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             2                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

  التنفيذيلخص امل
محاولة علمية تشترك فيها عدة مراكز بحثية عربية وتوجهات املواطنين االمن العربي قطاع مقياس 

يص نقاط الخلل والقوة في اداءها، ومحاولة تهدف الى تحليل واقع االجهزة االمنية في هذه البلدان، وتشخ

الوقوف على اسبابها، واقتراح الحلول املناسبة لها ووضعها امام اصحاب القرار بهدف االستفادة منها في 

اصالح وتطوير االجهزة االمنية في بلدانهم، خاصة بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من تحوالت سياسية 

 ادا مجتمعية عديدة ياتي في مقدمتها البعد االمني.ابع العربي( لها)الربيع 

  113عشر مؤشرا رئيسيا، تتضمن اثني يتكون هذا املقياس من 
ً
 فرعيا

ً
كون بمجملها اطارا مؤشرا

ُ
، ت

عاما يمكن من خالله تصنيف العملية االمنية في هذه البلدان. وقد خصص كل مؤشر لتصنيف جانب معين 

الفرعية التي يتألف منها. وبالتالي فان حصيلة تفاعل  من املؤشراتوء عدد من جوانب العملية االمنية في ض

 قطاع األمن ونظام العدالة في البلد املعني.  عن واقعاملؤشرات الرئيسية والفرعية تعبر 

. األردنيينمن وطنية ممثلة من خالل استطالع رأي عينة  األردنتمت دراسة واقع القطاع االمني في 

عاملوا مع هذه االجهزة االمنية بشكل مباشر وآخرين لم يتعاملوا بشكل مباشر. وفي ضوء شمل عينة ممن ت

املؤشرات املحددة بالدراسة فقد تم تشخيص اهم نقاط القوة والضعف التي تواجه هذه االجهزة وبلورتها في 

، متوسط، ضعيف متقدم،مكتمل، متقدم جدا،  :مقياس لتقويم االداء يتكون من سبعة مراتب هي

ومن خالل هذا املقياس يمكن للمهتمين وألصحاب القرار أن يضعوا أيديهم على  .ضعيف جدا، ومنعدم

، ويمكن ان تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو األردنيمكامن الخلل والقوة في اداء النظام االمني 

لول لالرتقاء باألداء ومعالجة مكامن خطة لإلصالح االمني بهدف تعزيز نقاط القوة في االداء ومحاولة وضع الح

مجتمع للمتطور يحقق االستقرار االمني من جهة ويضمن توافر الحريات العامة  أمنىالخلل وصوال الى نظام 

 من جهة اخرى. األردني

 األردنيينبين  إيجابية واضحة. تعكس هذه النتيجة (1.13بلغت قيمة املقياس في القراءة األولى )

تصنيفا سلبيا لهذه  الجزء االصغر يما يمنح فتصنيفا ايجابيا ألوضاع قطاع األمن،  ماغلبهالذي يمنح 

 االوضاع. كما تعني هذه القيمة أن التصنيف الكلي لقطاع االمن حصل على تصنيف "
ً
. فقد "متقدم جدا

ظر ( بين من لم يتعرض لتجربة. )ان1.16(، فيما تبلغ )1.61بلغت قيمة املقياس بين من تعرض لتجربة )

 الشكل التالي(.

 

 عالمة املقياس الرئيسية ومن تعرض ومن لم يتعرض

 



             .                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

( املتعلق بالتوقعات املستقبلية 3، فقد حصل املؤشر رقم )وأكثر( 1.51ؤشرات على عالمة )جميع املحصلت 

ن والسالمة ( املتعلق باألم11(، يتبعه املؤشر رقم )1.16للقدرات املهنية ألجهزة األمن على أفضل عالمة مقدارها )

أي ( 1.85) ومهنيتها األمن أجهزة لقدرات املواطن تقييم مستوى ( املتعلق في 1ثم املؤشر رقم ) (،1.13الشخصية )

 فيما حصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف اصالح متوسط.". مكتملتصنيف "

 

 األردنعالمات املؤشرات الرئيسية في مقياس األمن في 

 

 

وقدراتها، حيث جاءت نسبة االعتقاد  الكبيرةقدرات األجهزة األمنية حول األردنين د اعتقا بوضوحيبرز 

. كذلك، فإن التوقعات املستقبلية واتجاهات التغيير تميل لاليجابية. بالقدرات واألداء شبة متساوية ومرتفعة

يبدو أن لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاتها وَمهاِمها ليس واضحا بقدٍر كاٍف. كذلك 

 لدى 
ً
 . املجتمع األردنياالنطباعات السلبية حول الفساد في قطاع األمن طاغية

العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  بينضئيل وفي املجمل تشير النتائج إلى وجود تفاوت 

يتعرضوا  مؤشرات بين من لم 1" املتوسطيتعرضوا؛ حيث بلغ عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" و"

، وبلغ عدد املؤشرات ذات التصنيف "املتقدم الى التصنيف لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة ينمقابل مؤشر 

 كهذه.مؤشرات بين من تعرضوا لتجربة مقابل تسعة مؤشرات بين من لم يتعرضوا لتجربة  8الكتمل" 

 



             8                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

 

 

 األردنعدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض صنيفالت

 1 1 1 اصالح منعدم

 1 1 1 اصالح ضعيف جدا

 1 1 1 اصالح ضعيف

 3 1 3 اصالح متوسط

 3 3 3 اصالح متقدم

 1 1 3 اصالح متقدم جدا

 1 1 1 اصالح مكتمل

 11 11 11 املجموع

 

مع األجهزة األمنية ونظام العدالة تشير مقارنة نتائج املؤشرات االثنى عشر املتعلقة بمن تعرضوا لتجربة 

ومن لم يتعرضوا إلى حصول عالمات أعلى لدى من لم يتعرضوا في عشرة مؤشرات، حيث تراوحت الفروقات 

( إلى نقطة واحدة )للمؤشر الخاص االنسان وحقوق  لةءواملسا بالحرياتنقطة )للمؤشر الخاص  11بينهما ما بين 

املؤشر الخاص باإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة  (. حصلاألمنية باملؤسسات الثقة بمدى

نقاط بين الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن مقابل من لم يتعرضوا  عن ستةاألمنية على عالمة تزيد 

حصل كما  لتجربة كهذه، وذلك ناتج على األرجح عن التجربة الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة األمن.

" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهو املؤشر ضعيفمؤشر واحد على عالمة متدنية "اصالح 

 .(1.51الفساد داخل األجهزة األمنية ) بانتشار السادس املتعلق 

 في التأثير على انطباعات 
ً
 ملقطاع األمن ورضاه موتصنيفه األردنيينتلعب مجموعة من املتغيرات دورا

عن هذا  اقل ايجابيةفكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات عنه. 

على التوالي(. ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات  1.16مقابل  1.61القطاع مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

واالطالع أو عدم االطالع على مهام  درجة اإلحساس بتوفر األمن، املواطنيينالتأثير الواسع على انطباعات 

 واختصاصات أجهزة األمن. 

حصل اربعة عشر مؤشرا على عالمات متدنية بين تصنيف ضعيف وتصنيف  ،الفرعية املؤشراتبالنسبة الى  أما

مؤشرا على تصنيف متوسط، فيما حصل ثالثة وثمانون مؤشرا على تصنيف بين متقدم  16منعدم، وحصل 

 ومكتمل. 

 "منعدم" إلى اصالح تشير عالمات على) فرعيا مؤشرا 113 اجمالي من % 1 أي) فرعية مؤشرات خمسة حصلتفقد 

(، 1.11) املعتقل بزيارة املحامي قيامو  ،(1.13) ومساعدتهم عن املعتقلين اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤالب تتعلق

  بالحكم املاسكين أجل من تعمل ال االمن اجهزة أنو 
ً
ثة مؤشرات فرعية على تصنيف (. حصلت ثال1.13) أوال

  سيكون  املحاكم عملضعيف جدا منها؛ أن 
ً
(. 1.31) فيها الفساد من تعاني ال االمنية األجهزة أن(، و 1.38) سريعا

 في تمييز دون  القانون  تطبيق في اليوم األجهزة أداءكما حصلت ستة مؤشرات على تصنيف ضعيف هي: 
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 قيام(، و 1.15) النظام فرض هو األمنية التدريبات هدف أن(، و 1.51) 1111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك

 التحقيق في الشروع قبل حقوقكالب تعريف(، وال1.11) االعتقال عند للمعتقل رسمية تهمة بتوجيه األجهزة

 (.1.11) األمن بدواعي مبرر اإلنسان حقوق  خرق  أن(، و 1.16) القضاة بين فساد بوجود االعتقاد(، 1.13)

 % 53 حوالي أي (مؤشرا ستون  عالمات تراوحت
ً
 أي ،(1.11) ( إلى1.81) بين) الفرعية املؤشرات مجمل من تقريبا

( 81( الى )1.11من مجمل املؤشرات الفرعية( عالمات بين ) %15مؤشرا )أي حوالي  11وحصل  ،مكتمل تصنيف

 على إيجابيا مؤشرا تعد وهي ( على تصنيف متقدم.%5تصنيف متقدم جدا، فيما حصلت ستة مؤشرات )أي  أي

 .لتطويرها العمل استكمال إلى وتحتاج األمن اإلصالح لقطاع عملية جوانب بعض تقدم

 األردنعالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس في 

رقم 

 املؤشر
 اسم املؤشر

 املؤشرات

 الفرعية

عالمة 

 املؤشر
 تقييم املؤشر

 ؤشر الرئيستقييم املؤشرات الفرعية للم

اصالح 

 مكتمل

اصالح 

متقدم 

 جدا

اصالح 

 متقدم

اصالح 

متوس

 ط

اصالح 

 ضعيف

اصالح 

ضعيف 

 جدا

اصالح 

 منعدم

 1 1 مكتمل 0.85 8 قدرات األجهزة 1
 

   
 

    1 1 11 مكتمل 0.84 16 أداء األجهزة 1
 

 5 مكتمل 0.96 5 التوقعات املستقبلية 3
 

     

 1 1 متقدم 0.61 11 اتجاهات التغيير 1
 

6 1   

 1 8 متقدم جدا 0.80 11 الثقة باألجهزة 5
 

1  1 1 

 1  متوسط 0.54 3 مكافحة الفساد 6
 

1  1 
 

  متوسط 0.60 3 االطالع واملعرفة 1
 

1 1   
 

  1 متقدم 0.67 1 بناء الدولة 8
 

 1   

 1  1 3 1 1 1 متقدم 0.64 16 التجربة الشخصية 1

 11 مكتمل 0.93 11 االحساس باألمن 11
  

    

  1 1 1 1 3 11 متقدم جدا 0.76 18 نظام العدالة 11

 1  1 1 1 1 1 متوسط 0.60 11 الحريات واملساءلة 11

 0 0 2 02 2 04 21  000 املجموع

 1740 قيمة املقياس

 متقدم جدااصالح  التقييم

 

 تصنيف املؤشرات الفرعية
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 في الت
ً
لقطاع االمن ورضاه الجمهور االردني وتقييمه  أثير على انطباعاتتلعب مجموعة من املتغيرات دورا

عنه. فكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع 

ير ثعلى التوالي(. ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأ 1.16مقابل  1.61مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

درجة اإلحساس بتوفر األمن، واالطالع أو عدم االطالع على مهام  االردني الواسع على انطباعات املواطن

واختصاصات أجهزة األمن. إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر 

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  
ً
 مماثال

ً
 دورا

( بين الذين يشعرون بتوفر األمن 1.11الشكل أدناه، ترتفع عالمة املقياس االردني إلى ) كما يظهر في

( بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم. وترتفع بين املطلعين على مهام 1.61وتتراجع إلى )

ام جهاز املخابرات ( بين غير املطلعين، وعلى مه1.65( وتتراجع إلى )1.15واختصاصات الشرطة والجيش إلى )

، ال توجد فروق بين النساء والرجال )1.61مقابل  1.15)
ً
لكل منهما(، وكذلك االمر بين األكثر تعليما  1.13(. أخيرا

 واألقل تعليما. 

 

 دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس األردني

  
 

من جهة واالنتماء السياس ي الحزبي واإلحساس بتوفر أو إن من امللفت أن العالقة بين عالمة املقياس 

( لضعف االنتماء السياس ي 1عدم توفر األمن من جهة أخرى ال ينطبق على األردن. ويعود ذلك لسببين: )

، تشير النتائج 1)، والحزبي
ً
( لوجود درجة عالية من اإلحساس باألمن بين كافة الشرائح السياسية في البلد. فمثال

 إلى أن ال
ً
غالبية العظمى أعربت عن عدم انتمائها ألي حزب سياس ي، وحتى بالنسبة لألقلية التي أظهرت انتماءا

 فإن درجة اإلحساس باألمن بقيت شبه متطابقة مع غير املنتمين )
ً
 محددا

ً
عند اسقاط عالمة (. %11سياسيا

ناطق الشمال مي، نجد فروقات ضئيلة للغاية بين املقياس على الخارطة االدارية لالردن، كما في الشكل التال

جنوب. تعكس هذه النتيجة انعدام الفروقات الحزبية وضآلة الفروقات في درجة الشعور بتوفر لوالوسط وا

 األمن في هذه املناطق.
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 االردنإسقاط متغير األمن على خارطة 

 
 

 -أهمها: من هذه الدراسة بعدد من التوصيات  خلصت

حاسبة داخل قطاع األمن تشرف عليها عناصر مدنية من وزارة الداخلية آلية فعالة وعلنية للمايجاد  .1

تعزيز الثقافة الديمقراطية واحترام للنظر في قضايا الفساد واستعمال العنف الزائد أو التعذيب. 

وخاصة أولئك الذين يحتكون مباشرة ويوميا  أجهزة األمنحقوق املواطن، بين ضباط وعناصر 

 .باملوطنين

احترام ت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة االخرى مثل النيابة العامة واملحاكم بهدف تعزيز مجاال  .1

األمن لقواعد القانون الخاصة باالعتقال، وإجراء التحقيق، والحصول على األدلة إلدانة  أجهزة

 املجرمين في املحاكم، زيادة فاعليتها في تنفيذ قرارات املحاكم.

وتفعيل دور هذه ال بين مؤسسات االنسان الحقوقية واألجهزة األمنية فتح املزيد من قنوات االتص .3

 ما يتعلق بالتعامل مع القضايا واملساجين.املؤسسات في
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 وتوجهات املواطنين العربي األمنمقياس قطاع 

 األردنتقرير 

 6102 -القراءة األولى 

 مقدمة 
عاون مع عدد من املراكز البحثية في عدد من بالتقوم مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية و ي

 والجوانب املتعلقة األمن قطاع ألوضاع كمي أو رقمي مقياس ( ببلورةتونسو العراق، و األقطار العربية )فلسطين، 

  11 من مقياس االمن هذا العدالة. يتكون  نظام في به
ً
  مؤشرا

ً
  113و رئيسيا

ً
 تم االتفاق على اعتمادهم  مؤشرا

ً
فرعيا

 .لى مؤشرات رئيسية خاصة بكل قطر عربياضافة إ

جميع  في األردنيين للمواطنين تمثيلية عينة بين إجراؤها يتم التي العام للرأي استطالعات خالل من املقياس بناء يتم

  كبيرة إضافية عينة بين االستطالعات هذه إجراء يتم كذلك  .محافظات اململكة
ً
 مروا الذين تمثل أولئك نسبيا

 بيانات وانطباعات جمع إلى االستطالعات هذه العدالة. وتهدف نظام أو والشرطة األمن قوات مع ةشخصي بتجربة

 ذلك بما في األمني القطاع إصالح ومتطلبات األمنية األجهزة ودور  واداء لقدرة الفلسطيني الجمهور  تصنيف حول 

 .العدالة بنظام املتعلقة تلك

وتصنيف ادائها من وجهة نظر  األردناداء األجهزة األمنية في تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع 

من وجهة نظر املواطن، والخروج األجهزة . ومن ثم تحديد اوجه الخلل والقصور في اداء هذه األردنياملواطن 

 عملية االصالح األمني. منها فيبتوصيات تقدم الى صناع القرار لالستفادة 

حراكا شعبيا واسعا مطالبا باملزيد من اإلصالح على كافة الصعد، تعاملت  ، شهدت اململكة1111وفي مطلع  عام 

برؤية أمنية عرفت باألوساط اإلعالمية والشعبية ب)األمن الناعم(، و مع هذا الحراك  بانضباطاألجهزة األمنية 

ت األجهزة مما اسهم في تخفيف حدة التوتر والصدام فيما بينهم، وتحقيقا للتعاون اإلقليمي والدولي ارتبط

األمنية األردنية بالعديد من االتفاقيات الثنائية والجماعية مع العديد من األجهزة األمنية العربية والدولية بهدف 

تعزيز التعاون البناء  واملشاركة في مكافحة الجريمة املنظمة واملخدرات الى غيرها من الجرائم التي تشكل تهديدا 

 . ملجتمعات الدول الشقيقة والصديقة

، يستعرض الجدول رقم ) 11 األردن يقيس مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املواطنين تقرير 
ً
 رئيسا

ً
( 1مؤشرا

 أدناه كافة هذه املؤشرات ويشير إلى العناصر الرئيسية التي تدخل في تركيبة كل منها.

 

 قائمة بأسماء املؤشرات والعناصر التي تدخل في تركيبتها: 0 رقم جدول 

رقم 

 ؤشرامل
 اسم املؤشر

اسم مختصر 

 للمؤشر
 بعض املؤشرات الفرعية التي تمثل املؤشر

1 
مستوى تصنيف املواطن لقدرات 

 أجهزة األمن ومهنيتها
 قدرات األجهزة

األجهزة على  تمييز، قدرةقدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون 

 مكافحة الجريمة وقدرة األجهزة على االلتزام بالقانون 

 أداء األجهزة واطن ألداء أجهزة األمنتصنيف امل 2

تصنيف أداء  داخلها،تصنيف أداء األجهزة في في مكافحة الفساد 

األجهزة في فرض النظام وتصنيف أداء األجهزة في تنفيذ قرارات 

 املحاكم
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3 
التوقعات املستقبلية للقدرات 

 املهنية ألجهزة األمن

التوقعات 

 املستقبلية

قدرة األجهزة  للمواطن، توقعفير االمن توقع قدرة األجهزة في تو 

األمنية على التخلص من الحزبية وتوقع قدرة األجهزة األمنية على 

 تنفيذ أكبر لقرارت املحاكم

 اتجاهات التغيير ييرغاالعتقاد حول اتجاهات الت 4

أفضل مقارنة بالوضع  بالقانون اليومعتقاد بأن التزام األجهزة اال 

بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة اعتقاد  سنوات، 5-1قبل 

عتقاد بأن اال و  ،سنوات 5-1قبل مقارنة باألداء  الفساد أفضل

 تمييز مقارنةأداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون 

 سنوات 5-1قبل باألداء 

 الثقة باالجهزة مدى الثقة باملؤسسات األمنية 5
، أمن املواطن  مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل

ً
أوال

 خابراتالثقة بنزاهة الشرطة ومدى الثقة بنزاهة امل مدى

6 
االعتقادات بشأن انتشار الفساد في 

 االجهزة
 مكافحة الفساد

عتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة اال 

مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من  سنوات، 5-1بقبل 

 فيها ومدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة الفساد

7 
اإلطالع واملعرفة باالختصاص 

 واملهام املختلفة لالجهزة االمنية
 اإلطالع واملعرفة

معرفة الجمهور بمهام  الجيش، مدىمدى معرفة الجمهور بمهام 

 املخابرات

8 
البعد السياس ي الداخلي: بناء 

 الدولة
 بناء الدولة

مدى  النظام،بات األمنية هو فرض االعتقاد بأن هدف التدري

 وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها

9 

التجربة الشخصية في تصنيف دور 

األجهزة في حماية القانون والحريات 

 العامة ومكافحة الجريمة.

التجربة 

 الشخصية

مدى قيام األجهزة  الضرب،مدى عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل 

حاكمة بعد االعتقال ومدى تعريف املتهم بتقديم املعتقل للم

 بحقوقه قبل الشروع في التحقيق معك/ه

10 
احساس املواطن باألمن والسالمة 

 الشخصية
 حساس باألمناال 

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى  والسالمة،الشعور باألمن 

ات اعلى يد اجهزة االمن وتوقع الحماية من األجهزة عند التعدي

 اسيةعلى حقوق سي

 نظام العدالة تصنيف نظام العدالة 11

االعتقاد بأن الجهاز القضائي مستقل عن السلطة التنفيذية 

االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة  واألحزاب،واألجهزة 

 عادلة واالعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها

 الحريات واملسائلة الحريات واملسائلة وحقوق االنسان 12

الثقة  خوف،تقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون االع

بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على املساعدة ومدى عدم 

الجهزة االمنية عند طلب وثائق اطلب شهادة حسن سلوك من 

 من مؤسسة حكومية
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 :املنهجية

تي حصلت عليها املؤشرت وفي ضوء العالمات ال ،الى النتائج التي توصلت اليها الدراسةاستنادا 

املوضح ادناه في  تصنيففقد وقع اعتماد تصنيف ال (،1.1 – 1.1الرئيسية والفرعية واملحددة ما بين )

في  االجهزة االمنيةتصنيف العالمات التي حصلت عليها املؤشرات الرئيسة والفرعية لالشارة الى مستوى اداء 

 ضوء تلك العالمات:
 

 ات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني ونظام العدالةتصنيف العالم :6 رقم جدول 

التصنيف  عالمة املقياس   

 اصالح مكتمل 1.0-0.81 

 اصالح متقدم جدا 0.80-0.71 

 اصالح متقدم 0.70-0.61 

 اصالح متوسط 0.60-0.51 

 اصالح ضعيف 0.50-0.41 

 اصالح ضعيف جدا 0.40-0.31 

 اصالح منعدم 0.30-0.0 

 
 

 حتساب عالمات املؤشرات:آلية ا

يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي بناء على متوسط عالمات املؤشرات الفرعية التابعة لذلك املؤشر. 

يتم احتساب عالمة املؤشر الفرعي باالعتماد على معادلة لنتائج إجابات األسئلة ذات العالقة التابعة لذلك 

شرات الفرعية وذلك حسب طبيعة وخيارات االجابة عليها. املؤشر. توجد عدة انماط الحتساب عالمات املؤ 

، هناك أسئلة ذات أربعة خيارات )على نمط، 
ً
بشدة(،  أعارض-1، أعارض-3، أوافق-1أوافق بشدة، -1فمثال

[ + 1.8*1+ خيار 1.1*1حيث يتم احتساب عالمة املؤشر الفرعي في هذ الحالة على النحو التالي: ]خيار

-1أوافق بشدة، -1([. أما االسئلة ذات خمس خيارات )على نمط، 1.8*3خيار-1.1*1ر )خيا-( 3+خيار1])خيار

بشدة(، فيتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي:  أعارض-5، أعارض-1بين،  بين-3أوافق، 

([. أما االسئلة ذات 1.8*1خيار-1.1*5)خيار  -( 1+خيار5+])خيار ([1.5*3+خيار1.8*1+خيار1.1*1خيار]

[. وقد تم اعتبار 1*1( فيتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي: ]خيار ال-1، نعم-1رين )على نمط، الخيا

 خيار )ال رأي( أو )ال أعرف( قيمة مفقودة. 

 لكنه غير كامل بين عالمة املؤشر والنسب املئوية لإلجابات. فمثال بلغت 
ً
يعني ما سبق أن هناك تطابقا

( بينما قالت نسبة 1.11) فلسطين إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن فيعدم القلق من ة مؤشر عالم

عالمات املؤشرات الفرعية  بتقسيم مجموعأنها ال تشعر بالقلق.  يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي  %13من 

ت املؤشرات التي يشملها املؤشر على عدد هذه املؤشرات. ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم مجموع عالما

 عددها. الرئيسية على
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شخصا من البالغين حيث تم  1811حجمها بلغ  في األردنتم اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل 

منطقة سكنيه أو منطقة عد تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد التي  151اختيارهم من 

تيار حسب املراحل الثالثة التالية: اختيار منطقة العد حيث اإلحصاء في كل بلد. تتم عملية االخ يوفرها جهاز 

وحدات سكنية من  11توجد خارطة خاصة بكل منها، في كل منطقة عد يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من 

سنة بطريقة  11العد، ومن كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق  في منطقةالوحدات السكنية املوجودة 

 جداول كيش. عشوائية باستخدام

لغرض الدراسة، تم تقسيم العينة إلى جزئين يتكون الجزء االول منها من عينة تمثيلية لكافة االشخاص 

( شخص وهوالء يمثلون 181( شخص، ويتكون الجزء الثاني من )1618البالغين، وبلغ عددهم في العينة حوالي )

والقضاء وقد ُرعي عند اختيار عينة الذين  اقاربهم لتجربة مع أجهزة األمن أحدعينه ممن تعرضوا هم او 

 تعرضوا نسبة توزيعهم في املجتمع ككل.

( العينة العامة، وتشمل كافة االفراد سواء الذين تعرضوا او لم يتعرضوا 1كما تنقسم العينات إلى ثالثة أنواع: )

تشمل كافة االفراد الذين لم ( عينة الذين لم يتعرضوا، و 1لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة، )

( عينة الذين تعرضوا، وتشمل كافة االفراد 3واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة، و) يتعرضوا لتجربة

 الذين تعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة.  

املؤسسات واألجهزة تعاون وتشاور مع العديد من في فلسطين جرى خالل اعداد استمارة االستطالع 

البرملان ومؤسسات املجتمع املدني في مقدمتها مؤسسات حقوق أعضاء في كوزارة الداخلية وأجهزة امنية و 

االنسان وناشطين سياسيين. وهنا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع املؤسسات واألشخاص الذين ساعدوا وساهموا 

 في تطوير استمارة االستطالع.

 ضافة لهذه املقدمة من ثالثة أقسام أخرى هي:يتكون هذا التقرير باإل 

؛ االول: اتمستويثالثة خصص القسم الثاني من التقرير الستعراض ومناقشة نتائج الدراسة على  .1

 . املكونة للمقياس الرئيسيةاملؤشرات نتائج لعرض  . والثاني:للمقياس في االردن الكليةخصص للنتائج 

 . م الثالث الستعراض التوصياتخصص القس .1

يحتوي القسم الرابع على مالحق تشمل: تفصيل للمنهجية املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماتها وإجراء  .3

االستطالع واختيار العينة. وجدول باألسئلة والنتائج قبل تحويلها لعالمات. وجدول بالعالمات لكافة 

 ة الكلية للمقياس. املؤشرات الرئيسية والفرعية. وجدول بعالمات املؤشرات الرئيسية والعالم
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 الرئيسية: النتائج

 العالمة الكلية للمقياس:اوال: 
 

،تصنيف أي  (1.13األولى ) بالقراءةقياس املبلغت قيمة 
ً
وتشير هذه العالمة إلى  اصالح متقدم جدا

 
ً
أن اغلبية تظهر هذه النتيجة . كما األردنفي إصالح قطاع األمن ونظام العدالة في  وجود تقدم جيد جدا

 ايجابيا ألوضاع قطاع األمن ملواطنين تمنحا
ً
ويالحظ أنه يوجد تفاوت في االداء بين املؤشرات  في األردن. تصنيفا

 عشر الرئيسية املعتمدة في تصنيف اداء املؤسسات االمنية.   االثني

نقاط بين من تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن، ومن لم يتعرضوا لتجربة مع هذا القطاع  1بلغ الفرق 

(. إن هذا يعني أن التعامل املباشر مع قطاع األمن ونظام العدالة يخلق انطباعا أقل ايجابية 1.16مقابل  1.61)

 .بقليل عمن لم يتعرضوا له عن هذا القطاع

 

 قيمة مقياس قطاع االمن وتوجهات املواطنين :0 رقم الشكل

 
 

، (1.16)هزة األمن على أعلى عالمة ومقدارها بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألج حصل املؤشر الخاص

ومقدارها عالمة  أدنىعلى بشأن انتشاء الفساد في األجهزة األمنية  باالعتقاداتبينما حصل املؤشر الخاص 

(1.51). 

، مما يشير إلى أن التصنيف لهذه املؤشرات هو ما 1.13و 1.61بين تراوحت بقية عالمات املؤشرات االخرى ما 

على تصنيف ومؤشرين ، مكتملمؤشرات على تصنيف  أربعة. حصلت كتمل واصالح متوسطاصالح مبين 

،
ً
. تشير هذه النتائج إلى أن ثالثة مؤشرات على تنصيف متقدم، وثالثة أخرى على تصنيف متوسطو  متقدم جدا

اد في هذه االعتقادات بانتشار الفسساسية تتصدرها األ شكاليات من بعض اإل يعاني من  األردنقطاع األمن في 

 األجهزة، ومسالة الحريات واملساءلة وحقوق االنسان، واالطالع واملعرفة.
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 عالمات املؤشرات الرئيسية في مقياس قطاع االمن وتوجهات املواطنين :6 رقم الشكل

 
 

حصل بين الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا.  ضئيلتظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت 

في عينة الذين تعرضوا، فيما حصلت ثالث مؤشرات على متوسط لعينة  ضعيفحد على تصنيف مؤشر وا

الذين تعرضوا لتجربة مقابل مؤشر ين لعينة الذين لم يتعرضوا لتجرية كهذه. في حين حصلت ثالثة مؤشرات 

. تصنيف متقدم على الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذهلعينة الذين تعرضوا لتجربة مقابل ثالثة مؤشرات لعينة 

 لعينةعلى تصنيف  ثالثة مؤشراتفي املقابل حصل 
ً
ن على اومؤشر  الذين لم يتعرضوا لتجربة متقدم جدا

اربعة مؤشرات على تصنيف اصالح مكتمل لعينة الذين لم  تالتصنيف نفسه لعينة الذين تعرضوا. وحاز 

 (.3 . )انظر الجدول رقماالمنيتعرضوا لتجرية مقابل مؤشرين لعينة الذين تعرضوا لتجرية مع قطاع 

 

 األردنعدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس في  :0 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 1 1 1 اصالح منعدم

 1 1 1 اصالح ضعيف جدا

 1 1 1 اصالح ضعيف

 3 1 3 اصالح متوسط



             08                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

 3 3 3 اصالح متقدم

 1 1 3 اصالح متقدم جدا

ح مكتملاصال   1 1 1 

 11 11 11 املجموع

 

لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة  عشر االثني تشير مقارنة نتائج املؤشرات 

. وترواحت مؤشرات ةوعينة الذين لم يتعرضوا إلى حصول الذين لم يتعرضوا على عالمات أعلى في عشر 

للمؤشر  وأربعة نقاط، باحترام الحريات واملساءلة وحقوق االنسان نقطة للمؤشر الخاص 11الفروقات ما بين 

، فيما حصل املؤشر الخاص باإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة بالثقة باملؤسسات االمنيةالخاص 

ى ( بين الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن، وذلك ناتج علبستة نقاطلألجهزة األمنية على عالمات أعلى )

 )انظر الشكل التالي( األرجح عن التجربة الشخصية لهؤالء األفراد.

 إلى أن الذين تعرضو لتجربة مع أجهزة األمن يميلون للتشاؤم حيال املستقبل )
ً
( 1.61تشير النتائج أيضا

طالع جميع املؤشرات األخرى باستثناء مؤشر اال (. وينطبق االمر ذاته على 1.16مقارنة بمن لم يتعرضوا لتجربة )

 . واملعرفة، حيث جاء تقييم املواطنين الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن اعلى من تقييم الذين لم يتعرضوا

 

مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بين من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن  :0 رقم الشكل

 األردنونظام العدالة في 
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مؤشرا فرعيا( على  113من اجمالي  %51)أي  رامؤش ستون  رعية، فقد حصللنسبة للمؤشرات الفأما با

جاءت هذه النتائج موزعة على كافة املؤشرات الرئيسية باستثناء مؤشري المات تشير إلى اصالح "مكتمل" و ع

  مكافحة الفساد واالطالع واملعرفة.

مؤشرا على  16نعدم، وحصل وحصل اربعة عشر مؤشرا على عالمات متدنية بين تصنيف ضعيف وتصنيف م

 تصنيف متوسط، فيما حصل ثالثة وثمانون مؤشرا على تصنيف بين متقدم ومكتمل. 

 "منعدم" إلى اصالح تشير عالمات على) فرعيا مؤشرا 113 اجمالي من % 1 فرعية( أي مؤشرات خمسة حصلتفقد 

(، 1.11) املعتقل بزيارة املحامي يامقو  ،(1.13) ومساعدتهم عن املعتقلين اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤالب تتعلق

  بالحكم املاسكين أجل من تعمل ال االمن اجهزة أنو 
ً
(. حصلت ثالثة مؤشرات فرعية على تصنيف 1.13) أوال

  سيكون  املحاكم عملضعيف جدا منها؛ أن 
ً
(. 1.31) فيها الفساد من تعاني ال االمنية األجهزة أن(، و 1.38) سريعا

 في تمييز دون  القانون  تطبيق في اليوم األجهزة أداءتصنيف ضعيف هي:  كما حصلت ستة مؤشرات على

 قيام(، و 1.15) النظام فرض هو األمنية التدريبات هدف أن(، و 1.51) 1111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك

 قالتحقي في الشروع قبل حقوقكالب تعريف(، وال1.11) االعتقال عند للمعتقل رسمية تهمة بتوجيه األجهزة

 (.1.11) األمن بدواعي مبرر اإلنسان حقوق  خرق  أن(، و 1.16) القضاة بين فساد بوجود االعتقاد(، 1.13)

 % 53 حوالي أي (مؤشرا ستون  عالمات تراوحت
ً
 أي ،(1.11) ( إلى1.81) بين) الفرعية املؤشرات مجمل من تقريبا

( 81( الى )1.11رعية( عالمات بين )من مجمل املؤشرات الف %15مؤشرا )أي حوالي  11وحصل  ،مكتمل تصنيف

 على إيجابيا مؤشرا تعد وهي ( على تصنيف متقدم.%5تصنيف متقدم جدا، فيما حصلت ستة مؤشرات )أي  أي

  .لتطويرها العمل استكمال إلى وتحتاج األمن اإلصالح لقطاع عملية جوانب بعض تقدم

 األردنلفرعية للمقياس في عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات ا :2 رقم جدول 

رقم 

 املؤشر
 اسم املؤشر

 املؤشرات

 الفرعية

عالمة 

 املؤشر
 تقييم املؤشر

 تقييم املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس

اصالح 

 مكتمل

اصالح 

 متقدم جدا

اصالح 

 متقدم

اصالح 

 متوسط

اصالح 

 ضعيف

اصالح 

 ضعيف جدا

اصالح 

 منعدم

 1 1 مكتمل 0.85 8 قدرات األجهزة 1
 

   
 

    1 1 11 مكتمل 0.84 16 أداء األجهزة 1
 

 5 مكتمل 0.96 5 التوقعات املستقبلية 3
 

     

 1 1 متقدم 0.61 11 اتجاهات التغيير 1
 

6 1   

 1 8 متقدم جدا 0.80 11 الثقة باألجهزة 5
 

1  1 1 

 1  متوسط 0.54 3 مكافحة الفساد 6
 

1  1 
 

  متوسط 0.60 3 االطالع واملعرفة 1
 

1 1   
 

  1 متقدم 0.67 1 بناء الدولة 8
 

 1   

 1  1 3 1 1 1 متقدم 0.64 16 التجربة الشخصية 1

 11 مكتمل 0.93 11 االحساس باألمن 11
  

    

  1 1 1 1 3 11 متقدم جدا 0.76 18 نظام العدالة 11

 1  1 1 1 1 1 متوسط 0.60 11 الحريات واملساءلة 11

 0 0 2 02 2 04 21  000 املجموع

 1740 قيمة املقياس

 متقدم جدااصالح  التقييم
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 في التأثير على انطباعات
ً
لقطاع االمن ورضاه الجمهور االردني وتقييمه  تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

عنه. فكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع 

على التوالي(. ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأثير  1.16مقابل  1.61الذين لم يتعرضوا لتجربة )مقارنة ب

واالطالع أو عدم االطالع على مهام  درجة اإلحساس بتوفر األمن، االردنيالواسع على انطباعات املواطن 

غرافية مثل الجنس والعمر واختصاصات أجهزة األمن. إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغيرات الديم

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  
ً
 مماثال

ً
 دورا

( بين الذين يشعرون بتوفر 1.11( أدناه، ترتفع عالمة املقياس االردني إلى )1كما يظهر في الشكل )رقم 

املطلعين على مهام  ( بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم. وترتفع بين1.61األمن وتتراجع إلى )

( بين غير املطلعين، وعلى مهام جهاز املخابرات 1.65( وتتراجع إلى )1.15واختصاصات الشرطة والجيش إلى )

، ال توجد فروق بين النساء والرجال )1.61مقابل  1.15)
ً
لكل منهما(، وكذلك االمر بين األكثر تعليما  1.13(. أخيرا

 واألقل تعليما. 

 مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس األردني(: دور 2شكل رقم )

  

إن من امللفت أن العالقة بين عالمة املقياس من جهة واالنتماء السياس ي الحزبي واإلحساس بتوفر أو 

( لضعف االنتماء السياس ي 1عدم توفر األمن من جهة أخرى ال ينطبق على األردن. ويعود ذلك لسببين: )

، تشير النتائج 1)، ويالحزب
ً
( لوجود درجة عالية من اإلحساس باألمن بين كافة الشرائح السياسية في البلد. فمثال

 
ً
إلى أن الغالبية العظمى أعربت عن عدم انتمائها ألي حزب سياس ي، وحتى بالنسبة لألقلية التي أظهرت انتماءا

 فإن درجة اإلحساس باألمن بقيت شبه متطابقة
ً
 محددا

ً
عند اسقاط عالمة (. %11مع غير املنتمين ) سياسيا

ناطق الشمال مي، نجد فروقات ضئيلة للغاية بين املقياس على الخارطة االدارية لالردن، كما في الشكل التال

جنوب. تعكس هذه النتيجة انعدام الفروقات الحزبية وضآلة الفروقات في درجة الشعور بتوفر لوالوسط وا

 األمن في هذه املناطق.
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 األردن(: إسقاط متغير األمن على خارطة 0طة رقم )ريخ
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 ائج املؤشرات الرئيسية والفرعيةتثانيا: ن
 عشر الرئيسية املكونة للمقياس كل على حده. االثنييتناول هذا القسم قراءة للمؤشرات 

 

 املؤشر االول: مستوى تصنيف املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها

 

 (1.86)، حيث حصل على عالمة مكتملاصالح على تصنيف  أي (.850(ر على عالمة مقدارها حصل هذا املؤش

(، فيما حصل على عالمة مكتملتصنيف أي بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )

( 5كل رقم )الش (. متقدم جداتصنيف أي بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ) .0)81(

 يبين هذه النتائج.

 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر األول  :0 رقم الشكل

 
 

يتكون هذا املؤشر من ثماني مؤشرات فرعية تقيس قدرة األجهزة األمنية ومهنيتها في مكافحة الجريمة وااللتزام في 

 ت املحاكم.القانون وخدمة املواطن وحمايته، ومكافحة الفساد وتنفيذ قرارا

مكافحة الجريمة وبمدى بقدرة األجهزة األمنية على  الخاصيناملؤشرين نتائج املؤشرات الفرعية أن اشارت 

 ، وعلى تصنيف مكتملتصنيف أي  (1.11التزامها بالقانون حصال على عالمة )
ً
بين عينة الذين  مكتمل ايضا

بقدرة األجهزة  املتعلقحصل املؤشر بينما   لها.والذين لم يتعرضوا  تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء

 ) (1.16)، على أدنى عالمة وتصنيف التعذيب استخدام عدم األمنية على
ً
(. حيث حصل على عالمة متقدم جدا

 وتصنيف ) (1.15)
ً
 (1.16)( بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى اصالح متقدم جدا

تراوحت عالمات املؤشرات و  ة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء.جدا( بين عينمتقدم )

 .الفرعية الخمسة االخرى بين العالمة
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 ومؤشراته الفرعية األول عالمات املؤشر الرئيس ي  :2 رقم الشكل

 
 

املواطن  األمنية بشكل واضح على تصنيفجهزة يؤثر استطالع عينة االفراد الذين تعرضوا لتجربة مع األ لم 

حصلت ثالثة مؤشرات فرعية بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة لقدرات االجهزة األمنية ومهنيتها، حيث 

، وحصلت خمسة مؤشرات على تصنيف اصالح مكتمل. في األمن والقضاء على إصالح 
ً
املقابل متقدم جدا

منحوا تقييما أكثر ايجابية، فقد  األمنيةجهزة تعرضوا لتجربة مع األ ي لم ينعينة االفراد الذاظهرت النتائج ان 

 .
ً
حصلت سبعة مؤشرات على تصنيف اصالح مكتمل، وحصل مؤشر واحد فقط على تصنيف متقدم جدا

 ( يبين هذه النتائج.5الجدول رقم )
 

 ي االول وحسب العينة للمؤشر الرئيس  عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف: 0 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

    اصالح ضعيف جدا

    اصالح ضعيف

    اصالح متوسط

    اصالح متقدم

 0 0 0 اصالح متقدم جدا

 4 4 0 اصالح مكتمل

 2 2 2 املجموع
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ء وبين عينة الذين لم يتعرضوا يالحظ عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضا

كأقص ى حد في املؤشر الخاص بقدرة ثمانية نقاط لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ـأن الفروقات بينهما بلغت 

مجموعات او عصابات مسلحة وفي قدرة األجهزة من التخلص من  االجهزة االمنية على حماية املواطن من

الشكل  .عدم استخدام التعذيب فير الخاص بقدرة االجهزة االمنية في املؤشواحدة كحد أدنى نقطة و  .الحزبية

 ( يبين هذه النتائج.1رقم )
 

عالمات املؤشر الرئيس ي االول ومؤشراته الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة  :4 رقم الشكل

 األمن والقضاء

 
 

حيث لم ، محل ثقة املواطنين في األردنتها هي تشير عالمات املؤشرات الفرعية إلى أن مهنية أجهزة األمن وقدرا

، وحصلت سبعة مؤشرات من 
ُ
ثمانية  أصليحصل أي من املؤشرات الفرعية على تصنيف اقل من متقدم جدا

 على تصنيف مكتمل حسب املقياس.
 

 املؤشر الثاني: تصنيف املواطن ألداء أجهزة األمن
بين  (1.85)، حيث حصل على عالمة مكتملاصالح ف تصنيأي  .0)81(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

 (1.18) (، وحصل على عالمةمكتملاصالح عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )تصنيف 

 اصالح بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )تصنيف 
ً
( يبين 8الشكل رقم ) (.متقدم جدا

 هذه النتائج.
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 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الثاني :2 رقم الشكل

 
 

 علىفعالية تدريب األجهزة في تحسين قدراتها اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص بمدى 

بين عينة الذين تعرضوا  (1.81)حصل هذا املؤشر على عالمة حيث ، اصالح مكتملتصنيف أي  .0)11( عالمة

عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع  بين (1.15)وعلى عالمة  ،)اصالح مكتمل( أجهزة األمن والقضاءلتجربة مع 

 التعذيب استخدام عدم في األجهزة أداء تقييمب. حصل املؤشر املتعلق مكتمل( )اصالح أجهزة األمن والقضاء

( بين عينة الذين متقدماصالح ) (1.65) ، حيث حصل على عالمةمتقدمتصنيف أي  (1.68)على أدنى عالمة 

( بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع اصالح متقدم) (1.61)تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى 

 أجهزة األمن والقضاء.

وبشكل عام حسب  .(1.13و ) (1.13)االخرى بين العالمتين  عشر االربعة تراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

 على تصنيف متقدم،  امؤشر  ر أحد عشالتصنيف حصل 
ً
ومؤشر ، وأربعة مؤشرات على تصنيف متقدم جدا

 ( يبين هذه النتائج. 1الشكل رقم ). واحد على تصنيف متقدم
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 عالمات املؤشر الرئيس ي الثاني ومؤشراته الفرعية :9 رقم الشكل

 
 

 

ن لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن تظهر مقارنة عالمات املؤشرات الفرعية لعينة الذين تعرضوا والذي

 اربعةبين عينة الذين لم يتعرضوا، وحصلت  مكتملحصل على تصنيف را مؤشأحد عشر والقضاء، أن 

 مؤشرات على تصنيف 
ً
املقابل حصلت أربعة مؤشرات في . متقدممؤشر واحد على تصنيف  ، وحصلمتقدم جدا

وعشرة مؤشرات على ، تصنيف مكتملمن والقضاء على فرعية بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األ 

 
ً
 ( يبين هذه النتائج.6الجدول رقم ) ومؤشران على تصنيف متقدم.، تصنيف متقدم جدا

  
 الثانيالعينة للمؤشر الرئيس ي  التصنيف وحسبعدد املؤشرات الفرعية حسب : 2 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

صالح ضعيف جداا     

    اصالح ضعيف

    اصالح متوسط

 0 1 1 اصالح متقدم

 2 1 11 اصالح متقدم جدا

 00 11 1 اصالح مكتمل

 16 16 16 املجموع
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بلغت الفروقات بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة 

اداء االجهزة بااللتزام في ب ينالخاص ينكأقص ى في املؤشر  دى عشرة نقطة كحداحمع أجهزة األمن والقضاء 

ما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بينهما، ففي الوقت الذي يمكن  .الجريمة بمكافحة األجهزة قيامومدى  القانون 

تعرضوا  ، يمكن تصنيف هذا املؤشر للذيناملكتمل باصالحللذين لم يتعرضوا لتجربة  يناملؤشر  ينتصنيف هذ

  باصالحلتجربة 
ً
كأدنى حد في املؤشر الخاص باالعتقاد بتحسن فرض النظام  نقطتين. فيما بلغت متقدم جدا

أدنى عالمة بين املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس ي الخاص  على ثانيوالقانون. كما أن هذا املؤشر حصل 

 لنتائج.( يبين هذه ا11الشكل رقم )بتصنيف املواطن ألداء أجهزة األمن. 
  

 عالمات املؤشر الرئيس ي الثاني ومؤشراته الفرعية :01 رقم الشكل

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7 

 

 

، ايجابيةوبالنظر لجميع املؤشرات الفرعية في هذا املؤشر املرتبطة بتصنيف االداء والتي حصلت على تصنيفات 

تظهر النتائج إيجابية واضحة في اعتقاد املواطنين بقدرة  ،ل السنوات االخيرةمقارنة بما تقوم اجهزة األمن خالوب

 األجهزة األمنية على فرض النظام ونشر االمن والسالمة.
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 املؤشر الثالث: التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن
 

، حيث حصل على مكتملاصالح ف مما يعني حصوله على تصني .0)16(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

( بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وحصل مكتملاصالح )تصنيف  .0)11(عالمة 

الشكل ( بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. اصالح مكتمل)تصنيف  .0)81(على عالمة 

 ( يبين هذه النتائج.11رقم )

 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الثالث :00 رقم الشكل

 
 

ين الخاصين بقدرة األجهزة األمنية على حماية املوطنين من ر اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤش

اصالح تصنيف أي  .0)11(العالمة األعلى االعتداءات الخارجية وقدرة األجهزة في توفير االمن للمواطني على 

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع ( على التوالي 1.81( و )1.88)عالمة  على املؤشرانان هذوحصل ، مكتمل

بين عينة الذين لم  اصالح مكتملعلى تصنيف  (، كما حصال مكتمل تصنيف اصالح) أجهزة األمن والقضاء

 . .0)18( يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء

 

 األمنية األجهزة قدرة توقع، بالقانون  أكثر االلتزام على األمنية األجهزة قدرةالثالث األخرى ) اتاملؤشر  تحصل

 .0)16(عالمة  على (الحزبية من التخلص على األمنية األجهزة قدرة توقع، املحاكم لقرارت أكبر تنفيذ على

أجهزة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع  مكتملتصنيف  .0)81(على عالمة  وا، حيث حصلمكتملتصنيف 

  بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. مكتملتصنيف  .0)16(األمن والقضاء، وعلى 

 

 

 

 

 

 



             69                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

 عالمات املؤشر الرئيس ي الثالث ومؤشراته الفرعية :06 رقم الشكل

 
 

 يشير جدول تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني وحسب من تعرض ومن لم يتعرض

لعينة  مكتملاصالح  جميع املؤشرات الفرعية علىحصول إلى أدناه(  1رقم  )الجدول لتجربة مع االجهزة األمنية 

  .جهزة األمن والقضاءأل  ونفس التصنيف )مكتمل( بين افراد عينة الذين تعرضوا، او الذين لم يتعرض

 

 الثالثالرئيس ي العينة للمؤشر  التصنيف وحسبعدد املؤشرات الفرعية حسب : 4 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
   

 اصالح ضعيف جدا
   

    اصالح ضعيف

    اصالح متوسط

    اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

 0 0 0 اصالح مكتمل

 0 0 0 املجموع

 

ين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة بلغت الفروقات بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وب

 حماية على األمنية األجهزة قدرةكأقص ى حد في املؤشر الخاص بتوقع عشرة نقاط مع أجهزة األمن والقضاء 

لذين ا ولعينةلذين لم يتعرضوا لتجربة على عينة احصل هذا املؤشر ل فقد ،الخارجية اتءمن االعتدا املواطن

نقاط في املؤشر ثمانية . وكانت أدنى الفروقات بين العينتين أصالح مكتمل(نفس التصنيف )تعرضوا لتجربة على 

 أكثر االلتزام على األمنية األجهزة قدرةوتوقع الخاص بتوقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت املحاكم 

 ( يبين هذه النتائج.13الشكل رقم ). بالقانون 
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 الثالث ومؤشراته الفرعية عالمات املؤشر الرئيس ي : 00 رقم الشكل

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7

 
 

حيث يظهر املواطن ثقة  األمن،يظهر هذا املؤشر حجم التفاؤل للتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة 

 ثقة بينها وبين املواطن. اعلى باملستقبل. ويمكن أن يشكل هذا التفاؤول جسرا تستطيع املؤسسة األمنية لبناء ال

 

 املؤشر الرابع: االعتقاد حول اتجاهات التغيير
تقيس االعتقاد حول اتجاهات التغيير في مواضيع مختلفة مثل  ةفرعي تمؤشراعشرة يتكون هذا املؤشر من 

ؤشر على الفساد داخل األجهزة األمنية وااللتزام بالقانون وفرض النظام من قبل األجهزة وغيرها. حصل هذا امل

بين عينة  .0)61(، حيث حصل على عالمة قدممتاصالح مما يعني حصوله على تصنيف  .0)61(عالمة مقدارها 

بين عينة الذين تعرضوا   .0)51(الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وحصل على عالمة 

 .( هذه النتائج11رقم )يبين الشكل . اصالح متوسط(تصنيف )لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء 

 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الرابع :02 رقم الشكل
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ن نجاح األجهزة في فرض النظام اليوم أاشارت نتائج املؤشرات الفرعية إلى حصول املؤشر الخاص باالعتقاد ب

، حيث اصالح مكتملصنيف تأي ( 1.85مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة على العالمة األعلى ) أفضل

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى عالمة  .0)11(حصل هذا املؤشر على عالمة 

بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. كما حصل املؤشر  مكتملوتصنيف  .0)85(

 باألداء مقارنة أفضل منطقة سكنهم في تمييز دون  القانون  بيقتط في اليوم األجهزة أداء بأناملتعلق باالعتقاد 

بين  .0)16(تصنيف ضعيف، حيث حصل على عالمة أي  .0)51(خمس سنوات سابقة على أدنى عالمة  قبل

بين عينة الذين لم يتعرضوا  .0)51(، وعلى (تصنيف ضعيف) الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء

  .متوسط( تصنيفكهذه )لتجربة 

مؤشرات  ستةعالمات  منها .0)51(و .0)83(االخرى بين العالمتين  الثمانيةتراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

مؤشرات حصلت على تصنيف  ستةفإن  ،حسب التصنيف ،بشكل عام  .0)51(و .0)56(ترواحت بين العالمتين 

 أفضل اليوم النظام فرض الجهزة فيا جاحمكتمل هما: االعتقاد بنعلى تصنيف  حصال ين ومؤشر  متوسط،

 أفضل اليوم بالقانون  األجهزة لتزاممقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة، واالعتقاد بأن ا بالوضع مقارنة

 ، كما يبين الشكل التالي. مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة

 عالمات املؤشر الرئيس ي الرابع ومؤشراته الفرعية :00 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)أدناه( إلى تفاوت ما بين تصنيف  مؤشر اتجاهات التغيير  يشير جدول تصنيف العالمات الرئيسية حسب

تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن، لم يلدى عينة الذين  مكتملعلى تصنيف مؤشران  املؤشرات، فقد حصل

لعينة  الثة مؤشراتث تحصلقابل في امل .لنفس العينة متقدممؤشرات على تصنيف اصالح  سبعةوحصلت 

 على تصنيف الذين تعرضوا لتجربة 
ً
حصلت و متوسط، تصنيف اصالح وحصل مؤشران على  ،متقدم جدا

 يبين هذه النتائج.( 8)الجدول رقم ، ضعيفمؤشرات على تصنيف اصالح  خمسة
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 الرابعالعينة للمؤشر الرئيس ي  التصنيف وحسبعدد املؤشرات الفرعية حسب : 2 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

    اصالح ضعيف جدا

 0  0 اصالح ضعيف

 2  6 اصالح متوسط

  4  اصالح متقدم

 0 0 0 اصالح متقدم جدا

 6 6  اصالح مكتمل

 01 01 01 املجموع

 

الذين لم يتعرضوا  يالحظ عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة

 ةالخاص اتكأقص ى حد في املؤشر  ثمانية نقاطلتجربة مع أجهزة األمن والقضاء أن الفروقات بينهما بلغت 

 بان عتقادواال  باالعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة،

هذان فقد حصل  .الوضع قبل خمس سنوات سابقةأفضل مقارنة ب اليوم النظام فرض االجهزة في نجاح

 بين عينة الذين لم يتعرضوا وعلى تصنيف  مكتملعلى تصنيف املؤشران 
ً
بين عينة الذين تعرضوا.  متقدم جدا

أفضل  األمنية األجهزة داخل اليوم الفساد أوضاع بأن باالعتقاد ةالخاص اتاملؤشر  فينقطتين وبلغ أدنى فارق 

 بالوضع مقارنة أقل اليوم األجهزة عضوية في التسيس بأن عتقادس سنوات سابقة، واال بالوضع قبل خممقارنة 

 .( يبين هذه النتائج16الشكل رقم )، فقد حصل على تصنيف متوسط بين العينتين. خمس سنوات قبل
 

 عالمات املؤشر الرئيس ي الرابع ومؤشراته الفرعية :02 رقم الشكل

 هزة األمن والقضاء7ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أج 

 



             00                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

تصنيف متوسط، وهذه املؤشرات تقارن  .0)51(العالمة  اتمؤشر  ةتجاوزت عالمات تسعة مؤشرات من عشر 

بين اداء املؤسسة األمنية في مواضيع مختلفة مثل التزامها في القانون ونجاحها في فرض النظام ومكافحة 

اداء املؤسسة األمنية قبل خمس سنوات. وهذه العالمة  الفساد ومحاربة الفلتان ومحاربة الفساد وغيرها، وبين

في تحسين أداء  أكبر غير كافية للتدليل على حجم التغيير في املؤسسة األمنية مما يتطلب من الحكومة دورا 

املؤسسة األمنية باملجاالت السابقة والعمل على نشر التقارير الدورية عن ادائهم وطرق معالجتها لألخطاء الي 

 ها.تقوم ب

 

 

 املؤشر الخامس: مدى الثقة باملؤسسات األمنية
 

 مما يعني حصوله على تصنيف  .0)81(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 
ً
، حيث حصل على متقدم جدا

بين  .0)16(بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، فيما حصل على عالمة  .0)81(عالمة 

 اصالح تصنيف ) لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء عينة الذين تعرضوا
ً
( يبين هذه 11الشكل رقم ). (متقدم جدا

 النتائج.

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الخامس :04 رقم الشكل

 
 

مكتمل اصالح تصنيف على  مؤشر 11سبعة مؤشرات من أصل اشارت نتائج املؤشرات الفرعية إلى حصول 

 )على عال 
ً
تعرضوا لم يبين عينة الذين  (1.11)على عالمة ات املؤشر  ههذ ت، حيث حصل(1.1مة كاملة تماما

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع  (1.81( و )1.11تراوحت بين ) لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى عالمة

لنفسية عند الضرورة لزيارة كما حصل املؤشر املتعلق بالحالة ا. (مكتمل)تصنيف اصالح  أجهزة األمن والقضاء

كما ( )اصالح مكتمل( بين عنية التي تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة. 1.81على عالمة ) أمنيمركز 

  بالحكم املاسكين أجل من تعمل ال االمن اجهزة بأنحصل املؤشر املتعلق بمدى االعتقاد 
ً
أي  (1.13) أوال

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ( 1.11)ة حصل على عالم حيثصالح منعدم، ا تصنيف

 بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. (1.13) والقضاء، وعلى
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ويعتبر هذا املؤشر من أكثر  .0)31(و  .0)13(االخرى بين العالمتين الثالثة تراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

 (.1.13( و)1.11بين عالمات املؤشرات الفرعية ) تباعد كبير املؤشرات التي يوجد بها 

على ومؤشر واحد ، ثمانية مؤشرات على تصنيف مكتمل تفقد حصل ات؛التصنيفجدول وبشكل عام حسب  

  تصنيف متقدم
ً
  على تصنيف ضعيفمؤشر واحد و على تصنيف متوسط، واحد  حصل مؤشر، و جدا

ً
، جدا

 كما يبين الشكل التالي.  على تصنيف إصالح منعدم. ومؤشر واحد
  

 عالمات املؤشر الرئيس ي الخامس ومؤشراته الفرعية :02 رقم الشكل

 
 

 تفاوتا مؤشر الثقة في االجهزة )أدناه( يعكس جدول تصنيف عالمات املؤشرات الفرعية حسب 
ً
 جدا

ً
بين بسيطا

ملن تعرض،  8الح مكتمل )فقد حصلت ثمانية مؤشرات على تصنيف إصالعينة التي تعرضت والتي لم تتعرض. 

 ) 8و
ً
ملن لم يتعرض(، ومؤشر  1ملن تعرض، و 1ملن لم يتعرض(، مؤشر واحد على تصنيف إصالح متقدم جدا

واحد على تصنيف متوسط )ملن لم يتعرض(، ومؤشر واحد على تصنيف إصالح ضعيف )ملن تعرض(، ومؤشر 

 )ملن لم يتعرضوا(، 
ً
لعينة الذين على تصنيف إصالح منعدم حصل مؤشران واحد على تصنيف ضعيف جدا

( 1الجدول رقم ) .تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن مقابل مؤشر واحد لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه

 يبين هذه النتائج.
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 الخامسالعينة للمؤشر الرئيس ي  التصنيف وحسباملؤشرات الفرعية حسب  عدد :9 رقم جدول 

موع العينةمج لم يتعرض تعرض التصنيف  

 0 0 6 اصالح منعدم

 0 0  اصالح ضعيف جدا

   0 اصالح ضعيف

 0 0  اصالح متوسط

    اصالح متقدم

 0 0 0 اصالح متقدم جدا

 2 2 2 اصالح مكتمل

 06 06 06 املجموع

 

تجربة مع عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا ل

 ةالخاص اتنقطة كأقص ى حد في املؤشر  اثني عشرةأجهزة األمن والقضاء، يالحظ أن الفروقات بين الجهتين 

 بال قانون بمدى 
ً
 بوليسيا

ً
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من و  ،االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما

لوقت الذي يمكن تصنيف هذان املؤشران للذين لم يتعرضوا جوة كبيرة بين العينتين ففي افهذه ، الفساد فيها

 لتجربة بالتصنيف 
ً
، يتم تصنيف هذان املؤشران للذين تعرضوا لتجربة بالتصنيف املتوسط والضعيف جدا

بالثقة  ةالخاص اتكأدنى حد في املؤشر  صفر نقطة. فيما بلغت الفروقات بين الجهتين واملنعدم الضعيف

برات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها، واملؤشرات الخاصة بمدى نزاهة الجيش بالجيش والشرطة واملخا

الشكل رقم  مكتمل.تصنيف إصالح أي  1.11جميعها حصلت )الخمسة مؤشرات( على عالمة  يوه واملخابرات.

 ( يبين هذه النتائج.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             02                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

 رعيةعالمات املؤشر الرئيس ي الخامس ومؤشراته الف :09 رقم الشكل

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7 

 

 
 

 

 املؤشر السادس: االعتقادات بشأن انتشار الفساد في األجهزة
 

يتكون هذا املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية تقيس مدى اعتقاد املوطنين بانتشار الفساد داخل األجهزة األمنية 

وهي  .0)51(تعاني من الفساد. حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها  ومكافحة الفساد وبان األجهزة األمنية ال 

بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة  .0)55(حيث حصل على عالمة  متوسطعالمة تدل على تصنيف 

ضعيف(. الشكل أي )تصنيف اصالح  كهذهبين عينة الذين تعرضوا لتجربة  .0)51(األمن والقضاء، وعلى عالمة 

 ( يبين هذه النتائج.11رقم )
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 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر السادس :61 رقم الشكل

 
 

 األمنية األجهزة داخل اليوم الفساد أوضاع بأن عتقادباال اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص 

 أي تصنيف  .0)15(على العالمة األعلى  1111 بقبل مقارنة
ً
متساوية ، وحصل هذا املؤشر على عالمة متقدم جدا

كما حصل املؤشر املتعلق بمدى االعتقاد بأن  بين الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن.

اصالح وهذا يشير في مقياس التصنيف إلى  (1.31)ال تعاني من الفساد فيها على أدنى عالمة  االمنيةاألجهزة 

 في
ً
بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة  (1.16)صالح، حيث حصل على عالمة عملية اإل  ضعيف جدا

 بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء (1.38)، وعلى )أي اصالح منعدم( األمن والقضاء

 .)أي اصالح ضعيف جدا(

،فان مؤشرا واحدا حصل على تصنيف  ،وبشكل عام حسب التصنيف
ً
متوسط، اخر على تصنيف و  متقدم جدا

 واخر على تصنيف إصالح 
ً
 . كما يبين الشكل التالي.ضعيف جدا

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية :60 رقم الشكل
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عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة 

 ال االمنية األجهزة بأننقطة كأقص ى حد في املؤشر الخاص باالعتقاد ة عشر  اثنتيت بينهما . بلغت الفروقاكهذه

ضعيف اصالح تصنيف على لم يتعرضوا لتجربة لعينة الذين هذا املؤشر ؛ حيث حصل فيها الفساد من تعاني

، فيما حصلت عينة ا
ً
 صفر نقطةت بلغت الفروقافيما  منعدم. على تصنيف اصالحلذين تعرضوا لتجربة جدا

 بقبل مقارنةأفضل  األمنية األجهزة داخل اليوم الفساد أوضاع بأنكأدنى حد في املؤشر الخاص باالعتقاد 

 حصل كالهما على تصنيف  فقد ،1111
ً
 .( يبين هذه النتائج11الشكل رقم ). متقدم جدا

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية :66 رقم الشكل

 م يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7ملن تعرض ول 

 
 

 املؤشر السابع: اإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة األمنية
 

أقل ثاني ، وهي متوسطمما يعني حصوله على تصنيف إصالح  .0)61(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

بين عينة  .0)51(، حيث حصل على عالمة نتي عشرةاالث املؤشرات الرئيسية يحصل عليها مؤشر من عالمة

بين عينة  متقدمتصنيف أي  .0)66(الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وحصل على عالمة 

الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء.  وهو املؤشر الوحيد من بين املؤشرات الرئيسية التي تكون فيه 

لتجربة التي لربما ذلك لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء اعلى من الذين لم يتعرضوا. ويعود عالمة من تعرضوا 

 ( يبين هذه النتائج. 13الشكل رقم ) مر بها هؤالء املواطنين بالتعامل مع أجهزة األمن املختلفة.
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 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر السابع :60 رقم الشكل

 
 

املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص بمدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة بالعالمة األعلى  اشارت نتائج

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة  .0)61(، وحصل هذا املؤشر على عالمة متقدمتصنيف أي  .0)63(

من والقضاء. كما حصل بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األ  .0)61(وعلى عالمة  والقضاء،األمن 

وتصنيف  .0)56(املؤشر املتعلق بمدى معرفة الجمهور بمهام واختصاصات جهاز املخابرات على أدنى عالمة 

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء،  .0)61(، حيث حصل على عالمة متوسطإصالح 

 زة األمن والقضاء.بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجه .0)55(وعلى 

تشير نتائج املؤشرات الفرعية الثالث الى ان عالمات ممن تعرضوا لتجربة أعلى من عالمات ممن لم يتعرضوا 

لتجربة مع أجهزة األمن. ويعود ذلك إلى التجربة التي مر بها هؤالء املواطنين بالتعامل مع أجهزة األمن املختلفة 

ومؤشرين على  متوسطكل عام فان مؤشرا واحدا حصل على تصنيف كونهم متهمين أو مشتكين أو غيره. وبش

 .( يبين هذه النتائج11الشكل رقم ). متقدمتصنيف 

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية: 62 رقم الشكل

 
 

بة مع أجهزة عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين الذين لم يتعرضوا لتجر 

جميع املؤشرات الفرعية املتعلقة بهذا املؤشر األمن والقضاء. بلغت الفروقات بينهما ست نقاط كأقص ى حد في 

 . والشكل التالي يوضح ذلك.الرئيس ي
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 عالمات املؤشر الرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية: 60 رقم لشكلا

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7 

 
 

 
 

 

 املؤشر الثامن: البعد السياس ي الداخلي: بناء الدولة
 

تقيس مدى اعتقاد املوطنين بأن هدف االنتشار األمني والتدريبات  ينفرعي ينمؤشر يتكون هذا املؤشر من 

األمنية هو فرض النظام والتوقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها. حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

بين عينة الذين لم يتعرضوا  .0)61(، حيث حصل على عالمة متقدممما يعني حصوله على تصنيف  .0)61(

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن  .0)51(لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وحصل على عالمة 

 ( يبين هذه النتائج.16الشكل رقم ). (متوسطاصالح تصنيف ) والقضاء
  

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الثامن :62 رقم الشكل
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اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص بمدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد 

يبات األمنية املتعلق باالعتقاد بأن هدف التدر  املؤشر وحصل ، مكتملأي إصالح  .0)88(األعلى  صدورها بالعالمة

 ( ذلك.11رقم ) كما يبين الشكل تصنيف ضعيف.أي  (1.15)عالمة ام على هو فرض النظ

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي الثامن ومؤشراته الفرعية :64 رقم الشكل

 
 

عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع 

كال املؤشرين لهذا املؤشر كأقص ى حد في  طانق ثمانيةأن الفروقات بلغت بينهما  أجهزة األمن والقضاء، يالحظ

ين لم للذ صدورها بعد املحاكم قرارات بتنفيذ توقعات وجود مدىمؤشر حصل . ففي الوقت الذي الرئيس ي

 نيةاألم التدريبات هدف بأن االعتقادفقد حصل مؤشر  وتعرضوا لتجربة على تصنيف مكتمل،يتعرضوا لتجربة 

 بين عينة الذين تعرضوا لتجربة وتصنيف ضعيف بين عينة الذين  النظام فرض هو
ً
على تصنيف ضعيف جدا

 ( يبين هذه النتائج.18لم يتعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية. الشكل رقم )

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي الثامن ومؤشراته الفرعية  :62 رقم الشكل

 أجهزة األمن والقضاء7ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع 
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تظهر النتائج تفاؤال حذرا تجاه تنفيذ قرارات املحاكم وهذا مؤشر ايجابي يمكن البناء عليه في موضوع تحسين 

صورة األجهزة األمنية في نظر املواطنين، ولكن هناك بعض العقبات يجب العمل على ازالتها لتحسين هذه 

 فرض سيادة القانون وان ال يكون هذا املوضوع موسميا.الصورة ويكون ذلك من خالل التزام أكبر ب

 

 

املؤشر التاسع: التجربة الشخصية في تصنيف دور األجهزة في حماية القانون 

  والحريات العامة ومكافحة الجريمة
 

 متقدم.مما يعني حصوله على تصنيف  .0)61(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض اسعالتقيمة املؤشر  :69 رقم الشكل

 
 

املواطن من خالل تجربته الشخصية مع األجهزة  تقييميتكون هذا املؤشر من ستة عشر مؤشرا فرعيا تقيس 

األمنية في مجاالت مختلفة أهمها التزام األجهزة بالقانون من توجيه تهمة له أو اعالم اسرته بمكان االيقاف او 

بمدى القدرة على التقدم  ينالخاص ينرت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر اشا تعرضه للضرب وغيرها.

 .0)11(على العالمة األعلى  لإلفراج للقضاء بطلب التقدم على القدرة مدىب ،بشكوى ملؤسسات حقوق االنسان

ى ، فيما حصل املؤشر املتعلق بمدى توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق االنسان عل

  .0)13(أدنى عالمة 

 

وبشكل عام حسب  .0)11(و .0)11(عشر االخرى بين العالمتين  الثالثةتراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

مؤشرات حصلت على تصنيف مكتمل )مدى القدرة على التقدم بشكوى ملؤسسات  اربعةفإن  ،التصنيف

 فترة خالل للتعذيب التعرض عدم ،1.11راج ، مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلف1.11حقوق اإلنسان 

ت أربعة مؤشرات على (، وحصل1.81 االعتداء بعد األجهزة أو للشرطة شكوى  بتقديم، والقيام 1.11 االعتقال

تصنيف متقدم، وثالثة أخرى حصلت على تصنيف متوسط،  مؤشر واحد علىو  ،تصنيف اصالح متقدم جدا

 . كما يبين الشكل التالي. منعدمعلى تصنيف مؤشران  على تصنيف ضعيف، وحصل انومؤشر 
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 عالمات املؤشر الرئيس ي التاسع ومؤشراته الفرعية :01 رقم الشكل
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 املؤشر العاشر: احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية
 

، حيث حصل على مكتمل اصالح مما يعني حصوله على تصنيف .0)13حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها )

، وحصل مكتملأي تصنيف اصالح  بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء .0)11(عالمة 

( يبين هذه 31الشكل رقم ) .كهذهبين عينة الذين تعرضوا لتجربة  اصالح مكتملوتصنيف  .0)81(على عالمة 

 النتائج

 تعرضمقارنة بمن تعرض ومن لم ي قيمة املؤشر العاشر: 00 رقم الشكل

 
 

اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص يتكون هذا املؤشر الرئيس ي من عشرة مؤشرات فرعية. 

 .0)18(، وحصل هذا املؤشر على عالمة مكتملأي تصنيف  (1.11)العالمة األعلى بالشعور باالمن والسالمة على 

 بين عينة (1.11) ، وعلى عالمةمكتمل(نيف تص) بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء

على املؤشر الخاص في عدم الرغبة بالهجرة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. كما حصل 

، حيث حصل على عالمة )تصنيف أي  .0)81(أدنى عالمة 
ً
( بين عينة الذين لم يتعرضوا 1.81مكتمل ايضا

( أي تصنيف متقدم بين عينة الذين تعرضوا لتجربة 1.61على عالمة ) لتجربة أي تصنيف مكتمل، فيما حصل

 . مع اجهزة االمن والقضاء

 ت. وبشكل عام فقد حصل(1.11( و )1.16) االخرى بين العالمة الثمانيةتراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

 . ( يبين هذه النتائح31جميع املؤشرات على تصنيف مكتمل. الشكل رقم )
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 عالمات املؤشر الرئيس ي العاشر ومؤشراته الفرعية :06 رقم لشكلا

 
 

 )أدناه( إلى تفاوت  االحساس باألمنمؤشر  يشير جدول تصنيف العالمات الرئيسية حسب
ً
ما بين ضئيل جدا

مؤشر واحد فقط على تصنيف اصالح متقدم بين عينة الذين عرضوا، فيما  تصنيف املؤشرات، فقد حصل

رات األخرى على تصنيف مكتمل بين عينة الذين تعرضوا لتجربة وبين عينة الذين لم حصلت جميع املش

 ( يبين هذه النتائج.11يتعرضوا. الجدول رقم )

 

 العاشرالعينة للمؤشر الرئيس ي  التصنيف وحسبعدد املؤشرات الفرعية حسب  :01 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

ضعيف جدا اصالح     

    اصالح ضعيف

    اصالح متوسط

   0 اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

 01 01 9 اصالح مكتمل

 01 01 01 املجموع

 

بلغت الفروقات بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة 

إذا دل على  .بعدم الرغبة في الهجرةقطة كأقص ى حد في املؤشر الخاص ن ستة عشرةمع أجهزة األمن والقضاء، 

ش يء هذا الفارق، فأنه من الواضح ان الذين تعرضوا تكون عندهم نظرة سلبية عن األجهزة األمنية والذي من 
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 في رغبتهم في الهجرة وعدم البقاء في البلد.
ً
ف هذا ففي الوقت الذي يمكن تصني املمكن ان يكون قد أثر ايجابا

. فيما بلغت املتقدمؤشر بالتصنيف املمن تعرضوا لتجربة  يقييممكتمل املؤشر للذين لم يتعرضوا لتجربة بانه 

 كأدنى حد في املؤشر الخاص بالشعور باالمن والسالمة. والشكل التالي يوضح ذلك. نقطتينبينهما 

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي العاشر ومؤشراته الفرعية :00 رقم الشكل

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7 

 
 

 للمواطن ومن هنا تنبع أهمية موضوع االحساس باألمن والسالمة الشخصية 
ً
 رئيسيا

ً
يعتبر االمن احتياجا

للمواطن. وقد أظهرت استطالعات الرأي العام في السنوات األخيرة تحسنا واضحا في زيادة احساس املواطنين 

 من خمس سنوات. أكثر مة الشخصية عما كان سابقا قبل باألمن والسال 

هذا االمر يتطلب من املؤسسة األمنية العمل على ازالة تخوفات املواطن من خالل فرض النظام وسيادة 

القانون بشكل يستطيع املواطن االحساس باالمان وعدم الخوف من حدوث اية اشكاليات امنية أو سياسية أو 

  جنائية.
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 حادي عشر: تصنيف نظام العدالةاملؤشر ال
،مما يعني حصوله على تصنيف  .0)16(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

ً
حيث حصل  اصالح متقدم جدا

 تصنيف أي  بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء .0)16(على عالمة 
ً
، متقدم جدا

متقدم. أي تصنيف اصالح  ا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاءبين عينة الذين تعرضو  .0)11(وحصل على عالمة 

 ( يبين هذه النتائج.31الشكل رقم )

 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الحادي عشر :02 رقم الشكل

 
 

اشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر الخاص باالعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند 

بين الذين عينة  .0)11(، إذ حصل هذا املؤشر على عالمة مكتملاي إصالح  .0)18(بالعالمة األعلى  صدورها

بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة  .0)11(تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى عالمة 

 على أدنى عالمة األمن والقضاء. كما حصل املؤشر املتعلق بمدى االعتقاد بأن عمل املحاكم 
ً
سيكون سريعا

 مما يعني إصالح  .0)38(
ً
بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع  .0)11(، حيث حصل على عالمة ضعيف جدا

 بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. .0)38(أجهزة األمن والقضاء، وعلى 

 جدول (. وحسب 1.16( و)1.11بين العالمتين )تراوحت عالمات املؤشرات الفرعية الستة عشر االخرى 

 مؤشرات على تصنيف  ثالثةو ، مكتملمؤشرات على تصنيف  تسعةفقد حصلت  اتالتصنيف
ً
، متقدم جدا

متوسط، ومؤشر واحد على تصنيف ، ومؤشران على تصنيف إصالح ومؤشر واحد على تصنيف اصالح متقدم

،اصالح ضعيف، ومؤشر واحد على تصنيف اصالح ضعيف جد
ً
 كما يبين الشكل التالي.  ا
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 عالمات املؤشر الرئيس ي الحادي عشر ومؤشراته الفرعية :00رقم  الشكل

 
 

بين العينة كبيرا تفاوتا مؤشر نظام العدالة )أدناه( يعكس جدول تصنيف عالمات املؤشرات الفرعية حسب 

 )فقد حصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف التي تعرضت والتي لم تتعرض. 
ً
ملن تعرض  1إصالح ضعيف جدا

ملن لم يتعرض(،  1ملن تعرض، و 1ملن لم يتعرض(، ومؤشران على تصنيف إصالح ضعيف )مقابل مؤشر واحد 

ملن لم يتعرض(، وثالثة مؤشرات على تصنيف  1ملن تعرض،  1وأربعة مؤشرات على تصنيف إصالح متوسط )

 )ملن لم يتعرض(، وتسع 1ملن تعرض، و 1إصالح متقدم )
ً
ملن  6ة مؤشرات على تصنيف إصالح متقدم جدا

 على إصالح مكتمل ) 3تعرض، 
ً
الجدول  ملن لم يتعرض(. 1ملن تعرض، و 5ملن لم يتعرض(، وأربعة عشر مؤشرا

 ( يبين هذه النتائج.11رقم )
  

 الحادي عشرعدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشر الرئيس ي : 00 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض يفالتصن

    اصالح منعدم

 0 0 6 اصالح ضعيف جدا

 0 0 0 اصالح ضعيف

 6 6 6 اصالح متوسط

 0 0 6 اصالح متقدم

 0 0 2 اصالح متقدم جدا

 01 9 0 اصالح مكتمل

 02 04 02 املجموع
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عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع  عند املقارنة بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين

 االعتقادبنقطة كأقص ى حد في املؤشر الخاص ة عشر  اثنتيأجهزة األمن والقضاء، فقد بلغت الفروقات بينهما 

ف هذا املؤشر صني. ففي الوقت الذي الحاجة عند املطلوبة بالسرعة املواطن خدمة على ستعمل الشرطة بأن

 صالح عالمة من تعرضوا لتجربة با تصنف، مكتملح اصال للذين لم يتعرضوا لتجربة بانه 
ً
. فيما متقدم جدا

 األجهزة عمل على املؤثر هو القضاء جهاز بأن االعتقادبكأدنى حد في املؤشر الخاص  نقطة واحدةبلغت بينهما 

 .( يبين هذه النتائج36الشكل رقم ). العكس وليس األمنية

 

 دي عشر ومؤشراته الفرعيةعالمات املؤشر الرئيس ي الحا :02رقم  الشكل

 ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء7 
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 املؤشر الثاني عشر: الحريات واملساءلة وحقوق االنسان
 

حيث حصل على اصالح متوسط،  مما يعني حصوله على تصنيف .0)61(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

بين  .0)58(يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وحصل على عالمة  بين عينة الذين لم .0)61(عالمة 

قيس ي عشر مؤشرا فرعياعينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء. يتكون هذا املؤشر من أحد 

قيس ايضا تبرير خرق يقدرة املواطن على ممارسة الحريات من تظاهر واحتجاج وانتقاد السلطة دون خوف، و 

 ( يبين هذه النتائج.31. الشكل رقم )وق االنسان والقانون وقضايا أخرى حق

 

 مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض قيمة املؤشر الثاني عشر :04رقم  الشكل

 
 

باملسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة  تعلقاشارت نتائج املؤشرات الفرعية حصول املؤشر امل

أي تصنيف  .0)11(على العالمة األعلى ( ، مدير الحهاز املعني، البرملانوزير الداخلية ارء،الوز أجهزة األمن )رئيس 

بين عينة الذين تعرضوا لتجربة  مكتملأي تصنيف  .0)18(حصل هذا املؤشر على عالمة حيث ، إصالح مكتمل

أي  ،األمن والقضاء بين الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة .0)11(مع أجهزة األمن والقضاء، وعلى عالمة 

على  ومساعدتهم املعتقلين عن اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤالبمدى . كما حصل املؤشر املتعلق اصالح مكتمل

 . أي إصالح منعدم .0)13(أدنى عالمة 

على واحد حصل مؤشر  .0)11(و .0)88(االخرى بين العالمتين  الثمانيةتراوحت عالمات املؤشرات الفرعية 

 تصنيف  علىؤشرين وم، مكتملتصنيف 
ً
، ومؤشرين على ، متقدم جدا

ً
ومؤشر واحد على تصنيف متقدم جدا

مدى سؤال  وهي:تصنيف إصالح منعدم  ومؤشرين علىومؤشر واحد على تصنيف ضعيف،  تصنيف متوسط،

 االعتقال خالل للمعتقل املحامي زيارة مدىو ، (1.13)مؤسسات حقوق االنسان عن املعتقلين ومساعدتهم 

 كما يبين الشكل التالي.  .(1.11)

 

 

 

 

 



             50                                                                                 ن    تقرير األرد-6302مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين، 

 عالمات املؤشر الرئيس ي الثاني عشر ومؤشراته الفرعية :02رقم  الشكل

 
 

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة ان هناك تفاوت بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم 

دنية منها تاالمنية على عالمات ممؤشرات لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة  اربعةحصلت  .يتعرضوا

مؤشرات على  ثالثة، في املقابل حازت تصنيف ضعيفعلى تصنيف اصالح منعدم، واثنان على  حازا مؤشران

على تصنيف اصالح مؤشران منها  ؛األمنيةمع االجهزة لتجربة يتعرضوا عينة الذين لم من  تصنيفات متدنية

 .، وواحد حاز على تصنيف اصالح ضعيفلب شهادة حسن سلوك()االعتقاد بأن خرق القانون مبرر وط منعدم

حصلت اربعة مؤشرات على تصنيف مرتفع في عينة الذين تعرضوا، حيث حصل مؤشران على تصنيف إصالح 

، ومؤشران على تصنيف )الثقة بمؤسسات حقوق االنسان واملسؤول الفعلي عن إصدارات التعليمات( مكتمل

، في املقابل حصل املواطن على انتقاد السلطة والتظاهر واالحتجاج بدون خوف()االعتقاد بقدرة  متقدم جدا

، ومؤشران على )املسؤول الفعلي عن اصدار التعليمات املساءلة( على تصنيف إصالح مكتمل مؤشر واحد

 من الذين لم يتعرضوا. الجدول رقم )
ً
 ( يبين هذه النتائج11تصنيف اصالح متقدم جدا
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 الثاني عشرعدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشر الرئيس ي  :06 رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 6  6 اصالح منعدم

    اصالح ضعيف جدا

 0 0 6 اصالح ضعيف

 6 0 6 اصالح متوسط

 0 0  اصالح متقدم

 6 6 6 اصالح متقدم جدا

 6 0 6 اصالح مكتمل

 01 2 01 املجموع

 

بلغت الفروقات بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء وبين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة 

كأقص ى حد في املؤشر الخاص بعدم طلب شهادة حسن سلوك من  اطنق ةمع أجهزة األمن والقضاء، عشر 

املؤشر الخاص ية فروقات في لم يكن هنالك افيما . األجهزة االمنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية

 .( يبين هذه النتائج31الشكل رقم ). (1.81خوف ) بدون  والتظاهر االحتجاج على املواطن بقدرة باالعتقاد

 

الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع  ومؤشراته الثاني عشرعالمات املؤشر الرئيس ي  :09رقم  الشكل

 أجهزة األمن والقضاء7

 
 

ة األمنية عدم ممارسة اي انتهاك لحقوق االنسان من تعذيب او اعتقال سياس ي أو تقييد يتوجب على األجهز 

لحرية الرأي والتعبير، أو حرية التجمع وغيرها من الحريات املنصوص عليها في القانون االساس ي واملواثيق 

 الدولية، واحترام حقوق االنسان بغض النظر عن مواقفه أو انتماءه السياس ي.
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 ت التوصيا
 

الواضح ان األردن تميز في كثير من املجاالت األمنية، وقد تقدم خطوات واسعة ومتوعة على مدار السنوات من 

العشر السابقة، ومن خالل النظر الى نتئج هذا املقياس، يجب التركيز على بعض املحارو الرئيسية التي من خالل 

 في القوانين والتطبيقات.في املجال ا أكثر معالجتها من املمكن ان تنهض باألردن 
ً
 ألمني ليتبوأ مراكز متقدمة جدا

ان االعتقادات نحو اتجاهات التغيير وطريقة تعامل االمن والشرطة مع الحوادث املختلفة في مناطق  -1

سكنى املواطنين وطريقة التعامل مع ملفات الفساد ما زلت متدنية باملقارنة مع أدائهم في مؤشرات 

مكثف على توعية املواطنين باملهام املقدمة من قبل الجهات األمنية وما هي  أخرى. ويجب العمل بشكل

 حدود مسؤولياتهم في هذه املواضيع.

االعتقادات بأن انتشار الفساد في األجهزة األمنية اليوم مقارنة بالسنوات السابقة مازال مرتفعا على  -1

 على مكافحة الفساد من الرغم من عدم وجود مؤشرات حقيقة لهذه االعتقادات، وينعكس هذ
ً
ا ايضا

قبل هذه األجهزة في مناطق سكنى املواطنين. ان العمل على توعية املواطنين بقضايا الفساد وطريقة 

ونشر القضايا التي تم كشفها سيزيد من ثقة املواطنين باألجهزة األمنية  التعامل معها ومعالجتها

 وتعاملها مع قضايا الفساد.

يتم تطويره في مجال الحريات واملسائلة وحقوق االنسان، لقد قام األردن بوضع مازال هنالك الكثير ل -3

العديد تشريعات وقوانين لضمان حقوق املواطنين وعدم تعذيبهم او توقيفهم من دون أي سبب او 

تهمة موجهة لهمن باإلضافة الى تعيين محاميين إذا لم يكن لدى املواطن القدرة على ذلك.  ولكن الدور 

ر كما هو واضح من نتائج االستطالع هو على مؤسسات حقوق االنسان، فيجب عليها العمل أكثر األكب

 على متابعة مواضيع املعتقلين وضمان حقوقهم عند االستجواب واملحاكمة.

ان للتجربة الشخصية مع األجهزة األمنية دور مختلف في تقييم هذه األجهزة، فمن تعرضوا لتجربة مع  -1

قيموها بأنها في مجال اإلصالح املتقدم، والذي ينعكس على أداء هذه األجهزة ونقاط األجهزة األمنية 

الضعف التي من املمكن معالجتها الوصول الى اإلصالح املكتمل في نهاية املطاف، املجاالت التي بحاجة 

الى اصالح في هذا املجال هي عدم توفر مساعد للمعتقل وعدم سؤال مؤسسات حقوق االنسان عنه، 

وقيام املحامي بزيارة املعتقل في السجن. هذين االمرين من املمكن إذا تم العمل على اصالحهما النهوض 

 بهذا املقياس الى اإلصالح املكتمل

في مجال االطالع واملعرفة، املواطنين بحاجة الى املزيد من التوعية واالطالع واملعرفة بدور األجهزة  -5

واحد منها. برنامج توعوي، ومنشورات من املمكن ان تنهض بهذا  األمنية الرئيسية ومهام وواجبات كل

.
ً
 املقياس الى مراحل متقدمة جدا



 

عمل مشرتك ملراكز حبثية عربية الستقصاء مواقف الرأي العام العريب من  طنينامقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المو 
هي االردن وتونس والعراق وفلسطني. يهدف املقياس ملعرفة  قطاع األمن حيث يغطي التقرير الثاين )الراهن( أربع دول عربية

مقدار التقدم يف عملية اإلصالح األمين يف العامل العريب، ولتحليل واقع قطاع األمن يف هذه البلدان من خالل تشخيص 
ام الرأي العام وأصحاب نقاط اخللل والقوة يف أدائه، وحماولة الوقوف على أسباهبا، واقرتاح احللول املناسبة هلا، ووضعها أم

القرار هبدف االستفادة منها يف إصالح وتطوير قطاع األمن يف بلداهنم. تتعزز أمهية قطاع األمن يف العامل العريب بعدما 
شهدته العديد من هذه البلدان من حتوالت سياسية )يف سياق الربيع العريب( هلا أبعاد جمتمعية عديدة يأيت يف مقدمتها البعد 

  األمين.
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