
Forensic Services 
for the Palestinian National Authority

 خدمات الطب العدلي واخملتبر اجلنائي
للسلطة الوطنية الفلسطينية



Project Aim

Improved institutional capacity to manage and deliver 
integrated forensic science and forensic medicine services 
in the occupied Palestinian Territory. 

Forensic science and forensic medicine services play an in-
tegral part in the administration of justice. Sustained com-
mitment is essential if forensic evidence is to be properly 
collected, preserved, analyzed and interpreted. The aim of 
this project is to support the Palestinian National Author-
ity (PNA) efforts in building the foundation and operational 
tools for high quality, reliable and sustainable foren-
sic services within the PNA legal framework, con-
tributing to the objectives of a guaranteed fair 
trial and strengthened justice system. 

Project Components

Forensic science and forensic medicine capacity 
development are the two major components of 
this project. They will be developed in parallel and fully 
integrated. The project strategy focuses on investment in 
forensic science and medicine leadership, administrative 
skills and capacity to discharge related management and 
administrative responsibilities.

Forensic Science Services

The project provides for the establishment of a 
temporary forensic science laboratory training facility 
in preparation for operational casework delivery. Key 
services will include drug, chemical and trace evidence 
analysis, firearms evidence examination, toolmark 
comparison and questioned document examination. 
The project provides for the development of expertise, 
through comprehensive training programmes, in each of 
these scientific disciplines.

حتسني القدرات املؤسساتية إلدارة وتقدمي خدمات املختبر اجلنائي 

والطب العدلي بشكل متكامل في األرض الفلسطينية احملتله.

هدف املشروع 

مكونات املشروع

اخملتبر  قدرات  رئيسيني: بناء  املشروع من عنصرين  يتكون 
اللذان سيتم تطويرها بشكل متوازي  العدلي،  اجلنائي والطب 
في  االستثمار  على  املشروع  إستراتيجية  وتركز  ومتكامل. 
العلوم اجلنائية والقيادة الطبية، واملهارات االدارية والقدرة على 
أداء اإلدارة ذات الصلة واملسؤوليات اإلدارية واملهنية واألخالقية.

خدمات اخملتبر اجلنائي
يوفر املشروع النشاء مرفقاً تدريبياً في اخملتبر اجلنائي املؤقت، 
تشمل   وسوف  محتمله،  قضائيه  ودعاوي  تدريبيه  ألهداف 
اخلدمات األساسية على اخملدرات والتحليل الكيميائي وتتبع 
العالمات  ومقارنة  النارية،  األسلحة  أدلة  وفحص  األدلة، 
املشروع  يوفر  كما  بها.  املشكوك  الوثائق  وفحص  الفارقة 
تطوير اخلبرات من خالل برامج تدريبية شاملة، في كل من 

هذه التخصصات العلمية.

تلعب خدمات اخملتبر اجلنائي والطب العدلي دورا متكامال في إرساء 
العداله. وااللتزام املستمر بهما أمر ضروري إذا ما أردنا أن يتم جمع 
الدليل الشرعي واحلفاظ عليه بشكل صحيح، وحتليله وتفسيره. 
الوطنية  السلطة  جهود  لدعم  املشروع  يهدف  السياق  وبهذا 
للمختبر  التشغيلية  واألدوات  األساس  بناء  في  الفلسطينية 

عالية  جودة  على  احلصول  أجل  من  العدلي  والطب  اجلنائي 
القانوني  اإلطار  في  ومستدامة  بها  موثوق  اخلدمات  في 

للسلطة الوطنية ، وكذلك املساهمة في حتقيق أهداف 
احملاكمة العادلة املكفولة، وتعزيز نظام العدالة.



Forensic Medicine Services

The project provides for institutional capacity develop-
ment, through strengthening organizational structures 
and human resources development for the existing Fo-
rensic Medicine Institutes, towards the establishment 
of a National Centre for Forensic Medicine and expan-
sion of existing capacity and services. The project puts 
emphasis on the expansion of the clinical forensic med-
icine service capability, especially as applied to sexual 
assault and family violence. The project provides for the 
development of training programmes in forensic medi-
cine and related disciplines, which will enable forensic 
pathologists, physicians, toxicologists and nurses to re-
ceive education at local institutions. 

Integration 

The overall governance structure will allow control 
and oversight of forensic science and medicine 
services to ensure quality, independence and long-
term sustainability, and to provide growth aligned with 
criminal justice system requirements. This will permit 
the seamless integration of future forensic capacity 
development, as the criminal justice system evolves to 
further utilize forensic evidence. 

The project puts mechanisms in place to address 
issues such as health and safety, gender aspects 
and environmental concerns. Quality control 
and quality assurance requirements will be de-
veloped in line with applicable ISO standards. 
Participation in proficiency testing will be an 
important measure of meeting quality targets. 

Project Outcome

The Palestinian National Authority will have access to 
high quality, reliable and sustainable forensic services 
and an integrated governance framework for forensic 
science and forensic medicine services.

Funding and Implementation

The project is funded by the Canadian International 
Development Agency (CIDA) and implemented by the 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), in 
collaboration with the Palestinian National Authority.

 
تعزيز  خالل  من  املؤسسية  القدرات  تطوير  املشروع  يوفر 
الطب  ملعاهد  البشرية  املوارد  وتنمية  التنظيمية،  الهياكل 
العدلي  للطب  الوطني  املركز  انشاء  نحو  القائمة،  العدلي 
وتوسيع القدرة احلالية واخلدمات. ويركز املشروع على التوسع 
في قدرة خدمات عيادات الطب العدلي، وخصوصا مبا يتعلق 
لتطوير  املشروع  ويوفر  األسري.  والعنف  اجلنسي  باالعتداء 
ذات  والتخصصات  العدلي  الطب  التدريب في مجال  برامج 
الصلة، والتي ستمكن العاملني في مجال الطب العدلي من 
أطباء تشريح وأطباء عامني، واخصائيي سميات، وممرضني/ات 

من تلقي التعليم في املؤسسات التعليميه احمللية.

على  واإلش��راف  التحكم  في  العام  اإلداري  الهيكل  سيسمح 
خدمات اخملتبر اجلنائي والطب العدلي لضمان اجلودة، واالستقالليه، 
واالستدامة طويلة األمد، ومن أجل توفير منو يتماشى مع متطلبات 
السلس  بالتكامل  يسمح  سوف  هذا  اجلنائية.  العدالة  نظام 
العدلي واخملتبر اجلنائي املستقبلي، ال سيما  لتنمية قدرات الطب 
أدلة  من   املزيد  استخدام  إلى  يتطور  اجلنائية  العدالة  نظام  وان 

الطب العدلي واخملتبر اجلنائي.

مثل  قضايا  ملعاجلة  آليات  بوضع  أيضا  املشروع  سيقوم 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  واجلوانب  والسالمة،  الصحة 

متطلبات  تطوير  سيتم  كما  البيئية.  واالهتمامات 
التحكم وضمان اجلودة مبا يتماشى مع املعايير املطبقة 
ISO )معايير املؤسسه الدوليه(. كما ستعتبر املشاركة 
في اختبار الكفاءة قياسا هاما لتحقيق األهداف النوعية.

خدمات الطب العدلي 

الدمج

نتيجة املشروع
ستتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من احلصول على 
اجلنائي بجودة عالية وبشكل  واخملتبر  العدلي  الطب  خدمات 
حكوميا  إطار  ضمن  يحقق  بحيث  ومستدام،  عليه،  يعتمد 

متكامال خلدمات الطب العدلي واخملتبر اجلنائي.

التمويل والتنفيذ

يتم متويل املشروع من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية 
)سيدا( وينفذه مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية، 

بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.



Need Additional Information?

If you have comments or questions related to this 
project please contact one of the agencies listed below:

UNODC East Jerusalem Office 
on +970-5-9777-7039 (mob) or lab@unodc.org.

Ministry of Justice (Ramallah, Al Masyoun) 
on +970-2-296-2402 (telefax).

Palestinian Civil Police (main operator) 
on +970-2-296-9930 (telephone).

 
Additional information on UNODC Laboratory 
and Scientific Section programmes can be found 
via the internet at www.unodc.org or by writing 
to UNODC Laboratory and Scientific Section, 
Vienna International Centre, P.O. Box 500, A-1400, 
Vienna, Austria.  

Important Web-Links

www.unodc.org
www.acdi-cida.gc.ca

بحاجة إلى معلومات إضافية؟

إذا كان لديك مالحظات أو أسئلة متعلقة بهذا املشروع، يرجى 
االتصال على:

مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية UNODC في القدس 
lab@unodc.org على رقم 7039-9777-5-970+، بريد االلكتروني

 وزارة العدل (رام اهلل، املصيون) على تلفاكس رقم
+970-2-296-2402 

الشرطة الفلسطينية (البدالة الرئيسية) على هاتف رقم 
 +970-2-296-9930

ميكن احلصول على معلومات إضافية حول برامج القسم العلمي 
واخملتبري في  مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية  عبر 

اإلنترنت في www.unodc.org أو عن طريق الكتابة للقسم: 
 مركز فيينا الدولي،

صندوق بريد  A - 1400 ،500، فيينا ، النمسا.

روابط مهمة

www.unodc.org
www.acdi-cida.gc.ca


