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 الخرائطفهرس 

 الصفحة املوضوع ت

 27 حسب عالمة املقياس العراقية(: التقسيمات اإلدارية للمحافظات 1خريطة رقم )  1
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  التنفيذي  الملخص
هو محاولة علمية تشترك فيها أربعة مراكز بحثية عربية الستقصاء  توجهات املواطنينالعربي و مقياس قطاع األمن 

مواقف الرأي العام العربي من قطاع األمن في أربع دول عربية هي تونس والعراق وفلسطين واليمن. يهدف املقياس ملعرفة 

البلدان من خالل تشخيص مقدار التقدم في عملية اإلصالح األمني في العالم العربي، ولتحليل واقع قطاع األمن في هذه 

نقاط الخلل والقوة في أداءه، ومحاولة الوقوف على اسبابها، واقتراح الحلول املناسبة لها، ووضعها امام اصحاب القرار 

بهدف االستفادة منها في اصالح وتطوير قطاع األمن في بلدانهم. تتعزز اهمية قطاع األمن في العالم العربي بعدما شهدته 

 البلدان من تحوالت سياسية )الربيع العربي(  لها ابعادا مجتمعية عديدة يأتي في مقدمتها البعد األمني.  العديد من هذه

ّوُن بمجملها اطارا عاما يمكن من خالله 12 (وتحقيقا لهذا الهدف، فقد عمدت الدراسة إلى بناء
َ
ك
ُ
( مؤشرا رئيسيا ت

ّصَص كل مؤشر
ُ
رئيس ي لتقييم جانب معين من جوانب قطاع األمن في ضوء عدد  تقييم قطاع األمن في هذه البلدان. وقد خ

  116من  املؤشرات الفرعية التي يتألف منها. بلغ عدد املؤشرات الفرعيه للمقياس 
 
تعبر هذه املؤشرات عن مجمل  .مؤشرا

 واقع قطاع األمن كما يراه الجمهور في البلد املعني. 

 14من خالل استطالع رأي الجمهور. أجري االستطالع في خالل الفترة من  العراقتمت دراسة واقع قطاع األمن في 

. كما شمل ايضا عينة البالد. شمل االستطالع عينة تمثيلية للرأي العام في 2014يوليو )تموز(  14وحتى  2014آيار )مايو( 

سة فقد تم تشخيص أهم نقاط اضافية ممن تعرضوا لتجربة مباشرة مع قطاع األمن. وفي ضوء املؤشرات املحددة بالدرا

القوة والضعف التي تواجه هذا القطاع وبلورتها في مقياس لتقويم األداء يتكون من سبعة مراتب، هي مكتمل، متقدم جدا، 

متقدم ، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا، ومنعدم. من خالل هذا املقياس يمكن للمهتمين وألصحاب القرار أن يضعوا 

، ويمكن ان تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو خطة العراقيلقوة في أداء النظام األمني أيديهم على مكامن الخلل وا

لإلصالح األمني بهدف تعزيز نقاط القوة في األداء ومحاولة وضع الحلول لالرتقاء باألداء ومعالجة مكامن الخلل وصوال إلى 

 من جهة اخرى. العراقيوفر الحريات العامة ألبناء املجتمع نظام امني متطور يحقق االستقرار األمني من جهة، ويضمن ت

 األمن لقطاع بإيجابية تنظر ضئيلة أغلبية أن النتيجة تعني هذه  (  0.53االولى  )  القراءة هذه في املقياس قيمة بلغت

 .متوسط تصنيف على العدالة حصل ونظام األمن لقطاع الكلي التقييم أن تعني كما عنه تظهر رض ى أو

 العدالة نظام أو األمن قطاع مع لتجربة يتعرض لم ومن من تعرض بين التقييم، في الفروقات أن  أدناه الشكل يظهر

 سلبية لتجارب يؤدي معه املباشر والتفاعل قطاع األمن من االقتراب أن وهو البحث قيد األخرى  البلدان في وجدنا يعكس ما

 من بين ( 0.56)  تبلغ فيما (0.42 ), تعرض لتجربة من بين املقياس قيمة بلغت .القطاع هذا عن الرضا نسبة عدم من ويزيد

 بعبارة العدالة ونظام األمن مقياس قطاع في املشاركة الدول  بين االعلى الفارق  وهو .نقطة 14 لتجربة بفارق  يتعرض لم

 ضعيفا"" تصنيفا العدالة ونظام األمن قطاع لتجربة الذين تعرضوا املواطنين تقييم يمنح أخرى 
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 العراق في العدالة ونظام األمن قطاع مقياس قيمة

 

 

 ملستقبلية  بالتوقعات املتعلق (3) رقم هو العالمة االعلى ذي املؤشر أن إلى الرئيسية املؤشرات عالمات تشير

 باألمن املوطنين بإحساس املتعلق (10) املؤشر رقم يتبعه ( 0.68 )  ,عالمة على صل حيث األمنية املهنية لألجهزة للقدرات

 ذي املؤشر فإن املقابل، في( 0.60 ) األمنية  باملؤسسات الثقة بمدى املتعلق (5) رقم املؤشر ثم (0.61 )  الشخصية والسالمة

 ثم ( 0.37 ) عالمة حصل على حيث األمنية األجهزة في الفساد بشأن باالعتقاد املتعلق 6 ))رقم  املؤشر هو األقل العالمة

 لألجهزة واملهام املختلفة باالختصاص واملعرفة األمنية، األجهزة لقدرات بتقييم املواطنين املتعلقين (7 )و ( 1 ) رقم املؤشرين

 األمنية واتجاهات األجهزة بأداء املتعلقان والرابع، الثاني املؤشران حصل .منهما كلل  ( 0.46)على حصال حيث األمنية،

  .لكل منهما( 0.47)  مشابهة منخفضة عالمات على التغيير،

 من األمنية لعمل األجهزة املستقبلية  التوقعات :وهما "متقدم" تصنيف على فقط حصال رئيسيين مؤشرين أن كما

 باألجهزة األمنية، الثقة هي "متوسط" تصنيف على مؤشرات خمسة حصلتفيما  .باألمن واإلحساس املواطنين، نظر وجهة

 .البالد في العدالة ونظام األمن قطاع مع للمواطنين والتجرية الشخصية واملساءلة، والحريات العدالة، ونظام الدولة، وبناء

 أربعة حصلت فيما ،"جدا ضعيف" على تصنيف األمن قطاع داخل الفساد بمكافحة املتعلق املؤشر حصل في املقابل

 املختلفة، األمنية األجهزة بمهام ومعرفتهم املواطنين وإطالع األمنية، األجهزة قدرات :وهي "ضعيف"تصنيف  على مؤشرات

 هذه أداء يعطي فإنه األمني محدودة الجهاز قدرات أن يعتقد الجمهور  أن من بالرغم .التغيير واتجاهات األجهزة، وأداء

 تميل للتفاؤل  التغيير واتجاهات املستقبلية التوقعات فإن كذلك، .تقييمه لقدراتها من بقليل أعلى تقييما األجهزة

 كذلك يبدو .الجمهور   كاف   بقدر   واضحا ليس ومهامها األمنية االختصاصاتها األجهزة تعريف أن الواضح من لكن .واإليجابية

 اإلجراءات أن يعتقد العراقي الجمهور  أن يبدو . زالت طاغية ما األمني القطاع في الفساد حول  السلبية االنطباعات أن

 األمنية األجهزة تواصل في ضعف هناك أن يبدو كما ضعيفة، زالت ما فيها الفساد ملكافحة األمنية األجهزة قبلمن  املتخذة

التي  العالمات بين ما كبير تفاوت وجود إلى النتائج تشير .املختلفة ومسؤولياتها األمن أجهزة للتعريف بمهام الجمهور  مع

 مع لتجربة يتعرضوا لم الذين لدى املؤشرات تصنيف عالمات يشير حيث يتعرضوا؛ لم والذين تعرضوا الذين عليها حصل

 مؤشرات تسعة مقابل مؤشرات بلغ خمسة  "جدا الضعيف"و "الضعيف" التصنيف ذات املؤشرات عدد إلى أن األمن قطاع

 لتجربة تعرضوا عينة الذين لدى
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 ملقياس العراق  العينة وحسب التصنيف حسب الرئيسية املؤشرات عدد  

 جموع امل لم يتعرض تعرض التصنيف

   1 اصالح منعدم

 1 1 3 اصالح ضعيف جدا

 4 4 6 اصالح ضعيف

 5  2 اصالح متوسط

 2 5  اصالح متقدم

  1  اصالح متقدم جدا

 12 11 12 املجموع

 

 وهو األمن اجهزة  مع لتجربة تعرضوا الذين عينة بين )"منعدم"إصالح( جدا متدنية عالمة على واحد مؤشر حصل

 على العينة لنفس مؤشرات ثالثة حصلت كما.(  0.25) األمنية األجهزة داخل الفساد بمكافحة املتعلق املؤشر السادس

 فقط مؤشران وحصل .التغيير األمنية، واتجاهات  األجهزة وأداء األمنية، األجهزة قدرات تقيس وهي ،"ضعيف جدا" تصنيف

 بإطالع الخاص واملؤشر السابع ،(0.53) املستقبلية بالتوقعات املتعلق الثالث املؤشر وهما،"متوسط" تصنيف على

 ونظام قطاع األمن مع لتجربة يتعرضوا لم الذين عينة بين أما .(0.51)األمنية األجهزة ومسؤوليات بمهام ومعرفتهم املواطنين

لعمل  املستقبلية التوقعات وهو ،" ا جد متقدم" تصنيف على حصل مؤشر بحيث بكثير أفضل النتائج كانت فقد العدالة

 والثقة العدالة، ونظام الدولة، بناء :وهي العينه نفسن بي "متقدم" تصنيف على مؤشرات خمسة حصلت كما .الجهاز هذا

 (ادناه  الشكل أنظر) .واملساءلة والحريات باألمن، باألجهزة،واإلحساس
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 العراق في العدالة ونظام األمن أجهزة لتجربةمع يتعرضوا لم  ومن تعرضوا من بين الرئيسية املؤشرات عالمات مقارنة

 

 
 

 لم ومن العدالة ونظام األمنية األجهزة مع تعرضوا لتجربة من بين عشرة األحدى املؤشرات نتائج مقارنة تشير

 لم من لصالح الفروقات،ترواحت  حيث أعلى لعالمات يتعرضوا لم الذين مؤشرات من حصول عشرة إلى يتعرضوا

 والسالمة باألمن املواطن وإحساس األمنية، باملؤسسات الثقة بمدى للمؤشرين املتعلقين نقطة 22 بين ما يتعرضوا،

باإلطالع  الخاص املؤشر حصل املقابل، في .التغيير اتجاهات باالعتقاد حول  الخاص للمؤشر نقطة عشرة وثالث الشخصية،

 التجربة عن ناتج وذلك تعرضوا، من لصالح نقاط أعلى ستة على األمنية لألجهزة املختلفة واملهام باالختصاص واملعرفة

 سلبية تقييما اكثر األمن قطاع مع لتجربة تعرض من يعطى املجمل وفي .األمن أجهزة مع تعاملوا لألفراد الذين الشخصية

يتعلق  كبيرة تحديات تواجه تزال ال العراقي األمن أجهزة أن تقدم يالحظ مما .القطاع هذا مع لتجربة يتعرضوا لم الذين من

 افرادها قدرات عن فضال لديها املتوافرة والقدرات الفنية أدائها تحكم التي باألساليب ممثلة الداخلية بالبيئة منها قسم

 نتيجة ذلك كان سواء واجهها العراق  التي االستقرار عدم وظروف األمنية بالتحديات يرتبط والقسم االخر وسلوكياتهم،

 كل .عموما النظام األمني وزعزعة اراضيه وسالمة وحدته تستهدف خارجية تدخالت وتهديدات أم داخلية سياسية خالفات

 .قطاع األمن أداء وكفاءة طبيعة على ينعكس ذلك

 عالمات على )فرعيا مؤشرا 116 اجمالي من % 3 أي(فرعية  مؤشرات أربعة حصلت فقد الفرعية املؤشرات بين أما

 طلبات تقديم على والقدرة االنسان، حقوق  ملنظمات شكاوى  تقديم على بالقدرة تتعلق وهي "مكتمل" إلى اصالح تشير

 ومساءلة حكومية، من مؤسسات وثائق استخراج عند األمنية األجهزة من سلوك حسن وطلب شهادة باإلفراج، للقضاء

 اربعة حصل في املقابل .الجوانب هذه في اإلصالح عملية في كبير تطور  وجود يعني السياس ي، ما املستوى  من األمن أجهزة

 عن املعتقلين اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤال أهمها "منعدم" تصنيف وضعها في جدا متدنية عالمات على مؤشرا رعش

( 0.17)الفساد  إنتشار ( , 0.15) اإلنسان حقوق  مؤسسات من سؤال عنه أو للمعتقل مساعدة وتوفر( , 0.15)  ومساعدتهم
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أجهزة  بأن والعتقاد ا ،) 0.24 ( للتعذيب األمنية األجهزة االعتقاد بممارسة(, 0.23)  بفاعليتها أو واألجهزة بالشرطة الثقة ،

 (.0.27)  النظام والقانون  وفرض( 0.25)الحاكمة النخبة أجل من تعمل األمن

 بالحريات املتعلق الرئيس ي املؤشر في " منعدم" على تصنيف حصلت التي الفرعية املؤشرات من ثالثة جاءت

 وهي الشخصية، بالتجربة الرئيس ي الخاص املؤشر من التصنيف نفس من فرعية مؤشرات أربعة كما جاءت واملساءلة،

 اإلنسان، حقوق  مؤسساتمن  عنه سؤال أو للمعتقل مساعدة وتوفر التحقيق، في قبل الشروع املتهمين بحقوق  التعريف

 .بفاعليتها أو واألجهزة بالشرطة التحقيق، والثقة اثناء التعذيب دوافع وخلفية

 ( 0.50) إلى ( 0.31)  بين ما عالمات على )الفرعية مجمل املؤشرات من % 31 حوالي أي( مؤشرا وثالثون  ستة حصل 

 مؤشرا وعشرون ستة حازو  ،"جدا ضعيف" تصنيف علىها حازت من عشرة مؤشرات ."جدا ضعيف"و "ضعيف" أي تصنيف

 عدم يظهر التغيير، مما باتجاهات الخاص الرئيس ي باملؤشر تتعلق مؤشرات سبعة منها "ضعيف" تصنيف على فرعيا

 عدم رض ى إلى كذلك هذا يشير. 2011 بالعام مقارنة 2014 في عام البالد  في األمنية األوضاع في إيجابي تغيير حصول 

بين  تراوحت عالمات على أي "متوسط" تصنيف على مؤشرا 27حصل  .األمن قطاع في اإلصالح عملية نجاعة عن املواطنين

 30 حوالي أي( مؤشرا وثالثون  خمسة عالمات وتراوحت .املؤشرات الفرعية مجمل من % 23 تمثل وهي( 0.60)  وبين ( 0.51)

 مؤشرا عشر أربعة منها ،"جدا متقدم"و متقدم أي تصنيف( , 0.80)  إلى ( 0.61) بين )الفرعية املؤشرات مجمل من %

 بعض تقدم على إيجابيا مؤشرا تعد متقدم، وهي تصنيف على مؤشرا وعشرون وواحد ،"جدا متقدم" على تصنيف حصلت

 .لتطويرها العمل استكمال إلى وتحتاج العدالة ونظام األمن اإلصالح لقطاع عملية جوانب

 في التأثير على انطباعات املواطنين ورضاهم عن اداء التشكيالت الحكومية .تلعب مجموعة من املتغيرات 
 
وهذا  دورا

ما افرزته نتائج الدراسة الحالية ، واتماما للفائدة سيتم استعراض موجز الهم هذه املتغيرات وايضاح  مساهمتها في التاثير 

 : يأتيما على انطباعات الجمهور العراقي وتقييمه لقطاع االمن ورضاه عنه ك

 

 توفر االمن يرفع عالمة املقياس: (أ)

تشير النتائج الى ان الشعور باالمن والسالمة الشخصية والعائلية يلعب دورا شديد االهمية في تقييم املواطن  

 ( بين عينة0.65لقطاع االمن حيث ترتفع عالمة املقياس عند توفر االمن وتنخفض عند غيابه. تبلغ عالمة مقياس العراق )

 .( بين عينة الذين يشعرون بعدم توفره0.37الذين يشعرون بتوفر األمن و)

 )ب( دور املعرفة واالطالع مبهام واختصاصات اجهزة االمن :
ولعل اهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات املواطن العراقي درجة اإلحساس بتوفر األمن، 

 طالع أو عدم االطالع على مهام واختصاصات أجهزة األمن. واالنتماء السياس ي أو الطائفي، واال 

 ومعرفة بمهام واختصاصات أجهزة األمن يميلون التخاذ مواقف وحمل 
 
 إلى أن األكثر اطالعا

 
تشير النتائج أيضا

 حيث ترتفع قيمة املقياس بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة
 
األمنية إلى  انطباعات أكثر إيجابيه من األقل اطالعا

( بين غير املطلعين. وينطبق هذا األمر على االطالع على مهام واختصاصات الجيش وجهاز 0.46( وتتراجع إلى )0.55)

 املخابرات. 

 ( االحتكاك والتجربة املباشرة تعطي انطباعات سلبية عن قطاع االمن:ج)
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من تعرض لتجربة مع قطاع األمن يميل لحمل انطباعات أقل إيجابيه عن هذا القطاع  اشارت النتائج بوضوح الى أن

 
 
مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة معه واحتكاك به. مع ذلك، فإن الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن هم األكثر اطالعا

ة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية ومعرفة بمهام واختصاصات أجهزة األمن. وفي العراق يميل الذين تعرضوا لتجرب

 على التوالي(.  0.56مقابل  0.42عن هذا القطاع مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

 دور هام للجنس والعمر و التعليم:  )د(
 وإن كان 

 
 مماثال

 
بدرجة إضافة ملا ذكر  تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر والتعليم دورا

 أقل من املتغيرات األخرى. فالنساء وكبار السن يعطون قطاع االمن تقييما اكثر ايجابية مما يعطيه الرجال وصغار السن.

 أكثر إيجابيه مما يعطيه الرجال وكبار 
 
اذ يشير تحليل النتائج إلى أن النساء وكبار السن يعطون قطاع األمن تقييما

، تبلغ  
 
( بين الذين تزيد 0.55( بين الرجال، وتبلغ )0.52( بين النساء )0.54عالمة املقياس العراقي  )السن لهذا القطاع. فمثال

 وتتراجع إلى ) 40أعمارهم عن 
 
.  28( بين الذين تقل أعمارُهم عن 0.53عاما

 
 عاما

 كما يظهر بالشكل أدناه، فان هذا االستنتاج ينطبق على معظم مؤشرات املقياس. من جانب اخر يظهر الر 
 
جال ميال

التخاذ مواقف اكثر انتقاديه من قطاع األمن وتنخفض بينهم نسبة الرضا عن أداء هذا القطاع. كذلك، فإن الشباب 

 يعطون قطاع األمن ونظام العدالة نسبة تقييم إيجابي منخفضة. واخيرا ترتفع عالمة  28-18وخاصة بين األعمار 
 
عاما

 ( بين الذين ال يزيد تعليمهم عن الشهادة اإلعدادية. 0.51الجامعات وتتراجع إلى )( بين خريجي الكليات و 0.56املقياس إلى )

 

 دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس العراقي

 
 ( دور حاسم لالنتماءات السياسية والطائفية:هـ)

تحديد املواقف من قطاعات االمن في كافة البلدان لالنتماءات السياسية والطائفية دور بالغ االهمية بل وحاسم في 

 في 
 
 قويا

 
املشاركة ولكنه يبرز بشكل دراماتيكي في العراق ، فطبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين  تضيف بعدا

 هذه االنتما  تفسير التقييم الذي يعطيه الجمهور لقطاع األمن في بلده حيث يشير تحليل النتائج إلى أن
 
ءات تلعب دورا

شديد األهمية في تشكيل مواقف وانطباعات الجمهور  العراقي تجاه قطاع األمن. كذلك، فإن هذا التحليل يشير إلى وجود 
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عالقة قوية بين هذه االنتماءات والشعور بتوفر أو عدم توفر األمن، إذ يشعر املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف 

 ضة بغياب األمن بشكل أكبر بكثير مما يشعر به املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة.خارج الحكم أو في املعار 

 بينما تبلغ نسبة األحساس بتوفر األمن بين مؤيدي األحزاب الشيعية والكرد
 
على ) %89و %68في العراق  ةيفمثال

قياس والغالبية العظمى من مؤشراته الرئيسية بين بين مؤيدي األحزاب السنيه. ترتفع قيمة امل %9فإنها ال تتجاوز  ( التوالي

عينة مؤيدي األحزاب الشيعية )مثل ائتالف دولة القانون وائتالف املواطن وائتالف األحرار( يتبعها في ذلك عينة مؤيدي 

كن قيمة ول ،للتغير وقائمة التحالف الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني( األحزاب الكردية )مثل كوران

ة )مثل متحدون لإلصالح وائتالف العربي املقياس ومؤشراته تنخفض بشكل دراماتيكي بين عينة مؤيدي األحزاب السنية

( بين 0.36( بين مؤيدي األحزاب الكردية و)0.54( بين مؤيدي األحزاب الشيعية و)0.67ة(.  تبلغ قيمة املقياس العراقي )العربي

 ( بين مؤيدي األحزاب السنية.0.25مؤيدي األحزاب العلمانية و)

عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية للعراق، كما يتضح في الخريطة أدناه، فإننا نجد 

( في تلك املحافظات التي ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن )حيث تصل إلى 0.70أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إلى )

نقطة  93ع فيها نسبة تأييد األحزاب الشيعية، )حيث يبلغ الفرق بين التأييد لألحزاب الشيعية واألحزاب السنية ( وترتف85%

مئوية لصالح األحزاب الشيعية(، كما هي الحال في محافظات البصرة والنجف. في املقابل تنخفض عالمة املقياس العراقي 

فقط( وتبلغ  %42خفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن )حيث يبلغ ( في تلك املحافظات التي تن0.37لتصل لتصل إلى )

نقاط مئوية لصالح أحزاب السنة، كما هي الحال في محافظتي ديالي  8الفجوة بين تأييد األحزاب الشيعية واألحزاب السنية 

( 0.51فض هذه العالمة إلى )( وتنخ0.57وكركوك.  تبلغ عالمة مقياس العراق في املناطق التي تسيطر فيها األحزاب الكردية )

 في املناطق املختلطة مثل بغداد.

 حسب عالمة املقياس العراقيةالتقسيمات اإلدارية للمحافظات 
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 املواطن العراقي و  األمن قطاع مقياس

 

 مقدمة( 1)

واملسحية  السياسية للبحوث الفلسطيني املركز يقوم املعهد املستقل لدراسات االدارة واملجتمع املدني بالتعاون مع

 كمي أو رقمي مقياس ببلورة وعدد من املراكز البحثية في عدد من األقطار العربية ) فلسطين، العراق، اليمن، تونس( 

األمن ونظام العدالة. تشير عالمة املقياس إلى درجة التقدم في إصالح قطاع األمن في الدول العربية املعنية.  قطاع ألوضاع

  (12)ياس من يتكون املق
 
 تجمل عالمات مؤشرا

 
  (116) رئيسيا

 
. مؤشرا

 
  فرعيا

أربع دول مشاركة في  في للمواطنين تمثيلية عينة بين إجراؤها تم العام للرأي استطالعات خالل من املقياس بناء تم

  كبيرة إضافية عينة بين االستطالعات هذه إجراء كذلك التقرير. تم
 
 مع شخصية بتجربة مروا الذين تمثل أولئك نسبيا

وحتى  2014آيار )مايو(  14العدالة. أجريت االستطالعات في الدول األربعة خالل الفترة من  نظام أو والشرطة األمن قوات

 ودور  وأداء لقدرة العربي الجمهور  تقييم حول  بيانات وانطباعات جمع االستطالعات إلى هذه تهدف 2014يوليو )تموز(  14

 .العدالة بنظام املتعلقة تلك ذلك األمني، بما في القطاع إصالح طلباتومت األمنية األجهزة

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع وأداء القطاع األمني في العالم العربي وتقييم أدائه من وجهة نظر 

والخروج بتوصيات تقدم إلى من وجهة نظر املواطن،  املواطنين. ومن ثم تحديد اوجه الخلل والقصور في أداء هذا القطاع 

 صناع القرار لالستفادة منها في عملية اإلصالح األمني خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

احد ابرز الدالئل على تحقيق االستقرار املجتمعي )سياسيا، عسكريا، ونظام العدالة االمن مقياس قطاع يعد 

تية التي ترتكز عليها كل مقومات امن الدولة ودونه ال يمكن اقتصاديا، اجتماعيا( لذلك اصبح االمن يمثل البنية التح

 الحديث عن وجود تطور او تنمية او تقدم.

السياس ي السائد فضال عن ضعف االندماج  النظامطبيعة لغير املستقرة العراق مر بها يوبالنظر للظروف التي 

الوطني، والسياسات االمنية غير الفاعلة سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي. فان الحاجة الجهزة امنية كفوءة وقادرة 

 على مواجهة هذه التحديات االمنية تصبح في مقدمة االولويات البلد وبما ينسجم مع تطلعات الجماهير في الديمراطية من

 جهة وضمان الحريات العامة من جهة اخرى .

إصالح القطاع األمني إلى تحسين مستوى توفير خدمات األمان والعدل الفعالة والقوية، من خالل تهدف عملية 

مؤسسات القطاع األمني التي يمكن محاسبتها من خالل الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار اإلدارة الديمقراطية، بدون أي 

 .وسيادة القانون  النساناالحترام الكامل لحقوق ا تمييز ومع

،  وما تبعها من تغييرات جذرية في هيكلية الدولة العراقية 2003فرضت االحداث التي مر بها العراق في مطلع عام 

فظ عموما وفي البنية االساسية لالجهزة االمنية بشكل خاص، تحديات جدية امام هذه االجهزة الفتيه تتمثل في سعيها لح

 في ظل وضع امني مضطرب جدا من جهه والحفاظ على الحريات العامة للمواطنين من جهة اخرى.  االمن واالستقرار

 اتخذت اعادة هيكلة القوات االمنية في هذه املرحلة محاورعدة من اهمها :

للنظام السياس ي  اصدار العديد من التشريعات املنظمة لعمل القوات االمنية بما يتوافق مع النهج الديموقراطي .1

 الجديد وبما يؤمن سالمة املوطنين من جهة وضمان حرياتهم الشخصية من جهة اخرى .
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اعادة بناء التشكيالت االدارية لالجهزة االمنية وتوزيع واجباتها  بما يؤمن تكامل االختصاصات وتغطية تنوع  .2

شرطة النجدة ، قوات مكافحة الشغب ، املهام االمنية املطلوبة ومن هذه التشكيالت ) الشرطة االتحادية ، 

قوات التدخل السريع ، الحرس الوطني ، قوات حفظ النظام ، الشرطة املحلية ( فضال عن وجود املليشيات 

 التابعه لالحزات السياسية والتي تناط بها بعض املهام االمنية على مستوى املناطق .

ادر جديدة ومدربة في مختلف املستويات التنفيذية املوارد البشرية، وتتضمن رفد التشكيالت االمنية بكو  .3

 والقيادية بما يضمن كفاءة االداء لهذه االجهزة وزيادة فاعليتها في تنفيذ اهدافها .

االجهزة واملعدات، وتتضمن تجهيز التشكيالت االمنية باالجهزة واملعدات الالزمة والتي تمكنها من اداء واجباتها  .4

 اقل  وقت  ممكن .باعلى مستوى من الكفاءة وب

وعلى الرغم من الدعم الالمحدود الذي حصلت عليه هذه االجهزة على املستويين الشعبي والحكومي خالل تجربة 

االصالح ، اال ان املؤشرات الحالية الداء هذه االجهزة الزال دون مستوى طموح املواطن العراقي الذي يشهد وبشكل يومي 

الشخص ي  فضال الى االنتهاكات التي تطال حرياته الشخصية وبشكل مستمر . لهذا يصبح  انتهاكات متعددة المن بلده وامنه

 من الضروري القاء الضوء على تجربة االصالح االمني واعادة تقييم اداء هذه االجهزة ومحاولة تشخيص نقاط الخلل والقوة  

د من االصالحات بما يؤمن االرتقاء باداء هذه فيها واالشارة الى اسبابها لغرض مساعدة اصحاب القرار على اجراء املزي

 االجهزة الى املستوى الذي يجعلها قادرة على مواجهة تعددية وتنوع التحديات االمنية التي تشهدها الساحة العراقية. 

تأتي هذه الدراسة كجزء من  جهد عربي مشترك وهو ثمرة تعاون العديد من املراكز البحثية العربية املتخصصة 

تسليط الضوء على واقع اداء االجهزة االمنية في البلدان العربية وتقييم ادائها من وجهة نظر املواطن العربي . ومن ثم بهدف 

في كل من هذه البلدان ومحاولة الخروج بتوصيات تقدم الى اصحاب القرار  تحديد اوجه الخلل في اداء هذه االجهزة 

 مني في بلدانهم.لالستفادة منها في تطوير واصالح القطاع اال 

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم اعداد استمارة استبيان تتضمن العديد من املؤشرات الرئيسية والفرعية التي تعكس 

واقع االجهزة االمنية في هذه البلدان من خالل اراء عينة من مواطنيها ممن تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة واخرين ممن لم 

فق منهجية علمية ووفقا للطرق االحصائية املتعارف عليها في املراكز البحثية املتخصصة. يتعرضوا لها ، تم اختيارهم و 

يختص هذا التقرير بتحليل واقع االجهزة االمنية واالجهزة ذات العالقة في العراق من وجهة نظر عينة من املواطنين 

ذه االجهزة والخروج بتوصيات الى اصحاب العراقيين البالغين في محاولة لتشخيص نقاط الخلل ونقاط القوة في اداء ه

 القرار لالستفادة منها في اصالح واقع االجهزة االمنية في هذا البلد العربي.

مؤشرا رئيسيا، يتم احتساب كل منها بناء  (12)في هذه الدراسة من  العدالة املستخدميتكون مقياس األمن ونظام 

كل من املؤشرات الفرعية باالعتماد على نتائج  قيمةعلى متوسط عالمات عدد من املؤشرات الفرعية. ويتم احتساب 

مؤشرا. تم إجراء املقابالت مع عينة ( 116)إجابات األسئلة ذات العالقة في االستطالع. يبلغ العدد الكلي للمؤشرات الفرعية 

من البالغين، كما تم إجراء مقابالت مع عينة إضافية تمثل أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع  العراقيممثلة عن املجتمع 

 ( الخاص باملنهجية 1امللحق رقم   رانظ )قوات األمن أو نظام العدالة. 

تغطي املؤشرات الرئيسية مجاال واسعا من اآلراء العامة، والتوقعات ووجهات نظر العراقيين املتعلقة بكافة أوجه 

، هي: قدرات  (12)يقيس مقياس قطاع األمن العربي القطاع األمني، بما فيها العناصر املتعلقة بنظام العدالة. 
 
 رئيسا

 
مؤشرا

أجهزة األمن ومهنيتها، وأداء أجهزة األمن، والتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن، واتجاهات التغيير، والثقة 

اس ي باملؤسسات األمنية، وانتشار الفساد في األجهزة، واإلطالع واملعرفة باالختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة، والبعد السي

الداخلي وبناء الدولة، والتجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة، 
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واإلحساس باألمن والسالمة الشخصية، وتقييم نظام العدالة، والحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان. يستعرض الجدول 

 تدخل في تركيبة كل منها.لى العناصر الرئيسية التي ( أدناه كافة هذه املؤشرات ويشير إ1رقم )

 

 (: قائمة بأسماء املؤشرات والعناصر التي تدخل في تركيبتها1جدول رقم ) 

رقم 
 اسم املؤشر  املؤشر 

 اسم 

 مختصر للمؤشر 
 بعض املؤشرات الفرعية التي تمثل املؤشر

1 
مستوى تقييم املواطن لقدرات 

 أجهزة األمن ومهنيتها 
 قدرات األجهزة 

قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز،  قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة 
 وقدرة األجهزة على االلتزام بالقانون   

 أداء األجهزة    تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن    2
تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها، تقييم أداء األجهزة في فرض النظام  

 وتقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم 

3 
التوقعات املستقبلية للقدرات   

 املهنية ألجهزة األمن
التوقعات   

 املستقبلية
توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن، توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص  

 من الحزبية وتوقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت املحاكم  

 اتجاهات التغيير   االعتقاد حول اتجاهات التعيير  4

سنوات،  5-4اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون  اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل  
 5-4اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد  أفضل مقارنة باألداء قبل  

سنوات واعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز  مقارنة 
   سنوات 5-4باألداء قبل  

 الثقة باالجهزة   مدى الثقة باملؤسسات األمنية    5
 ،  مدى الثقة بنزاهة  

 
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال

 الشرطة ومدى الثقة بنزاهة الخابرات 

6 
االعتقادات بشأن انتشار الفساد في   

 االجهزة 
 مكافحة الفساد  

سنوات ،  5-4اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة بقبل   
مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد فيها ومدى معرفة الجمهور بمهام 

 الشرطة  

7 
اإلطالع واملعرفة باالختصاص   

 واملهام املختلفة لالجهزة االمنية 
 مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات  مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش ،  اإلطالع واملعرفة   

8 
البعد السياس ي الداخلي: بناء   

 الدولة 
 بناء الدولة   

االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام ، مدى وجود توقعات بتنفيذ  
 قرارات املحاكم بعد صدورها 

9 
التجربة الشخصية في تقييم دور 

األجهزة في حماية القانون والحريات 
 العامة ومكافحة الجريمة. 

 التجربة الشخصية 
مدى عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب ، مدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل  

 للمحاكمة بعد االعتقال ومدى تعريف املتهم بحقوقه قبل الشروع في التحقيق معك/ه   

10 
احساس املواطن باألمن والسالمة   

 الشخصية 
 احساس باألمن  

الشعور باألمن والسالمة ، عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن   
 وتوقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية

 نظام العدالة    تقييم نظام العدالة    11
االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة 
واألحزاب، االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة واالعتقاد بأن قرارات 

 املحاكم سيتم تنفيذها 

 لة ءالحريات واملسا   الحريات واملسائلة وحقوق االنسان    12
انتقاد السلطة بدون خوف، الثقة بمؤسسات حقوق االعتقاد بقدرة املواطن على 

اإلنسان وبقدرتها على املساعدة ومدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أالجهزة 
 االمنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية

 من هذه املؤشرات على عينة من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية و عينة من لم يتعرضوا لتجربة  (11)طبق 
 
مؤشرا

معها، فيما طبق املؤشر املتعلق بالتجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة 
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لم يطبق على من لم يمروا بتجربة مع األجهزة األمنية. تشكلت الجريمة على من لهم تجربة مع األجهزة األمنية فقط، و 

، طبق  (116)املؤشرات الرئيسية من 
 
 فرعيا

 
منها على من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن، فيما  (95)مؤشرا

 على من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية فقط، ولم تطبق على من لم (21)طبق 
 
 فرعيا

 
 يتعرضوا. مؤشرا

كل مؤشر رئيس تم احتسابها بناءا على متوسط عالمات عدد من املؤشرات الفرعية الخاصة  قيمةوكما اسلفنا فان 

تحليل نتائج هذه الدراسة ولكن قبل مناقشة و مؤشرا. وسيتم التطرق  اليها تفصيليا اثناء  (116)به التي يبلغ عددها االجمالي 

خاصة وهو يمر الخوض في ذلك لعل من املهم اعطاء فكرة موجزة عن القضايا االمنية والتحديات املرتبطة بها في العراق 

ة بالتحديات الداخلية والخارجية التي تلقي اعباءا متزايدة وتحديات جسيمة على االجهز  الديموقراطي املليئةبمرحلة التحول 

 المنية الناشئة في هذا البلد.ا

املؤشرت الرئيسية والفرعية ادا الى النتائج التي توصلت اليها الدراسة وفي ضوء العالمات التي حصلت عليها ناستو 

مما يعني أن عملية اختيار مقدرة املؤشرات قد نجحت في ادخال أصناف ونوعيات (  (0.90)إلى  (0.09)مابين )والتي تقع 

 ما يسمح بدرجة عالية في ترتيب وقياس الجوانب املختلفة لعملية اإلصالح األمني. واسعة االختالف

بناء على مراجعة تلك االختالفات واملدى الذي وصلته وحيث أن هذا املقياس هو االول لقطاع األمن؛ فقد قمنا 

ي من وجهة نظر الجمهور بتصنيف العالمات من حيث قدرتها على اعطاء صورة مفيدة عن مدى قوة وضعف اإلصالح األمن

 املتلقي لخدمات األمن. قادتنا تلك املراجعة إلى تبني التصنيف التالي. 

(، تشير خمسون من العالمات املائة في هذا التصنيف إلى انعدام أو اكتمال اإلصالح حيث 2كما يظهر في جدول رقم )

( إلى اكتماله. أما العالمات الخمسون 1.00( إلى )0.81من )( إلى انعدامه وتشير العالمات 0.30( إلى )0.0تعني العالمات من )

( 
 
 (0.40)حتى  (0.31)األخرى فتم توزيعها على خمسة درجات من اإلصالح تبدأ بالضعيف جدا

 
بين ( وتنتهي باملتقدم جدا

 (.(0.80)حتى  (0.71))

 دالة: تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني ونظام الع(2) جدول رقم

 التصنيف  عالمة املقياس 

 اصالح مكتمل 0.81 – 1.0 

 اصالح متقدم جدا 0.71 – 0.80 

 اصالح متقدم 0.61 – 0.70 

 اصالح متوسط 0.51 – 0.60 

 اصالح ضعيف 0.41 – 0.50 

 اصالح ضعيف جدا 0.31 – 0.40 

 اصالح منعدم 0.0 – 0.30 

 

 آلية احتساب عالمات املؤشرات:

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 املؤشر. توجد عدة أنماط 

، هناك أسئلة ذات أربعة خيارات الحتساب عالمات املؤشرات الفرعية، وذلك حسب 
 
طبيعة وخيارات االجابة عليها. فمثال

أعارض بشدة(، حيث يتم احتساب عالمة املؤشر الفرعي في هذ الحالة  -4أعارض،  -3أوافق،  -2أوافق بشدة، -1)على نمط: 

أما االسئلة ذات خمس  ([.0.8*3خيار-1.2*4)خيار -(3+ خيار4[ + ])خيار0.8*2+ خيار 1.2*1]   خيارعلى النحو التالي: 

أعارض بشدة(، فيتم احتساب عالمة املؤشر على  -5أعارض،  -4بين بين،   -3أوافق،   -2أوافق بشدة، -1خيارات )على نمط: 
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. أما االسئلة ذات ([0.8*4خيار-1.2*5)خيار -(4+خيار5([ +])خيار0.5*3+خيار0.8*2+خيار1.2*1]خيارالنحو التالي: 

. وقد تم اعتبار خيار )ال رأي( [1*1]خيار ال( فيتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي:  -2نعم،  -1: الخيارين )على نمط

 أو )ال أعرف( قيمة مفقودة. 

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

أنها ال تشعر بالقلق.   %73( بينما قالت نسبة من 0.70تعرض لألذى على يد أجهزة األمن في العراق )عدم القلق من إمكانية ال

يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي بتقسيم  مجموع عالمات املؤشرات الفرعية التي يشملها املؤشر على عدد هذه 

 ت الرئيسية  على عددها.املؤشرات. ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم مجموع عالمات املؤشرا

 

 العينة:

، حيث تم اختيارهم العراقشخصا من البالغين في كل  1230تم اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل بلغ حجمها  

منطقة سكنيه أو منطقة عد تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد التي يوفرها جهاز اإلحصاء في  60من 

اختيار منطقة العد حيث توجد خارطة خاصة بكل منها،  (1). تمت عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية: العراقا

وحدات سكنية من الوحدات السكنية املوجودة في  منطقة  10في كل منطقة عد يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من ( 2)

 سنة بطريقة عشوائية باستخدام جدول كيش. 18من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق  (3)العد، 

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

( شخص وهوالء يمثلون عينه ممن تعرضوا هم أو 252( شخص، ويتكون الجزء الثاني من )978وبلغ عددهم في العينة )

 تجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وقد ُروعي عند اختيار عينة الذين تعرضوا نسبة توزيعهم في املجتمع ككل.أحد أقاربهم ل

( العينة العامة، وتشمل كافة االفراد سواء الذين 1تنقسم العينات ألغراض الدراسة والتحليل إلى ثالثة أنواع: )

( عينة الذين لم يتعرضوا، وتشمل كافة 2تعرضوا أو لم يتعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة، )

( عينة الذين تعرضوا، وتشمل كافة 3هزة األمن أو نظام العدالة، و)االفراد الذين لم يتعرضوا  لتجربة واحتكاك مع أج

 األفراد الذين تعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة.  

جرى خالل إعداد استمارة االستطالع تعاون وتشاور مع العديد من املؤسسات واألجهزة في البلدان املشاركة في 

لعدالة، كوزارة الداخلية، واألجهزة األمنية، والبرملان، ومؤسسات املجتمع املدني وفي مقدمتها مقياس قطاع األمن ونظام ا

مؤسسات حقوق االنسان، وناشطين سياسيين. وهنا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع املؤسسات واألشخاص الذين ساعدوا 

 وساهموا في تطوير استمارة االستطالع.

 

 ه املقدمة من ثالثة أقسام أخرى هي:يتكون هذا التقرير باإلضافة لهذ

خصص القسم الثاني من التقرير الستعراض ومناقشة نتائج الدراسة على مستويين؛ االول: خصص للنتائج الكلية للمقياس في العراق.        .1

  والثاني: عرض نتائج المؤشرات الرئيسية المكونة للمقياس.

 ات.خصص القسم الثالث الستعراض التوصي       .2
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. يحتوي القسم الرابع على مالحق تشمل: تفصيل للمنهجية املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماتها وإجراء االستطالع 3

واختيار العينة. وجدول باألسئلة والنتائج قبل تحويلها لعالمات. وجدول بالعالمات لكافة املؤشرات الرئيسية والفرعية. 

 عالمة الكلية للمقياس.وجدول بعالمات املؤشرات الرئيسية وال
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 النتائج ( 2) 

 العالمة الكلية للمقياس:أوال: 

(. تعكس هذه النتيجة انقساما بين الجمهور الذي يمنح نصف املواطنين 0.53بلغت قيمة املقياس في القراءة األولى )

أو أكثر قليال تقييما ايجابيا ألوضاع قطاع األمن، فيما يمنح النصف االخر أو أقل قليال تقييما سلبيا لهذه االوضاع. كما 

 ع األمن ونظام العدالة حصل على تصنيف متوسط. تعني هذه القيمة أن التقييم الكلي لقطا

 

 (: قيمة مقياس قطاع األمن ونظام العدالة في العراق1شكل رقم )

 
 

يظهر الشكل أعاله أن الفروقات في التقييم، سلبا أو ايجابا، بين من تعرض ومن لم يتعرض لتجربة مع قطاع األمن 

( بين من لم يتعرض 0.56(، فيما تبلغ )0.42ين من تعرض لتجربة )أو نظام العدالة واضحة؛ فقد بلغت قيمة املقياس ب

نقطة. وهو الفارق االعلى بين الدول املشاركة في مقياس قطاع األمن ونظام العدالة. يشير هذا الفارق إلى  14لتجربة بفارق 

نين الذين تعرضوا لتجربة قطاع وجود انقسام بين املوطنين في هذا البلد عند تقييمه لهذا القطاع. كما يمنح تقييم املواط

 األمن نظام العدالة تصنيفا ضعيفا. 

( املتعلق بالتوقعات املستقبلية 3تشير عالمات املؤشرات الرئيسية إلى أن املؤشر ذي العالمة االعلى هو رقم )

املتعلق بإحساس  10(، يتبعه املؤشر رقم 0.68للقدرات املهنية لألجهزة  األمنية حصل على عالمة في املؤشرات الرئيسية )

(. في املقابل 0.60( الخاص بمدى الثقة باملؤسسات األمنية )5املؤشر رقم ) (، ثم0.61املوطنين باألمن والسالمة الشخصية )

( املتعلق باالعتقاد بشأن الفساد في األجهزة األمنية حصل على تصنيف 6فإن املؤشر ذي العالمة األقل وهو املؤشر رقم )

ألجهزة األمنية، واملعرفة باالختصاص ( املتعلقين بتقييم املواطنين لقدرات ا 7و 1(، ثم املؤشرين رقم )0.37ضعيف جدا )

(، وحصل املؤشران الثاني والرابع املتعلقان بأداء األجهزة األمنية، 0.46واملهام املختلفة لألجهزة األمنية حصال على )

 (. 2( . )انظر الشكل رقم 0.47واتجاهات التغيير  على نفس العالمة )
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 ة بقيمة املقياس في العراق: عالمات املؤشرات الرئيسية مقارن(2شكل رقم ) 

 
 

يظهر الشكل أعاله أن مؤشرين رئيسيين فقط حصال على تصنيف "اصالح متقدم" هما: التوقعات املستقبلية لعمل 

األجهزة األمنية من وجهة نظر املواطنين، واإلحساس باألمن. وحصلت أربعة مؤشرات على تصنيف متوسط هي الثقة 

ملساءلة، والتجرية الشخصية للمواطنين مع قطاع األمن ونظام باألجهزة األمنية، وبناء الدولة، ونظام العدالة، والحريات وا

العدالة في البالد. في املقابل حصل املؤشر املتعلق بمكافحة الفساد داخل قطاع األمن على تصنيف ضعيف جدا، فيما 

جهزة األمنية حصلت أربعة مؤشرات على تصنيف ضعيف وهي: قدرات األجهزة األمنية، وإطالع املواطنين ومعرفتهم بمهام األ 

 املختلفة، وأداء األجهزة، واتجاهات التغيير. 

بعبارة أخرى، إن الجمهور يعتقد أن قدرات الجهاز األمني محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما أعلى بقليل 

الواضح أن تعريف من تقييمه لقدراتها. كذلك، فإن التوقعات املستقبلية واتجاهات التغيير تميل لاليجابية. لكن من 

األجهزة األمنية الختصاصاتها ومهامها ليس واضحا بقدر  كاف  للجمهور. كذلك يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد في 

. ويالحظ من الشكل أعاله ان هناك تمركز في التقييم بين املؤشرات الرئيسية االثني عشر والتي 
 
القطاع األمني ما زالت طاغية

 رتبتي )الضعيف و املتوسط(.انحسرت بين م

تظهر النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير 

تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف 

 مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة ) انظر الجدول التالي(. 9رات مقابل مؤش 5والضعيف جدا يبلغ 

 

 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

يةالتوقعات المستقبل( 3)

احساس باألمن ( 10)

الثقة باالجهزة( 5)

بناء الدولة ( 8)

نظام العدالة ( 11)

الحريات والمسائلة ( 12)

التجربة الشخصية (9)

أداء األجهزة(  2)

اتجاهات التغيير ( 4)

اإلطالع والمعرفة ( 7)

قدرات األجهزة( 1)

مكافحة الفساد( 6)

مقياس العراق

0.68

0.61

0.60

0.59

0.59

0.53

0.51

0.47

0.47

0.46

0.46

0.37

0.53



 22                                                                                    العراق   تقرير  -  2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 

 (: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس في العراق3جدول رقم ) 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 1 اصالح منعدم
 

 

 1 1 3 ضعيف جدا اصالح

 4 4 6 اصالح ضعيف

 2 اصالح متوسط
 

5 

 اصالح متقدم
 

5 2 

 اصالح متقدم جدا
 

1  

 اصالح مكتمل
  

 

 12 11 12 املجموع

 

حصل مؤشر واحد على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهو 

(. كما حصل ثالثة مؤشرات لنفس العينة على 0.25املؤشر السادس املتعلق بمكافحة الفساد داخل األجهزة األمنية )

جهزة األمنية، واتجاهات التغيير. وقد حصل مؤشران فقط تصنيف ضعيف جدا وهي تقيس قدرات األجهزة األمنية، وأداء األ 

على تصنيف اصالح متوسط وهما، االعلى بين عينة الذين تعرضوا لتجربة لهذا القطاع، املؤشر الثالث املتعلق بالتوقعات 

ة. في املقابل حصل (، واملؤشر السابع الخاص بإطالع املواطنين ومعرفتهم بمهام ومسؤوليات األجهزة األمني0.53املستقبلية )

مؤشر واحد على تصنيف اصالح متقدم لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة وهو التوقعات 

املستقبلية لعمل هذا الجهاز. كما حصلت خمسة مؤشرات على تصنيف اصالح متقدم وهي:  بناء الدولة، ونظام العدالة، 

ينظر إلى أن اإلجراءات املتخذة من قبل  لعراقيا، والحريات واملساءلة. ما يفيد أن الجمهور والثقة باألجهزة، واإلحساس باألمن

األجهزة األمنية ملكافحة الفساد فيها ما زالت ضعيفة، وعدم تواصل األجهزة األمنية مع الجمهور للتعريف بمهام أجهزة األمن 

 املختلفة ومسؤولياتها.
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ؤشرات الرئيسية بين من تعرضوا ومن يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ونظام العدالة في (: مقارنة عالمات امل3شكل رقم ) 

 العراق

 
 

تشير مقارنة نتائج املؤشرات األحدى عشرة بين من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة ومن لم 

لتجربة الشخصية لتقييم دور األجهزة في حماية املخصص ملن تعرضوا  9يتعرضوا ) لم تتضمن هذه املقارنة املؤشر رقم 

القانون والحريات العامة( إلى حصول عالمات أعلى ملن لم يتعرضوا في عشرة مؤشرات ترواحت الفروقات لصالح من لم 

نقطة للمؤشرين املتعلقين بمدى الثقة باملؤسسات األمنية، وإحساس املواطن باألمن والسالمة  21يتعرضوا مابين 

إلى ثالث عشرة نقطة للمؤشر الخاص باالعتقاد حول اتجاهات التغيير، فيما حصل املؤشر الخاص باإلطالع  الشخصية

واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية بعالمات أعلى )خمس نقاط( لصالح من تعرضوا وذلك ناتج عن 

 سبب من األسباب. التجربة الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة األمن ألي

وفي املجمل يظهر التفاوت ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة 

 والذين لم يتعرضوا، ان الذين تعرضوا لتجربة كهذه لديهم تقييما اكثر سلبية من الذين لم يتعرضوا لتجربة مع هذا القطاع

األمن العراقي ال تزال تواجه تحديات كبيرة قسم منها يتعلق بالبيئة الداخلية ممثلة باألساليب  مما تقدم يالحظ بأن أجهزة

التي تحكم أدائها والقدرات الفنية املتوافرة لديها فضال عن قدرات افرادها وسلوكياتهم، والقسم االخر يرتبط بالتحديات 

ان ذلك نتيجة خالفات سياسية داخلية أم تدخالت وتهديدات األمنية وظروف عدم االستقرار التي يواجهها العراق سواء ك

خارجية تستهدف وحدته وسالمة اراضيه وزعزعة النظام األمني عموما. كل ذلك ينعكس على طبيعة وكفاءة أداء قطاع 

 األمن. 

إلى مؤشرا فرعيا يقيسها هذا التقرير( على عالمات تشير  116من اجمالي  %3حصلت أربعة مؤشرات فرعية )أي 

اصالح مكتمل وهي تتعلق بالقدرة على تقديم شكاوى ملنظمات حقوق االنسان، والقدرة على تقديم طلبات للقضاء 

باإلفراج، وطلب شهادة حسن سلوك من األجهزة  األمنية عند استخراج وثائق من مؤسسات حكومية، ومساءلة أجهزة األمن 

 ملية اإلصالح في هذه الجوانب. من املستوى السياس ي، ما يعني وجود تطور كبير في ع
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عشر مؤشرا على عالمات متدنية جدا وضعها في تصنيف "اصالح منعدم" أهمها؛ أن أجهزة  اربعةفي املقابل حصل 

(، واالعتقاد بأن أجهزة األمن تعمل من أجل املاسكين 0.27(، وفرض للنظام والقانون )0.17األمن تعاني من الفساد فيها )

(، 0.26(، والتعريف بحقوق املتهمين قبل الشروع في التحقيق )0.29دم املعرفة بمهام جهاز املخابرات )(، وع0.25بالحكم )

(، وخلفية دوافع التعذيب اثناء التحقيق 0.15وتوفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان )

(، 0.15ات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم )(، وسؤال مؤسس0.23(، والثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها )0.29)

 (،0.24(، واالعتقاد بممارسة األجهزة األمنية للتعذيب )0.30وأن خرق حقوق اإلنسان غير مبرر بدواعي األمن )

ثالثة من املؤشرات الفرعية التي حصلت على تصنيف "اصالح منعدم" جاءت في املؤشر الرئيس ي املتعلق بالحريات 

واملساءلة وهي سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم، واالعتقاد بممارسة األجهزة األمنية للتعذيب، 

وأن خرق حقوق اإلنسان غير مبرر بدواعي األمن. وكذلك أربعة مؤشرات من املؤشر الرئيس ي الخاص بالتجربة الشخصية 

يق، وتوفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق وهي التعريف بحقوق املتهمين قبل الشروع في التحق

 اإلنسان، وخلفية دوافع التعذيب اثناء التحقيق، والثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها.

أي  (0.80)إلى  (0.61)من مجمل املؤشرات الفرعية( بين  %30تراوحت عالمات خمسة وثالثون مؤشرا )أي حوالي 

جدا منها؛ اربعة عشر مؤشرا على تصنيف متقدم جدا وواحد وعشرون مؤشرا على تصنيف على تصنيف متقدم ومتقدم 

 متقدم وهي تعد مؤشرا ايجابيا على عملية اإلصالح لقطاع األمن ونظام العدالة وتحتاج إلى استكمال العمل لتطويرها. 

إلى  (0.31)على عالمات ما بين من مجمل املؤشرات الفرعية(  %31في املقابل حصل ستة وثالثون مؤشرا )أي حوالي 

مؤشرات منها  ثالثعلى تصنيف ضعيف جدا،  تحاز  عشرة مؤشراتتصنيف اصالح ضعيف وضعيف جدا منها؛ أي  (0.50)

قدرة و  تتعلق باملؤشر الرئيس ي الذي يقيس قدرات األجهزة األمنية، هي: مكافحة الفساد داخلها ، خدمة املواطن بدون تمييز،

ثالثة مؤشرات تتعلق باملؤشر الرئيس ي نظام العدالة وهي: بطء عمل املحاكم،  . وكذلكص من الحزبيةاالجهزة على التخل

ووجود فساد بين القصاة، واالعتقاد أن جهاز القضاء هو املؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس العكس. ومؤشران آخران 

اليوم داخل األجهزة األمنية  أفضل يتعلقان باملؤشر الرئيس الخاص باتجاهات التغيير هما؛ االعتقاد بأن أوضاع الفساد 

. كما حاز ستة وعشرون 2011، ونجاح األجهزة  في فرض النظام اليوم افضل مقارنة بالوضع قبل 2011مقارنة بالوضع قبل 

مؤشرا على تصنيف ضعيف منها سبعة مؤشرات تتعلق باملؤشر الرئيس ي الخاص باتجاهات التغيير ما يظهر عدم تغيير 

ما يشير إلى عدم رض ى املواطنين من جهة، وعدم نجاعة  2011مقارنة بالعام  2014األمنية في البالد العام ايجابي لألوضاع 

 (0.51)مؤشرا على تصنيف متوسط أي على عالمات تراوحت بين  27حصل و عملية اإلصالح في قطاع األمن من جهة ثانية. 

 مؤشرا(. 116من مجمل املؤشرات الفرعية الـ  %23)تمثل  (0.60)وبين 
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 (: عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية  للمقياس في العراق4جدول رقم )

رقم 

 املؤشر
 اسم املؤشر

 املؤشرات

 الفرعية

عالمة 

 املؤشر

تصنيف 

 املؤشر

 تصنيف املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس

اصالح 

 مكتمل

اصالح 

 متقدم جدا

اصالح 

 متقدم

اصالح 

 متوسط

اصالح 

 ضعيف

اصالح 

 ضعيف جدا

اصالح 

 منعدم

  ضعيف 0.46 8 قدرات األجهزة 1
  

3 3 1 1 

  ضعيف 0.47 17 أداء األجهزة 2
 

3 3 6 3 2 

3 
التوقعات 

 املستقبلية
5 

0.68 
 متقدم

 
2 2 1    

  ضعيف 0.47 11 اتجاهات التغيير 4
  

2 7 2  

 متوسط 0.60 12 الثقة باألجهزة 5
 

6 2 1 1  2 

 3 مكافحة الفساد 6
0.37 

ضعيف 

 جدا
  

 
 2  1 

  ضعيف 0.46 3 االطالع واملعرفة 7
 

 2   1 

 متوسط 0.59 2 بناء الدولة 8
 

1 
 

 1   

9 
التجربة 

 الشخصية
16 

0.51 
 4  3 5 1 1 2 متوسط

  متقدم 0.61 10 االحساس باألمن 10
 

6 3 1   

 متوسط 0.59 18 نظام العدالة 11
 

3 6 5 1 3  

 3 1 1 2 1 1 2 متوسط 0.53 11 الحريات واملساءلة 12

 14 10 26 27 21 14 4  116 املجموع

 0.53 قيمة املقياس

 اصالح متوسط التقييم

 

 في التأثير على انطباعات املواطنين ورضاهم عن اداء التشكيالت الحكومية .
 
وهذا  تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

ما افرزته نتائج الدراسة الحالية ، واتماما للفائدة سيتم استعراض موجز الهم هذه املتغيرات وايضاح  مساهمتها في التاثير 

 على انطباعات الجمهور العراقي وتقييمه لقطاع االمن ورضاه عنه وكما ياتي: 

 توفر االمن يرفع عالمة املقياس: (أ)
باالمن والسالمة الشخصية والعائلية يلعب دورا شديد االهمية في تقييم املواطن تشير النتائج الى ان الشعور  

( بين عينة 0.65لقطاع االمن حيث ترتفع عالمة املقياس عند توفر االمن وتنخفض عند غيابه. تبلغ عالمة مقياس العراق )

 .( بين عينة الذين يشعرون بعدم توفره0.37الذين يشعرون بتوفر األمن و)

 ر املعرفة واالطالع مبهام واختصاصات اجهزة االمن :)ب( دو 
ولعل اهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات املواطن العراقي درجة اإلحساس بتوفر األمن، 

 واالنتماء السياس ي أو الطائفي، واالطالع أو عدم االطالع على مهام واختصاصات أجهزة األمن. 

 إ
 
 ومعرفة بمهام واختصاصات أجهزة األمن يميلون التخاذ مواقف وحمل تشير النتائج أيضا

 
لى أن األكثر اطالعا

 حيث ترتفع قيمة املقياس بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية إلى 
 
انطباعات أكثر إيجابيه من األقل اطالعا

على االطالع على مهام واختصاصات الجيش وجهاز ( بين غير املطلعين. وينطبق هذا األمر 0.46( وتتراجع إلى )0.55)

 املخابرات. 
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 ( االحتكاك والتجربة املباشرة تعطي انطباعات سلبية عن قطاع االمن:ج)
من تعرض لتجربة مع قطاع األمن يميل لحمل انطباعات أقل إيجابيه عن هذا القطاع  اشارت النتائج بوضوح الى أن

 
 
مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة معه واحتكاك به. مع ذلك، فإن الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن هم األكثر اطالعا

ة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية ومعرفة بمهام واختصاصات أجهزة األمن. وفي العراق يميل الذين تعرضوا لتجرب

 على التوالي(.  0.56مقابل  0.42عن هذا القطاع مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

  دور هام للجنس والعمر و التعليم: )د(
 وإن كان 

 
 مماثال

 
بدرجة إضافة ملا ذكر  تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر والتعليم دورا

 أقل من املتغيرات األخرى. فالنساء وكبار السن يعطون قطاع االمن تقييما اكثر ايجابية مما يعطيه الرجال وصغار السن.

 أكثر إيجابيه مما يعطيه الرجال وكبار 
 
اذ يشير تحليل النتائج إلى أن النساء وكبار السن يعطون قطاع األمن تقييما

، تبلغ  
 
( بين الذين تزيد 0.55( بين الرجال، وتبلغ )0.52( بين النساء )0.54عالمة املقياس العراقي  )السن لهذا القطاع. فمثال

 وتتراجع إلى ) 40أعمارهم عن 
 
.  28( بين الذين تقل أعمارُهم عن 0.53عاما

 
 عاما

يظهر ( أدناه، فان هذا االستنتاج ينطبق على معظم مؤشرات املقياس. من جانب اخر 4كما يظهر بالشكل )رقم 

 التخاذ مواقف اكثر انتقاديه من قطاع األمن وتنخفض بينهم نسبة الرضا عن أداء هذا القطاع. كذلك، فإن 
 
الرجال ميال

 يعطون قطاع األمن ونظام العدالة نسبة تقييم إيجابي منخفضة. واخيرا ترتفع  28-18الشباب وخاصة بين األعمار 
 
عاما

( بين الذين ال يزيد تعليمهم عن الشهادة 0.51لكليات والجامعات وتتراجع إلى )( بين خريجي ا0.56عالمة املقياس إلى )

 اإلعدادية. 

 (: دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس العراقي4شكل رقم )

 

 ( دور حاسم لالنتماءات السياسية والطائفية:)هـ
االهمية بل وحاسم في تحديد املواقف من قطاعات االمن في كافة البلدان لالنتماءات السياسية والطائفية دور بالغ 

 في 
 
 قويا

 
املشاركة ولكنه يبرز بشكل دراماتيكي في العراق ، فطبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين  تضيف بعدا

   إلى أن تفسير التقييم الذي يعطيه الجمهور لقطاع األمن في بلده حيث يشير تحليل النتائج
 
هذه االنتماءات تلعب دورا
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شديد األهمية في تشكيل مواقف وانطباعات الجمهور  العراقي تجاه قطاع األمن. كذلك، فإن هذا التحليل يشير إلى وجود 

عالقة قوية بين هذه االنتماءات والشعور بتوفر أو عدم توفر األمن، إذ يشعر املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف 

 ج الحكم أو في املعارضة بغياب األمن بشكل أكبر بكثير مما يشعر به املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة.خار 

 بينما تبلغ نسبة األحساس بتوفر األمن بين مؤيدي األحزاب الشيعية والكرد
 
على ) %89و %68في العراق  ةيفمثال

سنيه. ترتفع قيمة املقياس والغالبية العظمى من مؤشراته الرئيسية بين بين مؤيدي األحزاب ال %9فإنها ال تتجاوز  ( التوالي

عينة مؤيدي األحزاب الشيعية )مثل ائتالف دولة القانون وائتالف املواطن وائتالف األحرار( يتبعها في ذلك عينة مؤيدي 

ولكن قيمة  ،راطي الكردستاني(للتغير وقائمة التحالف الوطني الكردستاني والحزب الديمق األحزاب الكردية )مثل كوران

ة )مثل متحدون لإلصالح وائتالف العربي املقياس ومؤشراته تنخفض بشكل دراماتيكي بين عينة مؤيدي األحزاب السنية

( بين 0.36( بين مؤيدي األحزاب الكردية و)0.54( بين مؤيدي األحزاب الشيعية و)0.67ة(.  تبلغ قيمة املقياس العراقي )العربي

 ( بين مؤيدي األحزاب السنية.0.25األحزاب العلمانية و)مؤيدي 

( أدناه،  1عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية للعراق، كما يتضح في الخريطة رقم ) 

فر األمن )حيث ( في تلك املحافظات التي ترتفع فيها درجة الشعور بتو 0.70فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إلى )

( وترتفع فيها نسبة تأييد األحزاب الشيعية، )حيث يبلغ الفرق بين التأييد لألحزاب الشيعية واألحزاب السنية %85تصل إلى 

نقطة مئوية لصالح األحزاب الشيعية(، كما هي الحال في محافظات البصرة والنجف. في املقابل تنخفض عالمة املقياس  93

فقط(  %42( في تلك املحافظات التي تنخفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن )حيث يبلغ 0.37) العراقي لتصل لتصل إلى

نقاط مئوية لصالح أحزاب السنة، كما هي الحال في محافظتي  8وتبلغ الفجوة بين تأييد األحزاب الشيعية واألحزاب السنية 

( وتنخفض هذه العالمة إلى 0.57فيها األحزاب الكردية )ديالي وكركوك.  تبلغ عالمة مقياس العراق في املناطق التي تسيطر 

 ( في املناطق املختلطة مثل بغداد.0.51)

 

 حسب عالمة املقياس العراقية(: التقسيمات اإلدارية للمحافظات 1خريطة رقم ) 
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ما تقدم يالحظ بان الجهاز االمني العراقي اليزال يواجه تحديات كبيرة قسم منها تتعلق ببئته الداخلية ممثلة م

باالساليب التي تحكم ادائها والقدرات الفنية املتوافرة لديها فضال عن قدرات افراده وسلوكياتهم، والقسم االخر يرتبط 

يواجهها العراق سواء كان ذلك نتيجة خالفات سياسية داخلية ام تدخالت بالتحديات االمنية وظروف عدم االستقرار التي 

وتهديدات خارجية تستهدف وحدته وسالمة اراضيه وزعزعة النظام االمني عموما. كل ذلك ينعكس على طبيعة وكفاءة 

 االداء للنظام االمني . 

 ثانيا: النتائج التفصيلية للمؤشرات الرئيسية

ة والفرعية من يفي ضوء العالمات التي حصلت عليها املؤشرات الرئيسمقياس للالتفصيلية نتائج ال عرضتم يس

  .االداء من جهة اخرى  وتصنيف ،جهة

 : مستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتهااالول ؤشر امل .1

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطنين لقدرات ومهنية األجهزة األمنية على مكافحة الجريمة وااللتزام 

بالقانون وخدمة املواطن وحمايته من العصابات املسلحة، وغيرها. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة 

لقدرات اجهزة االمن ومهنيتها من قبل املواطن العراقي. ضعيف  تصنيف على املقياس املستخدم مما يدل على  (0.46)

ولغرض التعمق في النتائج التفصيلية لهذا املؤشر يالحظ ان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة اشارت الى 

لدى االشخاص الذين  (0.49)فيما بلغت  ( 0.31)املقياس لديهم  قيمةلقدرات  هذه االجهزة اذ بلغت ضعيف جدا  تصنيف

صنيف التافضل لدى هؤالء قياسا بالذين تعرضوا لالعتقال مع ذلك يبقى  صنيفتلم يتعرضوا الى االعتقال مما يشير الى 

 من وجهة نظر العراقيين عموما لقدرات اجهزة االمن ومهنيتها. اضعيف

 

 ومهنيتهامستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن (: 5شكل رقم ) 

 

كانت للمؤشر الفرعي )قدرة االجهزة االمنية على مكافحة الجريمة(  قيمةأن اعلى إلى  املؤشرات الفرعية  نتائجتشير 

وهي تشير الى ان اكثر من نصف العينة ترى بان االجهزة االمنية قادرة على  (0.59)مقياس هذا املؤشر  قيمةحيث بلغت 

بشكل واضح بين الذين تعرضوا  قيمة. تختلف هذه ال حيث حصل هذا املؤشر على تصنيف متوسط مكافحة الجريمة
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بينما كانت عالمة  (0.41)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة  مقياس لالعتقال والذين لم يتعرضوا له حيث كانت عالمة

 .(0.63)مقياس الذين لم يتعرضوا لتجربة هي 

 قدرات األجهزة ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 5) رقم جدول 

تصنيف  عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 املؤشرات

 0.59 قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة 1

 0.56 قدرة األجهزة على تنفيذ قرارات املحاكم 2 اصالح متوسط

 0.53 قدرة األجهزة على االلتزام بالقانون  3

 0.45 املواطن من مجموعات او عصابات مسلحةقدرة األجهزة على حماية  4

 اصالح 

 ضعيف
 0.45 قدرة األجهزة األمنية على عدم استخدام التعذيب 5

 0.43 قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز 6

7 
 0.34 قدرة األجهزة التخلص من الحزبية

اصالح ضعيف 

 جدا

 اصالح منعدم 0.30 قدرة األجهزة على مكافحة الفساد داخلها 8

 

الضعيف، يالحظ ان مؤشر قدرة االجهزة االمنية على  صنيفمن خالل مراجعة قيم املؤشرات الفرعية ذات الت

مكافحة الفساد ، يليه مؤشر القدره على التخلص من الحزبية هي اكثر املؤشرات تدنيا في االداء بعد ان حصال على عالمات 

فكان لـ  صنيفات( على التوالي  أي الجهود االصالحية تكاد تكون منعدمة هنا. اما املؤشر الفرعي االفضل  0.34( و )0.30)

 ( .0.59متوسطا استنادا الى العالمة التي حصل عليها ) صنيفا)قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة ( وهو يصنف على انه ت

 (0.30)في املقياس اذ بلغت  قيمةفي حين حصل مؤشر )قدرة األجهزة االمنية على مكافحة الفساد داخلها( على ادنى 

حيث يرى غالبية العينة ان االجهزة االمنية غير قادرة على مكافحة  منعدمة في هذا الجانببان الجهود االصالحية وتعني 

الذين يرون ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق كبير مقياس الفساد داخلها. وقد تباينت عالمة 

لديه تجربة مع نظام االمن والعدالة. وبشكل عام  ملن ليس (0.33)للذين لديهم تجربة و (0.19)حيث كانت عالمة هذا املؤشر 

الفساد داخل االجهزة االمنية فضال عن عجز هذه االجهزة على مكافحة  ارتفاع االنطباعات بشأن إلى تشير النتائج اعاله 

 الفساد داخل اجهزتها.

وبشكل  .املذكورين اعالهاملؤشرين  قيمةفقد تراوحت عالماتها بين  6اما بالنسبة لباقي املؤشرات الفرعية وعددها 

من قبل املواطن العراقي وهو ينتظر االمنية داء االجهزة ال ضعيف   صنيفتحصلت على املؤشرات الفرعية معدل فان  ،عام

 املزيد من االداء االفضل كي تكون اكثر كفاءة ومهنية. ويمكن مالحظة ذلك في الشكل االتي:
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 ملؤشر قدرات االجهزة(: املؤشرات الفرعية 6شكل رقم ) 

 

تظهر النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير 

تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف 

مؤشرات ذات تصنيف  5من ضمنها مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة  8مقابل مؤشرات  5والضعيف جدا يبلغ 

 (.6رقم ) انظر الجدول منعدم 

 
 ملؤشر قدرات االجهزة العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 6)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 5 اصالح منعدم
 

1 

 1 2 2 ضعيف جدا اصالح

 3 3 1 اصالح ضعيف

 اصالح متوسط
 

2 3 

 اصالح متقدم
 

1  

 اصالح متقدم جدا
  

 

 اصالح مكتمل
  

 

 8 8 8 املجموع

 

على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا ات حصلت مؤشر  5يالحظ من الجدول بان 

يليه املؤشر الفرعي املتعلق بقدرة  (0.19األجهزة األمنية ) لتجربة مع أجهزة األمن وهو املؤشر املتعلق بمكافحة الفساد داخل

تقيس ( وهي 0.30( وحصلت املؤشرات الثالث االخرى على نفس العالمة لكل منها )0.24االجهزة على التخلص من الحزيبة )

اخيرا قدرة االجهزة و قدرة االجهزة على حماية املواطن من العصابات املسلحة درة االجهزة على خدمة املواطن دون تمييز و ق

مؤشر لنفس العينة على تصنيف ضعيف جدا وهي تقيس  رينمؤش. كما حصل االمنية على عدم استخدام اجهزة التعذيب 
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ضعيف على تصنيف  واحد فقط . وقد حصل مؤشرقدرة االجهزة على االلتزام بالقانون وقدرتها على تنفيذ قرارات املحاكم

 ( .0.41على مكافحة الجريمة )هو املؤشر الخاص بقدرة االجهزة 

لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ضعيف وضعيف جدا على تصنيف  اتمؤشر  5ت في املقابل حصل 

ي قدرة االجهزة على مكافحة الفساد داخلها ، قدرتها على التخلص من الحزبية، قدرتها على خدمة املواطن ونظام العدالة وه

حماية املواطنين من املجاميع املسلحة، واخيرا قدرتها على عدم استخدام وسائل التعذيب .  من بدون تمييز، قدرتها على 

مؤشران  . كما حصلاصالح متقدم هو قدرة االجهزة على مكافحة الجريمة تصنيف جانب اخر حصل موشر واحد على 

 متوسط هما قدرة االجهزة على االلتزام بالقانون  وقدرتها على على تنفيذ قرارات املحاكم . اصالح  اثنان على تصنيف

 :  تقييم املواطن ألداء أجهزة األمنالثاني ؤشر امل .2

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن على فرض النظام والقانون ومكافحة الجريمة 

تطبيقه بدون تمييز فضال عن حماية املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة وغيرها. واشارت  ووااللتزام بالقانون 

ألداء أجهزة األمن من قبل املواطن ضعيف  صنيفتمما يدل على  (0.47)النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة 

 العراقي. 

وبالنظر الى النتائج التفصيلية لهذا املؤشر يالحظ ان الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة يرون بان اداء 

لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى  (0.50)في حين بلغت  (0.33)املقياس لديهم  قيمةاذ بلغت  ضعيف جداهذه االجهزة 

 صنيفهمتمع هذا يبقى  .ء قياسا بالذين تعرضوا لالعتقالاالعتقال مما يشير الى تقييم افضل الداء االجهزة االمنية لدى هؤال

 ضمن مرتبة االداء الضعيف.

 (: مستوى تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن7شكل رقم ) 

   

الفرعي )أداء أجهزة األمن على مكافحة   عالمة كان قد حصل عليها املؤشر أن اعلىإلى املؤشرات الفرعية نتائج  تشير 

ما على ا وهي تشير الى ان اكثر  من نصف املستجيبين يرون بان االجهزة االمنية قادرة نوع (0.67)الجريمة( حيث بلغت 

بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له حيث كانت عالمة  عالمةالمكافحة الجريمة . وتختلف هذه 

الذين لم يتعرضوا  مقياس بينما كانت عالمةوتعني اداءا متوسطا  (0.55)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة مقياس 

 .وهي تشير الى اداء متقدم من وجهة نظرهم (0.69)لتجربة هي 
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حيث يرى غالبية  (0.27)اذ بلغت  قيمةفي حين حصل مؤشر )االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون( على ادنى 

الذين يرون ذلك  مقياس املستجيبين ان االجهزة االمنية  الزالت غير قادرة على فرض النظام والقانون. وقد تباينت عالمة

هذا املؤشر منخفض جدا للذين لديهم  كان تصنيفكبير حيث  ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق 

ملن ليس لديه تجربة مع نظام  (0.30)في حين ارتفعت لتصل الى  (0.14)العالمة على املقياس تجربة  مع هذه االجهزة اذ بلغت 

ير قادرة فرض النظام والقانون االمن والعدالة. وبشكل عام تشير النتائج اعاله  ان املوطن العراقي يرى بان االجهزة االمنية غ

وربما يشير ذلك الى ظاهرة التمييز في تعامل هذه االجهزة مع املواطنين بحسب الطائفة وان الجهود االصالحية منعدمة هنا 

 كما يعكسه واقع االداء لهذه االجهزة . 

وبشكل  ،املذكورين اعالهاملؤشرين تصنيف فقد تراوحت عالماتها بين  15باقي املؤشرات الفرعية الباقية وعددها  اما

عام فان جميع املؤشرات الفرعية تؤشر مستوى متوسط لتقييم اداء هذه االجهزة من قبل املواطن العراقي وهو ينتظر املزيد 

بالقانون لخدمه املواطن بدون تمييز. ويوضح الشكل االتي العالمات التي حصلت  امن االداء االفضل لكي تكون اكثر التزام

 :ات الفرعية ضمن هذا املؤشر الرئيسيها املؤشر عل

 

 (: املؤشرات الفرعية ملؤشر أداء األجهزة8شكل رقم ) 

 

فقد اما املؤشرات الفرعية ، الضعيف  تقييم( وهو يصنف ضمن ال0.47) عالمةحصل هذا املؤشر الرئيس ي على 

  املتقدم واملنعدم وكما موضح بالجدول االتي : صنيفالتتراوحت بين 
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 أداء األجهزة ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف:(7) رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 0.67 تقييم مدى قيام األجهزة على مكافحة الجريمة 1

 0.64 تقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم 2 اصالح متقدم

 0.62 بالقانون تقييم أداء األجهزة  في االلتزام    3

 0.55 تقييم أداء األجهزة في عدم استخدام التعذيب 4

 0.54 تقييم أداء األجهزة في حماية املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة   5 اصالح متوسط

 0.52 تقييم أداء األجهزة في الخدمة بدون تمييز 6

 0.50 االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في  تحسين قدراتها 7

 اصالح

 ضعيف 

 0.47 تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات 8

 0.47 تقييم أداء األجهزة في فرض النظام 9

 0.46 تقييم أداء األجهزة في مكافحة الجريمة 10

 0.44 تقييم أداء األجهزة في توفير األمن والسالمة للمواطن 11

 0.42 تقييم أداء األجهزة في التخلص من الحزبية 12

 0.40 تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها 13

 0.39 تقييم أداء األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز 14 اصالح ضعيف جدا

 0.38 تقييم أداء األجهزة في محاربة الفوض ى والفلتان 15

 0.28 تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد 16
 اصالح منعدم

 0.27 بتحسن فرض للنظام والقانون االعتقاد  17

 

وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ من جانب اخر تظهر النتائج 

حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف 

لدى عينة الذين مؤشرات  9ضمن التصنيف املنعدم ، مقابل  8مؤشرا بينها  15املنعدم والضعيف جدا والضعيف يبلغ 

 ) انظر الجدول التالي(.تقع ضمن التصنيف الضعيف.  7منها منعدم و 2 ، تعرضوا لتجربة
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 أداء األجهزة ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 8)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 2 2 8 اصالح منعدم

 3  4 ضعيف جدا اصالح

 6 7 3 اصالح ضعيف

 3 5 2 اصالح متوسط

 3 3  اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 17 17 17 املجموع

 

وهي على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن  اتمؤشر  8ت حصل

، اداء االجهزة في مكافحة (0.16)، اداء االجهزة في مكافحة الفساد(0.14)املؤشرات االعتقاد بتحسن فرض النظام والقانون 

تطبيق القوانين  (، اداء االجهزة في0.25السالمة للمواطنين)توفير االمن و  ، اداء االجهزة في(0.20)ن االمني لتاوالف ىالفوض 

واداء االجهزة في  (، 0.28)(، اداء االجهزة في مكافحة الفساد داخلها،0.28اداء االجهزة في حماية الحريات)، ( 0.27)دون تمييز

( ، 0.32هي اداء االحهزة في فرض النظام )مؤشرات على تصنيف ضعيف جدا  4في حين حصلت .( 0.30)مكافحة الجريمة

( ، اداء االجهزة في الخدمة دون 0.36( ، نجاح التدريب لالجهزة في تحسين قدراتها)0.32اداء االجهزة في التخلص من الحزيبة )

( . وقد حصلت ثالثة مؤشرات لنفس العينه على تصنيف ضعيف هي اداء االجهزة في حماية املواطن من 0.40تمييز )

االلتزام بالقانون.. واخيرا حصل  التعذيب واداء االجهزة فيلعصابات واملجموعات املسلحة ، اداء االجهزة في عدم استخدام ا

ومدى قيام االجهزة  هما قدرة االجهزة في تنفيذ قرارات املحاكمعينة الذين تعرضوا  مؤشرين على تصنيف متوسط لدى 

 بمكافحة الجريمة.

م لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام منعدعلى تصنيف اصالح  فقط انفي املقابل حصل مؤشر 

 7نظام والقانون و اداء االجهزة في مكافحة الفساد . في حين حصلت االجهزة االمنية للهما االعتقاد بتحسن فرض العدالة 

، اداء االجهزة في محاربة الفوض ى والفلتان مؤشرات على تصنيف ضعيف وهي ، اداء االجهزة في تطبيق القوانين بدون تمييز 

، اداء االجهزة في مكافحة الفساد داخلها، اداء االجهزة في التخلص من الحزبية، اداء االجهزة في توفير االمن والسالمة 

مؤشرات على تصنيف  5اداء االجهزة في مكافحة الجريمة، اداء االجهزة في فرض النظام ، في حين حصلت للمواطن، 

وسط هي نجاح تدريب االجهزة في تحسين قدراتها، اداء االجهزة بدون تمييز ، اداء االجهزة في حماية املواطن من العصابات مت

مؤشرات لدى عينة الذين لم يتعرضوا  3او املجموعات املسلحة ، واداء االجهزة في عدم استخدام التعذيب. واخيرا حصلت 

، اداء االجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم ، و مدى قيام االجهزة االلتزام بالقانون على تصنيف متقدم وهي اداء االجهزة في 

 بمكافحة الجريمة.
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 :  التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمنالثالثؤشر امل .3

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطن وتوقعاته املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن على توفير 

االمن والتخلص من الحزبية وااللتزام االكثر  بالقانون وحماية املواطن من االعتداءات الخارجية وكذلك تنفيذ اكبر لقرارات 

جهود اصالحية متقدمة بشكل يشير الى مما  (0.68)ذا املؤشر قد حصل على عالمة  املحاكم وغيرها. اشارت النتائج الى ان ه

 ويتوقع ان تتحسن قدرات اجهزه االمن ومهنيتها مستقبال . بهذه الجهود يدل على  ان املواطن العراقي اكثر تفاؤال و عام 

ولغرض التعمق في النتائج التفصيلية لهذا املؤشر يالحظ ان الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة نصفهم 

وهم يرون بان الجهد ) (0.53)املؤشر تقريبا يتوقع ان تتحسن القدرات املهنية ألجهزة األمن مستقبال اذ بلغت عالمة 

لدى االشخاص الذين لم  (0.72) عالمة املقياس فيما بلغت( رايهماالصالحي متوسطا والزال بحاجة الى املزيد بحسب 

 قياسا بالذين تعرضوا لالعتقال.تقييم متقدم جدا للجهود االصالحية لدى هؤالء يتعرضوا الى االعتقال مما يشير 

 

 (: مؤشر التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن9شكل رقم ) 

   

كانت للمؤشر الفرعي )توقع قدرة  قيمةولو انتقلنا الى مستوى املؤشرات الفرعية لوجدنا ان النتائج تشير بأن اعلى 

وهو يعني بان الجهود االصالحية متقدمة جدا في )  (0.75)األجهزة في توفير االمن للمواطن( حيث بلغت عالمة هذا املؤشر 

تتوقع تحسن قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن. وتختلف هذه املواطنين الى ان اكثر من ثلثي  كما تدلو ( هذا الجانب

الذين تعرضوا لتجربة  مقياس حيث كانت عالمة ،بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له قيمةال

بينما كانت عالمة مقياس الذين لم يتعرضوا  حية (ويعني بان تقييمهم متوسط للجهود االصال ) (0.60)مع هذه االجهزة 

مرتفعة تشير الى تفاؤل املواطنين  قيمةوهي ( ويتضح بانهم اعطوا تقييم متقدم جدا للجهود االصالحية)  (0.78)لتجربة هي 

 ر االمن للموطن العراقي. يبان هذه االجهزة ستستطيع مستقبال ان توف

حيث يتوقع اكثر من  (0.59)في حين حصل مؤشر )توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية( على عالمة 

الذين يرون مقياس ان االجهزة االمنية ستتمكن من التخلص من الحزبية في املستقبل. وقد تباينت عالمة املوطنيين نصف 

لدى   (0.42)هذا املؤشر الفرعي   قيمةبفارق كبير حيث كانت ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة 

في  ( وهم يرون بان الجهود االصالحية الزالت ضعيفة) املواطنين الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية ونظام العدالة 
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ير الى تقييم متقدم مما يش) (0.63)حين بلغت عالمة املقياس لدى الذين ليست لديهم تجربة مع نظام االمن والعدالة 

 . وبشكل عام تشير النتائج اعاله على توقع اقل تفاؤال لقدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية.(للجهود االصالحية

املذكورين اعاله وبشكل عام فان املؤشرين  قيمةفقد تراوحت عالماتها بين  3باقي املؤشرات الفرعية وعددها اما 

التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن جهود اصالحية متقدمة بصدد جميع املؤشرات الفرعية تشير الى مستوى 

بالقانون لخدمه املواطن لحمايته من  امن قبل املواطن العراقي وهو ينتظر املزيد من االداء االفضل لكي تكون اكثر التزام

رضوا من  تعالعالمات بين ملؤشرات الفرعية وتباين عتداءات الخارجية. ويوضح الشكل االتي العالمات التي حصلت عليها ااال 

 لهذه التجربة. اوالذين لم يتعرضو  لتجربة مع اجهزة االمن

 

 التوقعات املستقبلية ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 10)  رقم شكل

 

املتوسط ويتضمن  التصنيف( وتندرج هذه القيمة تحت مرتبة 0.68بلغت عالمة هذا املؤشر على املقياس )تحليل النتائج : 

 واملتوسط املتقدم جدا واملتقدم تصنيفاتها بين توزعت  هذا املؤشر خمسة مؤشرات فرعية 

 

 التوقعات املستقبلية ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 9)  رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 0.75 توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن 1
 جدا متقدماصالح 

 0.72 توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أسرع لقرارت املحاكم 2

 اصالح متقدم 0.69 توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون  3
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 0.65 األمنية على حماية املواطن من االعتداءات الخارجيةتوقع قدرة األجهزة  4

 اصالح متوسط 0.59 توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية 5

 

وكما يالحظ في  النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضواتشير 

  الجدول االتي: 

 التوقعات املستقبلية ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 10)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

    ضعيف جدا اصالح

   2 اصالح ضعيف

 1  3 اصالح متوسط

 2 2  اصالح متقدم

 2 3  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 5 5 5 املجموع

 

بلغ لتجربة مع قطاع األمن  تعرضواأن عدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف لدى الذين يالحظ من الجدول 

( وقدرة االجهزة االمنية على حماية املواطن من 0.42من الحزبية ) مؤشرين فقط هما قدرة االجهزة االمنية على التخلص 

هي قدرة االجهزة االمنية مؤشرات ضمن التصنيف املتوسط لدى هذه العينة  3جاءت ( في حين 0.49االعتداءات الخارجية )

 على االلتزام اكثر بالقانون و قدرتها على تنفيذ اكثر فاعلية لقرارات املحاكم واخيرا قدرتها على توفيلر االمن للمواطن .

لتجربة مع قطاع االمن والعدالة اذا  فان تصنيف عالمات املؤشرات يختلف لدى عينة الذين لم يتعرضوافي املقابل 

( وقدرة االجهزة االمنية 0.63هما قدرة االجهزة االمنية على التخلص من الحزبية )  تصنيف اصالح متقدم ين حصل مؤشر 

مؤشرات ضمن التصنيف املتقدم جدا لدى هذه  3في حين جاءت ( 0.69على حماية املواطن من االعتداءات الخارجية )

(و قدرتها على تنفيذ اكثر فاعلية لقرارات املحاكم 0.72رة االجهزة االمنية على االلتزام اكثر بالقانون )العينة هي قد

(. وهذه النتائج تؤكد مرة اخرى بان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع 0.78(واخيرا قدرتها على توفيلر االمن للمواطن )0.75)

 واضح مقارنة بالذين لم يتعرضو لتجربة مع هذا القطاع.قطاع االمن والعدالة يعطون تقييما منخفضا بشكل 

 :  االعتقاد حول اتجاهات التغييرالرابعؤشر امل .4

قدرة اجهزة االمن على التعامل مع  اعتقاد املواطن العراقي حول اتجاهات التغيير فيالرابع يقيس املؤشر الرئيس ي 

تطبيق القانون بدون تمييز وحماية الديموقراطية والحريات كيفية اوضاع الفساد وااللتزام بالقانون وفرض النظام وكذلك 

وتوفير االمن والسالمة ومحاربة الفلتان االمني وعدم تسيس االجهزة االمنية وغيرها. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد 

من وجهة  ضعيفةالت الز الجهود االصالحية الخاصة باتجاهات التغيير مما يدل على ان  (0.47)حصل على عالمة  
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وان على هذه االجهزة ان تحث الخطى نحو احداث تغييرات جذرية في قدراتها ملواجهة املسؤوليات  ،نظراملواطن العراقي

 امللقاة على عاتقها لكي تنال ثقة املواطن العراقي . 

 ييرغالت اتجاهات(: مؤشر االعتقاد حول 11)  رقم شكل

   

ولغرض التعمق في النتائج التفصيلية لهذا املؤشر يالحظ ان الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة قد 

اشارت الى انهم يعتقدون بان اتجاهات التغيير في االجهزة االمنية خالل السنوات االربع او الخمس املاضية الزالت دون 

فيما بلغت )وهذا يعني بانهم يرون بان الجهود االصالحية هنا ضعيفة جدا(  (0.36)املؤشر مستوى الطموح اذ بلغت عالمة 

لدى هؤالء قياسا  )جهود ضعيفه(لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال مما يشير الى تقييم افضل بقليل  (0.49)

بحيث ضعيفة جهزة الزالت لدى هذه اال باملجمل بالذين تعرضوا لالعتقال ومع ذلك يمكن القول ان اتجاهات التغيير 

 التتناسب مع التحديات التي تواجهها هذه االجهزة على ارض الواقع.

)االعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم املتعلق بـ ملؤشر الفرعي حصل عليها ا قيمةاملؤشرات الفرعية الى ان اعلى  تشير نتائج

 (0.53)حيث بلغت عالمة هذا املؤشر  ،(2011قبل عام  في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء

مع ذلك يبقى تقييمهم وهي تشير الى ان حوالي نصف العينة ترى بان االجهزة االمنية قادرة على مكافحة الجريمة بدون تمييز 

عرضوا له حيث بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يت قيمة. وتختلف هذه المتوسط للجهود االصالحية في هذا املجال

بينما كانت عالمة وهو تقييم ضعيف للجهود االصالحية  (0.45)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة مقياس كانت عالمة 

 وتشير الى تقييم متوسط للجهود االصالحية لدى هؤالء. (0.54) مقياس الذين لم يتعرضوا لتجربة 

م داخل األجهزة األمنية  أفضل مقارنة بالوضع مقارنة بما في حين حصل مؤشر )االعتقاد بأن أوضاع الفساد اليو 

ان االجهزة االمنية غير قادرة على تحسين اوضاع الفساد أي  (0.39)في املقياس اذ بلغت  قيمة( على ادنى 2011قبل العام 

الذين يرون ذلك ممن تعرضوا  مقياس . وقد تباينت عالمةوهو تقييم ضعيف جدا للجهود االصالحية في هذا الجانب داخلها

وهذا يعني بانهم للذين لديهم تجربة  (0.25)لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق واضح حيث كانت عالمة هذا املؤشر 

 مملن ليس لديه (0.42)يرون بان الجهود االصالحية منعدمة تجاه محاربة الفساد داخل نظام االمن والعدالة ، في حين بلغت 

اذ يرون بان الفساد عدم رض ى املواطن عن اوضاع األجهزة األمنية الى . وبشكل عام تشير النتائج اعاله هذا النظامع تجربة م

 سمة واضحة لهذه االجهزة . ما زال 
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كما اختلفت بين  .املذكورين اعالهاملؤشرين  قيمةفقد تراوحت عالماتها بين  8باقي املؤشرات الفرعية وعددها اما 

هذه ن جميع إوعموما يمكن القول  .وضح الشكل التالييكما  .ا لتجربة مع االجهزة والذين ليس لهم تجربة معهاالذين تعرضو 

من قبل املواطن العراقي ملستويات التغيير في االجهزة االمنية وهو للجهود االصالحية ضعيف حصلت على تقييم  املؤشرات

 هذه االجهزة للقيام باملهام امللقاة على عاتقها.ينتظر املزيد من العمل باتجاه االرتقاء بقدرات 

 

 ييرغالت اتجاهات ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 12)  رقم شكل

 

ويندرج تحت هذا ، املقياس املستخدم تصنيف ضعيف بحسب ( على 0.47هذا املؤشر ) ت عالمةحصلتحليل النتائج: 

الضعيف وا املتوسط ولم يحصل اي مؤشر فرعي على  التصنيفعالماتهم بين ( مؤشرا فرعيا توزعت 11)الرئيس املؤشر 

 -الجدول االتي:موضح في  كما ي .جدا متقدم او تصنيف متقدم 

 ييرغالت اتجاهات ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 11)  رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة  1

 0.53 2011قبل 

 متوسط اصالح
اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة  2

 0.51 2011باألداء قبل 

منطقتك أفضل مقارنة باألداء قبل اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في  3

2011 0.49 
 اصالح



 40                                                                                    العراق   تقرير  -  2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 

 ضعيف 0.49 2011اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل مقارنة باألداء قبل  4

 0.49 2011اعتقاد بأن التسيس في عضوية األجهزة اليوم أقل مقارنة بالوضع  قبل  5

اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز في منطقتك أفضل اعتقاد بأن أداء األجهزة  6

 0.49 2011مقارنة باألداء قبل 

 0.47 2011اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك أفضل مقارنة باألداء قبل  7

منطقتك أفضل مقارنة اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في  8

 0.45 2011باألداء قبل 

 0.44 2011اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون  اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل  9

 اصالح  0.39 2011اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية  أفضل مقارنة بالوضع قبل  10

 0.39 2011في فرض النظام اليوم افضل مقارنة بالوضع قبل اعتقاد بان نجاح االجهزة   11 ضعيف جدا

 

تظهر النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير 

لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف  تعرضواتصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين 

تعرضوا لم يلدى عينة الذين حصلت على تصنيف ضعيف مؤشرات  5مقابل  مؤشرا 11 واملنعدم بلغ والضعيف جدا 

 لتجربة ) انظر الجدول التالي(.

 

 لتغيير(: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر اتجاهات ا12جدول رقم ) 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

   3 اصالح منعدم

 2  5 ضعيف جدا اصالح

 7 5 3 اصالح ضعيف

 2 6  اصالح متوسط

    اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 11 11 11 املجموع

 

 3بلغ لتجربة مع قطاع األمن  تعرضوالدى الذين  املنعدمأن عدد املؤشرات ذات التصنيف يالحظ من الجدول 

، االعتقاد بان اوضاع الفساد داخل االجهزة  2011مدى نجاح االجهزة في فرض النظام مقارنة بالوضع قبل عام مؤشرات هي 



 41                                                                                    العراق   تقرير  -  2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 

 5. وحصلت  2011، والتزام االجهزة االمنية بالقانون اليوم افضل مقارنة بالوضع قبل  2011افضل مقارنة بالوضع قبل 

لدى نفس العينة على تصنيف ضعيف جدا و هي اداء االجهزة في محاربة الفلتان االمني في منطقتك ، اداء االجهزة  مؤشرات

اداء االجهزة في توفير االمن والسالمة دون تمييز  في منطقتك ، اداء االجهزة في حماية ، 2011مقارنة بعام النظام في فرض 

مؤشرات  3في حين جاءت .  2011التسيس في عضوية االجهزة اقل مقارنة بعام الديموقراطية والحريات دون تمييز واخيرا 

في تطبيق القانون ، وادائها في مكافحة الفساد ، وادائها االجهزة االمنية  اداءلدى هذه العينة هي  الضعيفضمن التصنيف 

 ،  2011قانون مقارنة بعام اداء االجهزة في فرض ال .2011في مكافحة الجريمة دون تمييز  مقارنة باالداء قبل 

فان تصنيف عالمات املؤشرات يختلف لدى عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن والعدالة اذا في املقابل 

االعتقاد بان اوضاع الفساد داخل االجهزة افضل مقارنة بالوضع قبل  ضعيف وهي تصنيف  مؤشرات على   5 تحصل

،  اداء االجهزة في محاربة الفلتان االمني في  2011فرض النظام مقارنة بالوضع قبل عام ، مدى نجاح االجهزة في  2011

، اداء االجهزة في فرض النظام مقارنة بعام  2011منطقتك، التزام االجهزة االمنية بالقانون اليوم افضل مقارنة بالوضع قبل 

2011. 

صنيف املتوسط وهي اداء االجهزة في حماية الباقية ضمن ت 6في حين جاءت عالمات املؤشرات الفرعية ال

، وادائها في مكافحة الفساد، 2011الديموقراطية والحريات دون تمييز  ، التسيس في عضوية االجهزة اقل مقارنة بعام 

فحة وادائها في تطبيق القانون دون تمييز ، اداء االجهزة في توفير االمن والسالمة دون تمييز  في منطقتك، وادائها في مكا

وهذه النتائج تؤكد مرة اخرى بان عينة الذين . 2011الفساد ، وادائها في مكافحة الجريمة دون تمييز  مقارنة باالداء قبل 

 مقارنة بالذين لم يتعرضو لتجربة مع هذا القطاع.اكثر تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن والعدالة يعطون تقييما منخفضا 

 

 باملؤسسات األمنية:  مدى الثقة الخامسؤشر امل .5

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي تقييم املواطن ملستوى الثقة باملؤسسات األمنية  لحل املشاكل وبناء الدوله  ونزاهة 

متوسط  تصنيفمما يدل على  (0.60)الشرطة والجيش وغيرها. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة  

 ملدى الثقة باملؤسسات األمنية من قبل املواطن العراقي. 

ولغرض التعمق في النتائج التفصيلية لهذا املؤشر يالحظ ان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة 

 (0.64)فيما بلغت  (0.43)لديهم املؤشر  عالمةما اذ بلغت ا ملدى الثقة باملؤسسات األمنية نوعمنخفض اشارت الى تقييم 

 ء قياسا بالذين تعرضوا لالعتقال.افضل لدى هؤال صنيفلدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال مما يشير الى ت
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 األمنية باملؤسسات الثقة(: مؤشر 13)  رقم شكل

   

كانت للمؤشر الفرعي )مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل  عالمةأن اعلى إلى املؤشرات الفرعية نتائج  تشير

ان االجهزة االمنية تعمل ألجل أمن  املواطنين يرونوهي تشير الى ان اكثر من ثلثي  (0.80)حصل على أمن املواطن( حيث 

 مقياس كانت عالمة بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له حيث العالمة املواطن. وتختلف هذه

 .(0.84)بينما كانت عالمة مقياس الذين لم يتعرضوا لتجربة هي  (0.64)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة 

حيث  (0.17)اذ بلغت  ؛)مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد( على ادنى عالمةاملتعلق بـ ؤشر حصل امل

ان االجهزة االمنية غير قادرة على التخلص من ظاهرة الفساد املنتشرة في هذه االجهزة. املواطنين يرى الغالبية العظمى من 

حيث كانت عالمة  واضح الذين يرون ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق  مقياس وقد تباينت عالمة

هذا  قيمةملن ليس لديه تجربة مع نظام االمن والعدالة. وبشكل عام تشير  (0.19)للذين لديهم تجربة و (0.8)هذا املؤشر 

املؤشر الى عدم الثقة بنزاهة املؤسسات األمنية وانتشار الفساد فيها مما يستوجب ضرورة  العمل على االصالح وتفعيل 

 قدراتها بشكل افضل.

املذكورين اعاله وبشكل عام فان املؤشرين عالمتي  فقد تراوحت عالماتها بين  11اما  باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

دى الثقة باداء املؤسسات األمنية من قبل املواطن العراقي وهو ينتظر مل تصنيفا متوسطااملؤشرات الفرعية تؤشر مجمل 

مبينه املزيد من  العمل لتترسخ هذه الثقة لديه. ويمكن ايضاح عالمة املقياس لكل مؤشر من املؤشرات الفرعية كما 

 بالشكل ادناه:
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 الثقة باالجهزة ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 14)  رقم شكل

 

 

 العالمة ضمن التصنيف( بحسب املقياس املستخدم، وتصنف  هذه 0.60حصل هذا املؤشر على عالمة )تحليل النتائج: 

التصنيف ( مؤشرا قد تشتت قيمها بين مراتب 13)وعددها املتوسط بينما نجد ان املؤشرات الفرعية املندرجة تحته 

 :يليكما  عتمدة وامل

 (: تصنيف املؤشرات الفرعية ملؤشر الثقة باالجهزة13جدول رقم ) 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

1  
 
 0.80 مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال

 اصالح

 جدا متقدم

 0.76 الثقة بنزاهة الجيشمدى  2

 0.75 مدى الثقة بنزاهة الشرطة 3

 0.74 مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها 4

 0.72 إذا كانت لديك ضرورة لزيارة مركز أمن ، كيف تكون حالتك النفسية 5

 0.71 مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها 6

 0.64 الثقة بنزاهة املخابراتمدى  7
 متقدماصالح 

 لحل املشاكل أو وقف اعتداء 8
 
 0.63 التوجه لألجهزة أوال

 متوسط اصالح 0.59 مدى الثقة بجهاز املخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها 9
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 بال قانون  10
 
 بوليسيا

 
 ضعيفاصالح  0.47 مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما

 0.25 مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعمل من أجل املاسكين بالحكم أوال 11
 منعدماصالح 

 0.17 مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها 12

بين االجهزة االمنية بحسب املؤشرات الفرعية والتي توزعت  عالمات تصنيففي  ايالحظ مما تقدم بان هنالك تشتتو 

مؤشرات فرعية من بين  (6)حازت  املتقدم جدا ، مع ذلك  صنيفالتاملنعدم للجهود االصالحية وصوال الى  تصنيفال

ثقة لل اجسور وبان هنالك فاؤل للتتدعوا  مؤشراتوهو ما يشير الى وجود  جدا متقدم تصنيفعلى  املؤشرات االثني عشر

 .بين املواطن واالجهزة االمنيةبدءت تمتد 

لتجربة مع قطاع االمن والعدالة النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا تشير 

لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد  تعرضواوالذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين 

جاءت ضمن نفس مؤشرات  3مقابل  مؤشرات 7واملنعدم بلغ املؤشرات ذات التصنيف الضعيف والضعيف جدا 

 تعرضوا لتجربة ) انظر الجدول التالي(.لم يلدى عينة الذين التصانيف 

 

 (: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر الثقة باالجهزة14جدول رقم )  

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 2 2 2 اصالح منعدم

   3 ضعيف جدا اصالح

 1 1 2 اصالح ضعيف

 1  3 اصالح متوسط

 2 3 2 اصالح متقدم

 6 5  اصالح متقدم جدا

  1  اصالح مكتمل

 12 12 12 املجموع

 

بلغ لتجربة مع قطاع األمن  تعرضوالدى الذين  نعدمأن عدد املؤشرات ذات التصنيف املكما يالحظ من الجدول 

التعاني من الفساد فيها ومدى االعتقاد بان اجهزة االمن التعمل من اجل مدى االعتقاد بان اجهزة االمن مؤشرين فقط هما 

، هي ، وهذه املؤشرات لدى هذه العينة  ضعيف جدامؤشرات ضمن التصنيف ال 3في حين جاءت .  حكم اوالاملاسكين بال

املشاكل او وقف اعتداء ، ومدى  بان اجهزة االمن التقيم نظاما بوليسيا بال قانون ،  التوجه لالجهزة اوال لحلمدى االعتقاد 

الثقة بجهاز املخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها. وهنالك مؤشرين جاءت عالماتهما ضمن التصنيف الضعيف هما 

 3، مدى الثقة بجهاز املخابرات  واالخر  الذي يتعلق بالحالة النفسية للشخص اذا ما كانت لدية ضرورة لزيارة مركز امن . 

ملؤشرات لدى هذه العينة جاءت ضمن التصنيف املتوسط ، هي مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة ، مدى الثقة من ا
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، ومدى الثقة بنزاهة الجيش .. واخير حصل مؤشرين فقط على تصنيف متقدم  هما مدى الثقة بالجيش في بنزاهة الشرطة 

 ن تعمل الجل امن املواطن اوال .. عملية بناء الدولة  ومدى االعتقاد بان اجهزة االم

فان تصنيف عالمات املؤشرات يختلف لدى عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن والعدالة اذا في املقابل 

هما مدى االعتقاد بان اجهزة االمن التعاني من الفساد فيها ومدى االعتقاد بان  على تصنيف منعدم هما  ينحصل مؤشر 

حصل مؤشر واحد فقط على تصنيف ضعيف هو  مدى في حين تعمل من اجل املاسكين بالحكم اوال . اجهزة االمن ال

مؤشرات ضمن التصنيف املتقدم لدى هذه العينة  3جاءت االعتقاد بان اجهزة االمن التقيم نظاما بوليسيا بال قانون ، و 

، ،  التوجه لالجهزة اوال لحل املشاكل او وقف اعتداء ،  مدى الثقة بجهاز املخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنهاهي 

من املؤشرات الفرعية لدى هذه العينة حصلت على تصنيف متقدم جدا وهي مدى الثقة  5مدى الثقة بجهاز املخابرات  ، 

ا كانت لدية بالشرطة في عملية بناء الدولة ، مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة ، بالحالة النفسية للشخص اذا م

ضرورة لزيارة مركز امن ، مدى الثقة بنزاهة الشرطة ، مدى الثقة بنزاهة الجيش . واخير حصل مؤشر واحد على تصنيف 

 االصالح املكتمل هو مدى االعتقاد بان اجهزة االمن تعمل الجل املواطن اوال.

 :  االعتقادات بشأن الفساد في االجهزةالسادسؤشر امل .6

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى اعتقاد املواطن العراقي بشأن الفساد في االجهزة االمنية وكذلك مكافحة الفساد 

 يشير الى تصنيفمما  (0.37)في مجال فرض النظام والقانون. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة  

الفساد بين  منتسبي االجهزة االمنية. وان غالبية املوطنين  ارمن انتش املوجهة للحدضعيف جدا للجهود االصالحية 

 تمييز هذه االجهزة.واحدى السمات التي ت ظاهرة واضحة العراقيين يرون بان هذه الظاهرة بات

لذين تعرضوا لتجربة مع ا لدى املواطنين (0.25) اذا بلغت عالمة املقياس جدا تصنيف منخفضحاز املؤشر على 

 عالمة املقياس بلغت . في حينفي هذه االجهزة وهم يرون بان ظاهرة الفساد منتشرة بدرجة كبيرة نظام االمن والعدالة 

التصنيف ضمن  ندرجيبقى متدنيا ويلكنه افضل  تصنيفايظهرا لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال مما  (0.39)

  املقياس املستخدم .جدا بحسب الضعيف 

 االجهزة في الفساد انتشار  بشأن االعتقادات(: مؤشر 15)  رقم شكل
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في مكافحة  كانت للمؤشر الفرعي )اعتقد بأن أداء األجهزة اليوم قيمةأن اعلى إلى املؤشرات الفرعية تشير نتائج 

وهي تعني بان نصف العينه  (0.49)( حيث بلغت عالمة مقياس هذا املؤشر 2011بقبل في منطقتك افضل مقارنة  الفساد

فيما  2011مناطقهم اليوم هي افضل مما كانت عليه قبل عام  مكافحة الفساد في فياالجهزة االمنية تقريبا يرون بان اداء 

بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم  يختلف هذا التصنيف. و يرى النصف االخر من العينة عكس ذلك

بينما كانت عالمة مقياس الذين لم  (0.43)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة مقياس يتعرضوا له حيث كانت عالمة 

 .(0.51)يتعرضوا لتجربة هي 

ما يدل  ،(0.17)ادنى عالمة  حصل مؤشر )مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد( علىجانب اخر في 

الذين يرون ذلك ممن  مقياس ان االجهزة االمنية غير قادرة على تحسين قدراتها ملواجهة الفساد. وقد تباينت عالمة على 

 (0.19)للذين لديهم تجربة و (0.08)تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق قليل حيث كانت عالمة هذا املؤشر 

انتشار الفساد في عدم رض ى املواطن من الى ملن ليس لديه تجربة مع نظام االمن والعدالة. وبشكل عام تشير النتائج اعاله 

 عاجزة عن اتخاذ خطوات جدية ملكافحة هذه الظاهرة. هااالجهزة فضال عن اعتقاده بانهذه 

وهو يعكس  (0.44)اذ بلغت  ،املذكورين اعاله املؤشريناملؤشر الفرعي الثالث فقد تراوحت عالمته بين عالمتي  اما

وجهة نظر العراقيين واعتقادهم بان اوضاع الفساد في هذه االجهزة اصبحت اكثر سوءا مما كانت عليه قبل اربع سنوات. 

بحسب راي  فيهاوبشكل عام فان عالمة املؤشرالفرعي تشيرالى مستوى منخفض الداء هذه االجهزة في مكافحة الفساد 

 املواطن العراقي وهو ينتظر املزيد من الخطوات للقضاء على اوجه الفساد املنتشراليوم داخل األجهزة األمنية.

ويعكس الجدول ادناه العالمات التي حصلت عليها املؤشرات الفرعية لهذا املوشر الرئيس كذلك يوضح التباين في 

 جهزة والذين لم يتعرضوا في كل من هذه املرشرات الفرعية.العالمات بين الذين تعرضوا لتجربة مع هذه اال 

 

 مكافحة الفساد ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 16)  رقم شكل
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الفساد في االجهزة بانتشار  مشاكل جدية تتعلق بوجودعتقاد تعكس اال  ( 0.37هذا املؤشر )العالمة التي حصل عليها 

كما يوضحها الجدول املؤشرات الفرعية التي تندرج ضمن هذا املؤشر الرئيس ي بان هنالك تباينا بين االمنية ومع ذلك نجد 

  :االتي

 

 

بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير ملحوظا  االنتائج إلى وجود تفاوتتشير 

الفرعية انحصرت بين املؤشرات جميع لتجربة مع قطاع األمن إلى أن  تعرضواتصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين 

تعرضوا لتجربة ) لم يلدى عينة الذين التصنيف املنعدم والضعيف ،  في حين توزعت بين املنعدم والضعيف واملتوسط 

 انظر الجدول التالي(.

 

 مكافحة الفساد ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 16)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
2 1 1 

    ضعيف جدا اصالح

 2 1 1 اصالح ضعيف

  1  اصالح متوسط

    اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 3 3 3 املجموع

 

على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهو  ينحصل مؤشر 

بان اوضاع الفساد اليوم داخل االجهزة بمدى االعتقاد بان االجهزة التعاني من الفساد فيها  ، واالعتقاد املؤشر املتعلق 

 مكافحة الفساد ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف:  (15)رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشرالفرعي 

االعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل مقارنة باالداء قبل اربع    1

 سنوات
 اصالح 0.49

 ضعيف
 0.44 االعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية افضل مقارنة باالوضاع قبل اربع سنوات  2

 اصالح منعدم 0.17 من الفساد فيهامدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاني  3



 48                                                                                    العراق   تقرير  -  2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 

.  في حين حصل املؤشر الثالث لهذه العينة على تصنيف  ضعيف وهو املؤشر  2011االمنية افضل مقارنة بالوضاع قبل 

 . . 2011ساد في منطقتك افضل مما كانت عليه قبل املتعلق باالعتقاد بان اداء االجهزة اليوم في مكافحة الف

لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة  منعدمفي املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف 

مدى االعتقاد بان االجهزة االمنية التعاني من الفساد ، واملؤشر الثاني حصل على تصنيف ضعيف هو املتعلق  وهو 

. في حين حصل املؤشر الثالث  2011بان اوضاع الفساد اليوم داخل االجهزة االمنية افضل مقارنة بالوضاع قبل باالعتقاد 

على تصنيف  2011واملتعلق باالعتقاد بان اداء االجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك افضل مما كانت عليه قبل 

لتجربة مع قطاع االمن ونظام العدالة لهم راي مختلف عن الذين  الذين تعرضوامتوسط وهذه النتائج تؤكد مرة اخرى بان 

  لم يتعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة. 

 

 :  اإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة االمنيةالسابعؤشر امل  .7

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى اإلطالع واملعرفة لدى املواطن العراقي باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة 

مما يشير  (0.46)املخابرات ( . واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة  و االمنية ) الجيش والشرطة والحرس 

 االمنية. جهزة اال واطالع عن اختصاصات ومهام فقط لديهم معرفة العينه الى ان اقل من نصف 

اطالعا ومعرفة بمهام هذه االجهزة مقارنة بالذين  الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة الى انهم اكثر واشار

التجربة مع هذه االجهزة ربما رفدتهم بمعرفه اضافية  بمهام هذه أن مما يشير الى  ((0.45) مقابل (0.51))لم يتعرضوا 

تعرضوا لالعتقال. ولكن الفارق جاء قليال بينهم مما يؤكد مرة اخرى بان مهام هذه االجهزة غير ياالجهزة قياسا بالذين لم 

 واضحة للمواطن العراقي.

 لفة لالجهزة االمنية(: مؤشر االطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املخت17)  رقم شكل
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قيمة المؤشر تعرض لم يتعرض
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كانت للمؤشر الفرعي )مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة( حيث  عالمةأن اعلى  إلى املؤشرات الفرعية تشير نتائج 

 ويختلف هذا التصنيفوهي تشير الى ان اكثر من نصف العينة هم على معرفة بمهام واختصاصات الشرطة.  (0.57)بلغت 

 .( على التوالي(0.56) و ،(0.60))قليال بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له 

ما يشير  (0.29)املقياس اذ بلغت عالمة على في حين حصل مؤشر )مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات( على ادنى 

الذين يرون ذلك ممن تعرضوا  مقياس غالبية الجمهور ليس لديهم معرفه كافية بمهام املخابرات. وقد تباينت عالمة الى أن 

ملن ليس لديه  (0.28)للذين لديهم تجربة و (0.34) العالمةلتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق واضح حيث كانت 

 تجربة مع جهاز املخابرات. 

 عالمةلفرعي املتبقي الذي يقيس مدى معرفة املواطن العراقي بمهام الجيش فقد حصل على اما بالنسبه للمؤشر ا

 وهي تاتي بين املؤشرين السابقين. (0.53)

يخلق يبين املؤشر السابع ان املواطن العراقي لديه نقص واضح في معرفته بمهام الشرطه والجيش واملخابرات مما 

احتمالية حدوث تشويش وارباك في فهم مهام هذه االجهزة لدى املواطن . وبالتالي اليستطيع ان يحدد اين يتوجه بالضبط 

عندما يواجه اية مشكله طارئة تتطلب تدخل هذه االجهزة. ويمكن االطالع على مستويات معرفة املواطن بمهام هذه االجهزة 

 :االتي الشكلات عليها من خالل بشكل ادق وبحسب عالمات املقياس التي حصل

 

 ملؤشر االطالع واملعرفة الفرعية املؤشرات(: 18)  رقم شكل

 

 

تصنف املستخدم والغراض التحليل فهي    على مقياس تصنيف االداء(0.46)ولو وضعنا عالمة املؤشر السابع 

فرعية اشارت النتائج الى اختالف في  يتضمن هذا املؤشر ثالثة مؤشراتلكن قريب من املتوسط. و الضعيف و ضمن االداء 

  تصنيفاتها على مقياس االداء وكما موضح بالجدول االتي : 

 

 ملؤشر االطالع واملعرفة الفرعية املؤشرات تصنيف(: 17)  رقم جدول 
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 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 0.57 مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة 1
 متوسطاصالح 

 0.53 معرفة الجمهور بمهام الجيشمدى  2

 منعدماصالح  0.29 مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات 3

 

ان هناك ضبابية لدى الجمهور بمهام جهاز املخابرات وهناك عدم دراية بهذه املهام باملقارنة مع تشير النتائج الى 

 هي االخرى ليست باملستوى املطلوب.مهام جهاز الشرطة  والجيش التي احتلت موقعا افضل منها رغم كونها 

ما بين بسيط  اختالفوجود سنالحظ لو ذهبنا الى تحليل النتائج على مستوى تجربة املواطن مع هذه االجهزة 

عرضوا تالعالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين 

مؤشر واحد كان تصنيفه ضعيف جدا وهو املؤشر املتعلق بمدى معرفة الجمهور بمهام لتجربة مع قطاع األمن إلى أن 

. فيما حصل املؤشران الباقيان ) مدى لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة املخابرات وحصل نفس املؤشر على تصنيف منعدم 

)انظر الجدول .على تصنيف متوسط في كال العينتينمهور بمهام الشرطة( معرفة الجمهور بمهام الجيش ، ومدى معرفة الج

 التالي(.

 ملؤشر االطالع واملعرفة العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 18)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
   1 1 

     1 ضعيف جدا اصالح

       اصالح ضعيف

 2 2 2 متوسطاصالح 

       اصالح متقدم

       اصالح متقدم جدا

   0   اصالح مكتمل

 3 3 3 املجموع

 

 :  البعد السياس ي الداخلي لبناء الدولةالثامنؤشر امل .8

ان لهذا املؤشر اهمية من خالل قياس البعد السياس ي الداخلي لبناء الدولة ، التدريبات االمنية وكذلك تنفيذ 

ان على املقياس املستخدم مما يدل على  (0.59)قرارات املحاكم. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة  

  صالحية الخاصة بهذا املؤشر. وسطا للجهود اال صنيفا املواطن العراقي قد اعطى ت
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النتائج التفصيلية لهذا املؤشر ان الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة قد بلغت عالمتهم على وتوضح 

لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال مما يدل على ان الذين لديهم تجربة مع  (0.61)فيما بلغت  (0.48)املقياس 

اذ يرون ان بناء وتدريب االجهزة االمنية تميل الى خدمة  ،النظام اكثر تشاؤما من اقرانهم الذين لم يتعرضوا لالعتقال

الوقت نفسه يرون بان قرارات املحاكم الزالت اكثر منها لفرض النظام والقانون. وفي "النظام السياس ي القائم" الحاكم 

ولو  -بحاجة الى اتخاذ خطوات جدية لتسريع تنفيذها اكثر من اقرانهم ممن لم يتعرضوا لالعتقال ويرون في ذلك خلال 

  .رارات التي تصدر عن هذه املحاكميجب تجاوزه لكسب ثقة املواطن العراقي بالق  -بدرجة اقل عن سابقه 

 بناء الدولة -(: البعد السياس ي الداخلي 19شكل رقم ) 

   

تشير الى ان مما  (0.74)عالمة على ملؤشر الفرعي )مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها( حصل ا 

بشكل واضح بين الذين تعرضوا  ويختلف هذا التصنيفاالجهزة االمنية قادرة على تنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها. 

 (  على التوالي.(0.76)  و (0.66)ن لم يتعرضوا اذ بلغت )لالعتقال والذي

ما  (0.44)بلغت   عالمةمن جانب اخر حصل مؤشر )االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام( على 

 مقياس ان االجهزة االمنية غير قادرة على  فرض النظام وانها تعمل لخدمة الحاكم بالدرجة االساس. وقد تباينت عالمة يعني

ملن ليس لديه تجربة  (0.47)للذين لديهم تجربة و (0.30) ؛الذين تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق واضح

النتائج اعاله الى اعتقاد املواطن العراقي بان االجهزة االمنية لم يتم اعدادها  مع نظام االمن والعدالة. وبشكل عام تشير

 لتمكينها من فرض النظام والقانون وانما لخدمة الحاكم بالدرجة االولى.

على اعتقاد بان االجهزة االمنية قادرة الى حد ما  هملدي ينمما تقدم يتضح بان املؤشر الثامن يشير الى ان املواطن

قرارات املحاكم بعد صدورها في حين يرى عكس ذلك بالنسبة لبناء وتدريب هذه االجهزة فهو يرى بان هذه االجهزة  تنفيذ

 تعد لخدمة الحاكم اكثر منها لفرض النظام والقانون.ويمكن مالحظة عالمات املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر بالشكل االتي.
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 بناء الدولة ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 20)  رقم شكل

 

والغراض التحليل  مقياس تصنيف االداء( على 0.59)والبالغة هذا املؤشر  وعند اخضاع العالمة التي حصل عليها

الضعيف  التصنيف  ، اما املؤشرات الفرعية قد تباينت بينبانه متوسط لكنه قريب من املتقدم هنا يصنف  تقييمفان ال

 وكما موضح بالجدول االتي :  وااملتقدم

 بناء الدولة ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 19)  رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 جدا متقدماصالح  0.74 مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها 1

 ضعيفاصالح  0.44 االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام 2

 

ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث ملحوظ وجود تفاوت ايضا تظهر النتائج 

حصول احد املؤشرين الفرعيين على يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى 

تصنيف منعدم وهو املؤشر املتعلق باالعتقاد بان االجهزة االمنية التعاني من الفساد فيها في حين حصل املؤشر االخر على 
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تصنيف متقدم وهو مؤشر الخاص بوجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها. في حين حصل املؤشران على 

 وكما موضح في الجدول االتي :  لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة دم جدا على التوالي تصنيف ضعيف ومتق

 

 

 

 

 بناء الدولة ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 20)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
1   

    ضعيف جدا اصالح

 1 1  اصالح ضعيف

    متوسطاصالح 

   1 اصالح متقدم

 1 1  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 2 2 2 املجموع

 

:  التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة التاسعؤشر امل .9

 ومكافحة الجريمة

 العامة ومكافحة الجريمة من وجهة نظريتناول هذا املؤشر الرئيس ي تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات 

على  (0.51)االفراد الذين لديهم تجربة شخصية مع هذه االجهزة. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة 

ة املستخدم وهو تقييم يعكس رؤية افراد العينة للدور الذي تقوم به هذه االجهزة في حماية القانون والحريات العاماملقيلس 

 ومكافحة الجريمة. 

 (: التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة21)  رقم شكل
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كانت للمؤشر الفرعي )مدى القدرة على التقدم بشكوى ملؤسسات  عالمة أن اعلىإلى املؤشرات الفرعية  تشير نتائج

وهي تشير الى ان النسبة العظمى قادرين على التقدم بشكوى  (0.91)هذا املؤشر مقياس  علىحقوق اإلنسان( حيث بلغت 

يثقون بقدرة هذه املؤسسات على تقديم شيئ لهم في حين  جل هؤالء ال اال انهم لم يتقدموا الن ملنظمات حقوق االنسان 

ؤكد هذه النتيجة تبشكوى لهذه املنظمات. و اشار قليل منهم الى خوفه من الجهات االمنية فيما لو علمت بانهم تقدموا 

التي حصل عليها املؤشر الفرعي )مدى توفر مساعدة للمعتقل أو السؤال عنه من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان( عالمة ال

 مما يدلل على االهمال والتقصير من قبل وزارة حقوق االنسان واملؤسسات املرتبطة بها. (0.15)على املقياس اذ بلغت 

املذكورتين اعاله. املؤشرين فقد تراوحت عالماتها بين عالمتي  (12)الى باقي املؤشرات الفرعية وعددها  ةبالنسباما 

من قبل االفراد الذين تعرضوا لالعتقال وبحسب متوسطا صنيفا تتمنح ورغم التفاوت البسيط بين هذه العالمات اال انها 

وبشكل عام . ها في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة تجربتهم الشخصية مع هذه األجهزة وتقييمهم لدور 

ؤشر تعكس بعض اوجه الخلل في اداء هذه االجهزة خاصة فيما يتعلق بحقوق املواطن التي حصل عليها هذا املعالمة الفان 

واسرته وطريقة التعامل معه بما يضمن صون كرامته ويحفظ حقوقه مع تراجع واضح لدور منظمات حقوق االنسان والتي 

رات الفرعية وعالماتها على الشكل التالي الضوء على املؤشيسلط انعكست على مدى ثقة املوطن بهذه االجهزة عموما، 

 املقياس كما حصلت عليها من وجهة نظر املواطنين الذين كانت لديهم تجربة شخصية مع هذه االجهزة.

 

 التجربة الشخصية ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 22)  رقم شكل
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 عالمةتم سؤالهم عن انطباعاتهم عن اداء املحاكم, وكانت قد اما بالنسبة ملن لم يتعرضوا لتجربة مع نظام االمن ف

 مقياس من تعرضوا لتجربة باالضافة ملجموع هذا املقياس الفرعي.عالمة املقياس كالتالي باملقارنة مع 

 

 

 املحاكم أداء عن اإليجابية االنطباعات(: 23)  رقم شكل

  

 

0.59

0.45

0.70

مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء المحاكم

مجموع  تعرض لم يتعرض
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 تقييممن الناحية التحليلية الى  ،املستخدم وهي تشير( على املقياس 0.51على عالمة قدرها )حصل هذا املؤشر 

وح اتر مؤشرات  (4)منها  امؤشرا فرعي (16)يتكون هذا املؤشر من الخاصة بهذا املؤشر ،  للجهود االصالحية  متوسط

ضعيف في حين كان  صنيفتمنها على  3وحصل  متوسطا  تصنيفهاكان منها  (5)بين االصالح املتقدم واملكتمل، و  تصنيفها

 الستة عشرةالفرعية . الجدول التالي يبين عالمات املؤشرات الجهود االصالحية منعدما في اربعة مؤشرات فرعيةتصنيف 

 .وتصنيفها على مقياس االداء

 التجربة الشخصية ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 21)  رقم جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 0.91 مدى القدرة على التقدم بشكوى ملؤسسات حقوق اإلنسان 1
 اصالح مكتمل

 0.83 مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج 2

 اصالح متقدم جدا 0.72 مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال 3

 اصالح متقدم 0.64 مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال 4

 0.59 مدى عدم التعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال 5

 اصالح

 متوسط

 0.59 مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء املحاكم 6

 0.54 هل تم إعالم أسرتك بمكان إيقافك/ه ؟ 7

 0.53 مدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال 8

 0.51 الشرطة أو األجهزة بعد التقدم بالشكوى مدى الرضا عن أداء  9

 0.46 مدى قيام املحامي بزيارة املعتقل 10

 0.46 مدى القيام بتقديم شكوى للشرطة أو األجهزة بعد االعتداء 11 ضعيفاصالح 

 0.41 مدى عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب 12

هل تعتقد بأنه في حال حصول تعذيب، هل أن ذلك يحصل بدافع فردي من  13

 قبل الشرطة أم أنه يتم بتعليمات من جهات سياسية  مسؤولة  
0.29 

 0.26 هل تم تعريفك بحقوقك قبل الشروع في التحقيق معك/ه  14 منعدماصالح 

 0.23 مدى وجود ثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها 15

 0.15 توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسانمدى  16
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 :  احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصيةالعاشرؤشر امل .10

مستوى احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية من خالل تقييمه الداء اجهزة  العاشر يقيس املؤشر الرئيس ي

هذا املؤشر حصل رغبته في الهجرة او تعرضه للسرقة اوانتهاك حرمه البيوت وغيرها.  االمن عند تعرضه لألذى الشخص ي او

الداء هذه االجهزة كما يراه املواطن العراقي من خالل املعطيات على متقدم نوعما تصنيف مما يدل على  (0.61)على عالمة  

ذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة وهي بين ال (0.43)وكانت عالمة املقياس ارض الواقع مقارنة للسنوات املاضية. 

لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال مما يشير الى تقييم افضل  لدى هؤالء  (0.65)منخفضة، فيما بلغت عالمة 

 قياسا بالذين تعرضوا لالعتقال.

 (: مؤشر احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية24)  رقم شكل

   

 

بين املؤشرات عالمة على اعلى ملؤشر الفرعي )توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة( ا حصل 

االجهزة  ثقة املواطنين بقدرة وهي تشير الى  (0.70)املؤشر  مقياسحيث بلغت عالمة ، الرئيس ي العاشر لمؤشرلالفرعية 

شكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له مكافحة الجريمة كالسرقة. وتختلف هذه العالمة ب فياالمنية 

 ( على التوالي.0.73( و )0.56حيث بلغت )

مما  (0.46)اذ بلغت   ،ةعالمفي حين حصل مؤشر )توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن( على ادنى 

مقياس تشير الى ان االجهزة االمنية غير قادرة على حماية املواطن عند حصول التعديات من رجال أمن. وقد تباينت عالمة 

 ( على التوالي.0.50( و)0.29بلغت ) اذ   الذين يرون ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق كبير 

 ،وبشكل عام.  .املذكورين اعالهاملؤشرين عالمتي فقد تراوحت عالماتها بين  (8)اما  باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية من قبل املواطن  ملؤشر قدماتصنيفا مت فان جميع املؤشرات الفرعية تؤشر 

 تعكسها عالمة كل مؤشر في الجدول االتي:ويتضح ذلك من خالل العالمات التي  العراقي 

 

 االحساس باالمن ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 25)  رقم شكل
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من الناحية التحليلية اما املؤشرات  يعد تصنيفا متقدما( على املقياس املستخدم 0.61هذا املؤشر على عالمة  )ان حصول 

 و كما ياتي:واملتقدم الضعيف املستوى بين مؤشرات فقد تراوحت عالماتها  (10)الفرعية و هي 

 االحساس باالمن ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 22 رقم) جدول 

 تصنيف املؤشرات عالمة املقياس الفرعي املؤشر  

 0.70 عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن 1

 متقدماصالح 

 

 0.70 توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة 2

 0.67 عدم الرغبة في الهجرة 3

 0.66 توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت واملمتلكات 4

 0.64 عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياس ي داخلي 5

 0.62 توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية   6

 متوسط اصالح 0.57 توقع الحماية من األجهزة عند وجود فوض ى واعتداءات مجموعات مسلحة    7

 0.55 الشعور باألمن والسالمة 8

 0.51 توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية 9

 ضعيفاصالح  0.46 توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن 10
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املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس ي العاشر انها تؤكد حقيقة ان مجمل املؤشرات الفرعية كانت ايجابية  يالحظ من

مؤشر فرعي واحد فقط وهو )توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من  او متقدم عدى متوسط على تقييم  حصلتو 

 ( و لكنه قريب على الدرجة املتوسطة.0.46) ضعيف  تصنيفهرجال أمن( قد كان 

النتائج إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي  باالنتقال الى التحليل على مستوى التجربة مع هذه االجهزة ، تشير

حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع 

موشر واحد مؤشرات مقابل  7الضعيف والضعيف جدا يبلغ املنعدم و األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف  قطاع

 ) انظر الجدول التالي(..تعرضوا لتجربة لم يلدى عينة الذين ضمن هذه التصنيفات 

 

 ن(: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر االحساس باالم23جدول رقم ) 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

   1 اصالح منعدم

   3 ضعيف جدا اصالح

 1 1 3 اصالح ضعيف

 3 2 3 اصالح متوسط

 6 5  اصالح متقدم

  2  اصالح متقدم جدا

  0  اصالح مكتمل

 10 10 10 املجموع

 

لتجربة مع أجهزة األمن وهو حصل مؤشر واحد على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا 

(. كما حصل ثالثة مؤشرات لنفس 0.29) بتوقع الحماية من االجهزة عند حصول تعديات من رجال االمن املؤشر املتعلق

توقع الحماية من االجهزة عند التعديات على حقوق سياسية ، الشعور باالمن   ف ضعيف جدا وهيالعينة على تصني

في حين حصلت ثالث مؤشرات ن االجهزة عند وجود فوض ى واعتداءات من مجموعات مسلحة . والسالمة ، وتوقع الحماية م

سياس ي داخلي ، توقع الحماية من  على تصنيف اصالح ضعيف هي : عدم القلق من امكانية التعرض لالذى من طرف

لبيوت واملمتلكات . وتشير االجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية ، وتوقع الحماية من االجهزة عند على حرمة ا

منخفض جدا خاصة فيما يتعلق الزال الى ان سقف توقعات الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية  هذه النتائج 

في املؤشرات تصنيف االداء نالحظ ارتفاع ملستوى نفسه للمواطن ، في الوقت  االجهزة االمنية بموضوع الحماية التي توفرها

اذا حصلت على تصنيف متوسط وهي املؤشرات املتعلقة بعدم القلق من امكانية التعرض د نفس العينه عنالثالثة االخرى 

اذ جاءت ، توقع الحماية من االجهزة عند التعرض لجريمة السرقة  والذى على يد اجهزة االمن ، وعدم الرغبة في الهجرة ، 

 ( على التوالي. 0.56( و)0.52( و)0.51عالماتها )

لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام  ضعيففي املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف اصالح 

كما حصل مؤشران على تصنيف اصالح  ( .0.50توقع الحماية من االجهزة عند التعديات من رجال امن )العدالة وهو 

،و الشعور باالمن والسالمه اذ كانت عالمتيهما ة متوسط هما توقع الحماية من االجهزة عند التعديات على حقوق سياسي
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توقع الحماية من االجهزة صلت خمسة مؤشرات على تصنيف اصالح متقدم وهي:  ( على التوالي .في حين ح0.59( و)0.55)

توقع الحماية من االجهزة عند وجود تعدي على الحقوق ، (0.61)عند وجود فوض ى واعتداءات من مجموعات مسلحة 

، وتوقع الحماية من االجهزة عند (0.68)، عدم القلق من امكانية التعرض لالذى من طرف سياس ي داخلي (0.66)الشخصية 

(، مؤشرين فقط حصال على تصنيف متقدم جدا هما 0.70) م الرغبة في الهجرة د، وع(0.70)على حرمة البيوت واملمتلكات 

(، و وعدم القلق من امكانية التعرض لالذى على يد اجهزة 0.73، توقع الجماية من االجهزة عند التعرض لجريمة السرقة )

مقبوال نوعما لكنه يختلف بشكل واضح بين عينة الذين الجمهور العراقي االحساس باالمن لدى ما يفيد أن ، ( 0.74االمن )

تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة عنه في عينة الذين لم يتعرضوا ففي الوقت التي يالحظ قلق وخوف واضح لدى افراد العينة 

عن التعامل املباشر واكثر اطمئنانا . وهذا االختالف ربما ناتج يالحظ بان العينة الثانية اقل قلقا من هذه االجهزة االولى 

للعينة االولى مع هذه االجهزة واطالعها على تفاصيل ربما التكون واضحة للعينة الثانية . مما يعطي تقييما مختلفا الداء 

وفي كل االحوال فان النتيجة امللموسة من تحليل النتائج السابقة تفيد بانه كلما اقترب  .االجهزة االمنية لدى العينيتن 

راقي من االجهزة االمنية وتعامل معها بشكل مباشر كلما كان تقييمه الدائها اسوء من املواطن الذي لم يتعامل مع املواطن الع

  هذه االجهزة بشكل مباشر .

 

 : تقييم نظام العدالةالحادي عشرؤشر امل .11

لثقة في القضاء يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم نظام العدالة من قبل املواطن العراقي من ناحية مدى ا

على اسس حزبية او طائفية والقدرة على تنفيذ قرارات املحاكم فضال كفاءة النظام  ومدى التحيز في تطبيق القانون بناء  

مما يدل على  (0.59)القضائي واستقالليته عن السلطة التنفيذية. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على عالمة  

من قبل املواطن العراقي. ويالحظ ان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة   املتقدموسط ويقترب من تقييم 

لدى االشخاص الذين لم  (0.62)فيما بلغت  ،(0.46)لديهم  املقياس اشارت الى تقييم اقل الداء هذه االجهزة اذ بلغت عالمة

 يتعرضوا الى االعتقال .

 

 نظام العدالة(: مؤشر تقييم 26)  رقم شكل
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في املؤشرات تصنيف على اعلى ملؤشر الفرعي )االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها( حصل ا

لقدرة تصنيفا متقدما جدا تمنح وهي  (0.76)املؤشر  مقياسحيث بلغت عالمة الفرعية للمؤشر الرئيس ي الحادي عشر، 

بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال  ا التصنيفختلف هذيو االجهزة االمنية على تنفيذ قرارات املحاكم عند صدورها . 

( على التوالي.في جانب اخر حصل مؤشر )االعتقاد بسرعة املحاكم في 0.80( و)0.62) بشكل الفتوالذين لم يتعرضوا له 

يعني ان املحاكم بطيئة في اصدار مما  0.35اذ بلغت  ت الفرعية للمؤشر،بين املؤشرا تصنيف اصدارقراراتها( على ادنى

حيث هام، الذين يرون ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق مقياس قراراتها. وقد تباينت عالمة 

 ( على التوالي .0.38( و)0.25كانت العالمة )

املذكورين اعاله مع وجود املؤشرين فقد تراوحت عالماتها بين عالمتي  (16)اما باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

كل مؤشر فرعي كما يبين  قيمةاملقياس التي حصل عليها كل مؤشر. ولعل الشكل التالي يوضح  قيمةتباينات طفيفة في 

 ؤشرات. الفروقات في اراء الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية والذين لم يتعرضوا لكل من هذه امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام العدالة(: املؤشرات الفرعية ملؤشر 27شكل رقم ) 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

قيمة المؤشر تعرض لم يتعرض

0.59
0.46

0.62



 62                                                                                    العراق   تقرير  -  2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 

 

 

 

( على املقياس ومن الناحية التحليلية تعد درجة 0.59حصل هذا املؤشر على عالمة  )كما تمت االشارة سابقا فقد 

 (18)ولكن عند مراجعة املؤشرات الفرعية املنظوية تحت هذا املؤشر الرئيس ي وعددها تصنيف متوسط لالداء ، تعبر عن 

 وكما مبين بالجول االتي: تقييميالحظ تفاوتا واضحا في ال

 

 

 

 

 نظام العدالة ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 24)  رقم جدول 
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عالمة  املؤشر الفرعي 

 املقياس

تصنيف 

 املؤشرات

 0.76 االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها  1

 متقدم اصالح

 جدا
 0.74 االعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها 2

 0.72 االعتقاد بان املحامون مؤهلون وكفؤ 3

 0.70 االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة املواطن بالسرعة املطلوبة عند الحاجة 4

 متقدماصالح 

 0.69 مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات املحاكم 5

 0.68 االعتقاد بأن املحاكم قادرة على حل النزاعات بين املواطنين 6

 0.68 االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة واألحزاب 7

 0.67 االعتقاد بأن القضاة مؤهلون وكفؤ 8

 0.63 االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة  9

اصالح  0.59 االنطباعات اإليجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة 10

 متوسط
 0.54 مدى الرضا عن نزاهة القضاء )الحكم حسب القانون فقط( 11

 0.54 الثقة بعمل النيابة العامة 12

 0.53 االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون فقط  13

 0.51 االعتقاد بأن القضاء  يعامل املواطنين بالتساوي  14

15 

 0.45 االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على املواطنين لدى الشرطة وأجهزة األمن

اصالح 

 ضعيف

 0.40 املؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس العكساالعتقاد بأن جهاز القضاء هو  16

اصالح 

 ضعيف جدا
 0.39 االعتقاد بوجود فساد بين القضاة  17

18  
 
 0.35 االعتقاد بأن عمل املحاكم سيكون سريعا

 

وهذا يدلل على ان نظام العدالة قد بين املتوسط واملتقدم جدا مؤشرا فرعيا كان ادائها  (14)مما ورد يتضح بان 

وضعيف  فضعي تقييمفي راي الجمهور رغم وجود اربعة مؤشرات فرعية حصلت على ما ا نوع تقييم ايجابيحصل على 

 .جدا
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وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  ليل يالحظ في مستوى اخر من التح

يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات 

التصنيف املتوسط  االخرى جاءت ضمن السبعة ؤشراتاملا ، و مؤشر 11والضعيف يبلغ جدا الضعيف املنعدم و التصنيف 

ضمن التصنيف املنعدم والضعيف تعرضوا لتجربة لم يلدى عينة الذين فقط مؤشرات  4واملتقدم . في املقابل هنالك 

) انظر الجدول .. لدى هذه العينة مؤشرا ضمن التصنيفات من املتوسط الى املتقدم جدا  13في حين جاء جدا ، والضعيف 

 التالي(.

 نظام العدالة ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 25)  رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    2 اصالح منعدم

 3 1 6 ضعيف جدا اصالح

 1 3 3 اصالح ضعيف

 5 3 3 اصالح متوسط

 6 5 4 اصالح متقدم

 3 5   اصالح متقدم جدا

  0   اصالح مكتمل

 18 17 18 املجموع
 

عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة يالحظ بان مؤشرين فقط حصال على 

( . وحصلت ستة 0.25االعتقاد بان عمل املحاكم سيكون سريعا )و  (0.23ما االعتقاد بوجود فساد بين القضاة )األمن وه

از القضاء هو املؤثر في عمل االجهزة االمنية وليس العكس مؤشرات على على عالمة ضعيف جدا هي ، االعتقاد بان جه

( ، االعتقاد بعدم وجود تحييز في تطبيق 0.33( ، االعتقاد بان السلطة القضائية مستقلة وتحكم بحسب القانون )0.31)

( ، 0.35ساوي )( ، االعتقاد بان القضاء يعامل املواطنين بالت0.34القانون على املواطنين لدى الشرطة واجهزة االمن )

 ( ، 0.39( ، مدى الرضا عن نزاهة القضاء )0.35االنطباعات االيجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة )

اما املؤشرات التي حصلت على عالمة ضعيف لدى هذه العينة فهي ثالثة ايضا وتتمثل بمؤشر الثقة بعمل النيابة 

( ، واالعتقاد بان الجهاز القضائي للمحاكم مستقل 0.46محاكمة عادلة ) ( ، و االعتقاد بامكانية الحصول على0.45العامة)

 (. 0.50عن السطلة التنفيذية واالجهزة واالحزاب )

طن بالسرعة اثالثة مؤشرات حصلت على عالمة متوسطة هي االعتقاد بان الشرطة ستعمل على خدمة املو 

( ، االعتقاد بان املحاكم قادرة على حل حل املنازعات بين 0.54االعتقاد بان القضاة مؤهلين وكفوءين)( ، 0.52املطلوبة)

 (. 0.56املواطنين)

واخيرا حصلت اربعة مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا على عالمة متقدمة حسب مقياس االداء ، وهي : االعتقاد 

( ، مدى الثقة في 0.66(، االعتقاد بان قرارات املحاكم سيتم تنفيذها)0.62بان االجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها)

 ( .0.70( ، االعتقاد بان املحامون مؤهلون وكفوؤن)0.69القضاء وفي تطبيق قرارات املحاكم )
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لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام ضعيف جدا في املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف 

ضعيف لدى  تصنيف( ، وحصلت ثالثة مؤشرات على 0.38هو االعتقاد بان عمل املحاكم سيكون سريعا )و العدالة وهو 

( ،االعتقاد بوجود 0.42االعتقاد بان جهاز القضاء هو املؤثر في عمل االجهزة االمنية وليس العكس )هذه العينة وتتمثل 

يق القانون على املواطنين لدى الشرطة واجهزة االمن ( ، و، االعتقاد بعدم وجود تحييز في تطب0.42فساد بين القضاة )

(0.47، ) 

املؤشرات التي حصلت على تصنيف متوسط لدى هذه العينة هي ثالثة ايضا وهي  االعتقاد بان القضاء يعامل 

(، مدى الرضا عن 0.57( ، االعتقاد بان السلطة القضائية مستقله وتحكم حسب القانون فقط)0.55املواطنين بالتساوي )

(، االعتقاد 0.52هي الثقة بعمل النيابة العامة )حصلت على تصنيف متقدم خمسة مؤشرات ( . 0.58نزاهة القضاء )

(، االنطباعات االيجابية عن 0.70( ، االعتقاد بان القضاة مؤهلون وكفوؤن)0.67بامكانية الحصول على محاكمة عادلة )

حين حصلت  (. في0.70( ، االعتقاد بان املحاكم قادرة على حل النزاعات بين املواطنين)0.70عمل املحاكم من خالل التجربة )

خمسة مؤشرات اخرى لدى هذه العينة على تصنيف متقدم جدا هي : االعتقاد بان الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن 

( . االعتقاد بان الشرطة 0.73االعتقاد بان املحامون مؤهلون وكفوؤن)(. 0.72السطلة التنفيذية واالجهزة واالحزاب )

( ، االعتقاد بان 0.76( ، االعتقاد بان قرارات املحاكم سيتم تنفيذها)0.74بة)ستعمل على خدمة املواطن بالسرعة املطلو 

يالحظ مما تقدم بان املواطن العراقي الذي تعرض لتجربة مع قطاع االمن  (.0.80االجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها)

التي تؤكد تجربة .مما يدعم النتائج السابقة ونظام العدالة يعطي تقييما منخفضا لالداء مقارنة باملواطن الذي لم يتعرض ل

 يترك انطباعا سلبيا لدى املواطن مفاده بان هذه االجهزة هي اسوء مما تبدوا عليه بكثير.االجهزة االمنية التعامل مع  على ان

 

 لة وحقوق االنسانء:  الحريات واملساالثاني عشرؤشر امل .12

لة وحقوق االنسان وانتقاد السلطة بدون خوف  فضال عن حرية التظاهر والثقة ءهذا املؤشر الحريات واملسايقيس 

بمنظمات حقوق االنسان وقدرتها على اداء مهامها في الدفاع عن حقوق املعتقلين، اضافة الى القدرة على االتصال باالهل 

 اثناء االعتقال وامكانية طلب شهادة حسن السلوك للمواطن وغيرها. 

، فيما حصل على وسط من قبل املواطن العراقيمتتصنيف مما يدل على  (0.53)على عالمة   هذا املؤشرحصل 

  .لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال (0.61)بين الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة، و  (0.47)

 

 

 

 

 

 

 (: مؤشر الحريات واملسائلة وحقوق االنسان28)  رقم شكل
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كانت للمؤشر الفرعي )من املسؤول  قيمةاما على مستوى املؤشرات الفرعية فيالحظ ان النتائج تشير بأن اعلى 

وهذه اشارة جلية على ان  (0.95)هذا املؤشر  عالمةالفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة األمن( حيث بلغت 

 ،ورئيس الدولة والبرملانالها بشكل كبير رئيس الوزراء ووزير الداخلية املسؤولية في اصدار التعليمات الى اجهزة االمن يتو 

بين  قيمةوالتختلف هذه ال تدخالت خارجية سواء من االحزاب او الدول االخرى في القرارات االمنية .عدم وجود وهذا يعني 

 (0.95)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة  مقياس الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له حيث كانت عالمة

 (.0.94)الذين لم يتعرضوا لتجربة هي  مقياس بينما كانت عالمة

، بين  تصنيففي حين حصل مؤشر )مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم( على ادنى 

 لعدمغياب دور هذه املؤسسات ما يشير الى  (0.15)اذ بلغت  املؤشرات الفرعية املدرجة في املؤشر الرئيس الثاني عشر،

 .ا في السؤال عن املعتقلين ومساعدتهمهاهتمام

وبشكل  ملؤشرين املذكورين اعاله.افيالحظ ان عالماتها انحصرت بين عالمتي  (9)باقي املؤشرات الفرعية وعددها اما 

ى توافر نظام الحريات واملسائلة وحقوق االنسان عام فان جميع املؤشرات الفرعية تؤشر مستوىات متباينة في تقييم مد

 كما يوضحها الجدول االتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحريات واملسائلة ملؤشر  الفرعية املؤشرات(: 29)  رقم شكل
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 ا واضحا رغم ان هناك تباين امتوسط صنيفاتمن الناحية التحليلية  تعني ،(0.53هذا املؤشر على عالمة ) ان حصول 

 وكما ياتي:  االحد عشر مؤشرات الفرعية لل تصنيفات االداء على سلم 

 الحريات واملسائلة ملؤشر  الفرعية املؤشرات تصنيف(: 26)  رقم جدول 

تصنيف  عالمة املقياس املؤشر الفرعي 

 املؤشرات

املسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة األمن )رئيس الوزراء، رئيس  1

 البرملان(الدولة، 
 اصالح 0.95

 مكتمل
 0.84 مدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أجهزة عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية 2

3 
 0.72 مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

اصالح متقدم 

 جدا

 متقدماصالح  0.67 االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف 4

 0.57 حملة االعتقاالت ضد انصار النظام السابق  مبررة االعتقاد بأن 5
 متوسطاصالح 

 0.56 االعتقاد بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف 6

 ضعيفاصالح  0.46 مدى زيارة املحامي للمعتقل خالل االعتقال 7

8 
 0.38 الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على املساعدة

ضعيف  اصالح

 جدا

 منعدماصالح  0.30 االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن 9
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 0.24 االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب 10

 0.15 مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم 11

 

بين املؤشرات فهناك  تقييمللمؤشرات الفرعية نجد ان هناك تفاوت وتشتت في ال تقييمومن خالل مراجعة مراتب ال

املنعدم صنيف التمكتمل في حين تتدرج التقييمات لباقي املؤشرات الفرعية الى ان تصل الى  تصنيفتعلى  مؤشرات حصلت

 للجهود االصالحية لثالثة منها.

عالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ بين ال اختالف واضحتظهر النتائج وجود من جانب اخر 

التي جاءت عالماتها حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات 

مؤشرات لدى عينة الذين  مؤشرين فقطمؤشرات مقابل  7والضعيف يبلغ  جدا الضعيف املنعدم و التصنيف ضمن

 :) انظر الجدول التالي(،تعرضوا لتجربة 

 

 الحريات واملسائلة ملؤشر  العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد (:27) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
3 2 3 

 1  1 ضعيف جدا اصالح

 1  3 اصالح ضعيف

 2 2 1 اصالح متوسط

 1   اصالح متقدم

 1 1 2 اصالح متقدم جدا

 2 2 1 اصالح مكتمل

 11 7 11 املجموع
 

عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع ت على حصليالحظ بان ثالثة مؤشرات 

( ، مدى سؤال مؤسسات حقوق االنسان عن 0.15ي االعتقاد بان االجهزة االمنية التمارس التعذيب )أجهزة األمن وه

حد او  كما حصل مؤشر (.  0.24(، واالعتقاد بان خرق حقوق االنسان مبرر بدواعي االمن )0.15املعتقلين ومساعدتهم )

سان وبقدرتها على املساعدة اذا حصل على فقط على تصنيف ضعيف جدا هو املؤش املتعلق بالقة بمؤسسات حقوق االن

تتعلق باالعتقاد بقدرة املواطن على  لنفس العينة على تصنيف ضعيف وهيفي حين حصلت ثالثة مؤشرات ( ، 0.38عالمة )

 ( ، 0.45كانت مبرره) 2011(، و االعتقاد بان حملة االعتقاالت ضد الشباب قبل 0.41انتقاد السلطة بدون خوف )

بدون خوف ل على عالمة متوسطة لدى هذه العينه هو االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطةمؤشر واحد حص

(0.52 ،) 
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( ، 0.72ومؤشرين حصال على عالمة اصالح متقدم جدا هما ، مدى القدرة على االتصال باالهل اثناء االعتقال )

واخيرا هنالك مؤشر (، 0.77مؤسسة حكومية )ومدى عدم طلب شهادة السلوك من االجهزة املعنية عند طلب وثائق من 

واحد حصل على عالمة اصالح مكتمل وهو املؤشر الخاص باملسؤول الفعلي االول عن اصدار التعليمات ومساءلة اجهزة 

 ( .0.95االمن )

تقييما لوجدنا لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة لو انتقلنا الى العالمات في املقابل 

مختلفا بعض الش ي اذ حصل مؤشرين على عالمة متدنية جدا ) اصالح منعدم( هما  االعتقاد بان االجهزة االمنية التمارس 

( .وحصل مؤشران اخران على عالمة 0.30(، واالعتقاد بان خرق حقوق االنسان مبرر بدواعي االمن.)0.27التعذيب )

( ، واالعتقاد بقدرة املواطن على 0.59كانت مبرره) 2011ضد الشباب قبل متوسطة هما االعتقاد بان حملة االعتقاالت 

االعتقاد بقدرة املواطن على مؤشر واحد على عالمة اصالح متقدم جدا هو  . كما حصل(،0.60انتقاد السلطة بدون خوف )

تمل وهما ، مدى عدم (، في حين حصل مؤشرين لدى هذه العينة على عالمة االصالح املك071انتقاد السلطةبدون خوف )

واملسؤول الفعلي االول عن اصدار  (،0.85طلب شهادة السلوك من االجهزة املعنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية )

مما تقدم ومن خالل تحليل املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس املتعلق بالحريات    ( .0.94التعليمات ومساءلة اجهزة االمن )

نسان يتضح بان املواطن العراقي الذي تعرض لتجربة مع قطاع االمن ونظام العدالة يعطي تقييما واملسائلة وحقوق اال

منخفضا بدرجة اكبر الداء قطاع االمن ونظام العدالة قياسا بالتقييم الذي يعطيه املواطن الذي لم يتعرض لتجربة مع هذا 

لدى انطباعا اكثر سلبية عن اداء هذه االجهزة  يتركاملواطنين القطاع . وهذا يشير الى ان تعامل املواطن مع هذه االجهزة مع 

يتطلب تشخيصا دقيقا ملواطن الخلل فيها ومحاولة وضع الحلول التي من شانها ان تحسن مستوى ادائها وبما مما املواطنين 

 يضمن تقديم الخدمة التي يتوقعها املواطن العراقي في مختلف املجاالت  وبما يضمن امنه وحقوقة وصون حريته وكرامته. 
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 التوصيات ( 3)

لقد حاولت هذه الدراسة تشخيص نقاط القوة والضعف في اداء النظام االمني من وجهة نظر عينه من املواطنين 

الذين كانت لهم تجربة مع هذا النظام واخرين لم يتعرضوا لهذه التجربة . وكما اشارت النتائج وبشكل واضح فان تقييم 

الذين املواطنين م منخفضا دائما وفي جميع املؤشرات الفرعية لدى النظام االمني كان يختلف بين الطرفين اذا كان التقيي

تعرضوا لتجربة مع النظام االمني قياسا بالذين لم يتعرضوا لهذه التجربة. وهذه النتائج تعطي مؤشرا للمعنيين باصالح 

 النظام على ان اداء النظام االمني العراقي يبدو اكثر سوءا بكثيرعندما يتم التعامل معه. 

 باالتي: تمثلة اهم التوصيات املخلصت الدراسة الى و 

انتشار ظاهرة الفساد  بشكل واضح جدا في مفاصل االجهزة االمنية مما يتطلب وقفة جدية  من قبل املعنيين واصحاب  .1

 وقفة تستهدف تحليل طبيعه املنظومة الفاسدة اسبابها واشكال الفساد ومن يقف وراءالقرار ملعالجة هذه الظاهرة . 

 استشراء هذه الظاهرة التي اصبحت سمة بارزة تمييز االجهزة االمنية عموما.

 

من التشوهات نتيجة التعددية في التشكيالت  امن االشكاليات وشابتها كثير  اتجربة االصالح االمني قد شهدت كثير ان  .2

االمنية وتداخل اختصاصاتها فضال عن غياب التنسيق بينها . وهذا ما اكدته نتائج الدراسة حيث غالبية العراقيين 

ليس لديهم االطالع واملعرفة الكافية باالختصاصات واملهام املختلفة لالجهزة االمنية . فضال عن تقييمهم املنخفض 

هذه التشكيالت ومهامها وبناء جهاز امني مترابط ومتكامل في ينبغي اعادة النظر مما ت اجهزة االمن ومهنيتها . لقدرا

 وواضح املهام بالنسبة للمواطنين. 

عملية إستخدام املوارد األمنية وتستلزم عملية إصالح القطاع األمني تطوير املفاهيم واألساليب التي من شأنها اإلرتقاء ب .3

 لقيادة عملية التغيير.البشري)
 
 هاما

 
 ة واملادية( املتوفرة بانتهاج أسلوب إصالحي شامل يلعب من خالله ذوي العالقة دورا

 

التاكيد على تطوير الكفاءات البشرية وخاصة القيادية منها واستبدال القيادات غير املؤهلة لهذه املهمة خاصة مع  .4

اذ ان اغلب قادة الشرطه الحاليين هم من  ؛وبضمنها االجهزة االمنية ،انتشارظاهرة عسكرة املؤسسات في العراق

. كما أن بعض املؤسسات العسكريه  ال زالت تتولى التحقيق بقضايا جنائيه . ويتطلب ذلك "العسكريين غير املهنيين"

 فك ارتياط العسكره عن مؤسسات االمن وتحديد مهام الجيش العراقي كما هو بالدستور وفقا للماده التاسعه . 

 

نبي في العراق بشكل كبير ان بروز ظاهرة االنقسامات الطائفية القت بظاللها على تردي الوضع السياس ي واالم .5

وبالنتيجة اصبحت معظم االجهزة التنفيذية ومنها االجهزة االمنية مرتبطة ومنقادة بالتوجهات الحزبية والطائفية اكثر 

مما يتطلب برنامجا وطنيا شامال للمصالحة الوطنية يهدف ، تها تفقدت حياديالحكومة املركزية وبالتالي من انقيادها الى 

لي الى خلق املهنية والحيادية الجهزة الدولة كافة وفي مقدمتها االجهزة االمنية لكي تكسب تاييد ورض ى بالدرجة االو 

 املواطن العراقي.

 

على الرغم من  ان جميع املؤشرات الرئيسة املعتمدة في الدراسة لم تشر الى اداء متقدم الي منها من قبل االجهزة  .6

اال ان التوقعات املستقبلية للمواطن العراقي تشير الى اعتقاده بان القدرات املهنية لالجهزة االمنية  ستتطور  ،االمنية
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يشير الى ان املواطن العراقي مما ملؤشر رئيس من بين املؤشرات االخرى،  قيمةحصلت على افضل حيث بشكل كبير 

لين استثمار هذه الثقة الحداث تغييرات جوهرية في البنية ولهذا ينبغي على املسؤو  .الزال يضع ثقته بهذه االجهزة

 االساسية لهذه االجهزة وتطوير مستوى ادائها بما يمكنها من اداء مهامها بافضل صورة ممكنه.

 

للمعنيين من اصحاب  (،وى  التفاصيل )املؤشرات الفرعيهخصوصا على مست ،نتائج هذه الدراسةوخالصة القول؛ تتيح 

وضع ايديهم على نقاط الخلل التي يوجهها النظام االمني ومكامن القوة فيه مما يوفر نقطة انطالق لتبني القرار في الدولة 

وترسيخ نقاط القوة في اداء االجهزة االمنية بما يحقق التوازن بين  ،سياسات جديدة قادرة على  معالجة اوجه الخلل

 وحماية حقوق وحريات املواطنين من جهة اخرى . ،ية من جهةالتطلعات الديمقراط
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 ( املالحق4)

 في الدراسة.تفصيل للمنهجية املستخدمة  (1)

 جدول باألسئلة والنتائج قبل تحويلها الى عالمات .( 2)

 ( جدول بعالمات املؤشرات الرئيسية والفرعية .3)

 جدول بعالمات املؤشرات الرئيسية واملؤشر الكلي.( 4)


