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تقوم اليوم يف العاصمة التونسية أربعة مراكز حبث عربية إبطالق التقرير األول لـ "مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات تونس: 
يظهر املقياس واقع عملية اإلصالح األمين يف البلدان العربية املشاركة، تونس والعراق وفلسطني واليمن، وذلك من  ."2015املواطنني، 

يتشكل املقياس من معدل عالمات إثين عشر مؤشرًا رئيسيًا تكّون مبجملها إطارًا عاماً  وجهة نظر اجلمهور يف كل من هذه الدول.
كل مؤشر رئيسي لتقييم جانب معني من جوانب قطاع األمن يف صص  هذه البلدان. وقد خ   ميكن من خالله تقييم قطاع األمن يف

مؤشراً. تعرب هذه املؤشرات جممل واقع  116ضوء عدد من املؤشرات الفرعية اليت يتألف منها وقد بلغ عدد املؤشرات الفرعية للمقياس 
إىل أن عملية إصالح قطاع األمن  1.0من جمموع  0.51ياس اليت تبلغ تشري عالمة املققطاع األمن ونظام العدالة كما يراه اجلمهور. 

 يف العامل العريب ال زالت تراوح مكاهنا وأن حوايل نصف اجلمهور العريب ال يثق هبذا القطاع وليس راضياً عن أدائه.

عينة متثيلية يف البلدان املشاركة،  بني 2014عام ت ظهر نتائج التقرير، الذي يقوم على أساس استطالعات للرأي أ جريت خالل 
ختلق انطباعات سلبية عن هذا القطاع. يف املقابل، تظهر النتائج أن مبختلف أجهزته أن االحتكاك والتجربة املباشرة مع قطاع األمن 

تفع عالمة املقياس عند الشعور ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية تلعب دورًا شديد األمهية يف تقييم املواطن لقطاع األمن حيث تر 
 .0.40وتنخفض عند غيابه لتبلغ  0.59ألمن لتبلغ الشعور اب توفر

كما ت ظهر النتائج وجود دور ابلغ األمهية لالنتماءات السياسية يف حتديد املوقف من قطاعات األمن يف كافة البلدان املشاركة 
احلاكمة  فأو الطوائولكنه يربز بشكل دراماتيكي يف العراق. يظهر واضحاً أن األفراد واجملموعات غري املؤيدة أو غري املنتمية لألحزاب 

بغياب األمن بشكل أكرب بكثري مما يشعر به األفراد واجملموعات املؤيدة أو املنتمية لألحزاب أو الطوائف احلاكمة. رمبا هلذا تشعر 
السبب ترى أغلبية اجلماهري يف البلدان املشاركة يف التقرير أن أجهزة األمن يف بالدها تعمل ملصلحة النظام احلاكم وليس ملصلحة 

 املواطن. 

باعات إجيابية ويعزز الثقة أبجهزة األمن. لكن النتائج طالع واملعرفة مبهام واختصاصات أجهزة األمن املختلفة انخيلق االط
أن  إىل حتليل النتائج  يشريمقارنة ببقية املؤشرات. و ( 0.39)تشري إىل أن مؤشر االطالع واملعرفة حيصل على عالمة منخفضة جدًا 

 الشباب والرجال إلعطاء قطاع األمن تقييماً إجيابياً.مييلون أكثر من والنساء كبار السن 



، مث فلسطني 0.53، يتبعها العراق بعالمة 0.57أتيت تونس يف املرتبة األوىل حيث حيصل مقياس قطاع األمن فيها على 
يف تونس أن النجاح  منتدى العلوم االجتماعية التطبيقيةقول د. عبد الوهاب حفيظ مدير ي . 0.44، مث اليمن بعالمة 0.50بعالمة 

أما د. منقذ داغر النسيب للثورة التونسية ولتجربتها الدميقراطية قد ساهم بشكل كبري يف حصوهلا على املرتبة األوىل يف هذا التقرير. 
وتعاظم التهديدات اإلرهابية يف العراق فيقول أبن حدة االنقسام الطائفي  املعهد املستقل لدراسات اإلادار  واجملتمع املدينمدير 

يف درجة  مبختلف انتماائهتماللذان ينعكسان بقوة على سياسات وإجراءات احلكومة وقطاعها األمين خيلق فجوة هائلة بني املواطنني 
يل لقطاع األمن العراقي. أما يف فلسطني فيقول د. خل شرحية واسعةإحساسهم ابألمن وأن هذا بدوره ينعكس سلبيًا على تقييم 

أن تراجع عالمة املقياس الفلسطيين يعود بدرجة كبرية لالنقسام  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحيةالشقاقي مدير 
السياسي واسع النطاق يف اجملتمع والسياسة الفلسطينية ولطبيعة عمل قطاع األمن الفلسطيين يف ظل االحتالل  ستقطابواال

، أن نتائج اليمن تعكس الفشل والبحوثللدراسات مركز استاتسكس ول د. طارق املذججي، مدير اإلسرائيلي. أما يف اليمن، فيق
وإىل  الكبري للثورة اليمنية يف إحداث نقلة دميقراطية يف البالد وأن مما فاقم األمور يف هذا البلد استمرار التهديدات اإلرهابية وتعاظمها

 ساهم يف تسريع عملية اهنيار الدولة وقطاعها األمين.مما ة املسلحة حلل اخلالفات للقو مينية سياسية جلوء أطراف طائفية وحركات 

تتفق املراكز املشاركة أبن هناك حاجة ملحة لتسريع وترية اإلصالح األمين لكي يلمس املواطنون اإلصالحات اليت جتري يف 
املساءلة ويكافح الفساد وحيرتم حقوق اإلنسان وحيدد مهام اإلصالح األمين الفعال هو الذي ميؤسس أن هذا القطاع. كما يدركوا 

ها القيادي. جيزم املشاركون يف هذا التقرير أن هذه اخلطوات هي الطريق الوحيد لكي حتظى قطاعات لومسؤليات أجهزة األمن وتسلس
 األمن العربية بثقة اجلمهور. 

 .كندا  أوتوا، يف الدوليةز حبوث التنمية ركم مت القيام هبذا العمل بسامهة من
 لالطالع على التقرير العريب ابلكامل:

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/A%20Arab%20Sec%20Index%2025%20May%202015.pdf 
لالطالع على ملخص التقرير ابلعربية: 

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/summary%20in%20Arabic_Arab%20Sec%20Index%2025%20May%202015.pdf 
 :ابالجنليزيةلالطالع على التقرير 

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/E%20English%20summary_Security%20Sector%20Index.pdf 
 لالطالع على التقرير التونسي: 

http://www.pcpsr.org/ar/node/608 
 لالطالع على التقرير العراقي: 

http://www.pcpsr.org/ar/node/608 
 لالطالع على التقرير الفلسطيين: 

http://www.pcpsr.org/ar/node/608 
 لالطالع على التقرير اليمين: 

http://www.pcpsr.org/ar/node/608 


