاجات الأمنية الفل�سطينية (�ضمن املهمات
املكلفة بها ،وما تواجهه من �أخطار داخلية وخارجية).
 .6تقوم اللجنة الأمنية بعملية م�سح احتياجات باملحافظات ال�شمالية واجلنوبية من خالل لقاءات
مع اجلهات املعنية.
 .7ح�صر تعداد العاملني يف الأجهزة ،ورتبهم ،و�شهاداتهم العلمية ،والدورات التي خ�ضعوا لها،
وم�ستويات التدريب ،واحتياجات عملية �إعادة الت�أهيل.
 .8و�ضع املعايري اخلا�صة ب�إعادة ت�أهيل وت�سكني الفئة القيادية/قادة الأجهزة ونوابهم وكبار
ال�ضباط (مبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص القوانني ب�ش�أن �صالحيات واخت�صا�صات تعيني قادة
ال�صف الأول يف الأجهزة).
 .9و�ضع املعايري اخلا�صة بعملية �إحالة الكادر غري القادر على العمل� ،إما للتقاعد و�إما لأعمال
مدنية.
 .10حتديد �أنواع التدريب الالزم للم�ؤ�س�سة الأمنية وفق ًا لالحتياجات و�ضمن خطة �إ�سرتاتيجية
موحدة.

�أولويات عمل اللجنة املقرتحة
 .1ا�ستكمال الت�شريعات املنظمة لعمل الأجهزة الأمنية ،مبا فيها اللوائح التنفيذية ،التي مت التوافق
عليها ح�سب قانون اخلدمة يف قوي الأمن الفل�سطيني ل�سنة  ،2005بحيث يتم �إجناز منظومة
العدالة الع�سكرية وتقدميها للمجل�س الت�شريعي لإجراء مراجعة ولها و�إقرارها.
 .2ح�صر �أعداد ال�ضباط والأفراد املقيدين على مرتب الأجهزة الأمنية ،مبا فيها ما مت ا�ستحداثه
يف املحافظات اجلنوبية.
 .3حتديد احلجم املطلوب لكل جهاز ح�سب املهمات املوكلة له وفق القانون� ،آخذين بعني االعتبار
املوارد املالية ومراعاة القواعد املتعارف عليها دولي ًا باحلجم املثايل للقوات.

اللواء الدكتور حممد امل�صري
2013/6/9
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مشروع قانون مجلس االمن القومي
مذكرة توضيحية
ي�أتي �إعداد هذا القانون ان�سجاما مع بنود اتفاق امل�صاحلة (القاهرة  )2011الذي ن�ص على
«يرجع للمجل�س الت�شريعي لإ�صدار قانون ملجل�س الأمن القومي الفل�سطيني» باعتباره �ضرورة لتنظيم
العالقة املتبادلة بني املعنيني.
ي�شكل املجل�س املنوي �إن�شا�ؤه وفق �أحكام م�شروع القانون املرفق مرجعية م�ؤ�س�ساتية لل�سيا�سة الأمنية
من خالله حتدد ال�سلطة التنفيذية �أولوياتها وتطوير قواعد عملها يف املجاالت املختلفة وب�شكل
خا�ص الأمنية منها.
يغلب الطابع ال�سيا�سي على تركيبة جمل�س الأمن القومي؛ بحيث يتكون من رئي�س ال�سلطة الوطن ّية
الفل�سطين ّية رئي�س ًا ،ورئي�س الوزراء نائب ًا للرئي�س ،وع�ضوية كل من وزير الداخل ّية ،ووزير اخلارج ّية،
ووزير املال ّية ،ووزير العدل ،ومدير املخابرات العامة ،وم�ست�شار الرئي�س ل�ش�ؤون الأمن القومي
مق ّرر ًا للمجل�س ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية دعوة املجل�س لأي م�س�ؤول يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
ذي عالقة مبو�ضوع مدرج على جدول �أعمال اجلل�سة ،حل�ضور اجتماعات املجل�س وامل�شاركة يف
مناق�شاته .وذلك نظرا لطبيعة النظام ال�سيا�سي املختلط الذي يتولى فيه رئي�س ال�سلطة �صالحيات
تنفيذية وكذلك رئي�س احلكومة .وهو يحاول بذلك �أن ين�سق اجلهود املتعددة يف �إطار جمل�س يحافظ
على النظام ال�سيا�سي و�سيادة القانون واحلريات العامة.
وتو�ضح �أحكام م�شروع القانون اخلا�صة مهام جمل�س الأمن القومي املتمثلة ب�إقرار ال�سيا�سات
الأمنية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،و�إقرار �إ�سرتاتيجية لتنمية القوى الأمنية يف فل�سطني ،و�إقرار
خطط تنفيذ ال�سيا�سات الأمنية العامة ،وم�ساعدة ال�سلطة ال�سيا�سية يف حماية النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي الفل�سطيني القائم على التعددية ال�سيا�سية ،و�سيادة القانون ،واحرتام حقوق الأفراد،
وتن�سيق العمل الأمني بني الأجهزة الأمنية ،وقيادة العمليات يف الأوقات امللحة� ،إ�ضافة �إلى �إقرار
الهيكليات اخلا�صة بالأجهزة والهيئات الأمنية ،ودرا�سة االتفاقيات الأمنية وتقدمي التو�صيات
ب�ش�أنها لل�سلطة ال�سيا�سية.
وين�شئ م�شروع القانون �سكرتاريا للمجل�س برئا�سة م�ست�شار الأمن القومي ،تتولى مهمة متابعة تنفيذ
قرارات املجل�س ،و�إعداد جدول �أعمال جل�سات املجل�س ،وتن�سيق عقد اجتماعاته ،وحترير حما�ضر
اجلل�سات ،و�أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الرئي�س و�/أو املجل�س.
مت �إعداد م�سودة م�شروع القانون من قبل فريق اخلرباء امل�ساند لعمل جمموعة دعم وتطوير م�سار
امل�صاحلة الوطنية /قطاع الأمن �ضمن برنامج ي�شرف عليه املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية – م�سارات.
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مشروع قانون مجلس األمن القومي/الوطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س دولة فل�سطني
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد ّ
االطالع على القانون الأ�سا�سي املع ّدل ل�سنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطين ّية رقم ( )8ل�سنة ،2005
وعلى قانون املخابرات العا ّمة رقم ( )17ل�سنة ،2005
وعلى القرار الرئا�سي رقم ( )84ل�سنة  1994ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الأمن القومي الفل�سطيني،
وم�شروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني،

املادة ()1
يكون للكلمات وللعبارات الآتية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
الرئي�س :رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س :جمل�س الأمن القومي/الوطني
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س الأمن القومي/الوطني
اجلل�سة :جل�سة جمل�س الأمن القومي/الوطني
ال�سكرتاريا� :أمانة �سر جمل�س الأمن القومي/الوطني

املادة ()2
ين�ش�أ مبوجب �أحكام هذا القانون جمل�س �أعلى للأمن الفل�سطيني «ي�سمى جمل�س الأمن القومي/
الوطني» ي�شكل مرجعي ًة م�ؤ�س�ساتية لل�سيا�سة الأمنية الفل�سطينية.
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املادة ()3
مهام جمل�س الأمن القومي/الوطني
يقوم جمل�س الأمن القومي/الوطني باملهام الآتية:
•�إقرار ال�سيا�سات الأمنية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
•�إقرار �إ�سرتاتيجية لتنمية القوى الأمنية يف فل�سطني.
•�إقرار خطط تنفيذ ال�سيا�سات الأمنية العامة.
•م�ساعدة امل�ستوى ال�سيا�سي يف حماية النظام ال�سيا�سي الدميقراطي الفل�سطيني القائم على
التعددية ال�سيا�سية ،و�سيادة القانون ،واحرتام حقوق االن�سان.
• تن�سيق العمل الأمني بني الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون بينها ،وتر�أ�س العمليات يف الأوقات
الطارئة.
•امل�صادقة على الهيكليات اخلا�صة بالأجهزة والهيئات الأمنية.
•درا�سة االتفاقيات الأمنية وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها لل�سلطة ال�سيا�سية.

املا ّدة ()4
ت�شكيل جمل�س الأمن القومي/الوطني
�أ .يت�ش ّكل جمل�س الأمن القومي/الوطني وفق الآتي:
• رئي�س ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية

رئي�س ًا
نائب ًا للرئي�س

•وزير الداخل ّية

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

•رئي�س الوزراء
•وزير اخلارج ّية
•وزير املال ّية
•وزير العدل
•مدير املخابرات العامة
•م�ست�شار الرئي�س ل�ش�ؤون الأمن القومي/الوطني

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
مق ّرر ًا للمجل�س

ب .يف حال وجود وزير خمت�ص بالأمن الوطني �أو وزير للدفاع يكون ع�ضواً يف املجل�س.
24

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

ج .يتولى رئي�س ال�سلطة رئا�سة اجتماعات جمل�س الأمن القومي/الوطني.
د .يتو ّلى رئي�س الوزراء مهام رئي�س املجل�س عند غياب الرئي�س ،ويقوم بتمثيل املجل�س لدى
املجل�س الت�شريعي.

املادة ()5
�أ .للمجل�س دعوة �أي م�س�ؤول يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ذي عالقة مبو�ضوع مدرج على
جدول �أعمال اجلل�سة ،حل�ضور اجتماعات املجل�س وامل�شاركة يف مناق�شاته.
ب .للمجل�س و� /أو وزير الداخلية طلب ح�ضور من يرى �ضرورة ح�ضوره من قادة قوى الأمن
الداخلي عند مناق�شة مو�ضوع يتعلق بعملهم مدرج على جدول �أعمال جل�سة املجل�س.
ت .للمجل�س اال�ستعانة ب�أي �شخ�صية من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف مو�ضوع معرو�ض على
املجل�س.

املادة ()6
ُيعينّ م�ست�شار الأمن القومي/الوطني من قبل رئي�س ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية.

املادة ()7
تن�ش�أ �سكرتاريا ملجل�س الأمن القومي/الوطني برئا�سة م�ست�شار الأمن القومي/الوطني ،تتولى املهام
التالية:
•متابعة تنفيذ قرارات املجل�س.
•�إعداد جدول �أعمال جل�سات املجل�س.
•تن�سيق عقد اجتماعات املجل�س.
•حترير حما�ضر جل�سات املجل�س.
•�أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الرئي�س و�/أو املجل�س.

املادة ()8
يجوز ملجل�س الأمن القومي/الوطني ت�شكيل جلان فرعية ومتخ�ص�صة للقيام مبهام حمددة ،كلما
دعت ال�ضرورة لذلك ،ير�أ�سها �أحد �أع�ضاء املجل�س ،ويقدم تقرير ًا عن �أعمالها للمجل�س.
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املادة ()9
انعقاد جل�سات املجل�س
 .1يعقد املجل�س جل�ساته الدورية بدعوة من رئي�سه �أو نائبه يف حال غيابه.
 .2يعقد املجل�س جل�سات دورية مرة كل �شهر ،وكلما دعت احلاجة لذلك ،بناء على دعوة رئي�س
املجل�س �أو نائبه يف حال غيابه.
 .3يكون اجتماع املجل�س قانوني ًا بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س.

املادة ()10
ن�صاب ا ّتخاذ القرارات
تتخذ القرارات يف املجل�س بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه ،ويف حال التعادل يرجح اجلانب الذي ي�ضم
�صوت رئي�س املجل�س.

املادة ()11
ي�ضع جمل�س الأمن القومي/الوطني نظامه الداخلي ولوائحه التف�صيلية لتنفيذ مهامه.

املادة ()12
تلغى كافة املرا�سيم ال�سابقة املتعلقة مبجل�س الأمن القومي.

املادة ()13
على اجلهات املخت�صة –كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ �صدوره،
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ :؟؟/؟؟/؟؟؟؟م املوافق :؟؟/؟؟/؟؟؟؟هـ
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س دولة فل�سطني
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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نحو إعادة بناء وهيكلة وتوحيد
جهاز الشرطة الفلسطينية
•ت�صور للمعايري والآليات
•املعايري الدولية الف�ضلى لعمل ال�شرطة
•جتارب دولية يف عملية �إ�صالح القطاع الأمني «جهاز ال�شرطة»
•م�سودة م�شروع قانون هيئة ال�شرطة
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نحو إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاز
الشرطة الفلسطينية :تصور للمعايير واآلليات
جهاد حرب
ت�ستعر�ض هذه الورقة ،ب�شكل موجز ،العنا�صر الأ�سا�سية لعملية �إعادة بناء وهيكلية وتوحيد جهاز
ال�شرطة يف �إطار عملية امل�صاحلة ،واجلهود التي تبذلها جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة
الوطنية يف املجال الأمني لتقدميها للجنة الأمنية العليا ،املنبثقة عن اتفاق امل�صاحلة ،حال ت�شكيلها
باعتبارها اللجنة امل�شرفة على �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية .وهي تتعلق بتحديد معايري العدد الالزم جلهاز ال�شرطة ،ومعايري اختيار �ضباط
ال�شرطة و�أفرادها ،و�آليات التعامل مع الفائ�ض العددي ،و�آلية الدمج جلهاز ال�شرطة ،وامل�ساهمة يف
و�ضع ت�صور لهيكلية ال�شرطة الفل�سطينية بعد امل�صاحلة.

( )1حتديد معايري العدد الالزم جلهاز ال�شرطة

يخ�ضع التقدير ال�سليم لتحديد حجم �ضباط و�أفراد ال�شرطة كم ًا نوع ًا يف �أي بلد ملعايري عدة،
منها :العدد املثايل وفق ًا للمعايري الدولية مقارنة بعدد ال�سكان من ناحية؛ وحتليل للأن�شطة الآنية
وامل�ستقبلية التي تت�ضمن طبيعة الن�شاط الب�شري والظروف الأمنية� ،أي طبيعة الظواهر املا�سة
بالأمن؛ �إ�ضافة �إلى الإمكانيات املادية للبالد من ناحية ثانية.

 .1تعداد ال�سكان (عدد �أفراد ال�شرطة مقارنة
بعدد ال�سكان) :يجري احلديث هنا عن العدد املثايل

يبلغ عدد �أفراد ال�شرطة الإجمايل اليوم
حوايل � 26ألف ًا؛

لل�ضباط و�أفراد جهاز ال�شرطة مقارنة بعدد ال�سكان،
فقد �أو�صت هيئة الأمم املتحدة �أن يكون احلد الأدنى
قطاع غزة:
لقوة ال�شرطة  222لكل � 100.000شخ�ص .وقد
ال�شرطة امل�ستحدثة 7000
�أ�شار حتليل 1لها �إلى �أن املتو�سط التقريبي هو 300
وال�شرطة القدمية 10000
�شرطي لكل  100.000ن�سمة يف جميع �أنحاء العامل
العام  ،2006فيما ت�سعة بلدان فقط يف جميع �أنحاء
العامل يقل عدد عنا�صر جهاز ال�شرطة عن  100لكل  100.000ن�سمة ،فيما ترتفع املعدالت ن�سبي ًا
حلوايل  400يف بلدان غرب �آ�سيا و�شرق وجنوب �أوروبا.
ال�ضفة الغربية9000 :

اخليار الأول :االحت�ساب وفق املتو�سط العاملي التقريبي؛ يبلغ عدد �سكان ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة حوايل  4.5مليون ن�سمة ( 300لكل )100.000؛ �أي �أن العدد النموذجي جلهاز ال�شرطة
1

انظر ملحق رقم ( :)1قائمة البلدان ح�سب حجم قوات ال�شرطة.
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الفل�سطينية هو  .13.500وبتطبيقه على ال�ضفة الغربية التي يبلغ عدد �سكانها حوايل  2.7مليون
ن�سمة ،ف�إن العدد املنا�سب هو  6900عن�صر �شرطة� .أما قطاع غزة البالغ عدد �سكانه حوايل 1.8
مليون ن�سمة ،فيكون العدد املنا�سب لأفراد جهاز ال�شرطة  5400عن�صر.
اخليار الثاين :االحت�ساب وفق املعدل املرتفع (غرب �آ�سيا ،وجنوب �أوروبا و�شرقها) :يقدر هذا
املتو�سط بحوايل  400عن�صر لكل � 100ألف مواطن «�ساكن» ،مما يعني �أن عدد �أفراد جهاز
ال�شرطة املطلوب هو 18000؛ لل�ضفة الغربية حوايل  10800فرد� ،أما لقطاع غزة  7200فرد.
جدول رقم  :1العدد النموذج لأفراد ال�شرطة مقارنة بعدد ال�سكان
املنطقة

عدد ال�سكان باملليون

ال�ضفة
القطاع
املجموع

2.7
1.8
4.5

العدد الالزم لل�شرطة
املتو�سط العاملي
املعدل املرتفع
 300لكل � 100ألف ن�سمة
 400لكل � 100ألف ن�سمة
8.100
5.400
13.500

10.800
7.200
18.000

 .2عبء العمل وحتليل للأن�شطة الآنية وامل�ستقبلية

�أي حتليل طبيعة الن�شاط الب�شري وما يتطلبه هذا الن�شاط من �أولويات والتزامات على الدولة،
وكذلك الظروف الأمنية والظواهر املا�سة بالأمن يف البالد� ،إ�ضافة �إلى الإمكانيات املالية والكادر
الب�شري املتوفر.
هذا الأمر يتطلب درا�سة منفردة يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،فعلى �سبيل املثال ،ت�شكل
الكثافة ال�سكانية يف قطاع غزة عبئ ًا �إ�ضافي ًا على
عمل ال�شرطة ،ما ي�ستدعي النظر يف العدد الالزم
ل�ضباط و�أفراد ال�شرطة ب�شكل يختلف عن عدد
ال�شرطة مقارنة بعدد ال�سكان وفق املعايري الدولية.
كما �أن تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية وتق�سيماتها ما
بني (مناطق �أ ،وب ،وج) وعدم القدرة على التحرك
بينها بحرية وال�سرعة املطلوبة للقيام باملهام املوكلة �إليها كوحدة واحدة دون التن�سيق مع �سلطات
ثان.
االحتالل الإ�سرائيلي يفر�ض عبئ ًا �إ�ضافي ًا من نوع ٍ
يوجد يف ال�ضفة الغربية  60مركز ًا لل�شرطة
موزعة على التق�سيمات املختلفة ،منها 20
يف مناطق املدن ،و 19يف مناطق م�صنفة
(ب) ،و 21مركز ًا يف مناطق م�صنفة
(ج) .ويتطلب حترك قوات ال�شرطة بينها
تن�سيق ًا مع �سلطات االحتالل.
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ي�شري اللواء حممود ع�صفور 2يف تقديره للعدد الالزم
يف قطاع غزة بحوايل ع�شرة �آالف جلهاز ال�شرطة
مقابل وجود حوايل � 17ألف يف قطاع غزة (بني قوات
�شرطة عاملة تقدر ب�سبعة �آالف ووجود حوايل 10
�آالف �شرطي م�ستنكفني) ،فيما تقدر قيادة ال�شرطة يف
ال�ضفة الغربية بحاجتها الثني ع�شر �ألف ًا ،بينما املوجود
حالي ًا حوايل � 9آالف.

جتربة دولية يف عملية �إ�صالح عدد
�أفراد ال�شرطة

ت�شري التجربة اجلورجية يف عملية �إ�صالح
جهاز ال�شرطة �إلى تخفي�ض العدد من
� 75ألف ًا �إلى � 23ألف ًا ،الأمر الذي اعترب
لديهم �أنه العدد املثايل لدولة عدد �سكانها
�أقل من خم�سة ماليني ن�سمة ( 4.7مليون
ن�سمة) وم�ساحتها حوايل � 70ألف كيلومرت
مربع بن�سبة جرمية منخف�ضة.

�إن احت�ساب عدد الأفراد يف الإدارات ومراكز
ال�شرطة يعتمد على عدد �ساعات العمل املطلوبة وفق ًا
للتخ�ص�صات ال�شرطية وحالة تعزيز الأمن والأمان
والأهداف املطلوب حتقيقها من ناحية الكم والنوع والزمن .وهذه معادالت تخ�ضع لعملية قيا�س رقمية.
فعلى �سبيل املثال ،يف حال تقدير عدد فر�ص احلرا�سة الليلية املطلوبة �ضمن املناطق ال�سكانية
والتجارية وال�صناعية يف املنطقة التي تدخل �ضمن نطاق اخت�صا�ص املركز املعني ،ف�إن ذلك يعتمد
على حتديد عدد الأحياء بح�سب �أنواعها و�أوقات احلرا�سة فيها ،ومن ثم يتم:
 .1حتديد عدد نقاط املراقبة املرورية و�أنواعها و�أوقاتها ،ثم تقدير عدد املباين احلكومية و�شبه
احلكومية املطلوب حرا�ستها و�أنواعها و�أوقات اجلماعة.
 .2ترجمة التقديرات �إلى �ساعات عمل مطلوب �إجنازها ،باحت�ساب حا�صل �ضرب عدد نقاط
املرور وامل�ؤ�س�سات الالزم حرا�ستها بعدد �ساعات العمل املطلوبة.
 .3حتويل �ساعات العمل �إلى العدد الالزم من الأفراد بتق�سيم �ساعات العمل لكل ن�شاط على عدد
3
�ساعات العمل املحددة لكل فرد ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف جهاز ال�شرطة.
جدول رقم  :2احت�ساب عدد �ساعات العمل وعدد الأفراد املطلوبني
عدد الأفراد املطلوبني
�ساعات العمل اليومي املطلوبة لكل فر�صة
الأهداف
�إجمايل �ساعات ن�صاب عمل الفرد عدد الأفراد
الفر�ص الأمنية عددها �ساعات العمل
املطلوبني
�ساعة/فرد
العمل اليومي
للفر�صة الواحدة
30
5
150
10
نقاط حرا�سة ليلية 15
نقاط مرورية
120
6
720
24
30
20
8
160
8
نقطة حماية �إدارية 20
املجموع
170
19
1030
24
65

كما يحتاج �إلى احت�ساب عدد اجلهات الإ�شرافية والقيادية يف كل مركز.
2

مرفق تقديرات و�ضعها اللواء حممود ع�صفور للحد الأق�صى واحلد الأدنى لقوة ال�شرطة املطلوبة يف ورقة حتت عنوان «حالة ال�شرطة حالي ًا» �أثناء جل�سات
جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية العام  ،2012انظر ملحق رقم .2

3

حممد القريوتي .نظم ومعايري التعيينات والرتقيات والتنقالت يف �أجهزة الأمن العربية� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية� ،1997 ،ص .18-17
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اخلال�صة :يبلغ عدد �ضباط و�أفراد ال�شرطة امل�سجلني على قيود ال�شرطة يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة (العاملني و «امل�ستنكفني») حوايل � 26ألف عن�صر .تفيد تقديرات خمتلفة �إلى �أن احلاجة تقدر
ما بني � 18ألف ًا �إلى � 22ألف ًا .و�أعتقد �أن عدد � 20ألف ًا قد يكون منا�سب ًا لقيام ال�شرطة الفل�سطينية
مبهامها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بحيث يكون � 12ألفا يف ال�ضفة و� 8آالف يف القطاع� ،أو 11
�ألف ًا يف ال�ضفة و� 9آالف يف قطاع غزة.

( )2معايري الختيار �ضباط ال�شرطة و�أفرادها
ينبغي اال�ستناد �إلى جمموعة من املعايري� ،إ�ضافة �إلى
االلتزام مبواد التعيني لل�شرطة يف قانون ال�شرطة
وقانون اخلدمة يف قوى الأمن ،لتحديد �ضباط و�أفراد
ال�شرطة الفل�سطينية التي �ست�ستمر يف العمل بعد
ا�ستعادة الوحدة «امل�صاحلة» ،ونقرتح املعايري التالية:
 .1الأولوية خلريجي كليات ال�شرطة مع الأخذ بعني
االعتبار طبيعة الوظيفة التي �سي�شغلها.

�آليات التعامل مع الفائ�ض العددي
«اخليارات املتاحة»:
 .1الإحالة �إلى التقاعد.
 .2الإحالة �إلى اخلدمة املدنية.
 .3الإحالة �إلى اال�ستيداع.
 .4منحة �إنهاء اخلدمة االختياري.

 .2خريجو الدرا�سات العليا ح�سب التخ�ص�صات املطلوبة يف عمل جهاز ال�شرطة.
 .3املحافظة على املتخ�ص�صني كالعاملني يف املخترب اجلنائي وهند�سة املتفجرات.
 .4الرتكيز عند االختيار على العنا�صر ال�شابة يف جهاز ال�شرطة ،بحيث يتم الرتكيز على العمر
بالن�سبة �إلى الأفراد و�ضباط ال�صف ،كاملحافظة على من هم دون �سن الثالثني عام ًا ،وذلك
لطبيعة الأعمال التي يقومون بها ،التي ت�ستلزم جهد ًا ون�شاط ًا ،كاحلرا�سات ،والقوات اخلا�صة
«مكافحة ال�شغب».
 .5الكفاءة املهنية واخلربة يف جماالت العمل التخ�ص�صية يف جهاز ال�شرطة.
 .6ال�سمعة احل�سنة �أثناء ت�أديته اخلدمة يف ال�شرطة ،وكذلك �أثناء فرتة «اال�ستنكاف».
 .7القدرة على حتمل الأعباء والقدرة على االبتكار والتطوير.

(� )3آليات التعامل مع الفائ�ض العددي
ن�ص اتفاق امل�صاحلة املوقع يف الرابع من �أيار/مايو  ،2011على ال�ضمان الوظيفي جلميع العاملني
يف الأجهزة الأمنية (ا�ستيعاب� ،إحالة للتقاعد ،نقل �إلى وظائف مدنية .)...
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من الوا�ضح �أنه توجد �أعداد فائ�ضة للعاملني يف جهاز ال�شرطة ما بني � 6 – 5آالف موظف يرتكزون
ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاع غزة ،وبخا�صة يف ظل عدم القدرة على نقل �أعداد من جهاز ال�شرطة من
قطاع غزة �إلى ال�ضفة الغربية.
ميكن حتديد �أربعة خيارات ميكن ا�ستخدامها للتعامل مع الفائ�ض العددي ،وهي:
اخليار الأول :الإحالة �إلى التقاعد
تن�ص املادة ( )22من قانون الت�أمني واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم ( )16ل�سنة ،2004
على �أنه ميكن الإحالة للتقاعد لل�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد ممن �أم�ضوا ع�شرين �سنة يف
اخلدمة مقبولة للتقاعد .كما ف�صلت املادة نف�سها يف حال �أكمل ال�سن ح�سب كل رتبة (العميد فما
فوق � 55سنة ،والعقيد � 50سنة ،واملقدم � 48سنة ،والرائد � 45سنة� .أما فيما يتعلق ب�صف �ضابط
�أو اجلندي �أكمل ال�سن املبينة �أدناه ،ب�شرط �أن يكون قد �أمت مدة ال تقل عن ع�شرين �سنة مقبولة
للتقاعد� :ضباط ال�شرف � 50سنة ،وامل�ساعدون � 48سنة ،ورقيب �أول � 46سنة ،واجلندي /الرقيب
� 44سنة.
فيما تن�ص املادة  23من قانون اخلدمة يف قوى الأمن على �أنه «ي�ستحق املنتفع معا�ش ًا عند انتهاء
خدمته يف احلاالت الآتية:
�	.1إذا بلغت املدة املقبولة للتقاعد ع�شرين �سنة على الأقل.
 .2يف حالة بلوغ �سن التقاعد� ،إذا كانت املدة املح�سوبة يف املعا�ش خم�س ع�شرة �سنة فما فوق.
 .3يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب الف�صل بقرار من القائد العام �أو اال�ستغناء عن اخلدمة� ،إذا
كانت مدة اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ش خم�س ع�شرة �سنة على الأقل».
كما ميكن هنا تفعيل �أحكام قانون اخلدمة يف قوى الأمن ،وبخا�صة للرتب ال�سامية من رتبة مقدم �إلى
رتبة اللواء ،حيث تن�ص املواد ( )42 - 39على انتهاء خدمة كل من يف رتبة مقدم وعقيد وعميد �إذا
حال دوره للرتقية على الرتبة املوالية ومل ي�شمله االختيار �أو بلغ �سن �إنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك.
ويف العام � ،2007أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني قرار ًا بقانون �أحدث العديد من التعديالت على قانون
الت�أمينات واملعا�شات ملنت�سبي قوى الأمن الفل�سطيني ،ويف جمملها جاء لينق�ص من احلقوق ملن
4
يرغب يف التقاعد.
وقد يتم اللجوء �إلى تبني التقاعد املبكر ،كما حدث العام  ،2008لأفراد قوى الأمن البالغني 45

�سنة فما فوق عند �إ�صداره ،ومنح العاملني حوافز ت�شجيعية للتقاعد.
4

انظر امللحق رقم ّ 3
لالطالع على التعديالت التي جرت على قانون التقاعد اخلا�ص مبنت�سبي الأجهزة الأمنية.
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اخليار الثاين :الإحالة �إلى اال�ستيداع
مينح قانون اخلدمة يف قوى الأمن للعام  2005يف املواد ( )120 - 118ا�ستخدام �آلية الإحالة
�إلى اال�ستيداع ،لكنها كما هي يف القانون ت�شبه حالة العقوبة �أكرث منها ت�شجيع لفك االرتباط يف
اخلدمة ،لذلك ميكن تعديلها باجتاه حتويلها �إلى ن�صو�ص ت�شجيعية ،بحيث تكون فرتة و�سيطة لهم
لالنخراط يف الأعمال اخلا�صة ،حيث تن�ص املادة ( )118على �أنه:
 .1يحال ال�ضابط �إلى اال�ستيداع يف احلاالت الآتية� :أ .عدم اللياقة للخدمة طبي ًا .ب� .صدور قرار
ت�أديبي بحقه .ج .بناء على طلبه.
 .2تكون �إحالة ال�ضابط �إلى اال�ستيداع بنا ًء على طلبه ملدة ال تتجاوز �سنة ،ويجوز الت�صديق بامتداد
مدة اال�ستيداع بحيث ال تتجاوز ثالث �سنوات ،و�إذا انتهت مدة اال�ستيداع دون عودة ال�ضابط �إلى
اخلدمة ،اعترب م�شطوب ًا بقوة القانون من �سجالت قوى الأمن.
فيما تن�ص املادة  119على �أنه:
 .1ي�ستحق ال�ضابط املحال �إلى اال�ستيداع (� )5/4أربعة �أخما�س راتبه الذي تقا�ضاه عن ال�شهر
الأخري قبل �إحالته �إلى اال�ستيداع.
 .2يبقى ال�ضابط املحال �إلى اال�ستيداع خا�ضع ًا لأحكام هذا القانون ول�سائر �أنظمة ال�ضبط والربط
الع�سكريني كما لو كان يف اخلدمة العاملة .كما تن�ص املادة  120على �أنه «ال يجوز لل�ضابط
املحال �إلى اال�ستيداع ارتداء الزي الع�سكري �إال عند دعوته ر�سمي ًا للجهات الع�سكرية.
اخليار الثالث :الإحالة �إلى اخلدمة املدنية
تتوفر �إمكانية قانونية لنقل العاملني يف جهاز ال�شرطة �إلى العمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات العامة
«املدنية» وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة  190من قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم ()8
ل�سنة  ،2005حيث تن�ص على �أنه «�إذا نقل ع�سكري �إلى �إحدى الوظائف املدنية ي�شطب ا�سمه من
ك�شوف قوى الأمن ،وال يعاد للخدمة �إذا م�ضت ثالث �سنوات على �شطب ا�سمه منها ،و�إذا تقررت
�إعادته للخدمة قبل م�ضي هذه املدة ،يو�ضع يف ك�شف الأقدمية وفق ًا لرتتيب �أقدميته الأ�صلية بني
زمالئه».
كما تن�ص املادة (« )191يف حالة نقل �أحد الع�سكريني �إلى وظيفة مدنية ينقل �إلى الدرجة التالية
التي يدخل الراتب املقرر لرتبته الع�سكرية يف مربوطها ،وحت�سب �أقدميته فيها من تاريخ ح�صوله
على �أول مربوطها� ،أما �إذا تقا�ضى راتب ًا وعالوات تقل يف جمموعها عما كان يتقا�ضاه يف اخلدمة،
�أُ ّدي �إليه الفرق ب�صفة �شخ�صية حتى يتم ا�ستنفاذه بالرتقية �أو بالعالوات ،وحتدد الالئحة التنفيذية
لهذا القانون عدد العالوات التي حت�سب للع�سكري عند نقله».
34

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

لكن ينبغي احلذر يف هذه احلالة من:
�أو ًال.

من ناحية �أن الذين �سيتم نقلهم ينبغي �أن يكون ممن يحملون م�ؤهالت علمية.

ثاني ًا .خ�ضوعهم لدورات لت�أهيلهم للعمل يف ال�ش�أن املدين و�إخراجهم من الثقافة املتعلقة بعمل
اجلهاز «الأمني».
ثالث ًا .توفر ال�شواغر الوظيفية ،وبخا�صة �أن هناك ت�ضخم ًا يف �أعداد املوظفني يف اخلدمة املدنية
وبحاجة �إلى تعامل مع هذا الت�ضخم بعد امل�صاحلة ،وعمليات الدمج يف القطاع العام
املدين.
رابع ًا�	.أنظمة وقواعد عمل مكتوبة ووا�ضحة ومعلنة لعملية النقل �إلى اخلدمة املدنية حتدد املعايري
والأ�س�س والآليات لهذه العملية.
اخليار الرابع :منحة �إنهاء اخلدمة االختياري
يجري من خالله منح الذين يرغبون يف �إنهاء اخلدمة يف ال�شرطة بح�صولهم على املبالغ التي مت
�إيداعها يف �صندوق التقاعد خالل �سنوات خدمتهم (ح�صة املوظف وح�صة احلكومة)� ،إ�ضافة
�إلى مبلغ مايل يقدر مبجموع رواتب � 30أو � 40شهر ًا تقدم دفعة واحدة وملرة واحدة �شريطة عدم
عودتهم للعمل يف �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية واملدنية .ي�ؤهل هذا املبلغ الذين يختارون هذا
اخليار لبدء عمل جديد �أو القيام مب�شروع خا�ص بهم.
اخليارات الثالثة الأولى ميزتها �أنها تبقي على الأمان
ال�شخ�صي مالي ًا للأفراد ،بحيث يبقى الفرد يتقا�ضى
راتب ًا من قبل احلكومة «هيئة التقاعد واخلزينة العامة»،
�أما �أهم عيوبها ،ف�إنها تبقي عبئ ًا مالي ًا دائم ًا على خزينة ال�سلطة الفل�سطينية .فيما مينح اخليار
الرابع قدرة املواطن على االختيار لبدء عمله ال�شخ�صي ،وبخا�صة من ميتلكون ت�أهي ًال علمي ًا ،فيما
�أهم العيوب �أن ال�سلطة الفل�سطينية لن تكون قادرة على توفري مبلغ مايل كبري لتغطية هذا اخليار.
التعاي�ش «ال�شراكة» �أ�سا�س املفتاح
لعملية الدمج

(� )4آلية الدمج جلهاز ال�شرطة
الفكرة الأ�سا�سية لعملية الدمج قائمة على التعاي�ش «ال�شراكة» بني �ضباط و�أفراد ال�شرطة من �أجل
نقل واقع �أجهزة ال�شرطة الفل�سطينية من واقع املرحلة الراهنة ،التي تتميز بالفو�ضى الت�شريعية
واالنق�سام العمودي ووجود �أعداد م�ستنكفة و�أعداد جديدة (جهازا �شرطة منف�صالن يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة من ناحية ،وقوة �شرطة عاملة يف القطاع يقابلها قوة �شرطة «م�ستنكفة»)،
وطغيان الطابع احلزبي على قياداتها ،واخللل الهيكلي الناجت عن وجود �أعداد كبرية من الرتب،
وبخا�صة املتو�سطة (مالزم �إلى مقدم) ،وقلة �أعدد �أفراد ال�شرطة من الرتب ال�صغرية� ،إلى واقع
جديد يتعني عليه �أن تعمل مبوجبه اجلهة امل�شرفة على تنفيذ املهام ال�شرطية وفق ًا للمعايري الدولية
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«املعايري الف�ضلى لعمل ال�شرطة»� ،آخذين بعني االعتبار اخل�صو�صية الفل�سطينية .ميكن اتباع
متتال �أم متوازٍ لإجناز عملية الدمج ،ونقرتح لهذا الغر�ض ما يلي:
خطوات عدة� ،سواء �أكانت ب�شكل ٍ
�أو ًال .خلق دمج نف�سي بني �أع�ضاء «املجل�س امل�ؤقت» للمرحلة االنتقالية من خالل عملية االنخراط
اجلماعي يف تدريب قيادي يرتكز على املمار�سات الف�ضلى لعمل ال�شرطة من ناحية،
و�إك�سابهم �أ�س�س و�آليات ومهارات التقييم لرجال ال�شرطة.
ثاني ًا�	.إعادة الت�أهيل والتدريب �أداة للتعاي�ش :ت�أهيل رجل ال�شرطة يعني �إعداده للمهنة التي �سيلحق
بها ،الأمر الذي يهدف �إلى توفري اللياقة البدنية وخلق الروح النظامية وال�شعور بروح
اجلماعة ،وميد اخلا�ضعني للت�أهيل مبا يكفي من الثقافات واملعلومات ،واخلربات النظرية
والعملية ،ومعرفة �صالحيته للعمل يف ال�شرطة ،باعتباره جزء ًا من برنامج الدمج والعمل
امل�شرتك لكافة رجال (ال�ضباط والأفراد) جهاز ال�شرطة ب�شكل متدرج ،وعلى فرتة زمنية
حمدودة ،وهذا ال يتعار�ض طبع ًا مع الت�أهيل والتدريب امل�ستمرين ،ما يتطلب تفعيل �أن�شطة
التدريب والت�أهيل والإعداد جلميع العاملني يف دورات متخ�ص�صة ح�سب جمال العمل بعد فرز
الأعداد التي �ستبقى يف جهاز ال�شرطة وفق ًا لآليات االختيار للعمل (من عنا�صر الفريقني)
من خالل جلنة متخ�ص�صة �أمنية و�صحية ونف�سية وعلمية.
ثالث ًا .توظيف �إجناز املهمات ،يف عملية الدمج با�شرتاك كل من ال�ضباط والأفراد من كال الطرفني
يف مهمات يومية؛ يقوم بها جهاز ال�شرطة ،بهدف ك�سر احلاجز النف�سي وتفعيل ال�شراكة
املهنية.
رابع ًا .منع الن�شاط احلزبي لكل من يتفرغ للعمل يف جهاز ال�شرطة ،ما يخفف من التع�صب احلزبي
من جهة ،وتطوير مفهوم الدولة وامل�ؤ�س�سة ال�شرطية لدى رجال ال�شرطة عرب عملية التدريب
امل�ستمرة.
5

( )5امل�ساهمة يف و�ضع ت�صور لهيكلية ال�شرطة الفل�سطينية

الهيكلية هي �إطار عام يحدد �آليات االت�صال داخل جهاز ال�شرطة ومراكز امل�س�ؤولية والتبعية فيه
ويكون على �شكل هرمي؛ �أي �أنه يحدد َمنْ يف التنظيم لديه ال�سلطة على َمنْ  ،وحتى َمنْ يف التنظيم
م�س�ؤول �أمام َمنْ ؟ وهو بذلك يرتكب من جمموعة من املراكز .وهي بذلك حتدد �أي�ض ًا الغايات
والأهداف التي يريد التنظيم حتقيقها ،وحتديد �أوجه الن�شاطات الالزمة للو�صول للأهداف،
وجتميع الأن�شطة يف �شكل وظائف ،وتكوين و�صف متكامل لكل وظيفة من الوظائف الالزمة للتنظيم،
وحتديد املوا�صفات املطلوبة يف الأفراد الذين �سي�شغلون الوظائف ،وجتمع الأن�شطة والوظائف يف
�شكل تق�سيمات �إدارية وحتديد العالقة داخل كل �إدارة على حدة ،و�شكل العالقات فيما بني الإدارات
املختلفة.
5
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�أحد الأهداف الأ�سا�سية لعملية امل�صاحلة «ا�ستعادة الوحدة» ،هو وجود م�ؤ�س�سة فل�سطينية واحدة
قادرة على العمل بفاعلية ،وحترتم احلريات العامة ،من خالل وجود جهاز بر�أ�س واحدة ،وقيادة
متما�سكة وهيكلية واحدة واخت�صا�صات حمددة متنع التداخل وحتقق التكامل يف �إطار تنفيذي فعال
ومرتابط .ويف الوقت نف�سه ،يحمل التوازن الهرمي يف جهاز ال�شرطة بتنا�سب عدد ال�ضباط يف
الرتب العليا وعدد �ضباط ال�صف والأفراد وفق ًا للمعايري الدولية.
ولغايات �إجناز عملية الدمج ينبغي �إيجاد ج�سم «هيئة عمل تنفيذية» برئا�سة مدير ال�شرطة وع�ضوية
ر�ؤ�ساء الإدارات الوظيفية الرئي�سية يف جهاز ال�شرطة ،مع الأخذ بعني االعتبار التوزيع اجلغرايف
للهيكلية الإدارية ،على �أن تكون ع�ضوية كل �إدارة املناط بها الإ�شراف على العمل من ال�ضفة
والقطاع ،بغ�ض النظر عن رتب كل منهم؛ باعتبارها هيئة عمل ولي�ست �إطار ًا تنظيمي ًا ثابت ًا ،مهمته
الرئي�سية الإ�شراف على عملية حتديد مهام كل فرع من هذه الفروع ،وحتديد �شروط �شغل وظائفها
ومعايري اختيار العاملني فيها من �ضمن �ضباط و�أفراد ال�شرطة املوجودين على �سجالت ال�شرطة.
�إن عملية التوحيد جلهاز ال�شرطة املنق�سم (الالمركزية الق�سرية) تتطلب �أن يكون الإطار «الهيكل
التنظيمي» مركزي ًا يف قيادة ال�شرطة ،بحيث يت�شكل من مدير عام ال�شرطة ،ونائب واحد ،وعدد
من امل�ساعدين هم مديرو الإدارات العامة الرئي�سية يف ال�شرطة ،مثل �إدارة ال�شرطة النظامية،
وال�شرطة الق�ضائية ،وال�شرطة املتخ�ص�صة ،و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،و�إدارة �شرطة
املحافظات ال�شمالية واجلنوبية (اجلدول رقم � 3أدناه يو�ضح الدوائر التابعة لها).
ي�ضاف �إليها جمموعة الدوائر الفنية والإدارية التابعة مبا�شرة ملدير ال�شرطة ونائبه وفق ًا للو�صف
الوظيفي كامل�ست�شار القانوين ،والت�سليح ،و�إدارة العمليات ،و�أمن ال�شرطة ،واالرتباط ،واملفت�ش
العام ،وكلية «�أكادميية» ال�شرطة ،والعالقات العامة والإعالم ،والتدريب والتخطيط والدرا�سات،
ودائرة ال�شكاوى «ديوان املظامل» ،والتوجيه املعنوي.

37

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

م�ساعد املدير
م�ساعد املدير
م�ساعد املدير
م�ساعد املدير
م�ساعد املدير
م�ساعد املدير
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
لل�شرطة النظامية لل�شرطة الق�ضائية لل�شرطة التخ�ص�صية
ل�شرطة املحافظات اجلنوبية
ل�شرطة املحافظات ال�شمالية
دائرة التنظيم والإدارة
�شرطة ال�سياحة والآثار
املباحث العامة
�شرطة النجدة
مديرية �شرطة حمافظة غزة
مديرية �شرطة حمافظة جنني
مكافحة املخدرات حماية املر�أة
الن�سائية» والطفل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية
�شرطة املرور
مديرية �شرطة حمافظة طولكرم مديرية �شرطة �شمال غزة
«ال�شرطة
دائرة ال�ش�ؤون املالية
اخلدمات الطبية
مديرية �شرطة حمافظة نابل�س مديرية �شرطة حمافظة الو�سطى �شرطة احلرا�سات �شرطة املحاكم
دائرة ال�ش�ؤون الفنية
هند�سة املتفجرات
املعمل اجلنائي
مديرية �شرطة حمافظة قلقيلية مديرية �شرطة حمافظة خان يون�س املعابر واحلدود
مراكز الإ�صالح والت�أهيل
مديرية �شرطة حمافظة رام اهلل مديرية �شرطة حمافظة رفح
ال�شرطة اخلا�صة
مديرية �شرطة حمافظة بيت حلم
مديرية �شرطة حمافظة اخلليل
مديرية �شرطة حمافظة ال�ضواحي
مديرية �شرطة حمافظة �أريحا
مديرية �شرطة حمافظة �سلفيت
مديرية �شرطة حمافظة طوبا�س

جدول رقم  :3الإدارات العامة الرئي�سية يف ال�شرطة
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6

قائمة البلدان ح�سب حجم قوات ال�شرطة

ي�شري حتليل البيانات التي مت جمعها من خالل م�سح �أجرته الأمم املتحدة �إلى وجود متو�سط عدد
�أع�ضاء ال�شرطة ما يقرب من  300لكل  100,000ن�سمة يف جميع �أنحاء العامل للعام  ،2006و�أن
�أربع دول فقط يف جميع �أنحاء العامل بلغ عدد �أفراد ال�شرطة فيها �أقل من  100لكل 100,000
ن�سمة .وقد لوحظت معدالت �أفراد ال�شرطة (نحو  )400يف بلدان غرب �آ�سيا ،وكذلك يف �شرق
وجنوب �أوروبا .وال يزال معدل متو�سط �أفراد ال�شرطة قيا�س ًا بعدد ال�سكان على ال�صعيد العاملي
م�ستقر ًا �إلى حد كبري خالل الفرتة بني  ،2006-2002وذلك بعد زيادة �سجلت بني العامني 1995
و .2002وتو�صي الأمم املتحدة �أن يكون احلد الأدنى لقوة ال�شرطة  222لكل � 100,000شخ�ص.
558
217
320
356
282
1074
442
195
195
120
446
668
405
196
239
146
369
484
452
301
63
393
335
204
6

عدد �أفراد ال�شرطة
لكل � 100,000شخ�ص

ال�سنة
2000
2009
2008
2008
2001
2006
2008
2008
2000
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2011
2008
2008
2008
2008
2005
2007
2008
2008

احلجم
205902
49242
26623
38068
478001
4101
33800
65283
30030
1600000
19823
5280
42117
10743
3218
7800
228402
9905
50798
247619
5922
27117
33698
646

البلد
الأرجنتني
�أ�سرتاليا
النم�سا
بلجيكا
الربازيل
بروناي
بلغاريا
كندا
ت�شيلي
ال�صني
كرواتيا
قرب�ص
جمهورية الت�شيك
الدمنارك
�إ�ستونيا
فنلندا
فرن�سا
مقدونيا
اليونان
�أملانيا
هايتي
هوجن كوجن
هنغاريا
�أي�سلندا

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_police_officers.
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عدد �أفراد ال�شرطة
لكل � 100,000شخ�ص

احلجم

130
197
55
342
330
552
197
370
234
327
321
354
459
366
392
158
207
264
485
233
( 773جميع � MVDأفراد ،ولي�س

2009
2006
2006
2006
2004
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2000
2008
2009
2010
2007
2008
2011
2008
2008
2008

1501890
470000
40000
14411
22440
324339
251939
8410
83
11018
1555
82128
1884
393084
65133
360000
7505
354221
100648
51584
50339

الهند
�إندوني�سيا
�إيران
�أيرلندا
�إ�سرائيل
�إيطاليا
اليابان
التفيا
ليختن�شتاين
ليتوانيا
لوك�سمبورغ
ماليزيا
مالطا
املك�سيك
هولندا
نيجرييا
الرنويج
باك�ستان
بولندا
الربتغال
رومانيا

2012

1106472

رو�سيا

239
260
386
306
195
494
199

2007
2008
2008
2010
2004
2008
2008

10755
14059
7779
150982
93600
224086
18321

214

2008

16326

337
484
333
233
401

2006
2008
2008
2008
2007

213507
341770
181580
708569
50000

�سنغافورة
�سلوفاكيا
�سلوفينيا
جنوب �أفريقيا
كوريا اجلنوبية
�إ�سبانيا
ال�سويد
�سوي�سرا
تايالند
تركيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
زميبابوي

فقط ال�شرطة)
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تقديرات و�ضعها اللواء حممود ع�صفور للحد الأق�صى واحلد الأدنى لقوة
ال�شرطة املطلوبة

�أو ًال .احلد الأق�صى لعدد رجال ال�شرطة
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

الإدارة
املديرية العامة لل�شرطة
التدخل وحفظ النظام (القوات اخلا�صة)
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للنجدة
الإدارة العامة للحرا�سات
الإدارة العامة للدوريات
الإدارة العامة للمباحث العامة
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
الإدارة العامة للمعابر
الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل
�إدارة احلر�س اجلامعي
الإدارة العامة ل�شرطة البلديات
الإدارة العامة ل�شرطة ال�سياحة والآثار
الإدارة العامة ل�شرطة املحاكم
مديرية �شرطة حمافظة غزة
مديرية �شرطة �شمال غزة
مديرية �شرطة حمافظة الو�سطى
مديرية �شرطة حمافظة خان يون�س
مديرية �شرطة حمافظة رفح
مديرية �شرطة حمافظة جنني
مديرية �شرطة حمافظة طولكرم
مديرية �شرطة حمافظة نابل�س
مديرية �شرطة حمافظة قلقيلية
مديرية �شرطة حمافظة رام اهلل والبرية
مديرية �شرطة حمافظة بيت حلم
مديرية �شرطة حمافظة اخلليل
مديرية �شرطة حمافظة ال�ضواحي
مديرية �شرطة حمافظة �أريحا
مديرية �شرطة حمافظة �سلفيت
مديرية �شرطة حمافظة طوبا�س
املجموع
املجموع الكلي

غزة

1700
3400
300
250
300
400
400
300
130
200
100
200
20
70
500
500
350
500
350

10020
20060

ال�ضفة

1500
3400
300
150
200
200
300
200
70
200

100
1000
70

300
300
400
200
500
300
500
50
300
200
200
10040

41

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

ثانياً .احلد الأدنى لعدد رجال ال�شرطة
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
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الإدارة
املديرية العامة لل�شرطة
التدخل وحفظ النظام (القوات اخلا�صة)
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للنجدة
الإدارة العامة للحرا�سات
الإدارة العامة للدوريات
الإدارة العامة للمباحث العامة
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
الإدارة العامة للمعابر
الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل
�إدارة احلر�س اجلامعي
الإدارة العامة ل�شرطة البلديات
الإدارة العامة ل�شرطة ال�سياحة والآثار
الإدارة العامة ل�شرطة املحاكم
مديرية �شرطة حمافظة غزة
مديرية �شرطة �شمال غزة
مديرية �شرطة حمافظة الو�سطى
مديرية �شرطة حمافظة خان يون�س
مديرية �شرطة حمافظة رفح
مديرية �شرطة حمافظة جنني
مديرية �شرطة حمافظة طولكرم
مديرية �شرطة حمافظة نابل�س
مديرية �شرطة حمافظة قلقيلية
مديرية �شرطة حمافظة رام اهلل والبرية
مديرية �شرطة حمافظة بيت حلم
مديرية �شرطة حمافظة اخلليل
مديرية �شرطة حمافظة ال�ضواحي
مديرية �شرطة حمافظة �أريحا
مديرية �شرطة حمافظة �سلفيت
مديرية �شرطة حمافظة طوبا�س
املجموع
املجموع الكلي

غزة

900
2000
300
250
300
400
300
200
130
200
100
200
20
70
500
400
300
500
300

7370
15310

ال�ضفة

900
2000
300
150
200
200
300
200
70
200

100
100
70

300
250
400
200
500
300
500
50
250
200
200
7940
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مذكرة قانونية بخ�صو�ص التقاعد ملنت�سبي قوى الأمن
2013-2-11
د .فرا�س ملحم

بالإ�شارة �إلى املو�ضوع �أعاله ،يتكون الإطار القانوين الناظم لتقاعد منت�سبي قوى الأمن الفل�سطيني
من )1( :قانون الت�أمينات واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم  16ل�سنة  )2( .2004قانون
التقاعد العام رقم  7ل�سنة  )3( .2005قرار بقانون ب�ش�أن تعديل قانون التقاعد العام ل�سنة
.2007
 .1قانون التقاعد العام رقم  7ل�سنة 2005
�أو ًال .ينطبق القانون املذكور �أعاله على منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية البالغني من العمر 45
�سنة فما دون ،وقت �سن قانون الت�أمينات واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم  16ل�سنة
.2004
ثاني ًا .ميكن ملنت�سبي قوات الأمن الذين �أكملوا خدمة (� )20سنة مقبولة لأغرا�ض التقاعد ،وو�صلوا
�سن (� )50أن يح�صلوا على تقاعد �شيخوخة (املادة .)27
ثالث ًا .ميكن ملنت�سبي قوى الأمن احل�صول على تقاعد مبكر غري منقو�ص بعد موافقة هيئة التقاعد،
و�إكمال (� )15سنة من اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض التقاعد ،وبلوغ �سن خم�سني �سنة (املادة
.)36
�أثر القرار بقانون املعدل ل�سنة  2007على �أحكام القانون �أعاله
مل يعدل �أو ي�ستبدل القرار بقانون �أعاله �أ َّي ًا من الأحكام التي تطبق على منت�سبي قوى الأمن
الفل�سطيني البالغني من العمر دون � 45سنة.
 .2قانون الت�أمينات واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم  16ل�سنة 2004
�أو ًال .ينطبق القانون املذكور �أعاله على منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية البالغني من العمر 45
�سنة فما فوق وقت �إ�صداره.
ثاني ًا .مت �سن القانون �أعاله ل�سد الفراغ القانوين الناجت عن عدم وجود قانون يطبق على من هم
فوق �سن  45عام ًا ،ومت �سن القانون بدافع ت�شجيع منت�سبي قوى الأمن البالغني �سن التقاعد
�أو املدة املقبولة للتقاعد ،على �إنهاء خدماتهم .معظم ه�ؤالء �إما ممن خدم يف قوى �أمن
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منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�إما ممن �أم�ضى �أعوام ًا يف �سجون االحتالل ،ومن ثم التحق
بالأجهزة الأمنية لل�سلطة الوطنية.
ثالث ًا .منح القانون منت�سبي قوى الأمن حوافز ت�شجيعية على التقاعد بح�ساب ن�سبة تقاعد بواقع
.80%
�أثر القرار بقانون املعدل ل�سنة  2007على �أحكام القانون �أعاله
�أحدث القرار بقانون العديد من التعديالت املهمة على قانون الت�أمينات واملعا�شات ملنت�سبي قوى
الأمن الفل�سطيني ،ويف جمملها جاء لينق�ص من احلقوق ملن يرغب يف التقاعد� ،أهمها:
�أو ًال.

معا�ش التقاعد ي�سوى على �أ�سا�س �آخر راتب تقا�ضاه منت�سب قوى الأمن كما جاء يف القانون
الأ�صلي .جاء التعديل لي�سوي معا�ش التقاعد على �أ�سا�س متو�سط رواتب �آخر ثالث �سنوات
معتمدة لغايات التقاعد .ميكن �إيجاز تبعات هذا التعديل يف خف�ض معا�ش التقاعد ،وعدم
جدوى الرتفيع يف الرتبة قبل التقاعد يف حت�سني املعا�ش.

ثاني ًا�	.أ�صبح احلد الأق�صى لراتب التقاعد  70%بد ًال من  .80%يذكر �أن هذا التعديل
مل ي�ساو بني املدنيني والع�سكريني كما فعل قانون التقاعد العام ل�سنة 75%( 2005
للمدنيني والع�سكريني ممن كانوا دون �سن  45وقت نفاذ قانون الت�أمينات واملعا�شات
للعام .)2004
ثالث ًا .خ ّف�ض القرار بقانون من ن�سبة املكاف�أة املمنوحة للع�سكريني الذين بقوا يف اخلدمة تزيد
على احلد الأق�صى امل�سموح به للتقاعد من � 20%إلى  .15%القرار بقانون حدد
ن�سبة ال�سن املقبولة للتقاعد بـ  28عام ًا (�أعتقد �أنه خط�أ مطبعي يجب ت�صحيحه) .ال�سن
القانونية املقبولة للتقاعد  20عام ًا (املادة  22من قانون الت�أمينات واملعا�شات).
رابع ًا .القانون �ألغى العالوة ال�شخ�صية الواردة يف قانون الت�أمينات واملعا�شات.
خام�س ًا .القانون �ألغى املادة  55من قانون الت�أمينات واملعا�شات ل�سنة  2004التي تن�ص على:
«تلتزم الإدارة املالية املركزية ب�أن ت�ؤدي لكل منتفع يتوفى �أثناء اخلدمة نفقات جنازة تقدر
مبقدار راتب ثالثة �أ�شهر ،كما تلتزم هيئة ال�صندوق بنفقات جنازة �صاحب املعا�ش مبقدار
معا�ش ثالثة �أ�شهر .وت�ؤدي هذه النفقات فور ًا �إلى من يثبت قيامه بدفعها �سواء كانت �أرملة
املنتفع �أو �أرملة �صاحب املعا�ش �أو �أر�شد عائلته �أو �أي �شخ�ص �آخر).
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خال�صة:
نرى �أن القرار بقانون مل يوفق فيما يلي:
�أو ًال .مل يرا ِع القرار بقانون خ�صو�صية قانون الت�أمينات واملعا�شات الذي يطبق على فئة حمدودة
(�أفراد قوى الأمن ممن هم فوق �سن  45عام ًا) .ومل يرا ِع �سيا�سة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف ت�شجيع كبار ال�سن على التقاعد� .إن خف�ض معا�ش التقاعد وبع�ض االمتيازات،
قد ال ي�شجع ه�ؤالء على التقاعد.
ثاني ًا .القرار بقانون مل يرا ِع امل�ساواة بني من هم دون ( 45املعا�ش  )75%ومن هم فوق هذا
ال�سن (املعا�ش )70%
ثالث ًا .يتناق�ض القرار بقانون مع �أحكام قانوين التقاعد العام والت�أمينات واملعا�شات ،وبخا�صة يف
�سن التقاعد املقبولة قانون ًا للع�سكريني � 20سنة.
رابع ًا .درا�سة �إمكانية �سن قانون ع�صري لتقاعد قوى الأمن الفل�سطيني ،ي�أخذ بعني االعتبار نظام ًا
تقاعدي ًا ي�ضمن حياة كرمية للمتقاعدين من جهة ،وي�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية اخلدمة
من جهة �أخرى.
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المعايير الدولية الفضلى لعمل الشرطة
�إعداد :د .فرا�س ملحم
تعد قوة ال�شرطة من بني �أكرث الأجهزة التنفيذية ح�ضور ًا وات�صا ًال مع اجلمهور .كما �أنها الأداة
الرئي�سة لل�سلطات احلكومية يف ت�أدية مهام حفظ النظام العام .وعليه ،ف�إن مهنية جهاز ال�شرطة
املدنية تعد �أحد امل�ؤ�شرات املهمة املعتمدة لقيا�س دميقراطية نظام �سيا�سي لدولة معينة� ،أو مدى
احرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة التي حتفظها القوانني املحلية واالتفاقيات الدولية من ناحية
�أخرى .وعلى الرغم من حداثة ن�ش�أة مديرية ال�شرطة الفل�سطينية العام  ،1994والتحديات الكبرية
التي تواجهها يف ظل احتالل �إ�سرائيلي م�ستمر يف ال�ضفة الغربية �أو ح�صار غا�شم يف قطاع غزة،
تنفذ تلك املديرية مهامها بكفاءة عالية على الرغم من �شح امل�صادر .وي�ساعدها يف تنفيذ مهامها
كادر �شرطي مهني ذو حت�صيل علمي جيد .هذا ال يعني �أن ال�شرطة الفل�سطينية قد و�صلت �إلى
درجة الكمال ،فهناك حتديات داخلية وخارجية يجب التغلب عليها .من بني التحديات الداخلية،
غياب �إطار قانوين ناظم لعمل ال�شرطة� .أما �أهم التحديات اخلارجية ،فهو االحتالل الإ�سرائيلي،
وا�ستمرار االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي ،وما يرتتب عليه من تعددية امل�ؤ�س�سات يف وطن واحد.
تهدف هذه الورقة �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أهم املمار�سات الف�ضلى لل�شرطة يف ظل نظام دميقراطي.
يفيد هذا الن�شاط يف دعم جهود الفل�سطينيني يف بناء جهاز �شرطي ع�صري موحد يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يف �ضوء املتطلبات الوطنية ،وبناء على معايري دولية متعارف عليها .وتتوافق هذه الورقة
ن�ص ًا وروح ًا مع ما مت التوافق عليه من قبل حركتي فتح وحما�س برعاية م�شكورة من قبل جمهورية
م�صر العربية.
1

ومن بني املمار�سات الف�ضلى ل�شرطة دميقراطية ما يلي:

�أو ًال .فل�سفة عمل ال�شرطة يف جمتمع ع�صري

•يجب النظر �إلى املهام التي تقوم بها قوة ال�شرطة على �أنها خدمة حكومية ،ولي�س �أداة لل�سيطرة
كما كانت النظرة التقليدية .تهدف اخلدمة ال�شرطية �إلى حفظ النظام العام ،وحماية النف�س
واملمتلكات ،عن طريق منع اجلرمية وك�شفها حال حدوثها.

1

مت االعتماد على عدد من امل�صادر يف و�ضع تلك املعايري ،وهي:
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة .املعايري الدولية ب�ش�أن ال�شرطة  10معايري �أ�سا�سية حلقوق الإن�سان موجهة �إلى املوظفني املكلفني
ب�إنفاذ القوانني .رزمة �سن الت�شريعات املتعلقة بقطاع الأمن.2009 ،
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة .دليل عمل ال�شرطة يف النظم الدميقراطية .رزمة �سن الت�شريعات املتعلقة بقطاع الأمن.2009 ،
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة .املعايري الدولية ب�ش�أن ال�شرطة مدونة قواعد ال�سلوك لل�شرطة الأوروبية .رزمة �سن الت�شريعات املتعلقة
بقطاع الأمن.2009 ،
ورقة �سيادة اللواء حممود ع�صفور حول «�إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية (جهاز ال�شرطة)».

OSCE, Guidebook on Democratic Policing, Vienna May 2008, 2nd edition.
Crime Reduction and Community Safety Group, New Code of Professional Standards for Police Officers.
London, 2006.

46

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

•ت�ستجيب تلك اخلدمة العامة ،كما تعك�س ،حاجة العامة (املواطنون) والدولة يف حال كان
هناك طلب للتدخل وامل�ساعدة.
•تقدم تلك اخلدمة العامة للمجتمع ككل ودون حتيز ،وتنفذ بال�سرعة املمكنة .وتكون اخلدمة
منبثقة من فهم عام لدى ال�شرطة من �أن مهامهم وعملهم هو جزء من اجلهود املجتمعية
الهادفة �إلى تعزيز احلماية القانونية وتعزيز ال�شعور بالأمن والأمان.
•احرتام احليادية ال�سيا�سية التي تعد من �أهم واجبات ال�شرطة ،وعليه يجب �أن تن�أى بنف�سها
عن ال�سيا�سة والتحزب والتجاذبات ال�سيا�سية.
•ثقة العامة بال�شرطة �شرط م�سبق لعملها ب�صورة فاعلة ،ما ي�ؤدي �إلى تفاعل اجلمهور مبحاربة
اجلرمية قبل وقوعها والتعاون يف الك�شف عنها حال حدوثها.
•العمل على حماية حقوق الفرد والغري على حد �سواء دون حماباة �أو متييز ،وب�شكل ي�ضمن
امل�ساواة والنزاهة للجميع .يتم ذلك ،من خالل وجوب تبلور ثقافة لدى ال�شرطة مفادها
خ�ضوع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته ملا يقرره القانون فقط.
•تعزيز ال�صفة ال�شرعية للدولة عرب اال�ستجابة الحتياجات اجلمهور ،وعرب ا�ستخدام الإدارة
التنفيذية مل�صلحة اجلماعة.
•العمل وفق �سيادة القانون كما تقرره الت�شريعات املحلية واملعاهدات الدولية ،وبخا�صة تلك
املتعلقة بحقوق الإن�سان واحلريات العامة.

ثانياً .مهام ال�شرطة يف جمتمع دميقراطي

•املحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعرا�ض والأموال.
•املحافظة على ال�سلم الأهلي يف املجتمع.
•منع اجلرائم وحماربتها ،والعمل على اكت�شافها حال وقوعها ،وتعقب مرتكبيها والقب�ض عليهم
وتقدميهم للعدالة وفق �أحكام القانون.
•تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�سمية امل�شروعة ،ومعاونة ال�سلطات العامة بت�أدية وظائفها
وفق ًا لأحكام القانون.
•حماية احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي يتمتع بها الأفراد واحرتامها.
•تقدمي امل�ساعدة واخلدمات للجمهور.
•�أية مهام �أخرى توعز لل�شرطة مبا يحقق �أهدافها ب�شكل يتوافق مع القانون واالتفاقيات الدولية.
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ثالثاً .و�ضع ت�شريعات تنظم عمل ال�شرطة وحتكم مهامها
يت�ضمن العمل ب�سيادة القانون �أن يتم تنظيم عمل ال�شرطة من خالل �إطار قانوين يحقق ما يلي:
•�إطار قانوين معلن ومتاح للجمهور.
•يت�سم هذا الإطار بالو�ضوح والدقة.
•عند احلاجة ،و�ضع اللوائح والأنظمة والتعليمات الكفيلة بعمل ال�شرطة.
•يتفق هذا الإطار مع الت�شريعات املحلية واملعايري الدولية اخلا�صة ب�أف�ضل املمار�سات.
•يخ�ضع �أفراد ال�شرطة للإطار القانوين ذاته ،ب�صفتهم مواطنني عاديني ،ويجوز تربير
اال�ستثناءات لأ�سباب تتعلق ب�أداء �أعمال ال�شرطة ب�صورة مالئمة فقط يف املجتمع الدميقراطي.
يت�ضمن الإطار الت�شريعي ما يلي:

و�ضع قانون ينظم ويحكم هيئة �أو مديرية ال�شرطة
تعد املديرية العامة لل�شرطة �إحدى �أكرب قوى الأمن الفل�سطينية من حيث العدد ،وتعد ركيزة الأمن
الداخلي الفل�سطيني .وهنا ن�شري �إلى �أن قوة ال�شرطة �أن�شئت يف العام  1994دون �أن يكون لها
�إطار قانوين ينظمها ،ويحدد اخت�صا�صاتها� .أدى هذا الو�ضع �إلى تعدٍّ على �صالحياتها من قوى
�أمنية �أخرى .كما �أدى غياب �إطار قانوين ناظم لل�شرطة �إلى عدم و�ضوح يف هيكلية القوة من حيث
الهرمية الإدارية والعالقات بني �إدارات ال�شرطة الفل�سطينية من ناحية ،وبني تلك الإدارات ومدير
عام ال�شرطة من ناحية �أخرى.

يهدف �سن قانون �شرطة فل�سطيني �إلى ما يلي:
 .1حتديد مهام مديرية ال�شرطة ووظائفها.
 .2تنظيم هيكلية ال�شرطة الفل�سطينية من حيث حتديد مركز مدير عام ال�شرطة الفل�سطينية،
وطريقة تعيينه وعزله .كما يحدد طريقة تعيني م�ساعديه ب�شكل �شفاف ومهني.
 .3حتديد االخت�صا�صات الوظيفية ملديرية ال�شرطة ،بداية من اخت�صا�صات مدير عام ال�شرطة،
و�صو ًال �إلى اخت�صا�صات املديريات.
 .4حتديد حقوق �ضباط و�أفراد مديرية ال�شرطة وواجباتهم.
 .5تنظيم �آليات عمل قوة ال�شرطة يف احلاالت العادية واحلاالت اال�ستثنائية.
 .6حتديد الواجبات واملحظورات على عنا�صر مديرية ال�شرطة الفل�سطينية.
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 .7و�ضع القواعد املتعلقة باملوازنة و�آليات الرقابة الداخلية على �آليات ال�صرف.
 .8و�ضع قواعد للتفتي�ش الإداري واملايل الداخلي للجهاز.
 .9متكني املواطنني من التقدم ب�شكاوى �ضد انتهاكات قد حتدث من قبل ال�شرطة.
 .10حتديد قواعد امل�ساءلة الداخلية والقواعد الت�أديبية.
وعليه ،يعمل م�شروع قانون ال�شرطة يف حال �إقراره على �سد الفراغ الت�شريعي القائم واملتعلق بتنظيم
مديرية ال�شرطة الفل�سطينية .كما يعمل على خلق الأمان لدى املواطن الفل�سطيني و�أفراد ال�شرطة
على حد �سواء.

تعاون ال�شرطة مع م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية والتزامها ب�سيادة القانون ،وذلك
عن طريق:
 .1تنظيم القانون ب�شكل وا�ضح للوظائف التي تقوم بها ال�شرطة ومتييزها عن م�ؤ�س�سات العدالة
الأخرى؛ مثل النيابة العامة ،واملحاكم.
	.2ال يجوز لل�شرطة �أن تقوم ب�أعمال غري تلك الواردة يف القانون .كما يتوجب عليهم احرتام
ا�ستقالل الق�ضاة ونزاهتهم ،وعدم التدخل يف �ش�ؤونهم.
 .3االلتزام ب�أ�صول الإجراءات اجلزائية التي يت�ضمنها القانون ،وبخا�صة فيما يتعلق بامل�شبوهني
واملوقوفني.
 .4االلتزام بال�سيا�سات التي تقوم الدولة بو�ضعها فيما يتعلق مبنع اجلرمية وحماربتها.
�	.5إقامة عالقات جيدة مع �أطراف العدالة جميع ًا ،مبا ي�ضمن تكامل العمل.
 .6احرتام ال�شرطة ملحامي الدفاع وت�سهيل حق الو�صول �إلى العدالة للأ�شخا�ص املعتقلني.
	.7ال يجوز لل�شرطة �أن ت�ضطلع بدور موظفي ال�سجون �إال يف حاالت الطوارئ .ت�ضع املعايري الدولية
م�س�ؤولية ال�سجون و�إدارتها حتت وزارة العدل ولي�س الداخلية.

رابعاً .مدونات قواعد ال�سلوك

•تطور الدول الدميقراطية قواعد �سلوك لل�شرطة تعمل مبقت�ضاها ،ومن خاللها تثبت مهنيتها
وحياديتها ونزاهتها.
•تعك�س مدونات ال�سلوك القيم الأخالقية ال�سامية التي تنظم عمل ال�شرطة ،وبخا�صة يف حال
االلتزام بالواجبات واالمتناع عن املحظورات.
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•تلقي مدونات ال�سلوك على عاتق �أفراد ال�شرطة تنفيذ املهام امللقاة على عاتقهم مبهارة و�صدق
ونزاهة وفعالية ،مراعني يف ذلك امل�صلحة العامة.
•تلزم مدونات ال�سلوك �أفراد ال�شرطة على املحافظة على معداتهم واالعتناء بها.
•تلزم مدونات ال�سلوك �أفراد ال�شرطة باالمتناع عن القيام ب�أن�شطة خارجة عن ال�صالحيات
املمنوحة لهم.
•عدم ال�سماح بقيام ت�ضارب يف امل�صالح �أو ا�ستغالل منا�صبهم لتحقيق م�صالح �شخ�صية.
•تت�ضمن مدونات ال�سلوك حماربة الف�ساد ،و�إن�شاء �آليات للرقابة واملحا�سبة و�إمكانية التبليغ
عن الفا�سدين ،وحماية املبلغني عن ف�ساد قائم .كما يجب �أن تتوفر �آلية الطالع اجلمهور على
جهود حماربة الف�ساد ومعاقبة مرتكبيه من �أفراد ال�شرطة.

خام�ساً .معايري حقوق الإن�سان يف عمل ال�شرطة
و�ضعت تلك املعايري من قبل منظمة العفو الدولية ،وت�شمل:
•حق كل �إن�سان يف التمتع بحماية القانون ،وعلى قدم امل�ساواة ،ودون متييز .وعليه ،يجب �أن
يطبق �أفراد ال�شرطة القانون ب�شكل يخدم املجتمع ،ما يعزز الكرامة الإن�سانية واحلفاظ على
احلقوق الإن�سانية ،ومنها:
 احلق يف احلرية ال�شخ�صية وال�سالمة ال�شخ�صية. عدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص للقب�ض �أو االحتجاز ب�صورة تع�سفية �أو خارج �إطار القانون. عدم تعري�ض الفرد للتعذيب اجل�سدي �أو النف�سي.•احلفاظ على �سالمة �ضحايا اجلرمية وخ�صو�صيتهم ،و�إبداء الرتاحم واالحرتام يف معاملة
جميع �ضحايا اجلرمية.
•يجب عدم ا�ستخدام القوة �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ،و�إلى �أدنى حد تقت�ضيه الظروف.
•يجب تفادي ا�ستخدام القوة �أثناء مراقبة ال�شرطة للتجمعات غري امل�شروعة التي ال يلج�أ
املجتمعون فيها �إلى العنف ،ف�إذا جل�أوا �إلى العنف ،فيجب على ال�شرطة �أال ت�ستعمل يف تفريقهم
�إال �أدنى حد ممكن من القوة.
•يجب عدم ا�ستخدام القوة املف�ضية �إلى املوت �إال حني يكون ذلك حمتوم ًا ب�صورة �صارمة؛ �إما
للدفاع عن النف�س و�إما حماية لأرواح الآخرين.
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•يجب �أال يقب�ض على �أي �شخ�ص �إال �إذا توافرت الأ�سباب القانونية للقب�ض عليه ،ووفق ًا
للإجراءات القانونية للقب�ض على الأ�شخا�ص.
•يجب �ضمان متكني جميع املحتجزين من االت�صال فور ًا مبمثليهم القانونيني عقب القب�ض
عليهم ،وتقدمي ما يحتاجونه من م�ساعدات طبية.
•يجب حظر �إعدام �أي �شخ�ص خارج نطاق الق�ضاء �أو �إخفائه ،ولأفراد ال�شرطة رف�ض �إطاعة
الأمر بفعل هذا.
•يجب على ال�شرطة �أن تتقيد مببد�أ «املتهم بريء حتى تثبت �إدانته من قبل املحكمة».

�ساد�ساً .م�ساءلة ال�شرطة والرقابة عليها

•تعني م�ساءلة �أجهزة ال�شرطة خ�ضوع الن�شاطات التي تنفذها هذه الأجهزة –بدء ًا من
�سلوك �أفرادها وانتهاء بالإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بعملياتها �أو �إجراءات التعيني فيها �أو �إدارة
موازناتها– للرقابة من قبل عدد من امل�ؤ�س�سات؛ �سواء الداخلية �أو اخلارجية.

•ت�شمل م�ؤ�س�سات الرقابة ما يلي:
 الرقابة املالية و�أجهزة التفتي�ش الداخلية والرقابة الأفقية من قبل الأجهزة احلكومية. الرقابة اخلارجية ،و�أهمها الربملانية ،ومن قبل جلان حقوق الإن�سان.•متكني اجلمهور من تقدمي ال�شكاوى ووجود �آليات ملتابعتها والتحقيق بها ،وحما�سبة من يثبت
جتاوزه للقانون.
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تجارب دولية في عملية إصالح القطاع
األمني «جهاز الشرطة»
جهاد حرب
ت�ستعر�ض هذه الورقة ،ب�شكل موجز ،بع�ض التجارب الدولية لعملية الإ�صالح يف قطاع الأمن ،وب�شكل
خا�ص جهاز ال�شرطة املدنية ،التي جرت يف �إطار عملية التحول الدميقراطي «املرحلة االنتقالية»
يف تلك البلدان لالنتقال من نظام �شمويل �إلى نظام «دميقراطي»؛ بهدف اال�ستفادة من الدرو�س
والعرب امل�ستقاة من هذه التجارب.
ت�شري هذه التجارب �إلى �أن جناح عملية الإ�صالح يف جهاز ال�شرطة يعتمد على توفر �أربعة �شروط
م�ساندة لعملية الإ�صالح هي:
� .1إن عملية �إ�صالح جهاز ال�شرطة ينبغي �أن تكون ممتدة وتدرجية على م�ستويات عدة.
 .2ت�أ�سي�س عقيدة جديدة تقوم على مفهوم اخلدمة العامة ،وعلى �إعالء ثقافة حماية حقوق
الإن�سان ،و�إعطاء الأولوية ملفهوم الأمن الإن�ساين ،ولي�س فقط حماية �أمن الدولة �أو احلزب احلاكم.
� .3إن عملية �إ�صالح جهاز ال�شرطة هي جزء من �إ�سرتاتيجية متكاملة لتعزيز �سيادة القانون ورفع
املهنية وامل�ساءلة وال�شفافية يف عمل �أجهزة الدولة ب�شكل عام.
 .4توفر �إرادة �سيا�سية لدى الأطراف املختلفة ،وبرنامج عمل متفق عليه لعملية الإ�صالح ب�شكل
عام ،و�إ�صالح قطاع الأمن ب�شكل خا�ص.

�أو ًال .جتارب ناجحة يف عملية الإ�صالح
•التجربة اجلورجية

1

مت تعيني وزير مدين لوزارة الداخلية يف احلكومة اجلورجية بعد الثورة العام  .2004فيما مت تعيني
امر�أة عمرها  28عام ًا نائب ًا للوزير ،مهمتها �إجناز �إ�صالح قطاع الأمن (وهي مل تكن من �أجهزة
الدولة القدمية وال ممن �شارك يف الثورة) ،اتخذت جمموعة من اخلطوات لإ�صالح جهاز ال�شرطة
كانت على النحو التايل:
اخلطوة الأولى :ت�سريح � 18ألف �شرطي دفعة واحدة ،وهم كامل طاقم �إدارة املرور يف الدولة
1

نورا يون�س .جريدة امل�صري اليوم2011/6/22 ،

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301189&IssueID=2174
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ب�سبب الف�ساد امل�ست�شري يف هذه الإدارة .بعد �شهر ،مت تعيني وتدريب جهاز جديد حتت ا�سم �شرطة
الدورية بثقافة جديدة و�أدوات جديدة (لبا�س و�سيارات .)...
اخلطوة الثانية :ب�شكل متوازٍ  ،بد�أت عملية �إ�صالح �أكادميية ال�شرطة الچورچية ،ومناهج التدري�س،
كما قامت الوزارة بالإعالن عن وظائف �شاغرة ،حيث تقدم �آالف املدنيني الذين خ�ضعوا الختبارات
بدنية ونف�سية ومعرفية ومقابالت �شخ�صية الختيار امل�ؤهلني منهم ،وكانت املقابلة تختلف جذري ًا عن
«ك�شف الهيئة» .الهدف من املقابلة هو �أن يكون لدى املتقدم الرغبة يف خدمة الآخرين.
اخلطوة الثالثة� :شملت حركة الإ�صالح �إعادة هيكلة وزارة الداخلية ،حيث مت دمج عدة وزارات
وهيئات للداخلية ،ومنها وزارة الأمن ،وحر�س احلدود ،وحماية املن�ش�آت� ،إ�ضافة �إلى الدفاع املدين،
واملباحث ،و�شرطة الدورية ،ومن جهة �أخرى مت ف�صل �إدارة ال�سجون لتتبع وزارة العدل ،و�شرطة
البيئة لتتبع وزارة البيئة ،ومباحث الأموال العامة لتتبع وزارة املالية .ويف هذا الإطار ،مت تخفي�ض
عدد العاملني يف كل هذه الأجهزة من � 75ألف �شرطي �إلى � 23ألف ًا ،وهو العدد الأمثل لدولة مثل
چورچيا عدد �سكانها �أقل من خم�سة ماليني ن�سمة ( 4.7مليون ن�سمة) ،وم�ساحتها حوايل � 70ألف
كيلومرت مربع بن�سبة جرمية منخف�ضة.
اخلطوة الرابعة :ك�سب ثقة املواطنني يف ال�شرطة من خالل العمل يف �إطار من ال�شفافية ،بلغ حد
بناء واجهات �أق�سام ال�شرطة من الزجاج لريى املواطنون ما يجري يف داخلها.

الدرو�س:
الدر�س الأول :التغيري ينبغي �أن ي�شمل اجلوانب املادية وثقافة ال�شرطة.
الدر�س الثاين :قد يتم ف�صل/طرد كامل �أفراد جهاز �أو �إدارة لإعادة الثقة يف الوظيفة ال�شرطية
�أو الأمنية.
الدر�س الثالث :وجود الإرادة ال�سيا�سية وتكاتف جميع الفرقاء يف عملية الإ�صالح يف قطاع الأمن.

•جتربة الت�شيك

2

مت تعيني وزير داخلية �صحايف ونا�شط يف املجتمع املدين ،كانت خطوته الأولى ت�سريح �آالف العاملني
يف جهاز الأمن ال�سيا�سي دفعة واحدة� .أما خطوته الثانية فكانت اال�ستغناء عن خدمات عدد كبري
من كبار ال�ضباط العاملني يف ال�شرطة ب�سبب انتمائهم للحزب ال�شيوعي .واخلطوة الثالثة متثلت
يف ك�سب ثقة املواطنني يف ال�شرطة من خالل العمل يف �إطار من ال�شفافية بلغ حد بناء واجهات
�أق�سام ال�شرطة من الزجاج لريى املواطنون ما يجري يف داخلها ،مع تركيب كامريات ت�سجل كيفية
التعامل مع املواطنني داخل �أق�سام ال�شرطة.
2

رابحة �سف عالم .كيف ن�صلح ال�شرطة امل�صرية من وحي التجارب الدولية؟ �أوراق البدائل ،القاهرة :منتدى البدائل العربي للدرا�سات� ،2011 ،ص .4
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الدرو�س:
جناح م�سار التحول الدميقراطي و�إ�صالح ال�شرطة على املدى البعيد ،لكن:
 .1رتبت تكلفة اجتماعية كبرية على ال�ضباط الذين مت ت�سريحهم.
 .2حدوث اختالل يف العمل الرتباط العاملني يف ال�شرطة ببع�ضهم البع�ض بروابط عائلية.
 .3خلقت فجوة كبرية بيت العاملني يف جهاز ال�شرطة مقارنة باملهام املتنامية التي من املفرت�ض
القيام بها حلفظ الأمن يف مرحلة التحول.

•بولندا

3

�أخذت التجربة البولندية ب�إطار منهجي خمتلف عن التجارب ال�سابقة ،بحيث كانت على النحو التايل:
اخلطوة الأولى :و�ضع معايري وا�ضحة ملوظفي اخلدمة العامة ،ومن �ضمنهم ال�ضباط.
اخلطوة الثانية :الإبقاء على ال�ضباط �صغار ال�سن الراغبني يف التعلم واالندماج يف ال�سيا�سة
اجلديدة لل�شرطة.
اخلطوة الثالثة :مت ت�سريح ال�ضباط الكبار الذين جتاوزوا الـ  55عام ًا ب�شكل الئق.
اخلطوة الرابعة :املزاوجة بني جهود املدنيني يف ر�سم ال�سيا�سة اجلديدة وجهود ال�ضباط ال�شباب
يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة.
الدر�س :تغيري م�ستوى الثقافة والإدراك مرهون ب�شكل كبري بتغيري العقليات التي ت�صنع هذه الثقافة
وتن�شرها بني العاملني يف الوزارة� ،أو بني طلبة كلية ال�شرطة و�ضباط امل�ستقبل .لذلك ،تو ّلى املدنيون
اقرتاح بدائل ال�سيا�سة و�إعادة �صياغة وعي ال�ضباط وتدريبهم على امل�ستوى النظري والعملي.

•جنوب �أفريقيا:

4

الإ�صرار على احليلولة دون بقاء �ضباط ال�شرطة الذين تورطوا يف ممار�سات املا�ضي �ضمن جهاز
ال�شرطة اجلديد .عند البدء يف عملية �إ�صالح قطاع الأمن يف �أوائل الت�سعينيات من القرن املا�ضي،
مرت جنوب �أفريقيا بعملية التحول من نظام الف�صل العن�صري �إلى الدميقراطية.

•جتربة ليبرييا

5

مت يف ليبرييا يف العام  ،2003تطوير برنامج ال�ستيعاب املقاتلني ال�سابقني يف احلرب الأهلية
3
4
5
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رابحة �سف عالم� .إ�صالح جهاز ال�شرطة كيف؟ وملاذا؟ �أوراق البدائل ،القاهرة :منتدى البدائل العربي للدرا�سات� ،2012 ،ص .3
التحديات التي تواجه �إ�صالح ال�شرطة امل�صرية� .أ�صوات من ال�شرق الأو�سطwww.middleeastvoices.com .2012/3/28 :
امل�صدر ال�سابق.
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ب�أعداد �ضخمة ،ومت تدريبهم على العمل يف قطاع الت�شييد والبناء على غرار النموذج الأمريكي يف
ت�شغيل املدنيني يف البناء يف فرتة الركود االقت�صادي العظيم يف الثالثينيات.

•جتربة فنزويال

6

يف العام  2006كانت مهمة �إ�صالح جهاز ال�شرطة جهد ًا جماعي ًا من خالل ت�شكيل جلنة قومية
لتحقيق ذلك الهدف ،عرب الت�شاور مع العاملني يف جهاز ال�شرطة واملجتمعات املحلية وحكام
املحافظات وامل�شرعني والأكادمييني وممثلي منظمات املجتمع املدين� ،إ�ضافة �إلى خرباء دوليني
خمت�صني ب�ش�ؤون �إ�صالح �أجهزة الأمن قبل �أن ت�شرع احلكومة يف تطبيق الإ�صالحات.

ثانياً .جتارب فا�شلة يف عملية الإ�صالح
7
•بولندا
يف �إطار الإ�صالح الع�سكري يف بولندا يف العام  ،1991قامت جلنة خمت�صة ،بناء على تعليمات
رئي�س الوزراء ،بتق�سيم قطاع الدفاع �إلى ق�سم مدين يتمثل يف وزارة الدفاع ويخت�ص بالأمور الإدارية
والرقابية ،وق�سم ع�سكري يتمثل يف قيادة الأركان ويخت�ص بال�ش�ؤون الفنية .مل ينجح ذلك النموذج
مع ت�ضخم اجلزء الع�سكري وا�ستقالله وعدم تعاونه مع اجلزء الإداري ،وبخا�صة يف ظل �سعي
الرئي�س� ،آنذاك ليخ فالي�سا� ،إلى ا�ستمالة اجلي�ش عن طريق رئي�س الأركان متجاوز ًا احلكومة ممثلة
بوزارة الدفاع.

الدر�س:
�ضرورة التوافق ال�سيا�سي بني �أطراف ال�صراع على عملية الإ�صالح يف القطاع الأمني ،وعدم زجه
يف اخلالفات ال�سيا�سية.

•�ألبانيا:

8

قام احلزب الذي حاز على الأغلبية يف �أول انتخابات حرة يف �ألبانيا العام  1992ب�إق�صاء مناف�سيه
عن عملية الإ�صالح والت�ضييق على الإعالم واملجال العام وت�سيي�س الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،بحيث قام
ب�إق�صاء امل�س�ؤولني التكنوقراط من اجلهاز الأمني من مواقعهم وا�ستبدالهم بعنا�صر ال تتميز
بالكفاءة ،ولكن تتميز بالوالء للحزب احلاكم اجلديد ،ما �أ�ضعف القطاع الأمني و�سائر امل�ؤ�س�سات
و�أدى �إلى انهياره ،ومن ثم انهيار الدولة بالكامل من خالل دخولها يف دوامة التمرد والفو�ضى.

6

امل�صدر ال�سابق.

7

با�سم فتحي� .إ�صالح العالقات املدنية – الع�سكرية� ،أوراق البدائل ،القاهرة :منتدى البدائل العربي للدرا�سات� ،2011 ،ص .5

8

امل�صدر ال�سابق� ،ص .6
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الدرو�س:

الدر�س الأول� :ضرورة �سعي القوى ال�سيا�سة �إلى تفعيل م�ؤ�س�سات دولة حمايدة ودميقراطية بد ًال
من حماولة ابتالعها �أو احتاللها من الداخل ،وتوجيهها نحو خدمة فكرة بعينها �أو تيار دون غريه.

الدر�س الثاين :تقلي�ص �سلطة م�ؤ�س�سات الدولة على حياة املواطنني لترتك ال�صراعات الفكرية كي
يح�سمها التناف�س احلر يف املجتمع ،دون �أن ت�ستخدم بوا�سطة طرف �ضد الآخرين.

•العراق
بعد احتالل الواليات املتحدة الأمريكية العراق العام  ،2003قامت احلكومة بحل كامل اجلي�ش
العراقي وت�سريح العاملني فيه ،وقد حتول جزء كبري منه �إلى املجموعات الع�سكرية على اختالف
�أنواعها.

الدرو�س:
الدر�س الأول :يخلق حل �أجهزة �أمن بالكامل وت�سريح �أفرادها توترات غري مرغوب فيها يف املجتمع
ما مل يتم توفري وظائف لهم تتنا�سب مع مهاراتهم ،وتوفر لهم مورد رزق لإعالة عائالتهم.
الدر�س الثاين :اخلوف من ت�شكيل ميلي�شيات م�سلحة تعمل �ضد النظام اجلديد.
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مسودة مشروع قانون هيئة الشرطة
مقدمة

يعد �إيجاد قانون لهيئة ال�شرطة حجر ًا �أ�سا�سي ًا يف �إطار عملية �إعادة بناء وتوحيد وهيكلة جهاز
ال�شرطة الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع ،يف �إطار عملية الإ�صالح املطلوبة للم�ؤ�س�سة الأمنية ،تبد�أ
با�ستقامة الإطار القانوين ،و�صو ًال �إلى عملية الدمج الفعلي جلهاز ال�شرطة ،التي ميكن اعتبارها
نقطة البداية لعملية �إعادة البناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها.

ي�ساهم م�شروع القانون يف دعم جهود الفل�سطينيني يف بناء جهاز �شرطي ع�صري يف �ضوء املتطلبات
الوطنية من جانب ،وتوحيد الإطار القانوين الناظم لعمل ال�شرطة الفل�سطينية من جانب ثان .كما
يتوافق م�شروع القانون ،ن�ص ًا وروح ًا ،مع ما مت التوافق عليه يف اتفاقية امل�صاحلة املوقع عليها يف
الرابع من �أيار/مايو  2011يف العا�صمة امل�صرية «القاهرة» من قبل الف�صائل الفل�سطينية ،ويف
مقدمتها حركتا فتح وحما�س برعاية جمهورية م�صر العربية.
يهدف م�شروع قانون ال�شرطة �إلى تعزيز �شفافية القواعد املنظمة لعمل ال�شرطة عرب �إطار قانوين
معلن للجمهور ،وبيان اخت�صا�صات ال�شرطة ،بحيث ال تتداخل مع مهام قوى �أمنية قائمة ،وهيكلية
ني م�شروع القانون على املبادئ التالية:
هيئة ال�شرطة الفل�سطينية .ولقد ُب َ
 .1تقدمي اخلدمات ال�شرطية ب�شكل فعال ومهني يعد الدعامة الأ�سا�سية ملجتمع دميقراطي ي�سوده
القانون.
 .2يعتمد جناح هيئة ال�شرطة يف عملها على �أ�سا�س دعم وا�سع من قبل اجلمهور وثقتهم باخلدمات
ال�شرطية املقدمة.
 .3تقدم اخلدمات ال�شرطية ب�شكل ي�ستجيب حلقوق الإن�سان وحرياته.
 .4تقدم اخلدمات ال�شرطية با�ستقاللية وحيادية ،وب�شكل ي�ستجيب ملتطلبات مهنية ووطنية.
 .5يعمل عنا�صر ال�شرطة مبهنية ونزاهة وقيم عالية �أثناء تقدمي اخلدمات ال�شرطية.
وقد جمعت �أحكام م�شروع القانون ب�شكل متوازن ما بني فل�سفتني �أ�سا�سيتني تتناف�سان يف قوانني
ال�شرطة هما؛ �ضمان حماية احلريات واحلقوق املن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي والقوانني
الأخرى ،و�ضمان فعالية هيئة ال�شرطة يف حفظ الأمن العام والنظام العام ،و�إمكانية عملها يف
الظروف اال�ستثنائية يف �إطار قانوين وا�ضح ،حيث ُر ّكزت اخت�صا�صات هيئة ال�شرطة يف املادة
احلادية ع�شرة من م�شروع القانون.
57

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

كما مت اال�ستئنا�س عند �صياغة مواد م�شروع القانون بالدرا�سة املقارنة لقوانني ال�شرطة يف البالد
العربية التي �أعدتها الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب ،وكذلك قواعد ال�سلوك ال�صادرة
عن جمل�س وزراء الداخلية العرب ،واملعايري الدولية الف�ضلى لعمل ال�شرطة ،ومت �أخذ ما ين�سجم
مع روح ون�صو�ص القانون الأ�سا�سي وقانون اخلدمة يف قوى الأمن ،وما يتنا�سب مع واقعنا الفل�سطيني.
مت تقنني ال�صالحيات املطلقة ملدير عام ال�شرطة ،وذلك بالن�ص على ت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شرطة
ووظائفه ،وبرزت من خالل ذلك ال�سيا�سة الو�سطية بني املركزية والالمركزية يف �إدارة وتنظيم
�ش�ؤون ال�شرطة ،مبا يحقق االن�سجام والتكامل مع االحتفاظ بوحدة الرئا�سة ملدير عام ال�شرطة
ونائبه وامل�ساعدين ومديري الإدارات ح�سب اخت�صا�ص كل منهم ،ووحدة التبعية املبا�شرة لوزير
الداخلية دون غريه ،مبا يحقق املوازنة واملالءمة بني اخت�صا�صات كل من وزير الداخلية ومدير عام
ال�شرطة مبا يحقق م�صلحة العمل.
وين�ص م�شروع القانون على ت�شكيل املجال�س الت�أديبية العادي ،واال�ستئنايف ،والعايل ،لتحقيق
احلماية والأمان واالطمئنان لرجال ال�شرطة مبا ي�ضمن العدالة .كما مت حت�صني رجال ال�شرطة
وتو�ضيح املنهج ال�سليم يف �أداء الوظيفة ال�شرطية؛ بالن�ص على الواجبات واملحظورات واملخالفات.
ولتحقيق ال�شفافية؛ مت الن�ص على قواعد خا�صة للم�ساءلة واملحا�سبة ،كما مت الن�ص على تدابري
احرتازية تقوم بها ال�شرطة يف حالة اخلطر على الأمن العام ،ويف حالة ا�ستخدام ال�سالح حماية
للمواطنني.
كما مت منح املجل�س الأعلى لل�شرطة اخت�صا�صات كاملة يف جمال التعيني ،والرتقية ،والإحالة� ،إلى
اال�ستيداع� ،أو �إنهاء اخلدمة� ،أو الإعادة للخدمة ،واختيار ال�ضباط للدورات التدريبية� ،أو البعثات
الدرا�سية � ...إلخ.
نعتقد �أن م�شروع القانون قد حقق اال�ستقاللية لهيئة ال�شرطة ،ولذلك ف�إن �إقرار هذا القانون �سوف
ي�ساهم يف و�ضع الأ�س�س ال�صحيحة لبناء وتنظيم و�إدارة م�ؤ�س�سة �سيادية مهمة يف الدولة ،لتكون
قادرة على املحافظة على الأمن العام والنظام العام ،وحتقيق اال�ستقرار ،وفر�ض �سيادة القانون،
و�صيانة حقوق املواطنني ،وخلق الأجواء الأمنية املنا�سبة لال�ستقرار ال�سيا�سي والنمو االقت�صادي
والرفاه االجتماعي.
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مت اعتماد م�شروع القانون خالل �سل�سلة من جل�سات احلوار عام  ،2012من قبل جمموعة دعم
وتطوير م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية يف قطاع الأمن ،وب�إ�شراف مركز م�سارات .وت�شكلت املجموعة
من التالية �أ�سما�ؤهم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الأ�ستاذ �أ�شرف جمعة
املهند�س �إ�سماعيل الأ�شقر
الدكتور �صالح الربدويل
الأ�ستاذ ماجد �أبو �ش ّمالة
الأ�ستاذ جميل مزهر
الأ�ستاذ ع�صام �أبو دقة
الأ�ستاذ خالد البط�ش
الأ�ستاذ هاين امل�صري
الأ�ستاذ خليل �شاهني

ع�ضو املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
ع�ضو املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
ع�ضو املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
ع�ضو املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية
ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية
من�سق جلنة احلريات العامة يف قطاع غزة
مركز م�سارات
مركز م�سارات

مت �إعداد م�سودة م�شروع القانون من قبل جلنة اخلرباء التي ت�شكلت من :اللواء حممود ع�صفور،
واللواء حممد امل�صري ،والدكتور عزمي ال�شعيبي ،والدكتور فرا�س ملحم ،والأ�ستاذ جهاد حرب،
ومب�ساهمة اللواء من�صور الري�س .وكان للخربة الكبرية التي يتمتع بها اللواء حممود ع�صفور دور
بارز يف �إنتاج م�شروع القانون من خالل تقدميه امل�سودة الرئي�سية مل�شروع قانون هيئة ال�شرطة.
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م�شروع قانون هيئة ال�شرطة الفل�سطينية
رقم ( ) ل�سنة 2012
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد ِّ
االطالع على القانون الأ�سا�سي ل�سنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم ( )8ل�سنة 2005م،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم ( )3ل�سنة 2001م،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة ،2002
وعلى قانون ت�شكيل املحاكم رقم ( )5ل�سنة ،2005
وعلى قانون رقم ( )12ل�سنة  1998ب�ش�أن االجتماعات العامة،
وعلى القرار بقانون رقم ( )6ل�سنة  1963ب�ش�أن ال�شرطة يف قطاع غزة،
وعلى قانون الأمن العام امل�ؤقت رقم ( )38ل�سنة  1964وتعديالته بالقانون رقم ( )50ل�سنة
 1965ب�ش�أن ال�شرطة يف ال�ضفة الغربية،
وعلى قانون العقوبات رقم  74ل�سنة  1936ال�ساري املفعول يف قطاع غزة ،وقانون العقوبات رقم
 16ل�سنة  1960ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية،
وبنا ًء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يف جل�سته املنعقدة يف 2014/ /

وبناءً على ال�صالحيات املخولة لنا وما تقت�ضيه امل�صلحة العامة،
�أ�صدرنا القانون التايل:

60

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
التعاريف
املادة ()1
لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما
مل يدل الن�ص على غري ذلك:
ال�سلطة الوطنية :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
رئي�س ال�سلطة الوطنية :رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
جمل�س الوزراء :جمل�س وزراء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
رئي�س جمل�س الوزراء :رئي�س جمل�س الوزراء لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
قانون اخلدمة يف قوى الأمن :قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم ( )8ل�سنة .2005
الوزارة :وزارة الداخلية.
الوزير :وزير الداخلية.
مدير عام الأمن الداخلي :ال�ضابط الأعلى املعني وفق ًا لقانون اخلدمة يف قوى الأمن.
هيئة ال�شرطة :هيئة مدنية نظامية ذات �شخ�صية اعتبارية تتبع وزارة الداخلية.
املدير العام :مدير عام ال�شرطة وهو ال�ضابط املعني لقيادة ال�شرطة و�إدارتها.
املجل�س الأعلى لل�شرطة :هيئة تنفيذية عليا يف هيئة ال�شرطة ت�ساعد الوزير واملدير العام ،وهو
يقابل جلنة ال�ضباط يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن.
هيئة التنظيم والإدارة يف وزارة الداخلية :هي الهيئة املخت�صة ب�ش�ؤون ال�ضباط والأفراد يف قوى
الأمن الداخلي.
ال�ضابط :كل من كان حائز ًا على �إحدى رتب ال�ضباط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ويف قانون
اخلدمة يف قوى الأمن.
�ضباط ال�صف :كل من كان حائز ًا على �إحدى رتب �ضابط �صف املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
ويف قانون اخلدمة يف قوى الأمن.
61

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

الفرد :كل من كان حائزا على �إحدى رتب الأفراد املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ويف قانون
اخلدمة يف قوى الأمن.
�أع�ضاء هيئة ال�شرطة :ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد.
ال�سالح :هو ال�سالح الناري �أو �أداة قطع �أو طعن� ،أو �أي �أداة قد ت�شكل خطر ًا على ال�سالمة العامة
للأ�شخا�ص.
املراقب العام� :شخ�ص يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية ي�شرف على �أداء عمل ال�شرطة وفق ًا
لأحكام هذا القانون.
املجل�س الت�أديبي :املجل�س الت�أديبي املنظم ح�سب �أحكام هذا القانون.

املادة ()2
النطاق الإقليمي للقانون
ي�سمى هذا القانون قانون هيئة ال�شرطة الفل�سطينية ،وي�سري هذا القانون على جميع حمافظات
ال�سلطة الوطنية.
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الف�صل الثاين
ت�شكيل هيئة ال�شرطة واخت�صا�صاتها
ت�شكيل هيئة ال�شرطة
مادة ()3

 .1تن�ش�أ هيئة لل�شرطة يف فل�سطني يكون مقرها يف مدينة القد�س ،وتدار م�ؤقت ًا من مدينتي رام اهلل
وغزة.
 .2تعد هيئة ال�شرطة هيئة مدنية نظامية ذات �شخ�صية اعتبارية تتبع الوزير.
 .3ت�ؤدي هيئة ال�شرطة وظائفها وتبا�شر اخت�صا�صاتها برئا�سة الوزير وحتت قيادته ،وهو الذي
ي�صدر القرارات املنظمة لكافة �ش�ؤونها ونظم عملها.
 .4تتبع دائرة التنظيم والإدارة يف هيئة ال�شرطة لهيئة التنظيم والإدارة يف وزارة الداخلية ،ويكون
للأخرية كافة ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن لإدارة �ش�ؤون
ال�ضباط ،فيما يتعلق ب�أع�ضاء هيئة ال�شرطة ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
 .5ميار�س وزير الداخلية ال�صالحيات املناطة بالقائد العام وفق ًا لقانون اخلدمة يف قوى الأمن.
 .6للوزير �أن يفو�ض مدير عام الأمن الداخلي ببع�ض �صالحياته املقررة يف هذا القانون.
 .7يتولى املدير العام لهيئة ال�شرطة امل�س�ؤولية املبا�شرة لإدارة وتنظيم �ش�ؤون عملها و�ش�ؤون
العاملني فيها ،والإ�شراف على جميع مديريات و�إدارات ال�شرطة يف جميع املحافظات ،وتتكون
هيئة ال�شرطة من:
� .1ضباط ال�شرطة.
� .2ضباط �صف و�أفراد ال�شرطة.
 .3العاملون املدنيون فيها.
 .8تطبق �أحكام هذا القانون على ال�ضباط و�ضباط ال�صف و�أفراد ال�شرطة.
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مادة ()4
تكون رتب �ضباط ال�شرطة كما يلي:
 .1مالزم.
 .2مالزم �أول.
 .3نقيب.
 .4رائد.
 .5مقدم.
 .6عقيد.
 .7عميد.
 .8لواء.

مادة ()5
تكون رتب �ضباط �صف و�أفراد ال�شرطة كما يلي:
� .1شرطي.
 .2عريف.
 .3رقيب.
 .4رقيب �أول.
 .5م�ساعد.
 .6م�ساعد �أول.

تعيني املدير العام ونائبه
مادة ()6
 .1يتولى رئا�سة هيئة ال�شرطة مدير عام ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد ل�سنة واحدة فقط.
 .2يعني املدير العام بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب من وزير الداخلية ،وي�صدر قرار
تعيينه مبر�سوم رئا�سي.
 .3يعني نائب املدير العام بقرار من الوزير بناء على تن�سيب من املدير العام.
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تعيني مديري املحافظات والإدارات
مادة ()7
 .1يعني مديرو �شرطة املحافظات ومديرو الإدارات التخ�ص�صية بقرار ي�صدر عن املدير العام
بتن�سيب من املجل�س الأعلى لل�شرطة.
 .2يعني مديرو مراكز وخمافر ال�شرطة بقرار من املدير العام بنا ًء على تن�سيب من مديري �شرطة
املحافظات.
 .3يعني مديرو فروع و�أق�سام �إدارات ال�شرطة بنا ًء على تن�سيب من مديري �إداراتهم.
 .4يتولى نائب املدير العام وم�ساعدو املدير العام ومديرو الإدارات ومديرو �شرطة املحافظات
ومديرو مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ومن يف حكمهم ،رئا�سة ال�شرطة ،كل منهم يف حدود
اخت�صا�صه.
 .5تتم مراجعة التعيينات كل عامني.
 .6يعتمد املجل�س الأعلى لل�شرطة �سيا�سة تدوير املنا�صب العليا يف هيئة ال�شرطة بناء على متطلبات
مهنية تتطلبها طبيعة العمل ،وال يجوز ب�أي حال بقاء �أي مدير يف من�صبة ملدة تزيد على ثالث
�سنوات.

من�صب املدير العام
مادة ()8
يكون املدير العام لل�شرطة ال�ضابط الأعلى رتبة ،ويعاونه يف العمل نائب واحد ،وم�ساعد �أو �أكرث ،وله �أن
يفو�ض ملهمات حمددة من يراه من كبار ال�ضباط ببع�ض �صالحياته املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

الهيكلية العامة لل�شرطة
مادة ()9
 .1تنظم الهيكلية العامة لهيئة ال�شرطة من قبل املدير العام بناء على درا�سة م�ستوفية من املجل�س
الأعلى لل�شرطة.
 .2تعتمد الهيكلية من قبل الوزير ،وي�صادق عليها من قبل جمل�س الوزراء.
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�إدارات هيئة ال�شرطة
مادة ()10
 .1تتكون هيكلية هيئة ال�شرطة من الإدارات التالية:
�أ� .شرطة املحافظة يتبعها مراكز وخمافر ونقاط �شرطة.
ب .عدد من مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
ج� .إدارات نوعية متخ�ص�صة يتبعها فروع و�أق�سام يف �شرطة املحافظة.
 .2حتدد مهام الإدارات املتخ�ص�صة و�شرطة املحافظات مبوجب تعليمات تعد من قبل املجل�س
الأعلى لل�شرطة على �أن ت�صدر من قبل املدير العام.

اخت�صا�صات هيئة ال�شرطة
مادة ()11
 .1يكون من اخت�صا�صات هيئة ال�شرطة ما يلي:
 .2تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�سمية ،وتنفيذ �أحكام الق�ضاء ،ومعاونة ال�سلطات العامة
بت�أدية وظائفها وفق ًا لأحكام القانون.
 .3املحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعرا�ض والأموال واملمتلكات.
� .4صيانة حقوق املواطنني وحرياتهم طبق ًا للقواعد الد�ستورية والقانونية.
 .5حماية املمتلكات واملن�ش�آت العامة لل�سلطة الوطنية ومقرات امل�ؤ�س�سات الدولية.
 .6منع اجلرائم و�ضبطها والعمل على اكت�شافها وتعقب مرتكبيها والقب�ض عليهم وتقدميهم
للعدالة.
 .7حماية االجتماعات واملواكب العامة يف الطرق والأماكن العامة.
 .8ت�سهيل عمليات الإنقاذ يف �أحوال الطوارئ الناجتة عن الكوارث الطبيعية واحلروب.
 .9القيام ب�أي واجبات �أخرى تفر�ضها الت�شريعات ال�سارية.
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الف�صل الثالث
املجل�س الأعلى لل�شرطة
�إن�شاء املجل�س وع�ضويته
مادة ()12
 .1ين�ش�أ مبقت�ضى هذا القانون جمل�س ي�سمى «املجل�س الأعلى لل�شرطة» على �أن ي�ضم يف ع�ضويته
ك ًال من:
�أ .املدير العام رئي�س ًا.
ب .نائب املدير العام.
ت .مديرو �شرطة �أكرب حمافظتني يف ال�سلطة الوطنية.
ث .مدير �إدارة املرور.
ج .مدير �إدارة املباحث العامة.
ح .مدير �إدارة التدريب.
خ .مدير �إدارة مكافحة املخدرات.
د .مدير دائرة التخطيط والبحوث.
ذ .مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية.
ر .مدير دائرة التنظيم والإدارة يف هيئة ال�شرطة.
ز مدير ال�ش�ؤون القانونية.
 .2ير�أ�س الوزير املجل�س يف حال ح�ضوره اجلل�سات.
 .3ير�أ�س املجل�س �أقدم ال�ضباط يف حال غياب املدير العام ونائبه.

اجتماعات املجل�س وكيفية اتخاذ قراراته
مادة ()13
 .1يعقد املجل�س ب�صورة دورية مرة كل �شهر� ،أو بطلب من الوزير �أو املدير العام ،وتعترب اجتماعاته
�صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على الأقل.
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 .2ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أع�ضائه.
 .3تكون مداوالت املجل�س �سرية ،و�إذا كانت �إحدى امل�سائل املعرو�ضة مت�س �أحد الأع�ضاء �أو �أحد
�أقربائه �أو �أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة وجب عليه عدم امل�شاركة.
 .4ي�ستعني املجل�س مبن يراه منا�سب ًا من اخلرباء �أو ال�ضباط ،على �أال يكون لهم حق الت�صويت.

مهام املجل�س
مادة ()14
 .1يعاون املجل�س املدير العام يف تنفيذ املهام املوكلة �إليه ،ويخت�ص مبا يلي:
 .2تنفيذ ال�سيا�سة الداخلية لهيئة ال�شرطة ومتابعة تطبيق خططها مبا يتفق مع توجيهات الوزير.
 .3حتديد وتن�سيق عمل �إدارات هيئة ال�شرطة.
 .4تطوير �إدارات هيئة ال�شرطة و�أ�سلوب عملها مبا يرفع م�ستوى الأداء العام.
 .5النظر يف �ش�ؤون اخلدمة من تعيينات وترقيات وا�ستيداع ،واال�ستغناء عن اخلدمة واال�ستقالة
والإعادة للخدمة على الوجه املبني يف هذا القانون وقانون اخلدمة يف قوى الأمن ،واملو�ضوعات
التي يرى املدير العام �إحالتها �إليه.
 .6النظر يف تظلمات �أع�ضاء هيئة ال�شرطة مبا يخ�ص العقوبات الت�أديبية ،على �أن ترفع خالل
ع�شرة �أيام من تاريخ توقيع العقوبة ،وعلى املجل�س �أن يبت يف التظلمات خالل  60يوم ًا من
تاريخ تقدميها.
 .7التو�صية بتعيني كبار ال�ضباط يف منا�صب القيادة والوظائف الرئي�سة الأخرى.
 .8التو�صية بتعيني ال�ضباط من رتبتي العميد والعقيد يف املنا�صب املختلفة.
�	.9إعداد م�شروع املوازنة العامة ال�سنوي لهيئة ل�شرطة.

68

جممــوعــة دعـ ــم وتطـ ــوير م�س ــار امل�صــاحل ــة  -قطاع الأمن

الف�صل الرابع
التعيني والرتقية
التعيني
مادة ()15
 .1يكون االلتحاق بهيئة ال�شرطة عن طريق مناف�سة مفتوحة ت�سودها ال�شفافية والنزاهة.
 .2يقوم املجل�س الأعلى لل�شرطة بو�ضع املعايري وال�شروط الواجب توفرها يف تعيني ال�ضباط
والأفراد على �أن تقر من قبل الوزير.
 .3ي�سري قانون اخلدمة يف قوى الأمن بخ�صو�ص التعيني مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()16
يبد�أ تعيني ال�ضباط يف هيئة ال�شرطة برتبة مالزم حتت االختبار ،على �أن يث ّبت يف اخلدمة برتبة
مالزم �أول ملن �أو�صي بتثبيته من املجل�س الأعلى لل�شرطة على النحو التايل:
�أ .ملدة عام خلريجي كليات ال�شرطة نظام �أربع �سنوات درا�سية.
ب .ملدة ثالثة �أعوام لغري خريجي كليات ال�شرطة نظام �أربع �سنوات درا�سية ،وطبق ًا لذلك ال
حتت�سب مدة الدرا�سة لطالب ال�ضباط مدة فعلية يف اخلدمة.
ج .الإمهال �سنة �أخرى حتت االختبار ،ملن مل تثبت �صالحيته ،يخدم فيها ال�ضابط يف جهة غري
جهة العمل الأولى ،ويف نهايتها يجوز تثبيته يف اخلدمة ملن تثبت �صالحيته برتبة مالزم �أول،
وحتت�سب �أقدميته من تاريخ انتهاء مدة االختبار ،ويف�صل من تثبت عدم �صالحيته.
د .من ت�أخر تثبيته ب�سبب مد مدة االختبار جاز رد �أقدميته يف هذه الرتبة �إذا كان التقريران
املقدمان عنه كل �ستة �أ�شهر بدرجة جيد على الأقل.
هـ .يبد�أ تعيني ال�ضابط برتبة مالزم �أول �إذا كان من االخت�صا�صيني من حملة ال�شهادات اجلامعية
الأولى �أو ما يعادلها ،ويجوز �أن يبد�أ تعيني ال�ضابط برتبة �أعلى من مالزم �أول �إذا كان من ذوي
امل�ؤهالت العليا (ماج�ستري – دكتوراه) التي ال تتوفر يف ال�شرطة متى اقت�ضت احلاجة لذلك،
وذلك بعد �إحلاقه بالدورات التدريبية املقررة والتخرج منها بنجاح.
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مادة ()17
ي�شرتط فيمن يعني يف هيئة ال�شرطة ما يلي:
�	.1أن يكون فل�سطيني ًا �أو حا�ص ًال على اجلن�سية الفل�سطينية منذ خم�س �سنوات على الأقل.
�	.2أن يكون قد �أمت  18عام ًا من عمره.
�	.3أن يكون الئق ًا �صحي ًا وبدني ًا للخدمة يف هيئة ال�شرطة ،وي�صدر بتحديد �شروط اللياقة ال�صحية
والبدنية قرار من املدير العام.
�	.4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،و�أن ال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية �أو جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو بعقوبة حب�س تتجاوز ثالثة �أ�شهر ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
�	.5أن يكون حائز ًا على �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة بالن�سبة للطلبة ال�ضباط ،وحتدد الن�سبة
املئوية ملجموع الدرجات املطلوبة لقبول الطلبة ال�ضباط بقرار من الوزير.
�	.6أن يكون حائز ًا على �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة �أو �أقل من ذلك بالن�سبة لأفراد ال�شرطة.
�	.7أن ال يقل طوله عن � 170سم.

مادة ()18
الرتقية
 .1تكون الرتقية والرتفيع يف هيئة ال�شرطة بناء على تقارير الأداء والكفاءة يف العمل.
 .2يخ�ضع �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �إلى قانون اخلدمة يف قوى الأمن واللوائح ال�صادرة مبوجبه
بخ�صو�ص الرتقية والرتفيع مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
 .3ي�ؤخذ بعني االعتبار يف تقارير الرتقية �إمتام الدورات التدريبية والعلمية التي يتح�صل عليها
�أع�ضاء هيئة ال�شرطة.
 .4تكون الأقدمية عند بدء تعيني ال�ضابط طبق ًا لرتتيب التخرج� ،إذا كان من خريجي
الكليات واملعاهد ال�شرطية وح�سب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية املقررة �إذا كان من
االخت�صا�صيني من حملة ال�شهادات اجلامعية الأولى.
�	.5إذا ت�ساوى تاريخ التعيني بني �ضابطني �أحدهما من خريجي كلية ال�شرطة نظام �أربع �سنوات،
والآخر دون ذلك ،تكون الأقدمية يف ذلك لل�ضابط من خريجي كلية ال�شرطة نظام �أربع �سنوات.
 .6ي�ضع املجل�س الأعلى لل�شرطة املعايري الواجب توافرها يف ترقية وترفيع �أع�ضاء هيئة ال�شرطة
على �أن تقر من قبل الوزير.
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مادة ()19
 .1ال�ضباط خريجو الكليات واملعاهد ال�شرطية:
تكون ترقية ال�ضباط �إلى الرتب التي تلي رتبهم مبا�شره بالأقدمية املطلقة حتى رتبة املقدم،
وباالختيار املطلق بالن�سبة للرتب التالية حتى رتبة اللواء متى �أم�ضوا مدد اخلدمة العاملة وال�شروط
امل�ؤهلة املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن.

 .2ال�ضباط من غري خريجي الكليات واملعاهد ال�شرطية:
يجوز ترقية ال�ضباط من غري خريجي الكليات واملعاهد ال�شرطية �إلى الرتب التالية ،كل ح�سب
م�ؤهله العلمي احلا�صل عليه قبل التحاقه باخلدمة ،على النحو التايل:
 .1احلا�صلون على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها من ال�شهادات املهنية يجوز ترقيتهم حتى
رتبة الرائد ،ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم �إلى رتبة املقدم ،وذلك باالختيار.
 .2الذين يح�صلون على م�ؤهل جامعي �أثناء اخلدمة ب�شرط �أن يتنا�سب ويتالءم مع طبيعة
واحتياجات الوظيفة ال�شرطية يجوز ترقيتهم �إلى رتبة املقدم وذلك باالختيار.
 .3احلا�صلون على �إمتام الدرا�سة الإعدادية �أو دبلوم املدار�س ال�صناعية �أو ما يعادلها يجوز
ترقيتهم حتى رتبة نقيب.
 .4احلا�صلون على م�ؤهالت درا�سية �أقل من ذلك� ،أو غري حا�صلني على م�ؤهل درا�سي ال يجوز
ترقيتهم لأعلى من رتبة مالزم �أول.

مادة ()20
	.1ال جتوز ترقية �ضابط حمال �إلى املحاكمة الت�أديبية �أو املحاكمة اجلنائية يف جناية �أو جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو موقوف ًا عن العمل يف مدة الإحالة �أو الوقف ،ويف هذه احلالة
حتجز لل�ضابط رتبته ملدة �سنة ،ف�إذا ا�ستطالت املحاكمة لأكرث من ذلك ،وثبت عدم �إدانته �أو
عوقب بالإنذار �أو بعقوبة اخل�صم من الراتب �أو الوقف عن العمل ملدة ال تتجاوز خم�سة �أيام يف
احلالتني ،وجب عند ترقيته ح�ساب �أقدميته يف الرتبة املر ّقى �إليها ومنحه مرتبها من التاريخ
الذي كانت تتم فيه الرتقية لو مل ُيحل �إلى املحاكمة الت�أديبية �أو املحاكمة اجلنائية.
 .2يعترب ال�ضابط حما ًال �إلى املحاكمة الت�أديبية من تاريخ �صدور قرار الإحالة.
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مادة ()21
	.1ال يجوز النظر يف ترقية �ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ،وال تقل
مدة احلرمان من الرتقية عن ثالثة �شهور ،ف�إذا عوقب بت�أجيل العالوة �أو احلرمان منها ال
جتوز الرتقية مدة الت�أجيل �أو احلرمان.
 .2حت�سب فرتات الت�أجيل هذه من تاريخ �صدور قرار توقيع العقوبة نهائي ًا ،ولو تداخلت يف فرتة
�أخرى مرتتبة على عقوبة �سابقة.
�	.3إذا حل على ال�ضابط الدور يف الرتقية خالل املدة املرتتبة على عقوبة ت�أجيل العالوة �أو على عقوبة
الوقف مبا ال يزيد على ثالثة �أ�شهر حجزت له رتبته حتى انق�ضاء مدة الت�أجيل ،وحت�سب �أقدميته
عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الرتقية عند حلول دوره دون �صرف فروق مالية.

مادة ()22

	.1ال جتوز الرتقية ا�ستثنائي ًا �إال لرتبة واحدة وملرة واحدة يف طوال مدة خدمته ،وتكون الرتقية �إلى
الرتبة التالية مبا�شرة ،وي�ضع املجل�س الأعلى لل�شرطة معايري الرتقية اال�ستثنائية.
	.2ال تنطبق الرتقية للرتب املحلية �أو ال�شرفية املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن
على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة.
 .3ت�صدر حركة الرتقيات بقرار من وزير الداخلية.

تقرير الكفاءة
مادة ()23
 .1يخ�ضع ال�ضباط لنظام تقارير الكفاءة على النحو التايل:
�أ .تقرير كفاءة وتثبيت كل �ستة �أ�شهر لل�ضباط املعينني حتت االختبار.
ب .تقرير كفاءة كل �سنة لل�ضباط املثبتني من رتبة مالزم �إلى رتبة عميد.
ج .تقرير كفاءة خمت�صر لل�ضباط الذين يعهد �إليهم مبهام خا�صة داخل الوطن �أو خارجه.
د .تقرير كفاءة خا�ص عن ال�ضابط من قبل رئي�سه املبا�شر �إذا كان ال�ضابط غري �صالح
للخدمة لأي وجه.
�	.2إذا كان ال�ضابط قيد التحقيق �أو املحاكمة ،في�شار �إلى ذلك يف تقرير الكفاءة ال�سنوي لل�ضابط،
دون �أن يكون لذلك �أثر عند كتابة التقرير ما مل تثبت �إدانته.
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مادة ()24
 .1يبلغ ال�ضابط الذي قدرت كفاءته بتقدير دون املتو�سط �أو �ضعيف مب�ضمون هذا التقرير ،وله �أن
يتظلم ،وتقدمي �أوجه دفاعه �أو تظلمه �إلى املجل�س الأعلى لل�شرطة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ تبليغه.
 .2على املجل�س الأعلى لل�شرطة �أن يف�صل يف التظلم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،ويكون
قراره نهائي ًا يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()25
ال�ضابط الذي يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان بتقدير �ضعيف �أو تقريران متتاليان دون
املتو�سط ،يحال �إلى املجل�س الأعلى لل�شرطة لفح�ص حالته ،وللمجل�س �أن يقرر نقله �إلى وظيفة �أخرى
�أو �إلى وظيفة مدنية .ويف حال بقائه يف اخلدمة ،وح�صل يف التقرير التايل مبا�شرة على تقدير
�ضعيف �أو دون املتو�سط ،يف�صل من اخلدمة مع حفظ حقه بالراتب �أو املكاف�أة.

نقل ال�ضباط
مادة ()26
 .1ينقل ال�ضباط من وظيفة �إلى �أخرى ومن مكان �إلى �آخر بقرار من املدير العام بناء على تو�صية
املجل�س الأعلى لل�شرطة� .أما �ضباط ال�صف والأفراد فينقلون بقرار من املدير العام �أو من
يفو�ضه بذلك.
 .2يتولى املجل�س الأعلى لل�شرطة و�ضع القواعد التي تتم التنقالت مبوجبها ،على �أن تقر من قبل
وزير الداخلية.

الف�صل اخلام�س
النظام واالن�ضباط
ت�أدية اليمني
مادة ()27
 .1ي�ؤدي �أع�ضاء هيئة ال�شرطة اليمني قبل مبا�شرتهم �أعمال وظائفهم عند تعيينهم؛ «�أق�سم باهلل
العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا لـلوطن ،و�أن �أحرتم الد�ستور والقوانني ،و�أن �أعمل ب�صدق و�أمانة ،و�أن
�أكون مطيع ًا جلميع الأوامر التي ت�صدر �إ ّ
يل من ر�ؤ�سائي ،و�أن �أحافظ على �شريف و�سالحي،
واهلل على ما �أقول �شهيد».
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 .2يكون �أداء اليمني �أمام الوزير �أو من يفو�ضه بالن�سبة لل�ضباط ،و�أمام املدير العام �أو من ينيبه
بالن�سبة للأفراد.

الواجبات
مادة ()28

الوظيفة العامة يف هيئة ال�شرطة تكليف للقائمني بها ،هدفها خدمة الوطن واملواطنني حتقيق ًا
للم�صلحة العامة ،وعلى �أع�ضاء هيئة ال�شرطة مراعاة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه ،وعليه كذلك:

�	.1أن ي�ؤدي العمل املنوط به بنف�سه بدقة و�أمانة ،و�أن يخ�ص�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات
وظيفته .ويجوز تكليفه بالعمل يف غري �أوقات العمل الر�سمية �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك.
�	.2أن يتعاون مع زمالئه يف �أداء الواجبات الالزمة لت�أمني �سري العمل ،و�أن تكون عالقته بر�ؤ�سائه
ومر�ؤو�سيه عالقة جيدة.
�	.3أن يح�سن التعامل مع املواطنني.
�	.4أن ينفذ ما ي�صدر �إليه من �أوامر بدقة و�أمانة ،وذلك يف حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول
بها ،ويتحمل كل �ضابط م�س�ؤولية الأوامر التي ت�صدر منه ،وهو امل�س�ؤول عن ح�سن �سري العمل
وانتظامه يف حدود اخت�صا�صه.
�	.5أن يحافظ على كرامة وظيفته طبق ًا للعرف العام ،و�أن ي�سلك يف ت�صرفاته م�سلك ًا يتفق
واالحرتام الواجب له.
�	.6أن يبذل ق�صارى جهده يف ت�أهيل وت�شجيع وم�ساعدة مر�ؤو�سيه وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم
ومهاراتهم ،وتقومي �سلوكهم املهني.

الأعمال املحظورة
مادة ()29
يحظر على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �أثناء اخلدمة ما يلي:
�	.1إبداء الآراء ال�سيا�سية واال�شتغال بال�سيا�سة �أو االنتماء �إلى الأحزاب �أو الهيئات �أو اجلمعيات �أو
املنظمات والف�صائل ذات الأهداف ال�سيا�سية.
 .2اال�شرتاك يف �أي مظاهرات �أو �إ�ضرابات �أو التحري�ض عليها.
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 .3اال�شرتاك يف تنظيم اجتماعات حزبية �أو دعاية انتخابية.
 .4عقد اجتماعات النتقاد �أعمال ال�سلطة الوطنية.
 .5الإف�ضاء مبعلومات �أو �إي�ضاحات عن امل�سائل التي ينبغي �أن تظل �سرية بطبيعتها� ،أو مبقت�ضى
تعليمات خا�صة ،ويظل االلتزام بالكتمان قائم ًا حتى بعد انتهاء اخلدمة.
 .6االحتفاظ لنف�سه ب�أي وثيقة �أو ورقة من الوثائق �أو الأوراق الر�سمية ،ولو كانت خا�صة بعمل ُك ِّلف
به �شخ�صي ًا.
 .7خمالفة �إجراءات الأمن اخلا�ص والعام التي ي�صدر بها قرار من الوزير.
�	.8أن يو�سط �أحد ًا �أو يقبل الو�ساطة يف �أي �ش�أن خا�ص بوظيفته� ،أو �أن يتو�سط ل�ضابط �أو ملوظف
�آخر يف �أي �ش�أن من ذلك.
 .9االت�صال مع �أي جهة غري فل�سطينية �إال وفق ًا لتعليمات من اجلهات املخت�صة ذات العالقة.
 .10الت�صريح لو�سائل الإعالم �إال مبوجب �إذن خطي من املدير العام �أو من يفو�ضه.

مادة ()30
	.1ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �أن يجمع بني وظيفته وبني �أي عمل �آخر ي�ؤديه
بالذات �أو بالوا�سطة� ،إذا كان من �ش�أن ذلك الإ�ضرار بواجبات الوظيفة� ،أو كان غري متفق
مع مقت�ضياتها ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز
لع�ضو هيئة ال�شرطة �أدا�ؤها يف غري �أوقات العمل الر�سمية ،مبا ال ي�ضر �أو يتعار�ض �أو يتناق�ض
مع واجبات اخلدمة يف هيئة ال�شرطة �أو مقت�ضياتها.
 .2يجوز �أن يتولى ع�ضو هيئة ال�شرطة ،براتب �أو مبكاف�أة� ،أعمال القوامة �أو الو�صاية �أو الوكالة
عن الغائبني �أو امل�ساعدة الق�ضائية �إذا كان امل�شمول بالقوامة �أو الوكالة �أو الغائب �أو املعني له
م�ساعد ق�ضائي ممن تربطهم به �صلة قربى �أو م�صاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
 .3يجوز �أن يتولى ع�ضو هيئة ال�شرطة ،براتب �أو مكاف�أة ،احلرا�سة على الأموال التي يكون
�شريك ًا �أو �صاحب م�صلحة فيها� ،أو مملوكة ملن تربطه به �صلة القربى لغاية الدرجة الرابعة �أو
امل�صاهرة.
 .4يف جميع احلاالت املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني ،يجب على ع�ضو هيئة ال�شرطة �إخطار
رئا�سته بذلك ،ويحفظ الإخطار يف ملف خدمته.
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مادة ()31
ال يجوز لأع�ضاء هيئة ال�شرطة الزواج من غري العربية� ،إال ب�إذن خا�ص من الوزير ،ويجب احل�صول
على ترخي�ص م�سبق بالزواج.

مادة ()32
يحظر على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة بالذات �أو بالو�ساطة ما يلي:
� .1شراء العقارات �أو املنقوالت مما تطرحه اجلهات الإدارية �أو الق�ضائية للبيع يف الدائرة التي
ي�ؤدي فيها �أعمال وظيفته.
 .2مزاولة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية من �أي نوع ،وبوجه خا�ص �أن تكون له �أي م�صلحة يف
�أعمال �أو مقاوالت �أو مناق�صات تت�صل ب�أعمال وظيفته.
 .3ا�ستئجار الأرا�ضي �أو املباين �أو �أي عقارات �أخرى بق�صد ا�ستغاللها يف اجلهة التي ي�ؤدي فيها
�أعمال وظيفته.
 .4اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات �أو يف ع�ضوية جمال�س �إداراتها� ،أو �أي من�صب �آخر فيها ،ما مل
يكن مندوب ًا عن جهة عمله فيها.
�	.5أعمال امل�ضاربة يف البور�صات.
 .6لعب املي�سر يف الأندية �أو القاعات املخ�ص�صة لل�ضباط �أو الأماكن �أو املحال العامة �أو اخلا�صة.

مادة ()33
على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة مراعاة الأحكام املالية املعمول بها ،ويحظر عليهم:
 .1خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها يف القوانني واللوائح املعمول بها.
 .2خمالفة الأحكام اخلا�صة بالرقابة على تنفيذ املوازنة.
 .3خمالفة القوانني واللوائح اخلا�صة بالعطاءات واللوازم.
 .4الإهمال �أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية لل�سلطة الوطنية �أو
امل�ؤ�س�سات العامة �أو الهيئات اخلا�ضعة لديوان الرقابة املالية والإدارية بال�سلطة الوطنية.
 .5عدم الرد على ا�ستف�سارات وت�سا�ؤالت ديوان الرقابة املالية والإدارية� ،أو ت�أخري الرد عليها،
ويعترب يف حكم عدم الرد �أن يجيب ال�ضابط �إجابة الغر�ض منها املماطلة والت�سويف.
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 .6عدم موافاة ديوان الرقابة املالية والإدارية بغري عذر مقبول باحل�سابات وامل�ستندات املطلوبة
له يف املواعيد املقررة.

مادة ()34
تعترب املخالفات املب ّينة �أدناه �إذا ما ارتكبها �أي ع�ضو من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �أنها خملة بح�سن
نظام �أو ان�ضباط هيئة ال�شرطة:
 .1الرتدد يف �إطاعة �أمر �صادر �إليه ممن يعلوه رتبة� ،سواء �أكان هذا الأمر قد �صدر �شفوي ًا �أم
كتابة.
 .2عدم احرتام من يعلوه رتبه� ،سواء �أكان ذلك بالقول �أو بالفعل �أو بالت�صرف.
 .3ا�ستعمال �ألفاظ �شائنة �أو مهينة جتاه �أي ع�ضو يف هيئة ال�شرطة �أو الت�شاجر معه.
�	.4إبداء �سلوك ينطوي على اال�ضطهاد �أو اال�ستبداد جتاه �أي ع�ضو يف هيئة ال�شرطة دون رتبته.
 .5اقتحام مكان حمرو�س.
 .6الت�صرف على �أي وجه من الوجوه ب�أي �أ�سلحة �أو ذخائر �أو مهمات �أو لوازم لأي ع�ضو يف
هيئة ال�شرطة� ،أو �أي �أموال من �أموال احلكومة معهود بها �إلى �أي ع�ضو يف هيئة ال�شرطة� ،أو
�إ�ضاعتها� ،أو �إحلاق �ضرر بها عن ق�صد� ،أو مبادلتها� ،أو التخلف عن تبليغ �أي �ضرر حلق بها.
 .7عدم االنتباه �أو �إ�ساءة ال�سلوك �أثناء التدريب �أو يف ف�صل الدرا�سة.
 .8الت�أخري عن ميعاد العر�ض �أو الدرا�سة.
 .9دخول �أي مكان مرخ�ص لبيع امل�سكرات �أثناء النوبة� ،إال �إذا كان دخوله �إلى ذلك املكان �ضروري ًا
بحكم الواجب.
 .10حماولة �إخفاء رقمه �أو هويته يف �أي وقت من الأوقات.
 .11التخلف عن �إجراء خدمته املقررة كما يجب ،وذلك �أثناء وجوده يف الدورية �أو �أثناء احلرا�سة.
 .12التخلف عن تلبية �أي مطلب معقول وجهه �إليه �أحد من �أفراد اجلمهور �أو �إ�ساءة الأدب نحو �أي
فرد من �أفراد اجلمهور.
 .13ترك الدورية �أو النقطة �أو املكان املعني له دون �إذن �أو دون �سبب كاف.
 .14مغادرة مكان التوقيف �أو احلب�س قبل �إطالق �سراحه من قبل ال�سلطة املخت�صة �إذا كان موقوف ًا
�أو حمبو�س ًا.
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 .15ا�ستعمال ال�شدة التي ال مربر لها جتاه �شخ�ص موجود حتت التحفظ �أو �إ�ساءة معاملة ذلك ال�شخ�ص.
 .16متكني �سجني من الفرار عن �إهمال.
�	.17إهمال الواجب.
 .18الإهمال عن التبليغ عن مقر جمرم وهو يعلم مقره �أو التقاع�س عن بذل ال�سعي لت�سليم ذلك
املجرم لل�سلطات املخت�صة.
�	.19إهمال �إ�سداء املعونة لأي �شخ�ص ت�ضرر �أو �أ�صيب بعلة يف الطريق.
�	.20إغفال �إبراز �أي م�ستند �أو دفرت �أو ورقة ر�سمية لإثبات احلقيقة.
 .21ن�شر �أي بيان كاذب و�/أو تزوير يف �أي �سجل �أو م�ستند ر�سمي.
 .22املواربة �أمام �أي حمكمة �أو يف �أي حتقيق.
 .23الإم�ساك عن تبليغ �أي �شكوى �أو تقرير مقدم �ضد �أي ع�ضو يف هيئة ال�شرطة.
�	.24إهمال القب�ض على �أي ع�ضو يف هيئة ال�شرطة متهم بارتكاب جرم �أو رف�ض امل�ساعدة يف �إلقاء
القب�ض عليه.
 .25تقدمي �شكوى دون توقيع �أو اال�شرتاك يف تقدميها �أو تقدمي �شكوى كيدية.
 .26ا�ستالم ر�شوة �أو قبول �أي هدية ب�سبب �أعمال وظيفته.
�	.27إف�شاء �أي م�س�ألة �أو �أمر يحتم عليه واجبه االحتفاظ به �سر ًا.
�	.28إعالم �أي �شخ�ص بغري الطرق ال�صحيحة� ،سواء مبا�شرة �أو بالوا�سطة عن �أي مذكرة تفتي�ش �أو
ح�ضور �أو قب�ض �صدرت �أو تو�شك �أن ت�صدر بحقه.
 .29الإف�ضاء ب�أي �أمور تتعلق بهيئة ال�شرطة �إلى �أي �شخ�ص غري مفو�ض دون �إذن من �ضابط
ال�شرطة الذي يعمل حتت �إمرته.
 .30الغياب عن العمل دون �إجازة م�صرح بها.
 .31التمار�ض �أو التظاهر باملر�ض دومنا �سبب موجب� ،أو �إخفاء �أي مر�ض �ضار� ،أو �إهمال التبليغ
عن كونه م�صاب ًا �أو التخلف عن ذلك.
 .32املقامرة يف خمافر �أو ثكنات ال�شرطة �أو ال�سماح باملقامرة فيها �أو التخلف عن التبليغ عن وقوع
املقامرة فيها.
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�	.33إتالف الأموال بوجه غري م�شروع �أو �إتيان �أي عمل من �أعمال ال�سلب.
�	.34إطالق �أي عيار ناري دون �سبب مربر خالف ًا ملا ورد يف التعليمات املنظمة حلاالت ا�ستعمال ال�سالح.
 .35رف�ض اخل�ضوع لتعليمات الطبيب �أثناء وجوده يف امل�ست�شفى �أو قيد املعاجلة الطبية.
 .36التخلف عن و�ضع �أو تقدمي �أي تقرير �أو ك�شف يق�ضي عليه الواجب بو�ضعه �أو تقدميه.
 .37الإدالء ب�أي بيان كاذب لدى �إعطاء �أي قرار.
 .38الت�صرف على وجه تظهر فيه الفو�ضى �أو �أي �صورة يحتمل �أن ت�سيء �إلى �سمعة هيئة ال�شرطة.

مادة ()35
 .1كل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة يخالف الواجبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو يف
القرارات ال�صادرة من الوزير �أو املدير العام� ،أو يخرج على مقت�ضيات الواجب يف �أعمال
وظيفته� ،أو ي�سلك �سلوك ًا �أو يظهر مبظهر من �ش�أنه الإخالل بكرامة الوظيفة ،يعاقب ت�أديبي ًا
بجزاء �إداري �أو مبجل�س ت�أديبي ،مع مراعاة الظروف امل�شددة للمخالفة عند تكرارها ،وذلك مع
عدم الإخالل ب�إقامة الدعوى املدنية �أو اجلنائية عند االقت�ضاء ،وال ُيعفى ع�ضو هيئة ال�شرطة
من العقوبة ا�ستناد ًا لأمر رئي�سه �أو م�س�ؤوله� ،إال �إذا �أثبت �أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذ ًا لأمر
�صادر �إليه من هذا الرئي�س �أو امل�س�ؤول على الرغم من تنبيهه �إلى املخالفة ،ويف هذه احلالة
تكون امل�س�ؤولية على ُم�صدر الأمر وحده.
	.2ال ي�س�أل ع�ضو هيئة ال�شرطة مدني ًا �إال عن خطئه ال�شخ�صي.

مادة ()36
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يقررها قانون العقوبات �أو غريه من القوانني املعدلة �أو املكملة له،
يحاكم �أمام جمل�س ت�أديب � ٌّأي من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �إذا ما ارتكب خمالف ًة �أو �أكرث من املخالفات
التالية:
�	.1إذا �شرع يف �أي مترد �أو حر�ض �أو �ساعد �أو ا�شرتك �أو ع�ضد �أو �شجع على وقوعه.
�	.2إذا ت�سبب �أو ا�شرتك �أو حر�ض �أو �ساعد �أو ع�ضد �أو �شجع على وقوع �أي ف�ساد �أو ا�ضطراب.
�	.3إذا وجد يف جتمع مييل �إلى القيام ب�شغب ومل يبذل �أق�صى جهده ملنعه والقب�ض على املجرمني
واملحر�ضني على القيام به �أثناء خدمته.
�	.4إذا كان يعلم بوجود �أي مترد �أو �شغب �أو هيجان مدين �أو ع�سكري �أو بوجود نية على �إحداثه ومل
يبلغ �ضابطه �أو رئي�سه املبا�شر �أو اجلهات املخت�صة بذلك دون �إبطاء.
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�	.5إذا اعتدى على من يعلوه رتبة �أو على �ضابطه بال�ضرب �أو بالإهانة �أثناء قيامه بواجباته.
�	.6إذا رف�ض �إطاعة �أمر قانوين �صادر �إليه من �ضابطه الأعلى ب�شكل �أظهر فيه رف�ضه ال�سلطة
عمد ًا.
�	.7إذا ترك اخلدمة دون �إذن �أو عذر ر�سمي مقبول �أو حر�ض �أو �شجع �أو �ساعد �أي ع�ضو من
�أع�ضاء هيئة ال�شرطة على ذلك.
�	.8إذا �أبدى تردد ًا �أو خوف ًا �أو تهاون ًا لدى قيامه بواجباته.
ال�سكر �أثناء اخلدمة.
ُّ .9
�	.10إذا تكرر ارتكابه خمالفات خطرية من �ش�أنها �أن ت�ضر بح�سن النظام واالن�ضباط.

مادة ()37
�إذا كانت املخالفة �أو املخالفات التي ارتكبها �أي ع�ضو من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة مما ن�ص عليه يف
املادتني ( )35و( )36من هذا القانون ت�شكل جرم ًا ،تنطبق عليه �أحكام قانون العقوبات �أو غريه
من القوانني املعدلة �أو املكملة له ،فال يحاكم مرتكبها �إداري ًا �أو �أمام جمل�س الت�أديب �إال �إذا قرر
النائب العام عدم رفع الدعوى العمومية �أمام املحاكم النظامية املخت�صة.

الف�صل ال�ساد�س
الـتـ�أديــب
العقوبات
مادة ()38
العقوبات التي توقع على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة:
 .1عقوبات ان�ضباطية يوقعها الر�ؤ�ساء املبا�شرون.
 .2عقوبات ت�أديبية يوقعها املدير العام.
 .3عقوبات ت�أديبية توقعها جمال�س الت�أديب.
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اجلزاءات
مادة ()39
اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز �إيقاعها على ال�ضابط هي:
 .1التنبيه.
 .2اللوم.
 .3الإنذار.
 .4اخل�صم من الراتب ملدة ال تتجاوز �شهرين يف ال�سنة ،وال يجوز �أن يتجاوز اخل�صم تنفيذ ًا لهذه
العقوبة ربع الراتب �شهري ًا بعد الربع اجلائز احلجز عليه �أو التنازل عنه قانون ًا ،وحت�سب مدة
اخل�صم بالن�سبة ال�ستحقاق الراتب الأ�سا�سي وحده.
 .5ت�أجيل موعد ا�ستحقاق العالوة ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
 .6احلرمان من العالوة.
 .7الوقف عن العمل مع �صرف ن�صف الراتب ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر ،وي�شمل الراتب ما يلحقه
من بدالت ثابتة.
 .8ت�أخري الأقدمية.
 .9تنزيل الرتبة.
 .10الإحالة �إلى اال�ستيداع.
 .11الف�صل من اخلدمة مع جواز احلرمان من بع�ض الراتب �أو املكاف�أة يف حدود الربع.

مادة ()40

�أو ًال .تكون اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على �ضباط ال�صف والأفراد كما يلي:

 .1الإنذار.
 .2خدمات زيادة.
 .3احلجز بالوحدة مع ا�ستحقاق الراتب كام ًال.
 .4اخل�صم من الراتب ملدة ال تتجاوز �شهرين يف ال�سنة ،حم�سوبة من الراتب الأ�سا�سي.
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 .5ت�أجيل موعد ا�ستحقاق العالوة ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
 .6احلرمان من العالوة.
 .7الوقف عن العمل ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر مع �صرف ن�صف الراتب.
 .8خف�ض الراتب مبا ال يتجاوز الربع.
 .9خف�ض الرتبة مبا ال يتجاوز رتبة واحدة.
 .10خف�ض الراتب والرتبة مع ًا.
 .11الف�صل من اخلدمة مع االحتفاظ يف احلق يف الراتب �أو املكاف�أة.
 .12الف�صل من اخلدمة مع احلرمان من بع�ض الراتب �أو املكاف�أة يف حدود الربع.
ثاني ًا .للرئي�س املبا�شر توقيع اجلزاءات من رقم (� )1إلى ( ،)5وللمدير العام توقيع اجلزاءات من
رقم (� )1إلى ( ،)8وللمجل�س الت�أديبي توقيع � ٍّأي من اجلزاءات الواردة �أعاله.

مادة ()41
 .1للمدير العام �أن يوقع على ع�ضو هيئة ال�شرطة حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة اخل�صم
من الراتب ملدة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا يف ال�سنة الواحدة ،بحيث ال تزيد العقوبة يف املرة الواحدة
على خم�سة ع�شر يوم ًا.
 .2للوزير جمازاة ال�ضابط من رتبة عميد فما فوق بعقوبة الإنذار.
 .3للوزير خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إ�صدار قرار توقيع اجلزاء من املدير العام تعديل العقوبة
بت�شديدها �أو خف�ضها �أو ب�إلغاء العقوبة مع حفظ املو�ضوع �أو �إحالة ال�ضابط �إلى جمل�س ت�أديب.
 .4ملجل�س الت�أديب توقيع � ٍّأي من العقوبات الواردة يف املادة ال�سابقة.

مادة ()42
ال يجوز توقيع عقوبة على ع�ضو هيئة ال�شرطة �إال بعد التحقيق معه كتابة ،و�سماع دفاعه ،ويجب �أن
يكون القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة م�سبب ًا.

مادة ()43

 .1للوزير واملدير العام �أن يوقف ع�ضو هيئة ال�شرطة احتياطي ًا عن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة
التحقيق ذلك ،ويكون وقف ال�ضابط من رتبة عميد فما فوق بقرار من الوزير ،وال يجوز �أن
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تزيد مدة الوقف على �شهر �إال عند اتهام ال�ضابط يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة،
فيجوز الوقف ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وال يجوز مد الوقف يف احلالتني �إال بقرار من جمل�س
الت�أديب للمدة التي يحددها.
 .2يرتتب على وقف ع�ضو هيئة ال�شرطة عن عمله وقف �صرف ن�صف راتبه ابتدا ًء من تاريخ
الوقف ،ويجب عر�ض الأمر على جمل�س الت�أديب للبت يف ا�ستمرار وقف �صرف ن�صف الراتب
�أو �صرفه ،ف�إذا مل يتم ذلك العر�ض خالل ع�شرة �أيام من تاريخ الوقف ،وجب �صرف الراتب
كام ًال حتى يقرر املجل�س ما يتبع ب�ش�أنه ،وعلى جمل�س الت�أديب �إ�صدار قراره خالل ع�شرين يوم ًا
من تاريخ رفع الأمر �إليه.
�	.3إذا �أبرئ ع�ضو هيئة ال�شرطة �أو حفظ التحقيق �أو عوقب بعقوبة الإنذار �أو اخل�صم من الراتب
مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام� ،صرف �إليه ما يكون قد �أوقف �صرفه من الراتب.
�	.4إن عوقب بعقوبة �أ�شد ،تقرر اجلهة التي وقعت العقوبة ما يتبع يف �ش�أن الراتب املوقوف �صرفه،
وعلى ع�ضو هيئة ال�شرطة املوقوف العودة �إلى العمل مبجرد انتهاء وقفه.

مادة ()44

 .1كل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة ال�شرطة يحب�س احتياطي ًا �أو تنفيذ ًا حلكم جنائي يوقف بقوة القانون
عن عمله مدة حب�سه ،ويوقف �صرف ن�صف راتبه يف حالة حب�سه احتياطي ًا �أو تنفيذ حلكم
جنائي غري نهائي ،ويحرم من كامل راتبه يف حالة حب�سه تنفيذ ًا حلكم جنائي نهائي.

 .2يعر�ض �أمر ع�ضو هيئة ال�شرطة عند عودته �إلى عمله على املدير العام ليقرر ما يتبع يف �ش�أن
م�س�ؤولية ع�ضو هيئة ال�شرطة الت�أديبية ،ف�إذا اتّ�ضح عدم م�س�ؤوليته �صرف له املوقوف �صرفه
من راتبه� ،أما �إذا ث ُبتت م�س�ؤوليته ت�أديبي ًا فتقرر اجلهة التي توقع اجلزاء الت�أديبي ما يتبع يف
�ش�أن املوقوف �صرفه من الراتب.

مادة ()45
 .1ت�سقط الدعوى الت�أديبية مب�ضي �سنة من تاريخ علم املدير العام �أو من له توقيع اجلزاء بوقوع
املخالفة� ،أو مب�ضي ثالث �سنوات من تاريخ ارتكابهاُّ � ،أي املدتني �أقرب ،وتنقطع هذه املدة ب�أي
�إجراء من �إجراءات التحقيق �أو االتهام �أو املحاكمة ،وت�سري املدة من جديد ابتدا ًء من �آخر
�إجراء.
�	.2إذا تعدد املتهمون ،ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالن�سبة للباقني
ولو مل يكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات قاطعة للمدة ،ومع ذلك ف�إذا كان الفعل جرمية جنائية
فال ت�سقط الدعوى �إال ب�سقوط الدعوى اجلنائية.
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مادة ()46
	.1ال مينع ترك ع�ضو هيئة ال�شرطة للخدمة لأي �سبب من الأ�سباب من اال�ستمرار يف املحاكمة
الت�أديبية �إذا كان قد برئ يف التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ،ويجوز يف هذه احلالة وقف
�صرف جزء من الراتب �أو املكاف�أة مبا يجاوز الربع بقرار من جمل�س الت�أديب �إلى حني انتهاء
املحاكمة.
 .2يجوز يف املخالفات املالية التي يرتتب عليها �ضياع حق من حقوق الدولة حماكمة ع�ضو هيئة
ال�شرطة ت�أديبي ًا ولو كان قد برئ يف التحقيق قبل انتهاء خدمته ،وذلك من خالل اخلم�س
�سنوات الالحقة على انتهاء اخلدمة ،والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك اخلدمة هي:
�أ .غرامة ال تقل عن ربع الراتب وال تتجاوز الراتب الإجمايل الذي كان ع�ضو هيئة ال�شرطة
يتقا�ضاه يف ال�شهر وقت وقوع املخالفة.
ب .احلرمان من الراتب التقاعدي مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
 .3ي�ستوفى املبلغ يف احلالتني باخل�صم من الراتب التقاعدي لع�ضو هيئة ال�شرطة يف حدود الربع
�شهري ًا� ،أو من املكاف�أة �أو املال املدخر �إن وجد �أو بطريق احلجز الإداري.
 .4احلرمان من بع�ض الراتب فيما ال يجاوز الربع للمدة التي يحددها قرار توقيع العقوبة� ،أو
احلرمان من املكاف�أة مبا ال يجاوز الربع.

جمال�س الت�أديب
مادة ()47
يتولى حماكمة ع�ضو هيئة ال�شرطة من هم يف رتبة عقيد فما دون جمل�س ت�أديب ُي�شكل بقرار من
الوزير على النحو التايل:
 .1ثالثة �ضباط ال تقل رتبة �أحدهم عن رتبة املطلوب حماكمته برئا�سة �أقدمهم رتبة ،ويعني
�ضابطا احتياط لهم يف القرار نف�سه.
 .2ممثل ادعاء من ال�ضباط املجازين حقوقي ًا.
�	.3إذا قام ب�أحد �أع�ضاء جمل�س الت�أديب �سبب من �أ�سباب التنحي املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول
املحاكمات املدنية والتجارية ،وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى ،ولع�ضو هيئة ال�شرطة املحال
�إلى جمل�س الت�أديب طلب تنحيته.
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مادة ()48

 .1ي�صدر قرار الإحالة �إلى املجل�س الت�أديبي من الوزير �أو املدير العام ،ويت�ضمن بيان ًا بالتهم
املن�سوبة �إلى ع�ضو هيئة ال�شرطة ،وبعد �أن يحدد رئي�س املجل�س موعد جل�سة املحاكمة ،يخطر
ع�ضو هيئة ال�شرطة بقرار الإحالة وبتاريخ اجلل�سة بكتاب م�صحوب بعلم الو�صول �أو عن طريق
رئا�سته مع توقيعه على الإخطار بالعلم ،وذلك قبل التاريخ املحدد النعقاد املجل�س بخم�سة ع�شر
يوم ًا على الأقل.
 .2لع�ضو هيئة ال�شرطة املحال �إلى جمل�س الت�أديب �أن ّ
يطلع على التحقيقات التي �أجريت وعلى
جميع الأوراق املتعلقة بها ،و�أن ي�أخذ �صورة منها ،وله �أن يطلب �ضم التقارير ال�سنوية ال�سرية
على كفايته �أو �أي �أوراق �أخرى �إلى ملف الدعوى الت�أديبية ،وله كذلك �أن يح�ضر جل�سات املجل�س
الت�أديبي ،و�أن يقدم دفاعه �شفهي ًا �أو كتابة ،و�أن يوكل حمامي ًا عنه ،ويجوز له �أن يختار من بني
�ضباط ال�شرطة من يتولى الدفاع عنه.
�	.3إذا مل يح�ضر ع�ضو هيئة ال�شرطة �أمام املجل�س دون عذر مقبول على الرغم من �إعالمه ،جاز
للمجل�س حماكمته غيابي ًا.

مادة ()49
ملجل�س الت�أديب �أن ي�أمر با�ستيفاء التحقيق ،وله �أن يعهد بذلك �إلى �أحد �أع�ضائه .وللمجل�س �أن
يغري يف قرار الو�صف القانوين للفعل امل�سند لع�ضو هيئة ال�شرطة ،وله تعديل التهمة ح�سب ما يثبت
من التحقيق �أو من املرافعة يف اجلل�سة ،وعلى املجل�س �أن ينبه ع�ضو هيئة ال�شرطة �إلى هذا التغيري
و�أن مينحه �أج ًال لتح�ضري دفاعه �إذا طلب ع�ضو هيئة ال�شرطة ذلك ،وي�صدر قرار املجل�س مت�ضمن ًا
الأ�سباب التي بني عليها ،ويبلغ �إلى ع�ضو هيئة ال�شرطة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره
بكتاب م�صحوب ًا بعلم الو�صول� ،أو عن طريق رئا�سته بعد توقيعه باال�ستالم.

مادة ()50
	.1ال يجوز الطعن يف القرار ال�صادر من جمل�س الت�أديب �إال بطريق اال�ستئناف ،ويرفع اال�ستئناف
بتقرير يقدمه ع�ضو هيئة ال�شرطة كتابة �إلى املدير العام خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغه
بالقرار م�سبب ًا .وعلى املدير العام �إبالغ جمل�س الت�أديب اال�ستئنايف خالل خم�سة ع�شر يوما.
 .2للوزير واملدير العام بقرار م�سبب �أن ي�ست�أنف قرار جمل�س الت�أديب خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
�صدوره.
 .3يحدد رئي�س املجل�س تاريخ انعقاد املجل�س ،ويخطر به ع�ضو هيئة ال�شرطة على الوجه املبني
يف الفقرة الأولى من املادة ( )48من هذا القانون ،وت�سري �أمام املجل�س باقي �أحكام املادتني
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( )48و( )49من هذا القانون.
�	.4إذا كان جمل�س الت�أديب قد ق�ضى بف�صل ع�ضو هيئة ال�شرطة من اخلدمة ،اعترب مبجرد �صدور
القرار و�إلى �أن ي�صبح نهائي ًا موقوف ًا عن عمله و�صرف له ن�صف راتبه.
 .5على املجل�س اال�ستئنايف� ،إذا ق�ضى بغري الف�صل من اخلدمة� ،أن يف�صل يف �أمر ن�صف الراتب
املوقوف �صرفه عن هذه املدة� ،إما ب�صرفه لع�ضو هيئة ال�شرطة �أو بحرمانه منه كله �أو بع�ضه.

مادة ()51
 .1ي�شكل جمل�س الت�أديب اال�ستئنايف برئا�سة �أقدم م�ساعدي املدير العام ومدير �إدارة التنظيم
والإدارة يف هيئة ال�شرطة وع�ضو �آخر من املجل�س الأعلى لل�شرطة ،وت�سري على �أع�ضاء املجل�س
�أحكام التنحي املبينة يف املادة ( )47من هذا القانون.
�	.2إذا قام مانع برئي�س املجل�س حل حمله من يليه من م�ساعدي املدير العام� ،أما �إذا قام املانع
ب�أحد الع�ضوين الآخرين ندبت اجلهة التي يتبعها بد ًال منه يف درجته نف�سها ،وميثل اال ّدعاء
�أمام املجل�س اال�ستئنايف �ضابط ال تقل رتبته عن مقدم ،وال يجوز للمجل�س ت�شديد العقوبة �إذا
كان اال�ستئناف مرفوع ًا من ع�ضو هيئة ال�شرطة وحده.

مادة ()52
 .1تكون حماكمة ال�ضباط من رتبة عميد فما فوق �أمام جمل�س الت�أديب الأعلى ،وي�شكل على الوجه
التايل:
�أ .نائب املدير العام.
ب�	.أحد م�ساعدي املدير العام.
ت .ع�ضوان من �أع�ضاء جمل�س الأعلى ال�شرطة.
ث .امل�ست�شار القانوين لوزارة الداخلية.
 .2تراعى �أحكام التنحي املبينة يف املادة ( )47من هذا القانون ،ومن قام به مانع تخطر اجلهة
التابع لها الختيار بد ًال منه.
 .3ميثل االدعاء �أمام املجل�س �ضابط حقوقي برتبة عقيد فما فوق ،ويكون القرار ال�صادر من هذا
املجل�س نهائي ًا والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي:
�أ .التنبيه.
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ب .اللوم.
ت .الإحالة �إلى التقاعد.
ث .الف�صل من اخلدمة مع احلرمان من الراتب يف حدود الربع.

مادة ()53

تكون الإحالة �إلى جمل�س الت�أديب الأعلى بقرار من الوزير ي�شمل بيان ًا كافي ًا ب�أوجه االتهام ،ويخطر
به ال�ضابط املحال على الوجه ويف امليعاد املن�صو�صني عليهما يف املادة ( .)48وت�سري على املجل�س
باقي �أحكام املادة ( )49امل�شار �إليها ،وكذا املادة ( )50من هذا القانون.

مادة ()54
 .1متحى العقوبات الت�أديبية التي توقع على ع�ضو هيئة ال�شرطة بانق�ضاء الفرتات الآتية:
�أ� .سنة يف حالة الإنذار والتنبيه واللوم واخل�صم من الراتب مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام.
ب� .سنتان يف حالة اخل�صم من الراتب عن مدة تزيد على خم�سة �أيام.
ت� .سنتان يف حالة ترك اخلدمة.
ث .ثالث �سنوات يف حالة ت�أجيل العالوة �أو احلرمان منها.
ج�	.أربع �سنوات بالن�سبة للعقوبات الأخرى ،عدا عقوبتي الف�صل والإحالة �إلى التقاعد بحكم
�أو بقرار ت�أديبي.
 .2يتم املحو بقرار من املجل�س الأعلى لل�شرطة �إذا تبني له �أن �سلوك ع�ضو هيئة ال�شرطة وعمله
منذ توقيع اجلزاء مر�ضيان ،وذلك من واقع تقاريره ال�سنوية وملف خدمته وما يبديه الر�ؤ�ساء
عنه.
 .3يرتتب على حمو اجلزاء اعتباره ك�أن مل يكن بالن�سبة للم�ستقبل ،وترفع �أوراق العقوبة وكل
�إ�شارة �إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة ال�ضابط.
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الف�صل ال�سابع
قواعد امل�ساءلة واملحا�سبة
امل�ساءلة واملحا�سبة
مادة ()55

 .1يكون الوزير م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية مبا�شرة �أمام رئي�س جمل�س الوزراء.
 .2يكون املدير العام م�س�ؤو ًال �أمام الوزير.
 .3للمجل�س الت�شريعي �أو لأحد جلانه م�ساءلة الوزير عن عمل هيئة ال�شرطة.
 .4للمجل�س الت�شريعي �أو لأحد جلانه ا�ستجواب املدير العام.

امل�س�ؤولية القانونية
مادة ()56
 .1يتحمل امل�س�ؤول املبا�شر امل�س�ؤوليات القانونية كافة ،عن �أي �أمر خمالف للقانون فيما �أمر �أو
�أ�شار بتنفيذه.
	.2ال يتحمل �أع�ضاء هيئة ال�شرطة امل�س�ؤولية القانونية عن ال�ضرر الذي يحدث للغري �أثناء �أو ب�سبب
ت�أديتهم وظائفهم على �أال يتجاوزوا القانون �أو التعليمات ال�صادرة عن ر�ؤ�سائهم.

املراقب العام الداخلي لل�شرطة
املادة ()57

 .1يعني الوزير مراقب ًا عام ًا داخلي ًا على هيئة ال�شرطة على �أال تقل رتبته عن عقيد.
 .2للمراقب العام �صالحية التفتي�ش على �إدارات ال�شرطة والعاملني فيها.
 .3يقدم املراقب العام تقارير ربعية عن التفتي�ش مع تو�صيات وا�ضحة لتطوير الأداء.
 .4ت�صدر الئحة تنفيذية ّ
تو�ضح �صالحيات املراقب العام وتو�ضح �آليات العمل.
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دائرة ال�شكاوى
املادة ()58
 .1ت�ؤ�س�س يف هيئة ال�شرطة دائرة لل�شكاوى.
 .2يتاح للمواطنني �أو املقيمني يف فل�سطني �إمكانية تقدمي ال�شكاوى.
 .3على دائرة ال�شكوى �إبالغ مقدم ال�شكوى بنتائج التحقيق يف مدة �أق�صاها ثالثون يوم ًا.
 .4ي�ضع املجل�س الأعلى دليل �إجراءات ال�شكوى.

مدونات ال�سلوك
املادة ()59
 .1ت�ضع هيئة ال�شرطة مدونات ل�سلوك هيئة ال�شرطة ،مبا ين�سجم مع مدونة �سلوك املوظف العام،
على �أن تقر من قبل الوزير.
 .2تت�ضمن تلك املدونات �آليات وا�ضحة ملعاقبة من ي�سيء ا�ستخدام ال�سلطة �أو ي�أتي ب�أي عمل يعد
منافي ًا لأخالقيات املهنة وواجباتها.

الف�صل الثامن
ال�ش�ؤون املالية
املراقب املايل الداخلي
املادة ()60
 .1يعني مراقب مايل داخلي من قبل الوزير للرقابة على �آليات ال�صرف وعلى تنفيذ املوازنة ،ملدة
ال تزيد على �أربعة �أعوام غري قابلة للتجديد.
 .2يقدم املراقب املايل تقارير ربعية �إلى الوزير واملدير العام.
	.3ال يتنافى تعيني املراقب املايل الداخلي مع خ�ضوع هيئة ال�شرطة للرقابة املالية العامة
اخلارجية.
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موازنة ال�شرطة
مادة ()61
 .1تكون لهيئة ال�شرطة موازنتها اخلا�صة �ضمن موازنة وزارة الداخلية.
 .2يتولى املجل�س الأعلى لل�شرطة �إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية ،ويحال �إلى الوزير وفق ًا لأحكام
قانون تنظيم املوازنة وال�ش�ؤون املالية ل�سنة  1998وتعديالته.
 .3تتولى هيئة ال�شرطة م�س�ؤولية تنفيذ املوازنة وفق ًا لأحكام قانون تنظيم املوازنة وال�ش�ؤون املالية
حتت �إ�شراف املراقب املايل الداخلي واخلارجي.

الف�صل التا�سع
�أحكام عامة
تدابري يف حالة اخلطر على الأمن العام
مادة ()62

 .1يجوز ملدير �شرطة املحافظة اتخاذ تدابري م�ؤقتة ،وذلك تفادي ًا لأي �إخالل بالنظام العام �أو �أي
خطر على �سالمة الأفراد والأمن العام:
�أ�	.إخالء املناطق و�إقامة احلواجز ح�سب احلاجة.
ب�	.إجراء التفتي�ش للأ�شخا�ص واملركبات ،و�ضبط �أي �أدوات ممكن �أن تعر�ض �أ�شخا�ص ًا �أو
ممتلكات للخطر.
	.2ال يتم اتخاذ الإجراءات الواردة يف الفقرة الأولى �أعاله �إال بعد موافقة املدير العام.

التجمعات العامة والتجمعات غري القانونية
مادة ()63
 .1ال�شرطة مكلفة بحماية حق املواطنني يف التجمع.
 .2يجوز لل�شرطة ف�ض التجمعات غري امل�شروعة يف الأماكن العامة املفتوحة عند وجود تعدٍّ على
النظام العام.
 .3ي�صدر املدير العام تعليمات بخ�صو�ص كيفية التعامل مع التجمعات العامة املفتوحة وو�سائل
ف�ضها مبا ال يتعار�ض مع قانون االجتماعات العامة.
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منع حجز الأحداث
مادة ()64

	.1ال يجوز احتجاز احلدث الذي يقل عمره عن  18عام ًا يف مراكز توقيف ال�شرطة.

 .2يف حال ثبوت ارتكابه جلرمية ما يحال فور ًا �إلى النيابة العامة جهة االخت�صا�ص ،على �أن يتم
�إيداعه يف الأماكن املعدة لذلك.

منع ال�ضو�ضاء
مادة ()65
 .1يجوز ملدير �شرطة املحافظة �إجبار �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص على �إخالء مكان عام
�إذا ما �صدر عنهم �إزعاج �أو �ضو�ضاء ،وذلك يف حال تلقي �شكوى.
 .2يجوز ملدير �شرطة املحافظة حجز �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ملدة ال تزيد على � 24ساعة يف حال عدم
ا�ستجابتهم لتحذيرات ال�شرطة بالتوقف عن الت�سبب يف �إزعاج الغري �أو �إقالق الراحة العامة يف
الأماكن العامة �أو املعدة لل�سكن.

ا�ستخدام القوة من جانب عنا�صر ال�شرطة
مادة ()66
يجب �أن يحكم ا�ستخدام القوة من قبل �أع�ضاء هيئة ال�شرطة املبادئ العامة التالية:
 .1يعد ا�ستخدام القوة حدث ًا ا�ستثنائي ًا يف جميع احلاالت ،وال يجوز ا�ستخدامه ب�صورة تع�سفية.
 .2تنا�سب القوة امل�ستخدمة مع التهديد احلال ،وال يجوز �أن تتجاوز حدود ال�ضرورة الق�صوى.
 .3يلج�أ �إلى ا�ستخدام القوة ب�صورة تدريجية حتت قيادة مبا�شرة من كبار ال�ضباط.

اللجوء ال�ستخدام القوة
مادة ()67
 .1يجوز لأع�ضاء هيئة ال�شرطة ا�ستخدام القوة فقط عند احلاجة وب�شكل تدريجي ،و�إذا ما كان
ذلك مربر ًا وللحد املقبول وبتلك الو�سائل املذكورة يف القانون ،وب�شكل يتنا�سب مع امل�صلحة
التي ترغب هيئة ال�شرطة يف حمايتها.
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 .2يتوجب على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة جتنب الت�سبب ب�إيذاء الغري عند ا�ستخدام القوة ،وميكن
اللجوء �إلى القوة فقط عند وجود تهديد للأمن العام� ،أو من �أجل حماية الأمن ال�شخ�صي� ،أو
�أمن الغري� ،أو املحافظة على املمتلكات والنظام العام.

و�سائل القوة امل�ستخدمة هرمياً
مادة ()68
ت�شمل الأ�ساليب والو�سائل التي ميكن لهيئة ال�شرطة ا�ستخدامها ب�صورة تدريجية:
 .1حركات الدفاع اجل�سدي عن النف�س.
 .2الغاز امل�سيل للدموع.
 .3الهراوات.
 .4الأ�صفاد.
 .5الكالب البولي�سية.
 .6احلواجز على الطريق �أو الأ�ساليب الأخرى لإيقاف ال�سيارة بالقوة.
 .7خراطيم املياه.
 .8التهديد ب�سالح ناري.
 .9الطلقة التحذيرية.

�ضرورة التحذير قبل ا�ستخدام القوة
مادة ()69
 .1قبل اللجوء �إلى الأ�ساليب الواردة يف املادة ( ،)68يتوجب على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة حتذير
ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص بالتوقف عن ال�سلوك غري القانوين.
 .2يجوز لأع�ضاء هيئة ال�شرطة عدم �إعطاء الإنذار يف حال تعر�ض حياتهم �أو حياة الغري للخطر
الذي ي�صعب رده مما ي�ستجوب الت�صرف الفوري.
 .3يتوجب على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �أخذ احليطة عند ا�ستخدام الأ�ساليب الق�سرية لتجنب
�إحلاق الأذى بال�شخ�ص لدرجة ال تتنا�سب مع خطورة ال�سلوك غري القانوين وطبيعته.
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يف ا�ستخدام ال�سالح الناري
مادة ()70
 .1لأع�ضاء هيئة ال�شرطة حق حمل ال�سالح الر�سمي ،وال يجوز لهم ا�ستعماله �إال يف الأحوال
وبال�شروط املبينة فيما يلي:
�أ .للقب�ض على:
•كل حمكوم عليه بعقوبة جنائية �أو باحلب�س مدة تزيد على ثالث �سنوات �إذا قاوم وحاول الهرب.
•كل متهم �أو متلب�س بجناية �أو جنحة يجوز فيها القب�ض ،وكل متهم �صدر �أمر بالقب�ض عليه� ،إذا
قاوم �أو حاول الهرب.
ب .عند حرا�سة ال�سجناء:
•ل�صد �أي هجوم �أو �أي مقاومة م�صحوبة با�ستعمال ال�سالح �أو التهديد با�ستخدامه �إذا مل يكن
يف مقدورهم �صدها بو�سائل �أخرى.
•للحيلولة دون فرار �أي م�سجون خطري �إذا مل يكن منعه بو�سائل �أخرى ممكن ًا.
ج .املحافظة على �أموال بعهدته �أو مرفق عام مكلف بحرا�سته ،وذلك ملنع حماولة ال�سطو عليه �أو
�سلبه �أو �إحراقه �أو �إتالفه.
د .لف�ض �أي جتمهر �أو تظاهر �أو �شغب �إذا كان الغر�ض منه ارتكاب جرمية� ،أو كان من �ش�أنه تعري�ض
الأمن العام للخطر الفوري.
ه .عند الدفاع عن النف�س الذي يكون فيه ا�ستخدام و�سيلة قاتلة.
 .2ي�شرتط يف جميع الأحوال ال�سابقة �أن يكون ا�ستعمال ال�سالح هو الو�سيلة الوحيدة لتحقيق
الأغرا�ض ال�سابقة ،و�أن يكون الزم ًا ومتنا�سب ًا مع اخلطر املحدق ،وبق�صد تعطيل املوجه �ضده
هذا ال�سالح ،ومنعه من املقاومة �أو االعتداء.
 .3يف جميع الأحوال ،على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة التحذير �أنه �سيبد�أ ب�إطالق النار ،ثم �أن يبد�أ
ب�إطالق طلقة �أو �أكرث يف الهواء كلما كان ذلك ممكن ًا ،ثم الت�صويب يف غري مقتل ،وال يلج�أ
رجل ال�شرطة للت�صويب يف مقتل �إال �إذا كانت احلالة خطرية و ُيخ�شى منها حدوث موت �أو
جراح بليغة ،ويحدد الوزير بقرار منه الإجراءات التي تتبع يف جميع احلاالت وكيفية توجيه
الإنذار و�إطالق النار.
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كليات ال�شرطة والتدريب
مادة ()71
 .1تن�ش�أ كلية �شرطية بقرار من جمل�س الوزراء ،ويحدد �شروط االلتحاق بها ونظامها وبراجمها
وامل�ؤهالت التي متنحها.
 .2ي�صدر املدير العام تعليمات للتدريب الإجباري امل�ستمر واملتخ�ص�ص لأع�ضاء هيئة ال�شرطة.

�إن�شاء �أندية لل�شرطة
مادة ()72
 .1تن�ش�أ �أندية لأع�ضاء هيئة ال�شرطة بقرار ي�صدر من قبل املدير العام ومبوافقة الوزير.
 .2يكون غايات الأندية و�أهدافها اجتماعية وريا�ضية.

�إ�صدار اللوائح
مادة ()73
ت�صدر اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون عن جمل�س الوزراء بتن�سيب من الوزير بناء على تو�صية
املدير العام.

�سريان قانون اخلدمة يف قوى الأمن
مادة ()74
 .1ي�سري جدول الرواتب املن�صو�ص عليه يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن على �أع�ضاء هيئة
ال�شرطة.
 .2يعترب الراتب كما هو مبني يف اجلدول هو الأ�سا�س يف احت�ساب التقاعد.
 .3مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون؛ ت�سري على �أع�ضاء هيئة ال�شرطة �أحكام قانون اخلدمة
يف قوى الأمن من حيث التعيني والأقدمية والرتقية والندب والإحلاق والنقل والإعارة والبعثات
الدرا�سية والرواتب والإجازات والأو�سمة والأنواط وامليداليات والإحالة �إلى اال�ستيداع وانتهاء
اخلدمة و�أي م�س�ألة �أخرى مل يرد فيها ن�ص خا�ص يف هذا القانون.
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الإلغاء
مادة ()75
يلغى القرار بقانون ب�ش�أن ال�شرطة رقم ( )6ل�سنة  1963املعمول به يف قطاع غزة ،ويلغى قانون
الأمن العام امل�ؤقت رقم ( )38ل�سنة  1964وتعديالته بالقانون رقم ( )50ل�سنة  1965ب�ش�أن
ال�شرطة املعمول به يف ال�ضفة الغربية.

تنفيذ القانون
مادة ()76

على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوم ًا
من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة رام اهلل :بتاريخ 2014//م املوافق ؟؟/؟؟1434 /هـ
حممود عبا�س
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
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