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امللخص التنفيذي
مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املواطنين هو محاولة علمية تشترك فيها أربعة مراكز بحثية عربية الستقصاء
مواقف الرأي العام العربي من قطاع األمن في أربع دول عربية هي تونس والعراق وفلسطين واليمن .يهدف املقياس ملعرفة
مقدار التقدم في عملية اإلصالح األمني في العالم العربي ،ولتحليل واقع قطاع األمن في هذه البلدان من خالل تشخيص
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
العديد من هذه البلدان من تحوالت سياسية (الربيع العربي) لها ابعادا مجتمعية عديدة يأتي في مقدمتها البعد األمني.
َُ ُ
وتحقيقا لهذا الهدف ،فقد عمدت الدراسة إلى بناء ) )12مؤشرا رئيسيا تك ّون بمجملها اطارا عاما يمكن من خالله
تقييم قطاع األمن في هذه البلدان .وقد ُخ ّ
ص َ
ص كل مؤشر رئيس ي لتقييم جانب معين من جوانب قطاع األمن في ضوء
عدد من املؤشرات الفرعية التي يتألف منها .بلغ عدد املؤشرات الفرعيه للمقياس  116مؤشرا .تعبر هذه املؤشرات عن
مجمل واقع قطاع األمن كما يراه الجمهور في البلد املعني.
تمت دراسة واقع قطاع األمن في تونس من خالل استطالع رأي الجمهور ،أ جري خالل الفترة املمتدة من  14آيار
(مايو)  2014الى  14يوليو (تموز)  .2014كما شمل االستطالع عينة تمثيلية للرأي العام في البالد و عينة اضافية ممن
تعرضوا لتجربة مباشرة مع قطاع األمن .وفي ضوء املؤشرات املحددة بالدراسة فقد تم تشخيص أهم نقاط 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.
ومن خالل هذا املقياس يمكن للمهتمين وألصحاب القرار أن يضعوا أيديهم على مكامن الخلل والقوة في أداء
النظام األمني التونس ي ،كما يمكن ان تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو خطة لإلصالح األمني بهدف تعزيز نقاط
القوة في األداء ومحاولة وضع الحلول لالرتقاء باألداء ومعالجة مكامن الخلل وصوال إلى نظام امني متطور يحقق االستقرار
األمني من جهة ،ويضمن توفر الحريات العامة ألبناء املجتمع التونس ي من جهة اخرى.
بلغت قيمة مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املوطنين في القراءة األولى بتونس ( .)0.57هذه النتيجة تعكس انقساما
بين الجمهور الذي يمنح نصف املواطنين أو أكثر قليال تقييما ايجابيا ألوضاع قطاع األمن ،فيما يمنح النصف األخر أو
أقل قليال تقييما سلبيا لهذه األوضاع .كما تعني هذه القيمة أن التقييم الكلي لقطاع اآلمن ونظام العدالة حصل على
مرتبة متوسطة  .ان السمة األساسية لهذا املعطى هو أن حجم األمل في احداث تغييرات جوهرية في األداء االمني ومن
خالل عالقته باملواطن في تونس ،يبدو بنفس حجم املخاوف ،وهو ما عبرت عنه العينة املستجوبة ضمن السقف املرتفع
لحرية التعبير الناتج عن نهاية املنظومة السياسية – األمنية السابقة وظهور ارهاصات اصالح قطاعي منذ العام .2011
وتشير النتائج إلى الفروقات في التقييم ،سلبا أو ايجابا ،حيث بلغ الفارق في العالمات بين من تعرض أو لم يتعرض لتجربة
مع قطاع االمن أو نظام العدالة ثماني نقاط؛ اذ بلغت قيمة املقياس بين من تعرض لتجربة ( ،)0.51فيما تبلغ ( )0.59بين
من لم يتعرض لتجربة.
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قيمة مقياس قطاع المن العربي وتوجهات املوطنين في تونس

كما تشير عالمات املؤشرات الرئيسية الى أن املؤشر ذي العالمة االعلى ( )0.83هو رقم ( )3املتعلق بالتوقعات املستقبلية
للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،يتبعه املؤشر رقم ( )5املتعلق بمدى الثقة باملؤسسات األمنية ثم املؤشر رقم ( )10الخاص
بإحساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية .في املقابل ،فإن املؤشر ذي العالمة األقل في املقياس هو رقم ( )7املتعلق
باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة االمنية ،ومن ثم املؤشر رقم ( )6الخاص باالعتقادات بشأن انتشار
الفساد في االجهزة ،واللذين حصال على عالمات ( 0.34و 0.42على التوالي).
تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم
يتعرضوا حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في عشرة مؤشرات .حصل مؤشر واحد على
تصنيف "متقدم" لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن مقارنة بثالثة مؤشرات حصلت على نفس التصنيف لدى
الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه .في املقابل حصل مؤشران على تصنيف "مكتمل" و"متقدم جدا" لدى الذين لم يتعرضوا
لتجربة فيما لم يحصل ٌ
أي من مؤشرات الذين تعرضوا لتجربة على عالمات تؤهلها لهذان التصنيفان .وتشير عالمات
املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" و"الضعيف
جدا" يبلغ مؤشران مقابل اربعة مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه ( .انظر الجدول أدناه).
املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس تونس
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض
2
2
7
1

12

لم يتعرض
1
1
4
3
1
1
11

مجموع العينة
1
1
6
3
1
12

تراوحت عالمات  33مؤشرا فرعيا (أي  %28من مجمل املؤشرات الفرعية) بين تصنيف "منعدم" و"ضعيف" :حاز
اثنا عشرة مؤشرا على تصنيف "منعدم" ،وحازت  17مؤشرا على "ضعيف" ،وأربعة مؤشرات على "ضعيف جدا" .في
املقابل تراوحت عالمات  52مؤشرا (أي  %45من مجمل املؤشرات الفرعية) بين تصنيف "متقدم" و"مكتمل" 15 :مؤشرا
حازت على تصنيف مكتمل ،و 17مؤشرا على تصنيف متقدم جدا ،و 20مؤشرا على تصنيف متقدم .حصل  31مؤشرا
(أي  %27من مجمل املؤشرات الفرعيه) على عالمات ما بين ( 0.51إلى  )0.60أي تصنيف "متوسط".
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في هذا الصدد ،تلعب مجموعة من املتغيرات دورا في التأثير على انطباعات الجمهور التونس ي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه
عنه .فكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع مقارنة
بالذين لم يتعرضوا لتجربة ( 0.51مقابل  0.59على التوالي) .ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات
املواطن التونس ي درجة اإلحساس بتوفر األمن ،واالنتماء السياس ي أو الحزبي ،واالطالع أو عدم االطالع على مهام
واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر دورا مماثال
وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.
كما يظهر في الشكل( )4أدناه ،ترتفع عالمة املقياس التونس ي إلى ( )0.61بين الذين يشعرون بتوفر األمن وتتراجع
إلى ( )0.40بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم .كما ترتفع العالمة إلى ( )0.63بين مؤيدي النهضة وتتراجع
إلى ( )0.57بين مؤيدي نداء تونس .وترتفع بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية إلى ( )0.61وتتراجع إلى
( )0.50بين غير املطلعين .أخيرا ،ترتفع عالمة املقياس التونس ي إلى ( )0.59بين النساء وتتراجع إلى ( )0.55بين الرجال،
وترتفع إلى ( )0.59بين الذين تزيد أعمارهم عن  40عاما وتتراجع إلى ( )0.55بين الذين تقل أعمارهم عن  40عاما.
دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثيرعلى عالمة املقياس التونس ي

عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية لتونس ،كما يتضح في الخريطة رقم ( )1أدناه،
فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إلى ( )0.59في تلك املحافظات (أو الواليات) التي ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر
األمن (حيث تصل إلى  )%79وترتفع فيها نسبة تأييد الحزب الحاكم ،أي النهضة (حيث يبلغ الفرق بين التأييد للنهضة
وحزب املعارضة آنذاك ،أي نداء تونس 15 ،نقطة مئوية لصالح نداء تونس) كما هي الحال في مناطق تونس ،والقيروان
وسيدي بوزيد وغيرها .في املقابل تنخفض عالمة املقياس التونس ي لتصل لتصل إلى ( )0.45في تلك املحافظات (أو
الواليات) التي تنخفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  %41فقط) وتبلغ الفجوة بين تأييد الحزب الحاكم
والحزب املعارض  33نقطة مئوية لصالح الحزب املعارض ،كما هي الحال في بنزرت واملهدية وزغوان وجندوبة.
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التقسيمات اإلدارية للمحافظات التونسية حسب عالمة املقياس

تشير كل تلك املعطيات الى وجود ديناميات مركبة بين قوى وعوامل دافعة لإلصالح وقوى وعوامل طاردة له .وبشكل عام،
تؤكد النتائج الصادرة عن هذا االستطالع وكذلك اللقاءات التي عقدها فريق العمل ،بأن تونس قد حققت في انتقالها
السياس ي خطوات هامة من أهمها توافق األطراف الفاعلة على دستور ضمن مبدئيا عددا واسعا من الحقوق والحريات
األساسية .كما نجح التونسيون في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة أفرزت قيام مؤسسات دستورية شرعية ودائمة .لكن
البالد ال تزال في حاجة إلى دعم ذلك بإصالح أمني يكون أكثر جوهرية ،وآخر اقتصادي واجتماعي وذلك لتحقيق الحد
األدنى من االستقرار والعدالة .وإذا كانت مؤشرات املستقبل الدالة على استعدادات الرأي العام (املؤشرات  3و)5
للتفاعل ايجابيا مع اإلصالح ،فان مؤشرات معرفة املواطن بمختلف األجهزة تضل ضعيفة ،وهو األمر الذي ينطبق أيضا
على القناعة الحاصلة لدى املواطنين بخصوص "استمرارية الفساد" داخل املؤسسة األمنية.
 .1تفعيل النصوص الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات االساسية
 .2بعث هيئة رقابية تتشكل من حقوقيين ومكونات املجتمع املدني
 .3محاسبة املسؤولين بشكل مباشر عن االنتهاكات الجسدية للمعتقلين السياسيين والحقوقيين
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مقياس قطاع المن العربي وتوجهات املواطنين 2015
تقريرتونس
( )1مقدمة:
يعتبر التقرير العربي ملقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املوطنين من التجارب الرائدة في مجال ترشيد وتطوير
السياسات األمنية .ان السمة األساسية لهذا العمل هو ترجمته التلقائية ملدركات وتجارب املواطنين من خالل خبرتهم
اليومية وتعاملهم الدوري مع املؤسسة األمنية .وبهذا املعنى فان هذا التقرير ينتمي الى صنف البحوث التطبيقية التي
تستهدف تطوير السياسات باملشاركة ،أي من خالل تحديد مالح املدركات والتعامل معها كمعطيات واقعية موجهة
ومصححة لألداء.
ان قيمة هذا التقرير ومن خالل قياس مدركات األداء األمني لدى قطاع واسع من السكان ،هو بكل تأكيد توفير املعلومات
املالئمة واملطلوبة للقيام بعملية اإلصالح خالل املراحل القادمة التي باتت تشهد "تثبيتا" للمسار االنتقالي نحو منظومة
سياسية مفتوحة يكون فيها األمن عامل صيانة وحماية للحريات وللمؤسسات التي تم بنائها إلى حد اآلن.
الى جانب ذلك ،من املهم وضع هذه النتائج ضمن املقدمات املؤسسة للتغييرات املتوقعة ملا بعد املرحلة التأسيسية
 .2014-2011وضمن هذا العنوان تتقدم هذه النتائج بصفتها مرآة عاكسة ملجموعة من االنتظارات والتوقعات ،يمكن أن
تساهم في دفع عملية اإلصالح الجوهري واالتجاه مباشرة نحو مسار التثبيت املؤسساتي للديمقراطيةDemocratic .
.Consolidation
 منهجية املقياس:يشمل مقياس قطاع األمن العربي  12مؤشرا رئيسا ،هي :قدرات أجهزة األمن ومهنيتها ،وأداء أجهزة األمن ،والتوقعات
املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،واتجاهات التغيير ،والثقة باملؤسسات األمنية ،وانتشار الفساد في األجهزة،
واإلطالع واملعرفة باالختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة ،والبعد السياس ي الداخلي وبناء الدولة ،والتجربة
الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة ،واإلحساس باألمن والسالمة
الشخصية ،وتقييم نظام العدالة ،والحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان .يستعرض الجدول رقم ( )1أدناه كافة هذه
املؤشرات ويشير إلى العناصر الرئيسية التي تدخل في تركيبة كل منها.
جدول رقم ( :)1قائمة بأسماء املؤشرات وأهم والعناصر التي تدخل في تركيبتها
اسم مختصر
للمؤشر

بعض املؤشرات الفرعية التي تمثل املؤشر

1

مستوى تقييم املواطن لقدرات
أجهزة المن ومهنيتها

قدرات الجهزة

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

2

تقييم املواطن لداء أجهزة المن

أداء الجهزة

3

التوقعات املستقبلية للقدرات
املهنية لجهزة المن

التوقعات
املستقبلية

4

االعتقاد حول اتجاهات التعيير

اتجاهات التغيير

5

مدى الثقة باملؤسسات المنية

الثقة باالجهزة

رقم
املؤشر

اسم املؤشر

تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها ،تقييم أداء األجهزة في
فرض النظام ،وتقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم
توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن ،توقع قدرة األجهزة األمنية على
التخلص من الحزبية ،وتوقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت
املحاكم
اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل 5-4
سنوات ،اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد أفضل مقارنة
باألداء قبل  5-4سنوات ،واعتقاد بشأن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن
والسالمة بدون تمييز مقارنة باألداء قبل  5-4سنوات
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال  ،مدى الثقة
بنزاهة الشرطة ،ومدى الثقة بنزاهة املخابرات
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6

االعتقادات بشأن انتشارالفساد في
االجهزة

مكافحة الفساد

اعتقاد بشأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة بقبل 5-4
سنوات  ،مدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاني من الفساد فيها

7

اإلطالع واملعرفة باالختصاص
واملهام املختلفة لالجهزة االمنية

اإلطالع واملعرفة

مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة ،وبمهام الجيش ،وبمهام املخابرات

8

البعد السياس ي الداخلي :بناء
الدولة

بناء الدولة

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

9

التجربة الشخصية في تقييم دور
الجهزة في حماية القانون والحريات
العامة ومكافحة الجريمة.

التجربة الشخصية

10

احساس املواطن بالمن والسالمة
الشخصية

احساس بالمن

11

تقييم نظام العدالة

نظام العدالة

12

الحريات واملساءلة وحقوق االنسان

الحريات واملساءلة

مدى التعرض أو عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب  ،مدى قيام
األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال ،ومدى تعريف املتهم
بحقوقه قبل الشروع في التحقيق معه
الشعور باألمن والسالمة ،عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد
اجهزة االمن ،وتوقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق
سياسية
االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية
واألجهزة األمنية واألحزاب ،االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة
عادلة ،واالعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها
االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف ،الثقة بمؤسسات
حقوق ،اإلنسان وبقدرتها على املساعدة ،ومدى طلب أو عدم طلب شهادة
حسن سلوك من أالجهزة االمنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية

ُ
طبق  11مؤشرا من هذه املؤشرات على عينة من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية و عينة من لم يتعرضوا لتجربة معها،
فيما طبق املؤشر املتعلق بالتجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة
على من لهم تجربة مع األجهزة األمنية فقط ،ولم يطبق على من لم يمروا بتجربة مع األجهزة األمنية .تشكلت املؤشرات
ُ
ُ
الرئيسية من  116مؤشرا فرعيا ،طبق  95منها على من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ،فيما طبق 21
مؤشرا فرعيا على من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية فقط.
تشير مراجعة عالمات املؤشرات الفرعية إلى وقوعها بين ( )0.09إلى ( ،)0.90مما يعني أن عملية اختيار هذه املؤشرات قد
نجحت في إدخال أصناف ونوعيات واسعة االختالف ما يسمح بدرجة عالية من التعمق في ترتيب وقياس الجوانب
املختلفة لعملية اإلصالح األمني .بناء على مراجعة تلك االختالفات واملدى الذي وصلته ،وحيث أن هذا املقياس هو األول
لقطاع األمن ،فقد قمنا بتصنيف العالمات من حيث قدرتها على إعطاء صورة مفيدة عن مدى قوة وضعف اإلصالح
األمني من وجهة نظر الجمهور املتلقي لخدمات األمن .قادتنا تلك املراجعة إلى تبني التصنيف الوارد في جدول رقم ()2
أدناه .وتشير خمسون من العالمات املائة في هذا التصنيف إلى انعدام أو اكتمال اإلصالح حيث تعني العالمات من ()0.0
إلى ( )0.30إلى انعدامه وتشير العالمات من ( )0.81إلى ( )1.00إلى اكتماله .أما العالمات الخمسون األخرى فتم توزيعها على
خمسة درجات من اإلصالح تبدأ بالضعيف جدا ( 0.31حتى  )0.40وتنتهي باملتقدم جدا (بين  0.71حتى .)0.80
جدول رقم ( :)2تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح المني ونظام العدالة
التصنيف
عالمة املقياس
0.81 – 1.0

اصالح مكتمل

0.71 – 0.80

اصالح متقدم جدا

0.61 – 0.70

اصالح متقدم

0.51 – 0.60

اصالح متوسط

0.41 – 0.50

اصالح ضعيف

0.31 – 0.40

اصالح ضعيف جدا

0.0 – 0.30

اصالح منعدم
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 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
الحتساب عالمات املؤشرات الفرعية ،وذلك حسب طبيعة وخيارات االجابة عليها .فمثال ،هناك أسئلة ذات أربعة خيارات
(على نمط-1 :أوافق بشدة -2 ،أوافق -3 ،أعارض -4 ،أعارض بشدة) ،حيث يتم احتساب عالمة املؤشر الفرعي في هذ
الحالة على النحو التالي [ :خيار +1.2*1خيار ([ + ]0.8*2خيار +4خيار(-)3خيار -1.2*4خيار .])0.8*3أما االسئلة ذات خمس خيارات (على
نمط-1 :أوافق بشدة -2 ،أوافق -3 ،بين بين -4 ،أعارض -5 ،أعارض بشدة) ،فيتم احتساب عالمة املؤشر على النحو
التالي[ :خيار+1.2*1خيار+0.8*2خيار([+ ])0.5*3خيار+5خيار(-)4خيار -1.2*5خيار .])0.8*4أما االسئلة ذات الخيارين (على نمط -1 :نعم-2 ،
ال) فيتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي[ :خيار  .]1*1وقد تم اعتبار خيار (ال رأي) أو (ال أعرف) قيمة مفقودة.
يشير ما سبق إلى أن هناك تطابقا لكنه غير كامل بين عالمة املؤشر والنسب املئوية لإلجابات .فمثال بلغت عالمة مؤشر
عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن في العراق ( )0.70بينما قالت نسبة من  %73أنها ال تشعر
بالقلق .ويتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي بتقسيم مجموع عالمات املؤشرات الفرعية التي يشملها املؤشر على عدد
هذه املؤشرات .ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم مجموع عالمات املؤشرات الرئيسية على عددها.

 العينة:تم اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل بلغ حجمها  1200شخصا من البالغين في كل بلد ،حيث تم اختيارهم من
 120منطقة سكنيه أو منطقة عد تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد التي يوفرها جهاز اإلحصاء
في البلد .تمت عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية )1( :اختيار منطقة العد حيث توجد خارطة خاصة بكل
منها )2( ،في كل منطقة عد يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من  10وحدات سكنية من الوحدات السكنية
املوجودة في منطقة العد )3( ،من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق  18سنة بطريقة عشوائية باستخدام جدول
كيش.
لغرض الدراسة ،تم تقسيم العينة إلى جزئين يتكون الجزء االول منها من عينة تمثيلية لكافة االشخاص البالغين،
وبلغ عددهم في العينة حوالي ( )1000شخص ،ويتكون الجزء الثاني من ( )200شخص وهوالء يمثلون عينه ممن
تعرضوا هم أو أحد أقاربهم لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ،وقد ُروعي عند اختيار عينة الذين تعرضوا نسبة
توزيعهم في املجتمع ككل.
وألغراض الدراسة والتحليل تنقسم العينات إلى ثالثة أنواع )1( :العينة العامة ،وتشمل كافة االفراد سواء الذين
تعرضوا أو لم يتعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة )2( ،عينة الذين لم يتعرضوا ،وتشمل
كافة االفراد الذين لم يتعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة ،و( )3عينة الذين تعرضوا،
وتشمل كافة 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
مقياس قطاع األمن ونظام العدالة ،كوزارة الداخلية ،واألجهزة األمنية ،والبرملان ،ومؤسسات املجتمع املدني وفي
مقدمتها مؤسسات حقوق االنسان ،وناشطين سياسيين .وهنا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع املؤسسات واألشخاص
الذين ساعدوا وساهموا في تطوير استمارة االستطالع.
ويتك و و و و ووون مقي و و و و وواس األم و و و و وون ونظ و و و و ووام العدال و و و و ووة م و و و و وون  12مؤش و و و و ورا رئيس و و و و وويا ،ي و و و و ووتم احتس و و و و وواب ك و و و و وول منه و و و و ووا بن و و و و وواء عل و و و و ووى
متوس و و و ووط عالم و و و ووات ع و و و وودد مو و و وون املؤش و و و ورات الفرعي و و و ووة .ويو و و ووتم احتس و و و وواب عالمو و و ووة كو و و وول مو و و وون املؤش و و و ورات الفرعيو و و ووة
باالعتمو و و و وواد علو و و و ووى نتو و و و ووائج إجابو و و و ووات األس و و و ووئلة ذات العالق و و و ووة فو و و و ووي االسو و و و ووتطالع .يبل و و و ووغ العو و و و وودد الكلو و و و ووي للمؤشو و و و ورات
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الفرعي و و و ووة  118مؤشو و و و ورا .ت و و و ووم إجو و و و وراء املقو و و و ووابالت مو و و و ووع عين و و و ووة ممثلو و و و ووة م و و و وون البو و و و ووالغين فو و و و ووي املجتمو و و و ووع التونسو و و و و ي،
قصد توزيع األجوبة على عدد من املؤشرات الرئيسية
تك و و و و ووون الفري و و و و ووق العام و و و و وول م و و و و وون  24باحثو و و و و وا و 7مو و و و و وراقبين جه و و و و و اوويين بع و و و و وود أن تم و و و و ووت االس و و و و ووتعانة بب و و و و وواح ي املعه و و و و وود
ال و و و وووطني لإلحصو و و و وواء ،إضو و و و ووافة إل و و و ووى فري و و و ووق ب و و و وواح ي املنت و و و وودى ال و و و ووذين يتمتع و و و و ووون ب و و و و ووالخبرة والتجرب و و و و ووة الض و و و و وورورية
للقي و و و ووام بمث و و و وول ه و و و ووذه الدراس و و و ووة .ف و و ووي ه و و ووذا الص و و وودد ت و و ووم التعامو و و وول م و و ووع ش و و ووبكة الب و و وواحثين املحلي و و ووين ،بحي و و ووث ك و و ووان
ك و و و و وول باح و و و و ووث أو باحث و و و و ووة ينتم و و و و ووي إل و و و و ووى الوالي و و و و ووة الت و و و و ووي ت و و و و ووم فيه و و و و ووا إج و و و و وراء االس و و و و ووتمارات .وم و و و و وون الناحي و و و و ووة الزمني و و و و ووة،
أنجز هذا العمل بين  11جوان إلى حدود  14جويلية 2014
-

آلية اختيارالعينة:

تم اعتماد جدول توزيع عدد الوحدات السكنية حسب الوسط الحضري والريفي وحسب واليات الجمهورية التونسية
واملتمثل في عينة متكونة من  1200وحدة سكنية تم سحبها من قبل املعهد الوطني لإلحصاء .كما تم االعتماد على
التقسيم اإلداري ملعتمديات وعمادات الجمهورية التونسية الصادر عن السلط الجهوية و التي تتضمن أسماء جميع
املناطق والتجمعات السكنية الرئيسية و الثانوية و املتفرقات حسب الوسط الريفي و الحضري بعد االخذ بعين االعتبار
نسب توزيع عدد الوحدات السكنية حسب الواليات والوسط وعدد االستمارات التي يجب اتمامها في كل منطقة ،تم
تحدي د عدد مناطق العد في كل والية وتم سحب أسماء املناطق بطريقة عشوائية بإشراف الفريق التقني للمركز
الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية .وذلك حسب املنهجية التالية:
حجم العينة املعتمد في هذه الدراسة  1200شخص تم اختيارهم من  120مقاطعة (بلوك) ،بحيث لم يقل عدد املقابالت
في كل مقاطعة عن  10مقابالت .وبناء على العدد الجملي للواليات (املحافظات) كان هناك  24والية ،قسمت إلى 120
منطقة حسب نسبة عدد السكان لكل والية .على سبيل املثال ،فإنه اذا كان عدد سكان والية تونس يمثل ما نسبته
 %10.57من عدد السكان الكلي في الدولة ،فلقد كان ذلك يعنى في مستوى بناء العينة ،بأن حصة والية تونس من العينة
قد كانت 13≃ 12.68 = %10.57*120 :منطقة (بلوك).
بعد ذلك تم تقسيم عدد املقاطعات إلى ريف وحضر وبادية حسب نسبها في كل والية .فعلى فرض أن الوالية ( املحافظة)
مقسمة إلى ريف وحضر ،ونسبة الريف فيها كانت  %50من مجموع سكان الوالية .هذا يعني أن العينة ستحتوي على 6
مناطق من الريف و 6مناطق من الحضر .ويتم اختيار هذه املناطق بطريقة عشوائية منتظمة من قائمة التقسيم اإلداري
لجميع مناطق الجمهورية التونسية.
بعد اختبار أسماء مناطق العد تم تقسيم كل منطقة إلى مجموعة من االسقاطات بحيث توافق كل نقطة خلية سكنية
وتم اختيار إحداها عشوائيا لتتم فيها عملية تمرير االستمارات .علما وأن العينة تتكون من عينة عادية وعينة خاصة
وبالتالي كان يتعين وجوبا تخصيص فترة عد منتظمة لكل منهما يتم تحديدهما حسب عدد الوحدات املنزلية في البلوك.
وذلك حسب املنهجية التالية:
يعمل الباحث على اختيار عينة من منطقة متكونة من  120مسكن يكون منهم  8أفراد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
املنتظمة ،بحيث يتم اختيار اول منزل بشكل عشوائي ثم االلتزام بفترة عد منتظمة الختيار املنازل االخرى  .15=8/120اما
عن اختيار األشخاص الذين تعرضوا فتم اختيارهم على النحو التالي :نسبة الذين تعرضوا في املجتمع  %10وبالتالي عدد
املنازل التي يجب دخولها للحصول على شخصين تعرضوا لتجربة = ( 22 = 10/2* )8-120منزال فترة العد املنتظمة /112
 .5 = 22وبالتالي على فريق البحث ان يعتمد فترة عد من  15إلجراء املقابالت للعينة العادية الثمانية وفترة عد من 5
للبحث عن العينة الخاصة.

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

14

في هذا الصدد تم مد كل باحث بخريطة لكل منطقة عد مرفقة بتوضيح للبلوك الذي تم اختياره عشوائيا ،إضافة الى
عدد الوحدات املنزلية في البلوك وفترتي العد لكل من العينة الخاصة والعادية .داخل الوحدة املنزلية وفي حالة اختيار
الفرد ،يتم االعتماد على جدول كيش ،ومن ثمة تم اختيار الشخص عشوائيا لتمرير االستمارة ،مع األخذ بعين االعتبار
املراوحة بين الذكور واإلناث باستثناء العينة الخاصة حيث يتم مباشرة استجواب صاحب الحالة الخاصة في حالة
وجوده.
 املسالة المنية في تونس .بين تصدع املنظومة وتجربة النقابات االمنيةيتسم وضع املؤسسة األمنية في تونس اليوم ،بالتموقع ضمن سياق "انتقالي" ال هو بالقديم ،حيث أدخلت
العديد من التغييرات على املنظومة القديمة ورجاالتها ،وال هو أيضا بالجديد البديل ،من حيث درجة تأثير حالة عدم
االستقرار السياس ي على املشهد األمني ،خصوصا من خالل نافذة النقابات األمنية والتي تعتبر كتجربة حالة فريدة عربيا
وتطرح أكثر من سؤال .لذلك يعتبر موضوع اإلصالح األمني من بين املوضوعات األكثر حساسية وخطورة التي طرحت بقوة
بعد الثورة مباشرة .وكان ذلك متوقعا ،نظرا للدور املحوري الذي كانت تقوم به األجهزة األمنية في عهد الرئيس بن علي.
ولهذا وجه الرأي العام وكذلك وجهت النخب السياسية منذ البداية نقدا شديدا لألجهزة األمنية التي تم تحميلها
مسؤولية تنفيذ السياسات القمعية للرئيس السابق .ولم يقتصر األمر على الخطب والتصريحات اإلعالمية ،وإنما حدث
انفالت واسع النطاق حيث هاجم املواطنون رجال األمن ومقراتهم بشكل عنيف وفي معظم واليات البالد وكاد أن يترتب
عنه نتائج وخيمة على استقرار تونس ومؤسسات الدولة .هذه الظاهرة استمرت لفترة طويلة ،وتكفي اإلشارة إلى أنه خالل
عشرة أشهر فقط تم تسجيل  1242اعتداء على األمنيين ومراكز عملهم ،وذلك خالل سنة  .2012وقد اهتمت بمسألة
اإلصالح أطراف أربعة ،وهي وزارة الداخلية ،والنقابات األمنية ،واملجتمع املدني ،واملؤسسات الدولية
وأمام اتساع رقعة الحملة ضد األمنيين ،تجمع املئات منهم أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم  22جانفي/يناير  2011قبل
أن ينتقلوا إلى التظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية .تم ذلك في مشهد هو األول من نوعه في تاريخ البالد منذ قيام دولة
االستقالل .كما أن رد فعل األمنيين لم يتأخر كثير حيث بادروا بالتجمع بعد ثمانية أيام فقط من تاريخ مغادرة بن علي
البالد ،ورفعوا شعارات كانت في مجملها دفاعا عن النفس ،ومحاولة تبرئة ساحتهم من السياسة األمنية السابقة .لقد
قدموا أنفسهم كضحية وتم استعمالهم لتحقيق أهداف خارج حدود مهنتهم .ومن تلك الشعارات التي رفعوها " أمن
محايد " ،و " ال لتسييس املؤسسة المنية " و " أمن جمهوري " ،و " نريد قانونا يحمينا ".
تم اإلعالن عن تأسيس أول نقابة أمنية بتاريخ  17فيفري  ،2011وهو ما يدل على أن التحرك الوقائي السريع الذي أقدم
عليه جزء من األمنيين كان محاولة استباقية منهم الستثمار حالة االرتباك واالنفالت التي سادت البالد خالل األسابيع
واألشهر األولى التي عقبت الثورة .كما كان ذلك مؤشرا قويا على أن تونس قد دخلت مرحلة جديدة لم يعد يحكمها طرف
وحيد ،ولهذا سارع األمنيون نحو السعي لتحصين أنفسهم ضد هيجان الشارع من جهة ،وخوفا من أن يقدم بعضهم أو
الكثير منهم " كبش فداء " في تلك الظروف االستثنائية التي سادها الغموض وتضاربت حول اإلرادات بين أطراف عديدة
متعارضة في أهدافها ومصالحها.
أما عن اآللية التي تم االستناد عليها إلحداث هذا التغيير في مؤسسة حيوية وخطيرة مثل وزارة الداخلية فقد
كانت آلية قانونية .لقد تم االعتماد في تأسيس النقابات األمنية على املرسوم الرئاس ي رقم  42الصادر عام  ،2011وأيضا
على القانون عدد  70لسنة  1982املعني بالقانون األساس ي لقوات األمن الداخلي.استمدت فكرة تأسيس نقابات أمنية
مشروعيتها من الوضع املنهي واالجتماعي والقانوني املزرى الذي كشف عنه األمنيون منذ اللحظة األولى التي خرجوا فيها
من صمتهم ،وقرروا مخاطبة الراي العام والتعامل مباشرة مع وسائل اإلعالم .ولهذا ورد في نص البيان التأسيس ي ألول
نقابة أمنية التأكيد على " الدفاع عن املصالح املادية واملعنوية واالجتماعية واإلدارية ،والذود عن كرامة العون " .كما
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كشفت النقابات عن الظروف السيئة لعمل االعوان الذين يضطرون أحيانا للعمل لفترة تصل إلى  15ساعة متتالية في
اليوم ،وتبين أيضا الحجم املتواضع ألجورهم وحرمانهم من عديد الحقوق االجتماعية .وهو ما ترتب عنه إصابة الكثيرين
منهم بما وصفه البعض ب " الهشاشة املادية والنفسية " .بل ذهبت آمنة قعلول إلى حد الحديث عما وصفته ب " الحيرة
الهويتية لألمنيين " .وأكدت أن "البوليس" أصبح يعاني من " أزمة ثقة بينه وبين مؤسسته ،وبينه وبين املجتمع ،وحتى
يمكن القول بينه وبين نفسه " 1.هذا الوضع وعلى عالته ،أفرز اليوم ديناميات تغيير  ،جزء منها جاء تحت مضلة
االكراهات السياسية واألمنية وجزء آخر تحت عناوين أخرى مختلفة.

 1حديث أجراه فريق البحث.

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

16

( )2النتائج
أوال :العالمة الكلية للمقياس:
بلغت قيمة املقياس في هذه القراءة األولى ( .)0.57لكنها مع ذلك تشير إلى أن قسما كبيرا من الجمهور غير راض عن عملية
اإلصالح في القطاع األمني أو عن أداء هذا القطاع .تعني هذه القيمة أن التقييم الكلي لقطاع األمن ونظام العدالة قد
حصل على تصنيف "متوسط".
وتشير النتائج إلى فروقات واضحة في عالمة املقياس للذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن أو
نظام العدالة .تبلغ قيمة الفجوة بين املجموعتين ثماني نقاط؛ فقد بلغت قيمة املقياس بين من تعرض لتجربة مع قطاع
األمن ونظام العدالة ( ،)0.51فيما تبلغ ( )0.59بين من لم يتعرض لتجربة كهذه( .انظر الشكل التالي)
شكل رقم ( :)1قيمة مقياس قطاع المن العربي وتوجهات املوطنين في تونس

حصلت عشرة مؤشرات رئيسية (أي أغلبية املؤشرات) على عالمة  0.52فأكثر .فقد حصل املؤشر الخاص
بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن على أفضل عالمة ( )0.83ما يضعه ضمن تصنيف "إصالح مكتمل".
وتصنف ثالثة مؤشرات بتقييم متقدم وهي :الثقة باألجهزة األمنية ( ،)0.70واالحساس باألمن والسالمة الشخصية
( ،)0.68ونظام العدالة ( .)0.61حازت ستة مؤشرات على عالمات مابين ( 0.51إلى  )0.58ما يضعها في تصنيف اصالح
متوسط وهي :بناء الدولة ( ،)0.58الحريات واملساءلة وحقوق االنسان ( ،)0.57واتجاهات التغيير ( ،)0.55وأداء األجهزة
( ،)0.55وقدرات األجهزة ( ،)0.54والتجربة الشخصية ( .)0.52حصل مؤشر واحد على تصنيف "ضعيف" وهو املؤشر
املتعلق بمكافحة الفساد داخل األجهزة األمنية ( ،)0.42وحصل مؤشر آخر على تصنيف ضعيف جدا وهو املؤشر
الخاص بإطالع املواطنين ومعرفتهم بمهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة (( .)0.34انظر الشكل رقم )2
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شكل رقم ( :)2عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس في تونس

تشير عالمات املؤشرات الرئيسية إلى أن املؤشر ذي العالمة االعلى ( )0.83هو رقم ( )3املتعلق بالتوقعات
املستقبلية للقدرات املهنية لألجهزة األمنية ،يتبعة املؤشر رقم ( )5املتعلق بمدى الثقة باملؤسسات األمنية ثم املؤشر رقم
( )10الخاص بإحساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية .في املقابل ،فإن املؤشر ذي العالمة األقل في املقياس هو رقم
( )7املتعلق باإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية ،ومن ثم املؤشر رقم ( )6الخاص باالعتقادات
بشأن انتشار الفساد في األجهزة حيث حصال على عالمات ( )0.34و( )0.42على التوالي.
تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم
يتعرضوا حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في عشرة مؤشرات .حصل مؤشر واحد على
تصنيف "متقدم" لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن مقارنة بثالثة مؤشرات حصلت على نفس التصنيف لدى
الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه .في املقابل حصل مؤشران على تصنيف "مكتمل" و"متقدم جدا" لدى الذين لم يتعرضوا
لتجربة فيما لم يحصل ٌ
أي من مؤشرات الذين تعرضوا لتجربة على عالمات تؤهلها لهذان التصنيفان .وتشير عالمات
املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" و"الضعيف
جدا" يبلغ مؤشران مقابل اربعة مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه.
( انظر الجدول رقم.)3
جدول رقم (  :)3عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس تونس
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض
2
2
7
1

12

لم يتعرض
1
1
4
3
1
1
11

مجموع العينة
1
1
6
3
1
12
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حصل مؤشران على عالمات متدنية (اصالح ضعيف جدا) لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهما
مكافحة الفساد داخل أجهزة األمن ( ،)0.39وإطالع املواطنين ومعرفتهم بمهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة
( .)0.39كما حصل نفس املؤشر املتعلق باطالع املواطنين ومعرفتهم على عالمات متدنية لدى عينة الذين لم يتعرضوا
لتجربة كهذه ( .)0.34تعني هذه املؤشرات أن الجمهور التونس ي يعتقد بعدم فعالية االجراءات املتخذة من قبل األجهزة
األمنية ملكافحة الفساد فيها ،وتعني غياب تواصل األجهزة األمنية مع الجمهور للتعريف بمهام أجهزة األمن املختلفة
ومسؤولياتها .كما تشير النتائج أعاله إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع
األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إلى أخر .على مستوى املقياس الكلي بلغ الفرق  8نقاط ،فيما
بلغ  14نقطة في مؤشرين هما :التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،والثقة باملؤسسات األمنية ،و 12نقطة
للمؤشر الخاص باإلحساس باألمن والسالمة الشخصية ،و 11نقطة للمؤشر الخاص بتقييم قدرات أجهزة األمن
ومهنيتها ،و 10نقاط للمؤشرين املتعلقين بأداء أجهزة األمن ،وتقييم نظام العدالة .بلغ الفرق  9نقاط في املؤشر الخاص
بالحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان ،وخمس نقاط للبعد السياس ي الداخلي وبناء الدولة ،وأربع نقاط التجاهات التغيير،
وثالث نقاط للمؤشر الخاص بانتشار الفساد في األجهزة .وعلى العكس من ذلك حصل املؤشر الخاص باإلطالع واملعرفة
باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية بعالمات اعلى (خمس نقاط) بين عينة الذين تعرضوا وذلك ناتج عن التجربة
الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة األمن .أنظر الشكل رقم (  )3أدناه.
شكل رقم (  :)3مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بين من تعرضوا ومن لم يتعرضوا
لتجربة مع أجهزة المن ونظام العدالة في تونس
0.64

( )12الحريات واملسائلة

0.55
0.61

( )11نظام العدالة

0.51
0.69

( )10احساس باألمن

0.57

()9التجربة الشخصية

0.51
0.58
0.53

( )8بناء الدولة
0.34
0.39

( )7اإلطالع واملعرفة

0.42
0.39

( )6مكافحة الفساد

0.71

( )5الثقة باالجهزة

0.57
0.55
0.52

( )4اتجاهات التغيير

0.84

( )3التوقعات املستقبلية

0.70
0.55
0.45
0.54

1.00

( )2أداء األجهزة
( )1قدرات األجهزة

0.43

0.50
تعرض

0.00
لم يتعرض

تراوحت عالمات  33مؤشرا فرعيا (أي  %28من مجمل املؤشرات الفرعية) بين تصنيف "منعدم" و"ضعيف" :حاز
اثنا عشرة مؤشرا على تصنيف "منعدم" ،وحازت  17مؤشرا على "ضعيف" ،وأربعة مؤشرات على "ضعيف جدا" .في
املقابل تراوحت عالمات  52مؤشرا (أي  %45من مجمل املؤشرات الفرعية) بين تصنيف "متقدم" و"مكتمل" 15 :مؤشرا
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حازت على تصنيف مكتمل ،و 17مؤشرا على تصنيف متقدم جدا ،و 20مؤشرا على تصنيف متقدم .حصل  31مؤشرا
(أي  %27من مجمل املؤشرات الفرعيه) على عالمات ما بين ( 0.51إلى  )0.60أي تصنيف "متوسط" .في هذا السياق ،كان
من أهم املؤشرات الفرعية التي حصلت على تصنيف "منعدم" تلك التي تقيس توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من
مؤسسات حقوق اإلنسان ( ،)0.04وممارسة األجهزة األمنية للتعذيب ( ،)0.09والثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها
( ،)0.13واالعتقاد بأن أجهزة األمن تعمل من أجل النخبة الحاكمة أوال ( ،)0.18واالعتقاد بأن أجهزة األمن تعاني من
الفساد فيها ( ،)0.21واملعرفة بمهام جهاز املخابرات ( ،)0.21ووجود فساد بين القضاة ( ،)0.23وأداء األجهزة اليوم
مقارنة مع ما قبل  2011في فرض النظام في منطقة السكن ( ،)0.24والتعريف بحقوق املتهم قبل الشروع في التحقيق
( ،)0.28واالعتقاد بأن املحاكم تعمل ببطء (.)0.28
كذلك حازت أربعة مؤشرات فرعية من اجمالي  116مؤشرا فرعيا تقيس قطاع األمن ونظام العدالة على تصنيف
"ضعيف جدا" وهي :االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام ( ،)0.31والرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة
بعد التقدم بالشكوى ( ،)0.38واالعتقاد بأن أجهزة األمن تقيم نظاما بوليسيا ( ،)0.39واملعرفة بمهام الشرطة (.)0.40
(أنظر الجدول رقم) 4
جدول رقم (  :)4عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس في تونس
املؤشرا
رقم
اسم املؤشر ت
املؤشر
الفرعية

تصنيف املؤشرات الفرعية
عالمة
املؤشر

تصنيف
املؤشر

 1قدرات األجهزة

8

0.54

ضعيف جدا

 2أداء األجهزة

17

0.55

ضعيف

5

0.83

متقدم

11

0.55

متوسط

12

0.70

ضعيف

3

0.42

ضعيف جدا

3

0.34

ضعيف

2

0.58

ضعيف

1

16

0.52

ضعيف جدا

2

10

0.68

ضعيف

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التوقعات
املستقبلية
اتجاهات
التغيير
الثقة باألجهزة
مكافحة
الفساد
االطالع
واملعرفة
بناء الدولة
التجربة
الشخصية
االحساس
باألمن
نظام العدالة
الحريات
واملساءلة

املجموع
قيمة املقياس
التقييم

اصالح
اصالح
اصالح
اصالح اصالح اصالح
اصالح
ضعيف
متقدم
منعدم
متقدم متوسط ضعيف
مكتمل
جدا
جدا
1
3

2

2

4

2

10

4

2

4

1

1

4

1

1

8

2

1

1

2
1

1

1
1

1

3

3

3

4

4

1

1

18

0.61

ضعيف جدا

3

3

3

4

3

2

11

0.57

ضعيف

2

1

4

1

1

2

15

116

17

20

31

1

17

3

4

12

0.57
اصالح متوسط

تلعب مجموعة من املتغيرات دورا في التأثير على انطباعات الجمهور التونس ي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه.
فكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع مقارنة بالذين
لم يتعرضوا لتجربة ( 0.51مقابل  0.59على التوالي) .ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات
املواطن التونس ي درجة اإلحساس بتوفر األمن ،واالنتماء السياس ي أو الحزبي ،واالطالع أو عدم االطالع على مهام
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واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر دورا مماثال
وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.
كما يظهر في الشكل (رقم  )4أدناه ،ترتفع عالمة املقياس التونس ي إلى ( )0.61بين الذين يشعرون بتوفر األمن
وتتراجع إلى ( )0.40بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم .كما ترتفع العالمة إلى ( )0.63بين مؤيدي النهضة
وتتراجع إلى ( )0.57بين مؤيدي نداء تونس .وترتفع بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية إلى ( )0.61وتتراجع
إلى ( )0.50بين غير املطلعين .أخيرا ،ترتفع عالمة املقياس التونس ي إلى ( )0.59بين النساء وتتراجع إلى ( )0.55بين الرجال،
وترتفع إلى ( )0.59بين الذين تزيد أعمارهم عن  40عاما وتتراجع إلى ( )0.55بين الذين تقل أعمارهم عن  40عاما.
شكل رقم ( :)4دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثيرعلى عالمة املقياس التونس ي

عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية لتونس ،كما يتضح في الخريطة رقم ( )1أدناه،
فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إلى ( )0.59في تلك املحافظات (أو الواليات) التي ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر
األمن (حيث تصل إلى  )%79وترتفع فيها نسبة تأييد الحزب الحاكم ،أي النهضة (حيث يبلغ الفرق بين التأييد للنهضة
وحزب املعارضة آنذاك ،أي نداء تونس 15 ،نقطة مئوية لصالح نداء تونس) كما هي الحال في مناطق تونس ،والقيروان
وسيدي بوزيد وغيرها .في املقابل تنخفض عالمة املقياس التونس ي لتصل إلى ( )0.45في تلك املحافظات (أو الواليات) التي
تنخفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  %41فقط) وتبلغ الفجوة بين تأييد الحزب الحاكم والحزب املعارض
 33نقطة مئوية لصالح الحزب املعارض ،كما هي الحال في بنزرت واملهدية وزغوان وجندوبة.
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ثانيا :نتائج املؤشرات الرئيسية والفرعية
يتناول هذا القسم قراءة للمؤشرات االثني عشرة الرئيسية املكونة للمقياس كل على حده.
املؤشراالول :مستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة المن و مهنيتها
حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها ) )0.54وهذا يعني أن هذا املؤشر حصل على تصنيف متوسط ،حيث كانت له
عالمة ) (0.54بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء (تصنيف متوسط) ،فيما حصل على عالمة
) (0.43بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء (تصنيف ضعيف).
شكل رقم ( )5قيمة املؤشرالول مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض

كما حصل مؤشران من املؤشرات الثمانية الفرعية للمؤشر الرئيس األول على تصنيف متقدم وهما :قدرة االجهزة على
تنفيذ قرارات املحاكم ( )0.67والقدرة على مكافحة الجريمة ( .)0.62وحصل مؤشران آخران على تصنيف متوسط هما
قدرة االجهزة على حماية املواطن من مجموعات أو عصابات مسلحة ( ،)0.58وقدرة االجهزة على االلتزام بالقانون (.)0.52
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شكل رقم ( )6عالمات املؤشرالرئيس ي االول ومؤشراته الفرعية

فيما حصلت أربعة مؤشرات فرعية (نصف املؤشرات الفرعية الخاصة بهذا املؤشر الرئيس ي) على تصنيف ضعيف ،ثالثة
منها حصلت على عالمة ( )0.48وهي :قدرة االجهزة على خدمة املواطن دون تمييز ،قدرة االجهزة على مكافحة الفساد
داخلها ،قدرة االجهزة على التخلص من الحزبية .وتظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بين العالمات
التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في
ستة مؤشرات .وحصل مؤشر واحد على تصنيف "متقدم" لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن مقارنة بمؤشرين
حصال على نفس التصنيف لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه .في املقابل حصل مؤشران على تصنيف "متوسط" لدى
الذين لم يتعرضوا لتجربة فيما حصل مؤشر واحد لدى الذين تعرضوا لتجربة على عالمات تؤهله لهذا التصنيف .وتشير
عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" يبلغ
أربعة مؤشرات مقابل مؤشران لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه.

جدول رقم ( :)5عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي االول
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض

لم يتعرض

مجموع العينة

4
2
1
1

4
2
2

4
2
2

8

8

8
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في نفس الوقت ،حصلت أربعة مؤشرات على عالمات متدنية (اصالح ضعيف جدا) لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع
أجهزة األمن وهي :قدرة االجهزة على مكافحة الفساد داخلها ( ،)0.38واملؤشران املتعلقان بعدم استخدام التعذيب،
وخدمة املواطن دون تمييز حصال على عالمة ( ،)0.36والقدرة على التخلص من الحزبية (.)0.35
تعني هذه املؤشرات أن الجمهور التونس ي يعتقد بعدم فعالية االجراءات املتخذة من قبل األجهزة األمنية ملكافحة الفساد
فيها ،وتعني االعتقاد في صعوبة قدرتها على التخلص من الحزبية واستمرار التمييز عند تقديمها لخدماتها للمواطنين،
وأحيانا امكانية استخدام التعذيب في عملها .كما تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن
سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إلى أخر .فعلى مستوى عالمة
املؤشر الرئيس ي بلغ الفرق  11نقطة ،فيما بلغ  14نقطة في املؤشر املتعلق بالقدرة على التخلص من الحزبية ،و 13نقطة
في املؤشرين املتعلقين بخدمة املواطن دون تمييز ،وحماية املواطن من مجموعات أو عصابات مسلحة ،و 12نقطة
للمؤشر الخاص بااللتزام بالقانون ،و 11نقطة للمؤشرين املتعلقين بمكافحة الجريمة ،ومكافحة الفساد داخليها .كما بلغ
الفرق  10نقاط في املؤشر الخاص بعدم استخدام التعذيب ،وخمس نقاط لتنفيذ قرارات املحاكم.
شكل رقم ( )7عالمات املؤشرالرئيس ي االول ومؤشراته الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة المن
والقضاء

املؤشرالثاني :مستوى تقييم املواطن لداء أجهزة المن
حصل مؤشر تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن على تصنيف متوسط بالنسبة لدرجة تقدم اإلصالح بعالمة كلية (.)0.55
أما بالنسبة الى العينة التي تعرضت فقد قدرت عالمة املقياس ( )0.45أي تصنيف اصالح ضعيف ،في حين تبلغ عالمة
العينة التي لم تتعرض ( )0.55أي على تصنيف اصالح متوسط.
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شكل رقم ( )8قيمة املؤشرالثاني مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض
0.80
0.55

0.55

0.70
0.60

0.45

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

جاءت نتائج املؤشرات الفرعية لتبين حصول  10مؤشرات على عالمات ما بين  0.51و 0.58وهو ما يطابق درجة تقدم في
االصالح متوسطة بالنسبة لجدول التصنيف .وقد جاءت هذه العالمات على النحو التالي ،مؤشر "تقييم أداء األجهزة في
عدم استخدام التعذيب  0.51و مؤشر "تقييم أداء األجهزة في االلتزام بالقانون .0.58
اما و بالنسبة الى التصنيف الضعيف فتحصل مؤشران فرعيان على عالمة  0.48وهما " االعتقاد بتحسن فرض للنظام و
القانون " و املؤشر "تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات" و تحصل املؤشران اآلخران على عالمة  0.44وهما "تقييم أداء
األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز" و "تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد" .وبالنسبة للتصنيف اإليجابي تحصل
مؤشران على عالمة  0.65وهما "تقييم أداء األجهزة في حماية املواطن من عصابات أو مجموعات مسلحة" و "تقييم أداء
األجهزة في االلتزام بالقانون" و تحصل مؤشر "تقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم" على عالمة (. )0.72
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شكل رقم ( :)9عالمات املؤشرالرئيس ي الثاني و مؤشراته الفرعية
0.55

تقييم المواطن ألداء أجهزة األمن

0.72

تقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات المحاكم

0.65

تقييم أداء األجهزة في حماية المواطن مجموعات مسلحة

0.65

مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة

0.58

تقييم أداء األجهزة في االلتزام بالقانون

0.56

االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في تحسين قدراتها

0.56

تقييم أداء األجهزة في فرض النظام

0.54

تقييم أداء األجهزة في مكافحة الجريمة

0.54

تقييم أداء األجهزة في توفير األمن والسالمة للمواطن

0.54

تقييم أداء األجهزة في محاربة الفوضى والفلتان

0.53

تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها

0.52

تقييم أداء األجهزة في التخلص من الحزبية

0.52

تقييم أداء األجهزة في الخدمة بدون تمييز

0.51

تقييم أداء األجهزة في عدم استخدام التعذيب

0.48

تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات

0.48

االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون

0.44

تقييم أداء األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز

0.44

تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

أما وبالنسبة الى املؤشرات الفرعية ،قياسا باملؤشر الرئيس ي الثاني واملتعلق بتقييم أداء االجهزة األمنية؛ فقد حصلت
أغلبية املؤشرات وعددها  10على تصنيف اصالح متوسط بالنسبة الى درجة التقدم في اإلصالح األمني .أما بقية املؤشرات
فحصلت  4مؤشرات على درجة تقييم اصالح ضعيف وهو يتصل بأداء تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد ،في تطبيق
القانون بدون تمييز ،في حماية الحريات ،تحسن فرض النظام والقانون .وحصلت  3مؤشرات فرعية على عالمات
متقدمة؛ منها مؤشران على تصنيف متقدم ،واملؤشر الثالث على تصنيف اصالح متقدم جدا (.)0.78
يؤثر استطالع عينة االفراد الذين تعرضوا لتجربة مع السلطات األمنية بشكل واضح على تصنيف تقييم تقدم اإلصالح في
أداء أجهزة االمن ،حيث حصلت  3مؤشرات على تصنيف ضعيف جدا و 11مؤشرا فرعيا على تصنيف ضعيف ،في حين
حصل مؤشر فرعي واحد على تصنيف اصالح متقدم .وتتباين هذه العالمات مع عينة االفراد الذين لم يتعرضوا لتجربة
مع السلط األمنية؛ حيث حصلت  10مؤشرات على تصنيف متوسط في تقدم اإلصالح و  4مؤشرات على تصنيف اصالح
ضعيف ،في حين حصل مؤشران على تصنيف متقدم و مؤشر واحد على تصنيف متقدم جدا(.الجدول )6
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جدول رقم ( :)6عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الثاني
تعرض

التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

لم يتعرض

3
11
2
1

17

مجموع العينة

4
10
2
1

4
10
2
1

17

17

تشير هذه العالمات الى أنه وبالنسبة الى أربع مؤشرات فرعية  ،فانه يرى الجمهور الذي تعرض مثل الجمهور الذي لم
يتعرض الى تجربة مع األجهزة األمنية  ،بأن تقييم تقدم اإلصالح في هذه املجاالت ال يزال ضعيفا وفي بعض األحيان ضعيفا
جدا ويشمل ذلك اآلتي :حماية الحريات ،تطبيق القانون بدون تمييز ،مكافحة الفساد وتحسن فرض النظام والقانون.
تؤكد تلك النتائج ان أغلبية االفراد الذين سبق لهم ان تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية كان تقييمهم ألداء األجهزة
األمنية متراجع بالنسبة الى  14مؤشر من جملة  17و من املؤشرات القليلة التي يرى فيها الجمهور املستهدف تقدما في
درجة اإلصالح هي تنفيذ قرارات املحاكم حماية املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة و مدى قيام األجهزة بمكافحة
الجريمة.
شكل رقم ( )10عالمات مؤشرتقييم املواطن لداء أجهزة المن ومؤشراته الفرعية
حسب من تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة المن والقضاء
0.57

االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في تحسين قدراتها

0.42

0.55

محاربة الفوضى والفلتان

0.46

0.55

توفير األمن والسالمة للمواطن

0.47

0.55
0.48
0.49
0.43
0.45
0.45

مكافحة الجريمة
حماية الحريات
تطبيق القانون بدون تمييز

0.35

مكافحة الفساد

0.36

0.57
0.48
0.52
0.45
0.72

عدم استخدام التعذيب
تنفيذ قرارات المحاكم

0.64
0.53

0.66

0.66

حماية المواطن من عصابات او مجموعات مسلحة
الخدمة بدون تمييز

0.4

االلتزام بالقانون

0.44

مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة

0.58
0.48

0.7

مكافحة الفساد داخلها

0.4

0.51
0.53
0.59

التخلص من الحزبية

0.42

0.54

0.8

فرض النظام

0.6

0.5

االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون

0.39
0.4

0.3

0.2
تعرض

0.1
لم يتعرض

0

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

28

املؤشرالثالث :التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لجهزة االمن:
حصل املؤشر الثالث "التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة االمن" على عالمة عالية ( )0.83أي على تصنيف
اصالح مكتمل ،وهي أعلى عالمة من بين جميع املؤشرات الرئيسية ،ما يشير الى ارتفاع توقعات املواطنين من تحسن
قدرات االجهزة االمنية مستقبال .أما بالنسبة الى العينة التي تعرضت لتجربة مع األجهزة االمنية فقد بلغت العالمة ()0.70
أي حصلت على تصنيف اصالح متقدم ،في حين تبلغ عالمة العينة ممن لم يتعرضوا ( ) 0.84وهي نفس تصنيف العالمة
الرئيسية للمؤشر.
شكل رقم(:)11قيمة املؤشرالرئيس ي الثالث مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض
0.84

0.83
0.85
0.8
0.75

0.7

0.7
0.65
0.6
تعرض

لم يتعرض

عالمة المؤشر

من جانب آخر ،تبدو ثقة الجمهور املستجوب في مستقبل تحسن قدرات األجهزة األمنية جلية من خالل نتائج املؤشرات
الفرعية وذلك من مجموع خمسة مؤشرات فرعية حصلت أربع مؤشرات ضمن عالمات بين ( )0.86 – 0.81و مؤشر
واحد بعالمة ..0.80
شكل رقم ( :)12عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشرالرئيس ي الثالث
توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية

0.8

توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون

0.81

توقع قدرة األجهزة األمنية على حماية المواطن من
االعتدائات الخارجية

0.84

توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن

0.85

توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت
المحاكم

0.86

التوقعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة
األمن(العالمة الرئيسية)

0.83
0.88

0.86

0.84

0.82

0.8

0.78

0.76
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وينطبق نفس التوزيع بالنسبة لجدول تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني حسب من تعرض ومن لم
يتعرض لتجربة مع االجهزة األمنية فقد تحصلت الخمس مؤشرات بالنسبة الى الجمهور الذي لم يتعرض على درجة
تصنيف مكتملة اما بالنسبة للجمهور الذي تعرض لتجربة فقد حصلت ثالثة مؤشرات على درجة اصالح متقدمة جدا
(توقع قدرة األجهزة على تنفيذ قرارات املحاكم ،توقع قدرة األجهزة على حماية املواطن وتوفير االمن) و مؤشرين على درجة
اصالح متقدمة( .االلتزام أكثر بالقانون والتخلص من الحزبية).
جدول رقم ( :)7عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الثالث
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

لم يتعرض

تعرض

2
3
5
5

5

مجموع العينة

1
4
5

حصلت  5مؤشرات من مجموع  10على تصنيف مكتمل للفئة التي لم تتعرض الى تجربة مع االجهزة االمنية وهي توقع
قدرة االجهزة االمنية على تنفيذ اكبر لقرارات املحاكم  0.87وكذلك مؤشر توقع القدرة االجهزة االمنية على حماية املواطن
من االعتداءات الخارجية  0.85وتوقع قدرة االجهزة االمنية على االلتزام اكثر بالقانون  0.82وتوقع قدرة االجهزة االمنية
على التخلص من الحزبية  0.81واخيرا توقع قدرة االجهزة في توفير االمن للمواطن 0.86
وفي املقابل حصلت  3مؤشرات على تصنيف متقدم جدا للفئة التي تعرضت لتجربة مع االجهزة االمنية وهي توقع قدرة
االجهزة االمنية على تنفيذ اكبر لقرارات املحاكم  0.75وتوقع قدرة االجهزة االمنية على حماية املواطن من االعتداءات
الخارجية  0.71وتوقع قدرة االجهزة في توفير االمن للمواطن  0.71في حين حصل  2مؤشرات على تصنيف متقدم للفئة
نفسها التي تعرضت الى تجربة مع االجهزة االمنية وهي توقع قدرة االجهزة االمنية على االلتزام اكثر بالقانون  0.67وتوقع
قدرة االجهزة االمنية على التخلص من الحزبية 0.65
شكل رقم ( )13عالمات مؤشرالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لجهزة المن ومؤشراته الفرعية حسب من
تعرض و من لم يتعرض لتجربة مع أجهزة المن والقضاء.
0.87

توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت المحاكم

0.75

توقع قدرة األجهزة األمنية على حماية المواطن من
االعتدائات الخارجية

0.85
0.71
0.82

توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون

0.67
0.81

توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية

0.65
0.86

توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن

0.71
1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
تعرض

0
لم يتعرض
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تعكس هذه العالمات ثقة اغلبية الجمهور بتحسن قدرات األجهزة األمنية في املستقبل وتقدم مستويات اإلصالح في
مختلف الخدمات املقدمة للمواطن ومن بينها تنفيذ اكبر لقرارات املحاكم و حماية املواطن من االعتداءات الخارجية و
توفير االمن للمواطن.
املؤشرالرابع :االعتقاد حول اتجاهات التغيير
حصل املؤشر الرئيس ي الرابع الخاص باالعتقاد حول اتجاهات التغيير مقارنة بسنة  2011على عالمة( )0.55أي تصنيف
متوسط  .أما بالنسبة الى العينة التي تعرضت فقد قدرت عالمة املقياس  0.52في حين تبلغ عالمة العينة التي لم تتعرض
.0.55
شكل رقم( :)14قيمة املؤشرالرئيس ي الرابع مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض
0.55

0.55
0.55
0.545
0.54
0.535
0.53

0.52

0.525
0.52
0.515
0.51
0.505
لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

تشير عالمات املؤشرات الفرعية لالعتقاد حول اتجاهات التغيير مقارنة بسنة  2011على توجه عام بالنسبة الى الجمهور
املستجوب الذي ال يرى اختالفا كبيرا في تحسن أداء هذه األجهزة مقارنة بما قبل الثورة حيث حصلت  8مؤشرات فرعية
على تصنيف متوسط في تقدم درجة اإلصالح ،و حصل مؤشر "أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك" على
عالمة ( )0.24أي تصنيف منعدم .في حين حصل مؤشران فرعيان من مجموع  11مؤشرا على عالمات مرتفعة؛ حيث
حصل األول و هو "حماية الديمقراطية و الحرية بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة ب  "2011على تصنيف متقدم
جدا ( ،)0.73و حصل الثاني و هو "أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك افضل مقارنة ب "2011
على تصنيف متقدم (.)0.70
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شكل رقم ( :)15عالمات مؤشراالعتقاد حول اتجاهات التغييرومؤشراته الفرعية
أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك

0.24
0.52

أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية

0.52

أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك

0.54

أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في منطقتك

0.54

أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في منطقتك

0.54

أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك
التسيس في عضوية األجهزة اليوم أقل مقارنة بالوضع قبل 2011

0.56

نجاح االجهزة في فرض النظام اليوم

0.57

التزام األجهزة بالقانون اليوم

0.59

أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك أفضل

0.7

أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز في…

0.73

االعتقاد حول اتجاهات التغيير مقارنة ب 2011

0.55
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0

0.1

أما بالنسبة الى جدول تصنيف العالمات الرئيسية حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني فيصنف الجمهور  8مؤشرات
من أصل أحد عشر مؤشرا بتصنيف اصالح متوسط وينطبق نفس التقسيم تقريبا في حالة التفرع للعينة التي تعرضت
لتجربة مع األجهزة االمنية بخمس مؤشرات ذات تصنيف اصالح متوسط مع ثالث مؤشرات فرعية بتصنيف اصالح
ضعيف ،وبالنسبة الى الجمهور الذي لم يتعرض حيث تم تصنيف  8مؤشرات على أساس اصالح متوسط .نفس التقسيم
شمل املؤشرين الفرعيين اللذان تحصال على تصنيف متقدم ومتقدم جدا بالنسبة الى جميع العينات ،وهو ما ينطبق
أيضا على املؤشر الذي تحصل على تصنيف "اصالح منعدم".
جدول رقم ( :)8عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الرابع
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض

لم يتعرض

مجموع العينة

1

1

1

8
1
1

3
5
1
1

8
1
1

11

11

11

من خالل عالمات املؤشرات الفرعية حسب من تعرض و من لم يتعرض لتجربة مع األجهزة األمنية و السلط القضائية
فلقد تم تسجيل تقارب في تقييم تحسن األداء مقارنة بما قبل  2011بالنسبة الى العينة التي تعرضت والتي لم تتعرض.
فبخالف املؤشرات الثالثة التي حصلت على تصنيف ضعيف بالنسبة الى العينة التي تعرضت ،حصلت باقي املؤشرات
الفرعية على نفس التصنيف بين العينتين األولى و الثانية حيث كان اغلبها ضمن التصنيف املتوسط و هو ما تقدر
عالمته بين (.)0.60 – 0.51
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شكل رقم ( :)16املؤشرات الفرعية التجاهات التغييرباملقارنة بما قبل  2011مقارنة بمن تعرض و من لم يتعرض
0.56
0.53
0.54
0.52
0.54
0.53
0.54
0.54

التسيس في عضوية األجهزة اليوم أقل مقارنة بالوضع قبل 2011
أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في منطقتك
أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في منطقتك
أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك

0.73
0.79
0.7
0.69

أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز…
أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك
0.52
0.52

أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك
0.24
0.19

0.58

أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك
نجاح االجهزة في فرض النظام اليوم

0.46

0.6
0.46
0.53
0.44
1

0.8

0.6

التزام األجهزة بالقانون اليوم 2011
أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية
0.4

0.2
تعرض

0
لم يتعرض

املؤشرالخامس :مدى الثقة باملؤسسات المنية
حصل املؤشر الرئيس ي املتعلق بالثقة باملؤسسات األمنية على عالمة  0.7أي تصنيف اصالح متقدم .أما بالنسبة للعينة
التي تعرضت لتجربة مع األجهزة االمنية فتحصلت على عالمة قدرت ب  0.57وهو تصنيف اصالح متوسط فيما العينة
التي لم تتعرض لتجربة كهذه فجاء تقييمها متقدما جدا بعالمة .0.71
شكل رقم ( :)17عالمة املؤشرالرئيس ي حول مدى الثقة باملؤسسات المنية
0.71

0.7
0.57

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

وتؤكد عالمات املؤشرات الفرعية على ارتفاع الثقة في املؤسسات األمنية حيث تم تصنيف ثالثة مؤشرات فرعية من
مجموع  12مؤشر تحصل احدها على تصنيف ضعيفة جدا ( ،)0.39و حصل مؤشران على تصنيف منعدم في جدول
التقدم في اإلصالح األمني و نظام العدالة وهما مدى االعتقاد بأن أجهزة االمن ال تعمل من أجل املاسكين بالحكم أوال
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بعالمة ( )0.18و مؤشر مدى االعتقاد بأن أجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها بعالمة ( .)0.21وتعتبر عالمات الثقة
بمؤسسة الجيش هي األكثر ارتفاعا بعالمتين ( )1.00بالنسبة ملؤشر مدى الثقة بنزاهة الجيش و ( )1.00بالنسبة الى
مؤشر " الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة و الدفاع عنها".
شكل رقم ( :)18عالمات املؤشرات الفرعية املتعلقة بالثقة باملؤسسات االمنية
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعمل من أجل الماسكين…

0.18

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها

0.21

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما ً بوليسيا ً بال قانون

0.39

مدى الثقة بجهاز المخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0.7

مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0.74
0.78

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن المواطن أوالً

0.78

مدى الثقة بنزاهة الشرطة

0.79

مدى الثقة بنزاهة المخابرات
التوجه لألجهزة أوالً لحل المشاكل أو وقف اعتداء

0.86

إذا كانت لديك ضرورة لزيارة مركز أمن  ،كيف تكون حالتك…

0.89

مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

1

مدى الثقة بنزاهة الجيش

1.06

مدى الثقة بالمؤسسات األمنية

0.7
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

يعكس جدول تصنيف عالمات املؤشرات الفرعية حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني تفاوتا بين العينة التي تعرضت
والتي لم تتعرض .ففي حين جاء توزيع العالمات بالنسبة للعينة التي لم تتعرض متقاربا بصفة كبيرة للتوزيع الكلي ملجموع
العينة ب  5مؤشرات حصلت نفس العينة على تصنيف مكتمل بالنسبة الى درجة التقدم في اإلصالح و 4مؤشرات على
اصالح متقدم جدا ،في حين حصلت  3مؤشرات فقط من مجموع  12على تصنيف منعدم وضعيف جدا .أما بالنسبة الى
العينة التي تعرضت فهناك تفاوت واضح بالنسبة لتوزيع عالمات املؤشرات حسب جدول تصنيف تقدم اإلصالح األمني
حيث توزعت املؤشرات بالتساوي تقريبا على كامل درجات التصنيف.
جدول رقم ( :)9عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الخامس
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض
2
1
2
2
2
1
2
12

لم يتعرض
2
1

مجموع العينة
2
1

4
5
12

1
4
4
12

تعتبر توجهات الثقة في املؤسسات األمنية بالنسبة الى العينة التي تعرضت والتي لم تتعرض ذات طابع إيجابي خاصة
بالنسبة الى الثقة في مؤسسة الجيش الوطني حيث تحصل املؤشران "مدى الثقة بنزاهة الجيش ،على ( 1.00لم يتعرض
و 1.00تعرض) ومدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها " على ( 1.01لم يتعرض 0.9 /تعرض) وهو ما
يعكس استقرار ثقة املواطن التونس ي في مؤسسة الجيش .كما يشير الشكل أدناه إلى تقارب و جهات النظر في التقييم
اإليجابي بين العينتين " تعرض و لم يتعرض" من خالل مؤشر التوجه لألجهزة أوال لحل املشاكل أو وقف اعتداء بعالمة
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( 0.87لم يتعرض 0.73/تعرض) .كما جاء التصنيف متقاربا من الناحية السلبية بالنسبة الى ثالثة مؤشرات فرعية وهي
كاآلتي :مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما بوليسيا بال قانون ( 0.39لم يتعرض 0.4/تعرض) ،مدى االعتقاد بأن
اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها ( 0.21لم يتعرض 0.21/تعرض)  ،مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعمل من أجل
املاسكين بالحكم أوال (  0.17لم يتعرض 0.2/تعرض).
شكل رقم( :)19عالمات املؤشرات الفرعية ملؤشرمدى الثقة باملؤسسات المنية حسب من تعرض ومن لم يتعرض
0.81
1.06

مدى الثقة بنزاهة المخابرات

0.59

مدى الثقة بنزاهة الجيش

1
0.79

مدى الثقة بنزاهة الشرطة

0.55
0.39
0.4

0.79
0.9

0.76
1.01

0.21
0.21
0.17
0.2

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعمل من أجل الماسكين…
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن المواطن أوالً

0.66

0.7
0.72

0.9
0.87

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما ً بوليسيا ً بال قانون

…إذا كانت لديك ضرورة لزيارة مركز أمن  ،كيف

Q32

مدى الثقة بجهاز المخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0.41

مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0.47

مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها
التوجه لألجهزة أوالً لحل المشاكل أو وقف اعتداء

0.73
تعرض

لم يتعرض

املؤشرالسادس :االعتقاد بشأن انتشارالفساد داخل الجهزة
حصل املؤشر الرئيس ي "االعتقاد بشأن انتشار الفساد في األجهزة" على عالمة (  )0.42أي تصنيف اصالح ضعيف ،وهي
نفس العالمة التي حصلت عليها العينة التي لم تتعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ،فيما تتراجع هذه العالمة بالنسبة لعينة
الذين تعرضوا لتجربة بثالث نقاط ( )0.39وهو ما يوافق تصنيف اصالح ضعيف جدا.
شكل رقم ( :)20قيمة املؤشرالرئيس ي السادس مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض
0.42

0.42

0.42
0.415
0.41
0.405
0.4
0.395
0.39
0.385
0.38
0.375

0.39

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

35

أما عن عدد املؤشرات الفرعية بالنسبة الى االعتقاد بشأن انتشار الفساد في األجهزة ،فجاءت ثالثة مؤشرات فرعية
توزعت ملؤشرين فرعيين حصال على تصنيف اصالح متوسط بعالمة  0.52وهما " االعتقاد بان أداء األجهزة في مكافحة
الفساد في منطقتك أفضل مقارنة بقبل  "2011ومؤشر «االعتقاد أن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة
بقيل  ."2011وحصل املؤشر الثالث املتعلق بمدى االعتقاد بأن االجهزة االمنية ال تعاني من الفساد فيها على عالمة
متدنية ( )0.21أي على تصنيف اصالح منعدم.
شكل رقم( :)21عالمات املؤشرالرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية
مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني
من الفساد فيها

0.21
0.52

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة
الفساد في منطقتك أفضل مقارنة بقبل…

0.52

اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل
األجهزة األمنية مقارنة بقبل 2011
االعتقادات بشأن انتشار الفساد في
االجهزة

0.42
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

يشير الشكل أدناه إلى أن عالمات املؤشرات الفرعية الى تساوي العالمات ،بين العينة التي تعرضت لتجربة مع قطاع االمن
والتي لم تتعرض لتجربة كهذه ،في كل من املؤشرين "مدى االعتقاد بان األجهزة األمنية" ( )0.21و "أداء األجهزة في مكافحة
الفساد في منطقتك مقارنة بما قبل  .)0.52( "2011ويتضح التباين فقط في مؤشر االعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم
داخل األجهزة األمنية أفضل من  "2011حيث قدرت عالمة العينة التي لم تتعرض ( 0.53تصنيف اصالح متوسط) ،بينما
قدرت عالمة العينة التي تعرضت ( )0.44أي تصنيف اصالح ضعيف.
شكل رقم ( :)22عالمات املؤشرات الفرعية ملؤشراالعتقاد بشأن انتشارالفساد داخل الجهزة
حسب من تعرض ومن لم يتعرض

0.21

مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد فيها

0.21
0.52

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في
منطقتك أفضل مقارنة بقبل 2011

0.52
0.53

اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية
مقارنة بقبل 2011

0.44
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
تعرض

0
لم يتعرض
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املؤشرالسابع :االطالع واملعرفة باملهام املختلفة لألجهزة المنية
حصل املؤشر الرئيس ي السابع على عالمة  0.34أي على تصنيف اصالح ضعيف جدا ما يعني ان اختصاصات ومهام
االجهزة االمنية املختلفة ما زالت صندوقا مغلقا بالنسبة للمواطن وأن ارتفعت قليال بالنسبة للعينة التي تعرضت
لتجربة مع األجهزة األمنية بعالمة  0.39أي بخمس نقاط مقارنة بالعالمة التي حصلت عليها عينة الذين لم يتعرضوا
لتجربة كهذه ( )0.34وهو ما يوافق نفس التصنيف.
شكل رقم ( :)23عالمة املؤشرالرئيس ي السابع حسب من تعرض ومن لم يتعرض

0.5

0.39

0.45

0.34

0.34

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

تعرض

لم يتعرض

عالمة المؤشر

حصل مؤشران من املؤشرات الثالثة الفرعية للمؤشر الرئيس ي السابع على تصنيف ضعيف وهما :مدى معرفة
الجمهور بمهام الشرطة ( ،)0.40ومدى معرفة الجمهور بمهام الجيش ( .)0.41فيما حصل مؤشر مدى معرفة
الجمهور بمهام املخابرات على تصنيف اصالح منعدم . 0.21
شكل رقم ( :)24عالمات املؤشرالرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية

مدى معرفة الجمهور بمهام المخابرات

0.21

0.4

مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة

0.41

مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش
اإلطالع والمعرفة باالختصاص والمهام المختلفة لالجهزة
االمنية

0.34
0.6

0.4

0.2

0

من جانب آخر ،أظهرت نتائج جدول تصنيف عالمات املؤشرات الفرعية حسب تقدم درجة اإلصالح وحسب العينة
الى تقارب رأي الجمهور املستجوب سواء ان كان تعرض أم لم يتعرض لتجربة مع األجهزة حيث بقيت مهامها غير
واضحة بالنسبة الى املواطنين.
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جدول رقم ( :)10عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي السابع
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض
1

لم يتعرض
1
1
1

مجموع العينة
1
1
1

3

3

3

2

حصل مؤشران على عالمة ضعيف لدى العينة ممن تعرضوا لتجربة مع أجهزة االمن وهما مدى معرفة الجمهور
بمهام الشرطة ( ،)0.46ومدى معرفة الجمهور بمهام الجيش ( .)0.46فيما حصل املؤشر الثالث على عالمة ()0.21
أي تصنيف منعدم .تعني هذه املؤشرات ان معرفة الجمهور التونس ي بمهام الجيش ضعيفة نظرا لسرية عمل هذه
الجهات وغياب شبه كلي للمؤسسات الدستورية واملدنية القادرة على فرض املتابعة والرقابة على مؤسستي الشرطة
والجيش وكذلك أجهزة املخابرات العامة.
شكل رقم ( )25عالمات املؤشرالرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة
المن والقضاء
0.21
0.24

مدى معرفة الجمهور بمهام المخابرات

0.41

مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش

0.46
0.39

مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة

0.46
0.5

0.4

0.3

0.1

0.2
تعرض

0

لم يتعرض

املؤشرالثامن :البعد السياس ي الداخلي وتنظيم بناء الدولة
حصل هذا املؤشر على عالمة ( )0.58و هذا يعني ان هذا املؤشر حصل على تصنيف متوسط وهي نفس عالمة
العينة التي لم تتعرض لتجربة مع أجهزة االمن و القضاء ،أما بالنسبة للعينة التي تعرضت لتجربة فقد حصلت على
عالمة ( )0.53وهو ما يوافق تصنيف متوسط بالنسبة الى تقدم درجة اإلصالح.
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شكل رقم ( :)26عالمة املؤشرالرئيس ي الثامن حسب من تعرض ومن لم يتعرض

0.58

0.58

0.58
0.57
0.56
0.55

0.53

0.54
0.53
0.52
0.51
0.5

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

حصل املؤشر الفرعي للمؤشر الرئيس ي الثامن حول " االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام" على
تصنيف اصالح ضعيف جدا ،فيما حصل مؤشر " مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها" على
تصنيف اصالح مكتمل ( . )0.85كما تظهر نتائج التصنيف حسب العينة ان التفاوت نسبي بين العالمات التي حصل
عليها الذين تعرضوا و الذين لم يتعرضوا في املؤشر األول حول االعتقاد بأن الهدف من التدريبات األمنية هو فرض
النظام – حصل هذا املؤشر على تصنيف ضعيف لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن .في املقابل حصل
املؤشر الثاني حول مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها على تصنيف اصالح مكتمل لدى
الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن و القضاء و كذلك لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة.
شكل رقم ( :)27عالمات املؤشرالرئيس ي " البعد السياس ي الداخلي :بناء الدولة" ومؤشراته الفرعية
االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض
النظام

0.31

مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات المحاكم بعد
صدورها

0.85

البعد السياسي الداخلي :بناء الدولة

0.58

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0

تشير عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن الى ان عدد املؤشرات ذات التصنيف " الضعيف"
تبلغ واحد مقابل مؤشر لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه .وتعني هذه املؤشرات ان الجمهور التونس ي يعتقد بتنفيذ
قرارات املحاكم بعد صدورها إليمانه باستقاللية أجهزة القضاء عن كل التجاذبات السياسية واملصالح الفئوية وخضوع
جهاز القضاء لعملية اصالح هيكلي .ورغم الثقة في هذا الجهاز فإن الهدف من التدريبات األمنية يبقي محل ريبة من قبل
الجمهور التونس ي نظرا الرتباط هذه املؤسسة تاريخيا بالتضييق على الحريات وتهميش كافة اشكال املشاركة السياسية.
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شكل رقم ( :)28عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشرالفرعي "البعد السياس ي الداخلي :بناء الدولة" حسب من
تعرض و من لم يتعرض
0.85

مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات المحاكم بعد صدورها

0.83

0.32

االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام

0.24
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
تعرض

0
لم يتعرض

املؤشرالتاسع :التجربة الشخصية في تقييم دور االجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة
حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها ( )0.52وهذا يعني أن املؤشر قد حصل على تصنيف متوسط .كما حصل مؤشران
من املؤشرات الستة عشر الفرعية للمؤشر الرئيس ي التاسع على تصنيف مكتمل وهما :مدى القدرة على التقدم بشكوى
ملؤسسات حقوق اإلنسان ( ،)0.85والقدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج ( .)0.91وحصلت ثالثة مؤشرات على
تصنيف متقدم وهي :هل تم إعالم أسرتك بمكان إيقافك ( ،)0.62ومدى عدم التعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال
( ،)0.70ومدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال ( .)0.67كما حصل املؤشر "في حال حصول تعذيب
هل ان ذلك يحصل بدافع فردي من قبل الشرطة ام انه يتم بتعليمات من جهات سياسية مسؤولة" على عالمة ()0.72
أي تصنيف اصالح متقدم جدا.
في املقابل ،حصلت  3مؤشرات على تصنيف متوسط وهي :مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال
( ،)05ومدى قيام املحامي بزيارة املعتقل ( ،)0.55ومدى القيام بتقديم شكوى للشرطة او االجهزة بعد االعتداء (.)0.59
كما حصلت  3مؤشرات على تصنيف ضعيف وهي :مدى عدم التعرض بمعاملة سيئة مثل الضرب ( ،)0.44ومدى القدرة
على االتصال باألهل أثناء االعتقال ( ،)0.45ومستوى االنطباعات االيجابية عن أداء املحاكم (.)0.48كما حصل مؤشر
واحد على تصنيف ضعيف جدا وهو مدى القيام بتقديم شكوى للشركة او األجهزة بعد التقدم بالشكوى (.)0.58
وحصلت  3مؤشرات على تصنيف اصالح منعدم وهي :هل تم تعريفك بحقوقك قبل الشروع في التحقق معك (،)0.28
ومدى توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه في املؤسسات حقوق اإلنسان ( ،)0.04ومدى وجود ثقة بالشركة واألجهزة أو
بفاعليتها (.)0.13
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شكل رقم( :)29عالمات املؤشرالرئيس ي "التجربة الشخصية" ومؤشراته الفرعية
مدى توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق
اإلنسان

0.04

مدى وجود ثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها

0.13

هل تم تعريفك بحقوقك قبل الشروع في التحقيق معك/ه ؟

0.28

مدى الرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة بعد التقدم بالشكوى
بالشكوى

0.38

مدى عدم التعرض لمعاملة سيئة مثل الضرب

0.44

مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

0.45
0.58
0.48

مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء المحاكم

0.3

مدى قيام المحامي بزيارة المعتقل

0.55

مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال

0.56

مدى القيام بتقديم شكوى للشرطة أو األجهزة بعد االعتداء

0.59

هل تم إعالم أسرتك بمكان إيقافك/ه ؟

0.62

مدى قيام األجهزة بتقديم المعتقل للمحاكمة بعد االعتقال

0.67

مدى عدم التعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال

0.7

هل تعتقد بأنه في حال حصول تعذيب ،هل أن ذلك يحصل بدافع
فردي من قبل الشرطة أم أنه يتم بتعليمات من جهات سياسية…

0.72

مدى القدرة على التقدم بشكوى لمؤسسات حقوق اإلنسان

0.85

مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج

0.91

التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون
والحريات العامة ومكافحة الجريمة.

0.52
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

تعرض

0.1
تعرض

0
لم يتعرض

تظهر النتائج املتصلة بأداء املحاكم (من تعرض ولم يتعرض) وجود تصنيف ضعيف ( .)0.45وتعني هذه املؤشرات ان
الجمهور التونس ي يعتقد بفعالية اإلجراءات املتخذة إلصالح دور األجهزة األمنية في حماية القانون والحريات العامة
ومكافحة الجريمة .كما تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الفرعية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع
األجهزة األمنية ولم يتعرضوا لتجربة وردت في املؤشر األخير فقط مستوى االنطباعات االيجابية عن أداء املحاكم بفارق
 0.28نقطة .
جدول رقم ( :)11عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي التاسع
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

املجموع
3
1
3
3
3
1
2
16
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املؤشرالعاشر :احساس املواطن بالمن والسالمة الشخصية
حصل هذا املؤشر على عالمة ( ) 0.68ما يعني أنه حصل على تصنيف اصالح متقدم ،فيما حصل على عالمة ( )0.57بين
عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء (أي تصنيف اصالح متوسط) فيما حصل على عالمة ( )0.69بين
عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه أي على تصنيف اصالح متقدم.
شكل رقم ( :)30عالمة املؤشرالرئيس ي إحساس املواطن بالمن حسب من تعرض و من لم يتعرض
0.69

0.68
0.57

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

حصلت أربعة مؤشرات من املؤشرات الفرعية العشرة لهذا املؤشر الرئيس ي على تصنيف متقدم جدا وهي :عدم القلق من
إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن ( ،)0.73وعدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياس ي داخلي
( ،)0.75وتوقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة ( ،)0.75وتوقع الحماية من األجهزة عند وجود فوض ى
واعتداءات مجموعات مسلحة ( .)0.73كما حصلت كذلك  4مؤشرات على تصنيف متقدم وهي :الشعور بالسالمة
( ،)068وعدم الرغبة في الهجرة ( ،)0.68وتوقع الحماية من االجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية (،)0.69
وكذلك توقع الحماية من االجهزة عند التعديات على حرمة البيوت واملمتلكات ( .)0.70فيما حصل املؤشر واحد على
تصنيف اصالح متوسط وهو املتعلق بو"توقع الحماية من االجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية" ( . )0.59كما
حصل مؤشر واحد فقط على تصنيف اصالح ضعيف وهو توقع الحماية من االجهزة عند التعديالت من رجال أمن
()0.47
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شكل رقم( :)31عالمات املؤشرالرئيس ي إحساس املواطن بالمن و السالمة الشخصية و مؤشراته الفرعية
توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن

0.47

توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية

0.59
0.68

عدم الرغبة في الهجرة

0.69

توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية
توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت
والممتلكات
توقع الحماية من األجهزة عند وجود فوضى واعتداءات مجموعات
مسلحة

0.7
0.73

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن

0.73

توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة

0.75

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياسي داخلي

0.75

احساس المواطن باألمن والسالمة الشخصية

0.68
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0

0.1

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا
حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في مؤشرين االول بتصنيف متقدم والثاني بتصنيف
متقدم جدا وحصل مؤشر واحد على تصنيف متوسط لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن وحصل  4مؤشرات
على تصنيف متقدم لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن في حين حصل مؤشر واحد على تصنيف متوسط
لدى الذين لم يتعرضوا ومؤشر واحد على تصنيف ضعيف لدى الذين تعرضوا .وتعني هذه املؤشرات ان الجمهور
التونس ي يعتقد بفعالية وأهمية إحساس املواطن باألمن والسالمة خاصة في مراحل االنتقال الديمقراطي
جدول رقم ( :)12عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي العاشر
التصنيف

تعرض

لم يتعرض

مجموع العينة

اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا

1

اصالح ضعيف

2

1

1

اصالح متوسط

4

1

1

اصالح متقدم

2

3

4

اصالح متقدم جدا

1

5

4

اصالح مكتمل
المجموع

10

10

10

تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم
يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر الى آخر ،حيث بلغ الفارق عشرة نقاط في مؤشر "الشعور باألمن والسالمة" ،واربعة
نقاط في مؤشر عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن ،ونقطة واحدة في مؤشر عدم القلق من
إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياس ي داخلي و 22نقطة في مؤشر عدم الرغبة في الهجرة ،و 16نقطة في مؤشر
توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية .و 0.11نقطة في مؤشر توقع الحماية من األجهزة عند
التعديات من رجال امن .وبلغ الفارق  14نقطة في أربعة مؤشرات هي :توقع الحماية من األجهزة األمنية ،وتوقع الحماية من
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األجهزة عند وجود فوض ى واعتداءات مجموعات مسلحة ،توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت
واملمتلكات ،توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية.
شكل رقم ( :)32عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشرالرئيس ي العاشرحسب من تعرض و من لم يتعرض
0.48
0.6
0.71

0.37

توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق
سياسية
توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت
والممتلكات
توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق
الشخصية
توقع الحماية من األجهزة عند وجود فوضى واعتداءات
مجموعات مسلحة

0.46

0.57

0.7

0.54

0.74
0.76

توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن

0.6

توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة

0.62

0.69

عدم الرغبة في الهجرة

0.47

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياسي
داخلي

0.75
0.76
0.73
0.69
0.69
0.8

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن
الشعور باألمن والسالمة

0.59

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

تعرض

0
لم يتعرض
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املؤشر الحادي عشر :تقييم نظام العدالة
حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها ( )0.61أي تصنيف اصالح متقدم .بلغ الفارق عشر نقاط بين عينة الذين لم
يتعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية مقارنة عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ( 0.61مقابل .)0.51
شكل رقم( :)33عالمات املؤشر الرئيس ي تقييم نظام العدالة حسب من تعرض و من لم يتعرض
0.61

0.61

0.65
0.6

0.51

0.55
0.5
0.45

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

حصلت ثالثة مؤشرات من املؤشرات الثمانية عشر الفرعية الخاصة بهذا املؤشر الرئيس ي على تصنيف اصالح مكتمل
وهي :مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات املحاكم ( ،)0.97واالعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها
( ،)0.83واالعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها ( .)0.85كما حصلت ثالثة مؤشرات أخرى على تصنيف اصالح
متقدم جدا وهي :االعتقاد بأن املحاكم قادرة على حل النزاعات بين املواطنين ( ،)0.74واالعتقاد بأن القضاة مؤهلون
( ،)0.79واالعتقاد بأن املحامين مؤهلون ( .)0.79وحصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف اصالح متقدم وهي :االعتقاد بأن
الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألحزاب ( ،)0.63واالعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة
املواطن بالسرعة املطلوبة عند الحاجة ( ،)0.63واالعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة (.)0.64
في املقابل ،حصلت اربعة مؤشرات على تصنيف متوسط وهي :االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على املواطنين
( ،)0.56ومدى الرضا عن نزاهة القضاء ( )0.52واالعتقاد بأن القضاء هو املؤشر ( ،)0.58والثقة بعمل النيابة العامة
( .)0.59فيما حصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف اصالح ضعيف وهي :االعتقاد بأن القضاء يعامل املواطنين بالتساوي
( ،)0.49واالنطباعات االيجابية عن عمل املحاكم ( ،)0.48واالعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب
القانون فقط ( .)0.43وحصل مؤشران على تصنيف اصالح منعدم وهما :االعتقاد بوجود فساد بين القضاة (،)0.23
واالعتقاد بأن عمل املحاكم سكون أسرع (.)0.28
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شكل ( :)34عالمات املؤشرالرئيس ي تقييم نظام العدالة وعالماته الفرعية
االعتقاد بوجود فساد بين القضاة

0.23

االعتقاد بأن عمل المحاكم سيكون سريعا ً

0.28

االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون
فقط

0.43
0.48

االنطباعات اإليجابية عن عمل المحاكم من خالل التجربة

0.49

االعتقاد بأن القضاء يعامل المواطنين بالتساوي
مدى الرضا عن نزاهة القضاء (الحكم حسب القانون فقط)

0.52

االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على المواطنين
لدى الشرطة وأجهزة األمن
االعتقاد بأن جهاز القضاء هو المؤثر على عمل األجهزة
األمنية وليس العكس

0.56
0.58

الثقة بعمل النيابة العامة (ضفة وغزة)

0.59

االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة المواطن بالسرعة
المطلوبة عند الحاجة
االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة
التنفيذية واألجهزة واألحزاب

0.63
0.63

االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة

0.64

االعتقاد بأن المحاكم قادرة على حل النزاعات بين المواطنين

0.74
0.79

االعتقاد بان المحامين مؤهلون و أكفاء

0.79

االعتقاد بأن القضاة مؤهلون وكفؤ
االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها

0.83

االعتقاد بأن قرارات المحاكم سيتم تنفيذها

0.85

مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحاكم

0.97

تقييم نظام العدالة

0.61
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة ان التفاوت واضح بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا
حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في كل املؤشرات وعددها  ،18حيث حصل أحد عشر
مؤشرا على عالمات تضعها في تصنيف ما بين ضعيف ومنعدم لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع العدالة مقابل ثالثة
مؤشرات بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربه كهذه منها؛ مؤشران حازا على تصنيف اصالح منعدم ومؤشر واحد على
تصنيف اصالح ضعيف .في املقابل حازت تسعة مؤشرات لدى عينة من لم يتعرض لتجربة مع قطاع العدالة مقابل ستة
لدى عينة من تعرض لتجربة كهذه .كما حصلت خمسة مؤشرات على تصنيف اصالح متوسط لدى عينة الذين لم
يتعرضوا لتجربة مقابل مؤشر واحد لهذا التصنيف لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه( .الجدول )13
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جدول رقم ( :)13عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الحادي عشر
التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
املجموع

تعرض
3
3
5
1
2
1
3
18

لم يتعرض
2

مجموع العينة
2

1
5
4
3
2
17

3
4
3
3
3
18

كما تشير النتائج الى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم
يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إلى أخر .فعلى مستوى عالمة املؤشر الرئيس ي بلغ الفارق  10نقاط ،فيما بلغ  7نقاط
في املؤشر املتعلق بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على املواطنين لدى الشرطة واجهزة االمن ،و 14نقطة في املؤشر
الذي يفيد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واالجهزة واالحزاب ،كما بلغ الفارق  17نقطة في
مؤشر مدى الرضا عن نزاهة القضاء ،و 5نقاط في املؤشرين االعتقاد بأن جهاز القضاء هو املؤثر على عمل االجهزة
االمنية وليس العكس ،واالعتقاد بوجود فساد بين القضاة .و 19نقطة في االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة
املواطن بالسرعة املطلوبة عند الحاجة ،و  16نقطة في االعتقاد بأن القضاء يعامل املواطنين بالتساوي ،و 22نقطة حول
االعتقاد بأن املحاكم قادرة على حل النزاعات بين املواطنين ،و 15نقطة في االعتقاد بأن عمل املحاكم سيكون سريعا ،و2
نقاط حول االعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها ،و 18نقطة في املؤشرين الخاصين باالنطباعات االيجابية عن
عمل املحاكم من خالل التجربة ،واالعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة.
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شكل ( :)35عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشرالرئيس ي تقييم نظام العدالة حسب من تعرض ومن لم يتعرض
0.79
0.73

االعتقاد بان المحامين مؤهلون و أكفاء
0.64

الثقة بعمل النيابة العامة (ضفة وغزة)

0.41
0.23
0.18

0.8

االعتقاد بوجود فساد بين القضاة
االعتقاد بأن القضاة مؤهلون وكفؤ

0.66
0.43
0.35

االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون فقط

0.85
0.83

االعتقاد بأن قرارات المحاكم سيتم تنفيذها
0.29

0.75

االعتقاد بأن عمل المحاكم سيكون سريعا ً

0.14

االعتقاد بأن المحاكم قادرة على حل النزاعات بين المواطنين

0.63
0.65

االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة

0.47

0.58

0.3

0.51
0.65

االنطباعات اإليجابية عن عمل المحاكم من خالل التجربة
االعتقاد بأن القضاء يعامل المواطنين بالتساوي

0.35

االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة المواطن بالسرعة المطلوبة عند
الحاجة

0.46

0.58
0.53
0.53
0.64

االعتقاد بأن جهاز القضاء هو المؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس العكس
مدى الرضا عن نزاهة القضاء (الحكم حسب القانون فقط)

0.36

االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة
واألحزاب

0.5

0.83
0.82

االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها
االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على المواطنين لدى الشرطة
وأجهزة األمن

0.56
0.49

مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحاكم

0.97
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2
تعرض

0
لم يتعرض
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املؤشرالثاني عشر :حريات واملسائلة وحقوق االنسان
حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها ( )0.57أي تصنيف اصالح متوسط .بلغ الفارق أحدى عشرة نقطة بين عينة الذين
لم يتعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية مقارنة عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ( 0.64مقابل .)0.55
شكل ( :)36عالمات املؤشرالرئيس ي الحريات واملساءلة وحقوق االنسان حسب من تعرض ومن لم يتعرض
0.64

0.66
0.64
0.62

0.57
0.55

0.6
0.58
0.56
0.54
0.52
0.5

لم يتعرض

تعرض

عالمة المؤشر

حصل مؤشران من املؤشرات االثني عشر الفرعية لهذا املؤشر الرئيس ي على تصنيف اصالح مكتمل وهما :مدى عدم
طلب شهادة حسن سلوك من اجهزة عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية ( ،)0.95واملسؤول الفعلي االول عن اصدار
التعليمات مساءلة اجهزة املان ( .)0.89كما وحصل مؤشر واحد على تصنيف اصالح متقدم جدا وهو الثقة بمؤسسات
حقوق االنسان وبقدرتها على املساعدة ( .)0.73في نفس السياق حصلت  4مؤشرات تصنيف على اصالح متقدم وهي
االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف ( ،)0.64واالعتقاد بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون
خوف ( ،)0.66واالعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث  2011مبررة ( ،)0.61واالعتقاد بأن فرق حقوق
االنسان مبرر بدواعي االمن ( .)0.63بينما حصل مؤشر واحد على تصنيف متوسط وهو مدى زيارة املحامي املعتقل خالل
االعتقال ( )0.55في حين حصل مؤشر وحيد على تصنيف ضعيف وهو مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال
( .)0.45في املقابل ،حصل مؤشران على تصنيف اصالح منعدم وهما :االعتقاد بأن االجهزة االمنية ال تمارس التعذيب
( ،)0.04ومدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال (.)0.09
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شكل( :)37عالمات املؤشرالرئيس ي الحريات واملساءلة وحقوق االنسان ومؤشراته الفرعية
مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين
ومساعدتهم

0.04

االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب

0.09

مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

0.45

مدى زيارة المحامي للمعتقل خالل االعتقال

0.55

االعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث 2011
مبررة

0.61
0.63

االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن

0.64

االعتقاد بقدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف
االعتقاد بقدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف

0.66

الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المساعدة

0.73

المسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة
األمن؟
مدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أجهزة عند طلب وثائق
من مؤسسة حكومية

0.89
0.95

الحريات والمسائلة وحقوق االنسان

0.57
1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة ان هناك تقارب بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا
حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في ستة مؤشرات بنقطة وفي حدود نقاطتان في
مؤشرات حصلت على تصنيف إصالح مكتمل لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن  .في املقابل حصل مؤشر واحد
على تصنيف متوسط لدى الذين لم يتعرضوا .وتشير عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن
الى ان عدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف يبلغ مؤشرا واحدا .وتعني هذه املؤشرات ان الجمهور التونس ي يولي أهمية
للحريات واملسائلة وحقوق اإلنسان في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده البالد.
جدول رقم ( :)14عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشرالرئيس ي الثاني عشر
التصنيف

اصالح منعدم

تعرض

لم يتعرض

مجموع العينة

2

1

2

اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف

1

1

اصالح متوسط

2

1

اصالح متقدم

3

4

4

اصالح متقدم جدا

1

1

1

اصالح مكتمل

2

2

2

المجموع

11

7

11

تشير النتائج إلى ان الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم
يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر الى آخر .على مستوى عالمة املؤشر الرئيس ي حيث بلغ الفرق  9نقاط ،و 5نقاط في
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االعتقاد بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف ،ونقطة واحدة في كل من املؤشرين املتعلقين باالعتقاد بأن
جملة االعتقاالت ضد الشباب في أحداث  2011مبررة ،ومدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أجهزة عند طلب وثائق
من مؤسسة حكومية .و 9نقاط حول االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن ،و 4نقاط حول االعتقاد بأن
األجهزة األمنية ال تمارس التعذيب ،ونقطتين حول مؤشر املسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومسالة أجهزة
األمن.
شكل ( : )38عالمات املؤشرات الفرعية حسب من تعرض و من لم يتعرض
0.89
0.9

المسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة األمن؟
0.1
0.06

االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب

0.62

االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن

0.53
0.61
0.62

االعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث  2011مبررة

0.95
0.94

طلب شهادة حسن سلوك من أجهزة
مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

0.45

مدى زيارة المحامي للمعتقل خالل االعتقال

0.55

سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين ومساعدتهم

0.04

الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المساعدة

0.73
0.67
0.62

االعتقاد بقدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف

0.64
0.64
1

0.9

0.8

0.7

االعتقاد بقدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
تعرض

0.1

0

لم يتعرض
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( )3مسالك مستقبلية لإلصالح :املخاطروالفرص واملمكنات:
بما أن املقياس هو في جوهره عرض ملدركات املواطنين ولتوقعاتهم املتصلة بأداء املنظومة األمنية ،فلقد بدت تلك
املدركات والتوقعات حاملة لعدد من الفرص واملمكنات ومؤشرة على وجود بعض املخاطر .ويمكن أن نسوق هذه
العناصر كالتالي:

-

الثقة تظل نسبية ومتصلة بتطوير نوعية الداء :يتفق كل من تمت محاورتهم أو استطالع رأيهم حول االعتقاد
بأن اإلصالح األمني ضرورة ملحة ،وأنه ليس شأنا خاصا باألمنيين أو ملفا سياسيا مطروحا على أجندة
السياسيين ،بقدر ما هو شأن مجتمعي ،يهم الجميع .وبناء على نتائج املؤشرات فانه تبلغ عالمة التوقع مستقبال
لنجاعة القدرة املهنية ألجهزة األمن ( .)0.83كما تبلغ ( )0.70لدى املستجوبين ممن سبق لهم التعامل مع سلك
األمن من خالل اإليقاف .وبهذا املعنى فإننا نكون أمام رصيد هام من الثقة إذا نظرنا إلى مدركات املواطن لفرص
اإلصالح املتاحة .على أن ذلك ال يعفي الفاعلين من مسؤولية تحسين األداء .لقد أعادت الحرب على اإلرهاب
االعتبار لألمنيين باعتبارهم القوة الدفاعية األساسية ،إلى جانب العسكريين ،عن الوطن واملواطنين .وازداد هذا
الرهان أهمية عندما جعلت منهم الخاليا النائمة والجناح املسلح من تنظيم أنصار الشريعة وكذلك " القاعدة "
وغيرها من تنظيمات السلفية الجهادية هدفا حيويا ملختلف عملياتهم اإلرهابية .كما تحولت تونس إلى منطقة
عبور للسالح واملقاتلين ومختلف البضائع املهربة .وبسبب ذلك استشهد العشرات من رجال الشرطة وجرح
الكثيرون منهم ،وهو ما ولد حالة تعاطف واسعة مع مختلف األسالك األمنية ،وأعاد الثقة في الشرطة ودورها
الوطني ،وأصبحت امللجأ األساس ي الستعادة حالة االستقرار .وقد ترجم هذا التعاطف في حركة تضامنية شعبية
وقفت وراءها منظمات املجتمع املدني ،وتوجه خاللها مواطنون إلى مقرات الشرطة والثكنات العسكرية لتقديم
الورود ورفع شعارات مثل " الشرطة والشعب ضد اإلرهاب " أو " الشعب والجيش يد واحدة ضد اإلرهاب  «.لم
يكن ذلك فقط العامل الوحيد الذي كشف أهمية األمنيين في مرحلة انتقال سياس ي صعبة ،وإنما أيضا تم
االعت ماد عليهم لضمان نجاح انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي ،ثم االنتخابات التشريعية وأخيرا الرئاسية
بجولتيها األولى والثانية .وقد حققت املؤسستان األمنية والعسكرية نجاحا واسعا في هذا املجال ،ولوالهما ملا
أمكن تأمين عملية االنتقال السياس ي بكل حرية وشفافية .وما يخش ى حاليا أن املؤسسة األمنية بعد كل هذا
النجاح الذي حققته ،وبعد هذه األدوار التي قامت بها لحماية مسار االنتقال الديمقراطي تصبح عصية على كل
محاولة إصالحية من شأنها أن تمس من مصالح بعض األطراف األمنية ،وتعمل على إعادة صياغة العقيدة
األمنية من جهة ،وتغيير سلوك األعوان والتقاليد التي ترسخت لديهم من جهة أخرى.

-

أهمية تحديد مضامين االصالح قبل رفع شعارته :الى ذلك يمكن أن نضيف بأن اإلشكال ليس في رفع شعار
«اإلصالح األمني" ،وإنما في مضامينه ومناهجه وتطبيقاته العملية على األرض .فاإلصالح األمني عند منظمات
املجتمع املدني يتركز ويقاس بالخصوص انطالقا من درجات تغيير سلوك األمنيين وتعاملهم مع املواطنين ،في
حين يلح السياسيون على مسألة أداء األجهزة األمنية في مجال حماية االستقرار ومدى ابتعادها عن األحزاب
الحاكمة والحرص على الفصل بين الوالء للوطن والدولة وبين الخضوع ألجندات سياسية .أما وزراء الداخلية
الذين تعاقبوا منذ الثورة إلى حين كتابة هذا التقرير ،فقد تمحورت جهودهم حول تفعيل األداء األمني في
مواجهة املخاطر والتهديدات وذلك من خالل محاربة الجريمة ومقاومة ظاهرة اإلرهاب ببعديها املحلي واإلقليمي.
في حين تعتبر النقابات األمنية أن اإلصالح الفعلي يمر عبر إعادة االعتبار لألمنيين ،وتمكينهم من حقوقهم املالية
واالجتماعية ،وتحسين ظروف عملهم ،وتوفير الغطاء القانوني لهم ،وتدارك حالة النقص في التجهيزات
الضرورية ألداء مهماتهم .ان الخالفات املتصلة بحسم مضمون "االصالح" تبدو من املسائل الهامة وامللحة
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وستضل مطروحة بطريق الخطأ طاملا وأنها تشمل االصالح القطاع املنهي من دون أن تشمل تحسين العالقة
الفعلية مع املواطنين من خالل املمارسة اليومية.
-

اإلصالح مسألة مجتمعية وليست قطاعية :تؤكد النتائج الى أي حد تأثرت املنظومة األمنية كثيرا وبشكل سلبي
باألوضاع العامة التي ترتبت عن املرحلة االنتقالية ،وهو ما جعل اإلجراءات االنتقائية تطغى في غياب رؤية
إصالحية شاملة ومتكاملة في عناصرها وأدواتها .إذ بالرغم من كثرة الحديث عن اإلصالح واملطالبة به ،ومع
أهمية القرارات واملبادرات التي اتخذت في هذا الشأن ،إال أن الحاجة ال تزال قائمة لبناء خطة استراتيجية
للقيام بإصالح أمني عميق ومؤسساتي .وتعتبر هذه املهمة من بين األولويات املطروحة على الحكومة املنبثقة عن
االنتخابات التشريعية األخيرة .كما أن صياغة رؤية إصالحية شاملة ومتكاملة لن تقتصر على الجهات الحكومية
وعلى رأسها وزارة الداخلية ،وإنما يجب أن يشارك في مناقشتها األطراف املعنية بقضية اإلصالح األمني من
منظمات املجتمع املدني والخبراء ،إلى جانب القوى السياسية والنقابات األمنية .فاإلصالح األمني يجب أن
يؤسس لتوافق وطني حول أهدافه ومضامينه .ان النتيجة األساسية املترتبة على ذلك هي أن عملية االصالح
يجب ان تشمل املدركات والتصورات بما في ذلك التربية على طرق جديدة للتعامل (برامج التدريب) واملراقبة
(منظمات الدفاع عن حقوق االنسان ومؤسسات املجتمع املدني).

-

تعريف الرأي العام أكثر بالجهزة وتأكيد الحاجة إلى تحييدها املؤسس ي :رغم الدور املتزايد للمؤسسة
العسكرية في حماية أمن البالد من مخاطر اإلرهاب ،كما تم االستعانة بها للحد من حاالت االنفالت االجتماعي
في مناسبات عديدة ،إال أن الحديث عن اإلصالح األمني يجب أن يبقى مفصوال عن كل ما يتعلق بالجيش وذلك
نظرا لخصوصية كل من املؤسستين ،حتى وإن اقتضت الضرورة تعاونهما خالل السنوات األخيرة لتوفير األمن
وضمان االستقرار في البالد .لقد بينت الشهادات وعمليات استطالع الرأي املتواصلة منذ مغادرة بن علي
السلطة إلى اآلن ان عالقة املواطنين باألمنيين بقيت متأرجحة .كانت العالقة خالل الفترة األولى متأزمة جدا
بسبب االنفالت األمني واالجتماعي ،لكنها أخذت تتحسن تدريجيا كلما ارتقى األداء األمني وبدأ يشعر املواطنون
بتراجع نسق الجريمة بمختلف أشكالها .لكن مع ذلك ال تزال ثقة املواطنين باملؤسسة العسكرية أعلى من ثقتهم
باملؤسسة األمنية .ومن الوسائل املتاحة لالستقالل الوظيفي انشاء سلك "شرطة الشرطة" كبديل ألشكال
التفقد الكالسيكية ،ضمانا لحيادية املؤسسة ولعدم الخروج بها عن دائرة العدالة والقانون في حال وجود
تجاوزات أو انتهاكات.

-

إن من أهم األسباب التي جعلت من اعادة الثقة مع املؤسسة األمنية أمرا ممكنا هو تنامي النظرة الواقعية
لوظيفة األمني داخل املجتمع نتيجة تنامي مخاطر االرهاب .ومن املؤكد أنه بعد الثورة سعى األمنيون إلى تحقيق
املصالحة بينهم وبين املواطنين بعد أن شعروا بأنهم قد فقدوا الغطاء السياس ي على إثر رحيل الرئيس السابق
وتصدع نظامه ،لكن اختلفت األوضاع بعد ذلك وتمكنت املؤسسة األمنية من استعادة ثقتها في نفسها ولو
نسبيا .ويعود ذلك بالخصوص إلى تصاعد ظاهرة العنف السياس ي الذي سرعان ما جعل من مقاومة اإلرهاب
أولوية قصوى لدى الحكومات املتعاقبة وكذلك لدى املجتمع املدني والقوى واألحزاب واملواطنين.

-

ثمة مخاوف من عودة " اليد الحديدية « :في سياق يتسم بغياب العدالة االنتقالية وتأجيلها الدائم ،تؤكد نتائج
املقياس عودة الحديث عن املخاطر من عودة اليد الحديدية .وفيما عدى الخوف من عودة " املاكينة " األمنية
القديمة في خدمة قوة سياسية قديمة عائدة ،وهو احتمال وارد ،فان إصبع االتهام يشير إلى استمرارية الفساد
داخل األجهزة األمنية والذي ال يزال يكثر الحديث عنه رغم الجهود التي بذلت من أجل محاصرته طيلة السنوات
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األربع املاضية على أيدي الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية .كما تفيد الشهادات واملؤشرات الى أن نسبة
هذا الفساد قد تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة ،لكن الظاهرة في حد ذاتها ال تزال مستمرة .وهناك
أمل لدى املواطنين في مزيد من تقليص الفساد املالي في صفوف األمنيين ،حيث وفيما يتعلق بمؤشر تراجع
الفساد في األجهزة األمنية مقارنة بما كانت عليه الحال في  2011حصل على عالمة ( .)0.52هذه العالمة تتراجع في
صفوف الذين سبق لهم وأن تعرضوا لتجربة مع الجهاز األمني حيث حصل املؤشر على عالمة ( .)0.44أما
بالنسبة ملؤشر التزام األجهزة األمنية بالقانون أفضل مما كان عليه الحال في  2011فقد تحصل على عالمة
(.)0.59
-

الى ذلك توجد املخاطر واملخاوف املتصلة برفض قطاع واسع من االمنيين لفكرة االصالح .حيث يعتقد العديد
ممن تم استجوابهم أن هناك كوادر وسطى ال تريد اإلصالح ،وتقف حاجزا بين الوزير وبين دعاة اإلصالح.
ويذهب البعض إلى القول بعدم وجود خطة عمل ورؤية استراتيجية لإلصالح ،إضافة إلى األوضاع املادية لعموم
االمنيين والتي ال تزال في حاجة إلى تحسينها نظرا لحجم املخاطر التي يتعرضون إليها ،إضافة إلى التضحيات
الجسيمة التي قاموا بها وال يزالون من أجل مقاومة الجماعات املسلحة التي قد يتفاقم خطرها خالل املرحلة
القادمة بسبب التطورات الدرامية الحاصلة في ليبيا .وبالتالي هناك تحدي ال مفر من مواجهته ويتمثل في كيفية
الحيلولة دون أن تتحول املعركة ضد اإلرهاب إلى مبرر لتأجيل اإلصالح ،خاصة وأن هذه املعركة قد كشفت عن
وجود ثغرات خطيرة أدت أحيانا إلى خسائر وأزمات حادة بسبب وجود عوائق موروثة عن املرحلة السابقة.

-

ثمة إحساس عام لدى الطبقة السياسية بضرورة التقدم في اتجاه إصالح املنظومة .وقد استند جزء من املعركة
االنتخابية والسياسية التي دارت بين حزب نداء تونس وحلفائه من بقية القوى السياسية على اتهام حكومة
الترويكا بقيادة حركة النهضة بتسييس وزارة الداخلية وعدم إنجاز مهمة اإلصالح األمني ،وهو ما يقتض ي أن
تشرع هذه األحزاب في إنجاز ذلك بعد مسكها بالسلطة التنفيذية برأسيها الحكومي والرئاس ي .ومن شأن ذلك أن
يبقي ملف اإلصالح األمني مفتوحا خالل املرحلة القادمة وأال يعوض مبدأ التحييد بممارسة "التسييس" الحزبي
من جديد وبشكل جديد ،وهو ما هو ما يعكس مخاوف جديدة عبرت عنها قطاعات واسعة من املعارضة،
خصوصا في مستوى تعيينات سلك الوالة واملعتمدين مرة أخرى.

-

الى ذلك من املهم ،وباالستفادة من الدراسات الدولية املقارنة في هذا الصدد ،تطور عمل "املناصرة" داخل
املجتمع املدني وتحوله التدريجي الى قوة ضاغطة من أجل اإلصالح .وتوفر شبكة واسعة من النقابات
والجمعيات واملراكز التي تتفاوت في أهميتها ومصداقيتها وقدراتها ،والتي يديرها أمنيون أو عسكريون سابقون أو
خبراء في املجال األمني ،وجميعها يضغط حاليا في اتجاه اإلصالح األمني ،والعمل على بناء قدرات األعوان بشكل
علمي وفعال.

أجندة لإلصالح بناءا على برنامج لألولويات
ثمة اليوم ممكنات حقيقية لإلصالح ،أي مناطق وسطى يمكن أن يتفق بشأنها الجميع بشرط تدارك مطبات الحلقة
املفقودة .وتتمثل الحلقة املفقودة في غياب رؤية شاملة لإلصالح األمني يمكن أن توسع من دائرة الوفاقات املنجزة إلى حد
اآلن وهي هامة ويجب أن تولى بالعناية الكاملة وان ال يقلل من شأنها .كما ال توجد آلية لتحقيق الشفافية والحكومة
الرشيدة للمؤسسات التي تديرها وزارة الداخلية .وحتى املجتمع الدولي الذي أبدى اهتماما ملحوظا بمسألة اإلصالح
األمني ،إال أن املضامين التي تم اعتمادها إلى حد اآلن لم تتجاوز الجوانب املتعقلة بتثقيف جزء من األعوان وتدريبهم ورفع
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قدراتهم حتى تتمكن األجهزة األمنية من مقاومة اإلرهاب والتصدي للجريمة املنظمة ،دون أن يقع ربط ذلك بتصور
إصالحي شامل وعميق ،أو العمل على تعميق الشفافية داخل األجهزة األمنية في عالقتها باملواطنين.
ان اإلصالح األمني مهمة طويلة املدى ،فهي ليست بمثابة العصا السحرية ،وال تتحقق بمجرد اتخاذ حزمة من القرارات
اإلدارية واملالية والسياسية .إنها عملية معقدة ،تستوجب الرصد والتحليل وتحقيق التراكم داخل املؤسسة األمنية.
وهناك عوامل قد تسهم في حماية الفرص التي ال تزال متاحة إلصالح املنظومة األمنية .وفي مقدمة ذلك وجود شبكة من
منظمات املجتمع املدني ،التي وإن تفاوتت في أهميتها وخبراتها ،إال أنها ال تزال تضغط من أجل التعجيل بوضع استراتيجية
أمنية وطنية .ويمكن بناءا على نتائج االستطالع والحوارات التي قام بها فريق البحث حصر األولويات املطروحة بالنسبة
إلى مسارات إصالح املنظومة األمنية من خالل تنظيم حواروطني حول اإلصالح المني ،تشارك فيه جميع األطراف املعنية
بذلك ،وتنبثق عنه مالمح لخطة إصالحية تكون مدعومة من األمنيين والسياسيين والخبراء واملجتمع املدني .هذا الحوار
يمكن أن تتعزز مصداقيته وأن يكون ناجحا بشرط إتمام شوط العدالة االنتقالية وإتمام املصالحة وطي صفحات
املاض ي.
 الفصل بين الخدمة المنية والخدمة اإلدارية في مستوى الجهزة :وذلك باالعتماد على العديد من التجارباإلصالحية املقارنة .ذلك أن تطوير األداء ال يمكن أن يكون له معنى من دون الفصل الوظيفي (ال العضوي) بين
الجانب الخدماتي املوجه للمواطن في حياته اليومية (استخراج الوثائق الرسمية) وبين أنشطة التحري
والتحقيق وااليقاف والتتبع .يتصل هذا الفصل الوظيفي بتحسين أداء الخدمة وأداء األجهزة مثلما يتصل
بتقليص دواعي ومبررات الفساد داخل األجهزة .من هذا املنظور يمكن تطبيق معايير حديثة إلدارة الخدمات
وكذلك إلدارة العمل األمني بأقل كلفة وبأسرع وقت ممكن .كما يمكن في هذا الصدد االستفادة من العديد من
التجارب الناجحة في دول أخرى ذات ملمح اداري مشابه لتونس.
-

التطبيع اإلداري للعمل المني مع العمل اإلداري وبقية الخدمات العمومية من خالل ادماج العنصر
النسائي في مختلف السالك واملصالح .ان من أهم سمات هذا التطبيع هو ادماج العنصر النسائي ،بشكل
خاص ضمن الخطط اإلدارية والخدماتية ،وبالقدر الذي يتطلبه عمل األجهزة ضمن االسالك األمنية اعتمادا
على املعايير الدولية .يدخل هذا االجراء ضمن عملية واسعة للتعريف بوزارة الداخلية وهياكلها األمنية
واإلدارية حتى يصبح باإلمكان التعامل معها كإدارة عمومية واضحة املعالم واألدوار ،وذلك من خالل املزيد من
تأنيث اإلطار العامل ومن خالل دمج املرأة فيها وكذلك من خالل العالقات العامة والندوات واملعارض
والتدخالت في املدارس وضمن أطر التنشئة( .إسقاط فكرة الصندوق األسود).

-

أهمية التعجيل بإصالح منظومة االستعالمات (املخابرات) التي تضررت بعد االرتجال الذي حصل خالل
الفترة األولى من إدارة املرحلة االنتقالية وتعزيز دور الوكالة الوطنية لالستعالمات التي انتقلت من مستوى
املشروع الى التنفيذ تحت إشراف املؤسسة العسكرية ،على أن يتم تطعيمها بطواقم مدنية وغير عسكرية وغير
أمنية ضمانا لحيادها ومهنيتها وحرفيتها .الى ذلك فان تنويع املهارات في هذا الصدد وجعل مقاربة األجهزة في هذا
املجال أكثر "علمية" (ثمة خبرة هامة في مجال جمع املعلومات لكن ثمة ضعف ملحوظ في مستوى استثمارها
ومعالجتها وتحليلها في الوقت املناسب وضمن السياق املناسب) هو مطلوب من أجل ترشيد السياسات األمنية
والسياسات بصفة عامة.
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 املبادرة بحملة عالقات عامة داخل املجتمع وطمأنة الرأي العام برسائل قوية فيما يتعلق بشبهة الفسادداخل األجهزة ،مثل بعث جهاز شبيه " بشرطة الشرطة" حتى ال يتأكد االنطباع الخاطئ بان أعوان األمن هم
خارج القانون ،مع تفعيل مؤسسات "التظلم" ،مثل مكتب العالقة مع املواطن ولكن بصيغة فعلية تقطع مع
السياسات التجميلية للمراحل السابقة وتعتمد على أسلوب التدخل وجمع البيانات والتقييمات من أجل
تحسين مردودية األجهزة ببعديها اإلداري واألمني.
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املالحق:
امللحق 1
تفصيل للمنهجية املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماتها واجراء االستطالع واختيارالعينة
يتكون مقياس األمن ونظام العدالة من  12مؤشرا رئيسيا ،يتم احتساب كل منها بناء على متوسط عالمات عدد من
املؤشرات الفرعية .ويتم احتساب عالمة كل من املؤشرات الفرعية باالعتماد على نتائج إجابات األسئلة ذات العالقة في
االستطالع .يبلغ العدد الكلي للمؤشرات الفرعية  118مؤشرا .تم إجراء املقابالت مع عينة ممثلة عن املجتمع (اسم
البلد) من البالغين ،كما تم إجراء مقابالت مع عينة إضافية تمثل أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات األمن أو
نظام العدالة.
•قائمة باملؤشرات الرئيسية:
تغطي املؤشرات الرئيسية مجاال واسعا من اآلراء العامة ،والتوقعات ووجهات النظر املتعلقة بكافة أوجه القطاع األمني،
بما فيها العناصر املتعلقة بنظام العدالة .وفيما يلي قائمة باملؤشرات الرئيسية:
• )1تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها
• )2تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن
• )3التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمنية
• )4االعتقاد حول اتجاهات التغير
• )5مدى الثقة باملؤسسات االمنية
• )6االعتقاد بشأن انتشار الفساد في االجهزة
• )7االطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة االمنية
• )8البعد السياس ي الداخلي :دور اجهزة االمن في بناء الدولة
• )9التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة.
• )10احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية.
• )11تقييم نظام العدالة.
• )12االنطباعات حول دور اجهزة االمن في الحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان
مثال أول على مؤشر رئيس ي:
مؤشر رقم ( :)2تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن
يقيس هذا املؤشر الرئيس ي تقييم املواطنين ألداء األجهزة األمنية على األرض في بعض االختصاصات مثل فرض القانون
والنظام ،وتوفير األمن ،وااللتزام بالقانون ،وغيرها .يوجد لهذا املؤشر  17مؤشرا فرعيا ،وفيما يلي أمثلة من خالل ثالثة
مؤشرات فرعية كما هي في ثالثة من األسئلة الفرعية:
سؤال رقم  :31قل لنا إلى أي مدى تعتقد أن أجهزة األمن في منطقتك تقوم أو ال تقوم بأداء هذه املهمات والوظائف
والواجبات:
  )1-31مكافحة الجريمة (كالسرقة وترويج املخدرات)  )3-31خدمة جميع املواطنين بدون تمييز بغض النظر عن انتمائهم الحزبي )4-31 -توفير األمن للمواطن بحمايته من اعتداءات عصابات أو مجموعات مسلحة
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•مثال ثان على مؤشر رئيس ي:
مؤشر رقم ( :)12االنطباعات حول الحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان
يقيس هذا املؤشر الرئيس ي نظرة الجمهور ملدى تمتع املواطن بالحقوق والحريات األساسية .يوجد لهذا املؤشر اثنا عشر
مؤشرا فرعيا ،وفيما يلي أمثلة من ثالثة مؤشرات فرعية كما هي موجودة في أربعة من األسئلة:
سؤال رقم  :04برأيك ،هل يستطيع الناس اليوم في بالدنا انتقاد السلطة بدون خوف؟
سؤال رقم  :05بنظرك هل يمكن للمواطنين في بالدنا القيام باالحتجاجات أو املظاهرات السلمية بدون خوف من قمع
أجهزة األمن؟
سؤال رقم  :39هل طلب منك شخصيا أو من احد أقاربك أو احد معارفك الحصول على موافقة أو شهادة حسن سلوك
من أجهزة أمنية فلسطينية كشرط للحصول على جواز السفر أو بطاقة الهوية أو أية وثيقة أو تصريح من مؤسسات
السلطة في املنطقة التي تسكن فيها؟
•أنواع العينات
تقسم العينات كذلك إلى ثالثة أنواع:
 )1العينة العامة :وتشمل هذه العينة جميع األفراد فوق  18عاما ،سواء تعرضوا لتجربة مباشرة مع قوات األمن أو
نظام العدالة أم ال.
 )2عينة الذين لم يتعرضوا :وهي العينة التي تشمل جميع األشخاص فوق عمر  18سنة ،والذين لم يتعرضوا
لتجربة مباشرة مع قوات األمن أو نظام العدالة.
 )3عينة الذين تعرضوا :وهي العينة التي تشمل جميع األشخاص فوق عمر  18سنة ،والذين سبق وتعرضوا لتجربة
مباشرة مع قوات األمن أو نظام العدالة.
•كيفية احتساب عالمات املقياس:
تنقسم املؤشرات الى ثالثة مستويات وهي:
•املؤشرات الفرعية وهي  118مؤشرا فرعيا.
•املؤشرات الرئيسية وعددها  12مؤشرا حيث يتكون كل مؤشر رئيس ي من مجموعة من املؤشرات الفرعية.
•املؤشر الكلي حيث يحتوي على كافة املؤشرات الرئيسية.
آلية االحتساب:
املؤشرات الفرعية :حيث يوجد عدة أنماط الحتساب املؤشرات الفرعية ،وذلك حسب طبيعة وخيارات اإلجابة عليها
وهي (في جميع األنماط تم اعتبار خيار ال رأي/ال أعرف قيمة مفقودة):
 السئلة ذات الربعة خيارات لإلجابة على نمط: )1أوافق بشدة  )2أوافق  )3أعارض  )4أعارض بشدة
حيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي:
(خيار  +1.2*1خيار ((+ )0.8*2خيار+4خيار( - )3خيار -1.2*4خيار))0.8*3
•مثال )Q51 :قامت الدولة خالل السنوات القليلة املاضية بإعادة بناء وتدريب األجهزة األمنية لتكون أكثر قدرة على فرض
النظام في البالد .باعتقادك هل كانت عملية إعادة البناء والتدريب ناجحة أم غير ناجحة؟
 )1بالتأكيد ناجحة  )2ناجحة  )3فاشلة  )4بالتأكيد فاشلة

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

58

 السئلة ذات خمسة خيارات لإلجابة على نمط: )1أوافق بشدة  )2أوافق  )3بين بين  )4أعارض  )5أعارض بشدة
حيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي:
(خيار  +1.2*1خيار  + 0.8*2خيار((+ )0.5*3خيار+5خيار( - )4خيار -1.2*5خيار))0.8*4
•مثالQ07( :خالل االربع سنوات املاضية ،هل ترى أن األوضاع اصبحت افضل ام اسوأ في بالدنا منذ ذلك الوقت وحتى
اآلن في مجال فرض النظام والقانون من قبل أجهزة األمن ؟
 ) 5بالتأكيد أسوأ .
 )1بالتأكيد أفضل  )2أفضل  )3كما كانت  )4أسوأ

 السئلة ذات الخيارين على نمط )1 :نعم  )2الحيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التالي( :خيار )1*1
مثال Q04 :برأيك ،هل يستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟
 )1نعم  )2ال
 طريقة اختيارالباحثين لجمع البيانات:جهويين .تمت االستعانة بباح ي املعهد الوطني لإلحصاء إضافة إلى فريق
تكون الفريق العامل من  24باحث و 7مراقبين ا
باح ي املنتدى الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة الضرورية للقيام بهذه الدراسة .كل باحث أو باحثة ينتمي إلى الوالية التي
تم فيها إجراء االستمارات.
 تاريخ ومدة العمل امليداني:دام العمل امليداني من  11جوان إلى حدود  14جويلية.
 آلية اختياراملناطق واملساكن والفراد الذين ستتم املقابلة معهم:تم اعتماد جدول توزيع عدد الوحدات السكنية حسب الوسط الحضري والريفي وحسب واليات الجمهورية التونسية
واملتمثل في عينة متكونة من  1200وحدة سكنية تم سحبها من قبل املعهد الوطني لإلحصاء .كما تم االعتماد على
التقسيم اإلداري ملعتمديات و عمادات الجمهورية التونسية الصادر عن السلط الجهوية و التي تتضمن أسماء جميع
املناطق و التجمعات السكنية الرئيسية و الثانوية و املتفرقات حسب الوسط الريفي و الحضري.بعد االخذ بعين االعتبار
نسب توزيع عدد الوحدات السكنية حسب الواليات والوسط وعدد االستمارات التي يجب اتمامها في كل منطقة عد ،تم
تحديد عدد مناطق العد في كل والية وتم سحب أسماء املناطق بطريقة عشوائية بإشراف الفريق التقني للمركز
الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية .حسب املنهجية التالية:
حجم العينة املطلوب في هذه الدراسة  1200شخص يتم اختيارهم من  120منطقة (بلوك) بحيث ال يقل عدد املقابالت
في كل منطقة (بلوك) عن  10مقابالت .إذا كان هناك  24والية ،تقسم إلى  120منطقة حسب نسبة عدد السكان لكل
والية .على سبيل املثال ،عدد سكان والية تونس يمثل ما نسبته  %10.57من عدد السكان الكلي في الدولة .هذا يعني أن
والية تونس ستكون حصتها من العينة  13≃ 12.68 = %10.57*120منطقة (بلوك).
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يتم بعد ذلك تقسيم عدد املناطق (بلوك) إلى ريف ،حضر ،بادية حسب نسبها في كل والية .لنفترض أن الوالية مقسمة إلى
ريف وحضر ،ونسبة الريف فيها كانت  %50من مجموع سكان الوالية .هذا يعني أن العينة ستحتوي على  6مناطق من
الريف و  6مناطق من الحضر .ويتم اختيار هذه املناطق بطريقة عشوائية منتظمة من قائمة التقسيم اإلداري لجميع
مناطق الجمهورية التونسية.
بعد اختبار أسماء مناطق العد يتم تقسيم كل منطقة إلى مجموعة من االسقاطات بحيث توافق كل نقطة خلية سكنية
وتم اختيار إحداها عشوائيا لتتم فيها عملية تمرير االستمارات .علما وأن العينة تتكون من عينة عادية وعينة خاصة
وبالتالي يتعين وجوبا تخصيص فترة عد منتظمة لكل منهما يتم تحديدهما حسب عدد الوحدات املنزلية في البلوك .حسب
املنهجية التالية:
نريد ان نختار عينة من منطقة متكونة من  120مسكن سيكون منهم  8افراد يتم اختيارهم بالطريقة العشوائية املنتظمة
بحيث اختيار اول منزل بشكل عشوائي ثم االلتزام بفترة عد منتظمة الختيار املنازل االخرى 15=8/120
اما عن اختيار الشخصين الذين تعرضوا فيتم اختيارهم على النحو التالي نسبة الذين تعرضوا في املجتمع  %10وبالتالي
عدد املنازل التي يجب دخولها للحصول على شخصين تعرضوا لتجربة = ( 22 = 10/2*)8-120منزل فترة العد املنتظمة
 . 5 = 22 /112وبالتالي على فريق البحث ان يعتمد فترة عد من  15إلجراء املقابالت للعينة العادية الثمانية وفترة عد من 5
للبحث عن العينة الخاصة.
يتم مد كل باحث خريطة لكل منطقة عد مرفقة بتوضيح للبلوك الذي تم اختياره عشوائيا إضافة الى عدد الوحدات
املنزلية في البلوك وفترتي العد لكل من العينة الخاصة والعادية .داخل الوحدة املنزلية وفي حالة اختيار الفرد ،يتم
االعتماد على جدول كيش ،ومن ثمة يقع اختيار الشخص عشوائيا لتمرير االستمارة .مع االخذ بعين االعتبار املراوحة بين
الذكور واالناث باستثناء العينة الخاصة حيث يتم مباشرة استجواب صاحب الحالة الخاصة في حالة وجوده.
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امللحق 2
جدول بالعالمات لكافة املؤشرات الرئيسية والفرعية يميز بين من تعرض ومن لم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن:
مجموع

تعرض

)(1تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها

0,54

0,43

0,54

قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة

0,62

0,52

0,62

قدرة األجهزة على االلتزام بالقانون

0,52

0,41

0,53

قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز

0,48

0,36

0,49

0,58

0,45

0,59

قدرة األجهزة على مكافحة الفساد داخليها

0,48

0,38

0,49

قدرة األجهزة التخلص من الحزبية

0,48

0,35

0,49

قدرة األجهزة على تنفيذ قرارات املحاكم

0,67

0,62

0,67

قدرة األجهزة األمنية على عدم استخدام التعذيب

0,45

0,36

0,46

مجموع

تعرض

( )2تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن

0,55

0,45

0,55

االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون

0,48

0,39

0,48

مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة

0,65

0,58

0,66

تقييم أداء األجهزة في االلتزام بالقانون

0,58

0,44

0,59

تقييم أداء األجهزة في الخدمة بدون تمييز

0,52

0,40

0,53

تقييم أداء األجهزة في حماية املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة

0,65

0,51

0,66

تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها

0,53

0,40

0,54

تقييم أداء األجهزة في التخلص من الحزبية

0,52

0,42

0,53

تقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم

0,72

0,64

0,72

تقييم أداء األجهزة في عدم استخدام التعذيب

0,51

0,45

0,52

تقييم أداء األجهزة في فرض النظام

0,56

0,48

0,57

تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد

0,44

0,36

0,45

تقييم أداء األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز

0,44

0,35

0,45

تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات

0,48

0,43

0,49

تقييم أداء األجهزة في مكافحة الجريمة

0,54

0,48

0,55

تقييم أداء األجهزة في توفير األمن والسالمة للمواطن

0,54

0,47

0,55

تقييم أداء األجهزة في محاربة الفوض ى والفلتان

0,54

0,46

0,55

قدرة األجهزة على حماية املواطن من مجموعات او عصابات مسلحة

لم يتعرض

لم يتعرض
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االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في تحسين قدراتها

0,56

0,42

0,57

( )3التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن

0,83

0,70

0,84

توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن

0,85

0,71

0,86

توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية

0,80

0,65

0,81

توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون

0,81

0,67

0,82

توقع قدرة األجهزة األمنية على حماية املواطن من االعتدائات الخارجية

0,84

0,71

0,85

توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت املحاكم

0,86

0,75

0,87

( )4حول اتجاهات التعيير االعتقاد

0,55

0,52

0,55

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

0,52

0,44

0,53

اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل 2011

0,59

0,46

0,60

اعتقاد بان نجاح االجهزة في فرض النظام اليوم افضل مقارنة بالوضع قبل 2011

0,57

0,46

0,58

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

0,24

0,19

0,24

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

0,52

0,52

0,52

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء
قبل 2011

0,70

0,69

0,70

عتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز في منطقتك أفضل
مقارنة باألداء قبل 2011

0,73

0,79

0,73

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء 0,54
قبل2011

0,54

0,54

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة
باألداء قبل2011

0,54

0,53

0,54

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة
باألداء قبل 2011

0,54

0,52

0,54

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

0,56

0,53

0,56

( )5مدى الثقة باملؤسسات األمنية

0,70

0,57

0,71

التوجه لألجهزة أوال لحل املشاكل أو وقف اعتداء

0,86

0,73

0,87

مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

1,00

0,90

1,01

مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0,74

0,47

0,76
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0,70

0,41

0,72

مدى الثقة بجهاز املخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

0,89

0,70

0,90

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال

0,78

0,66

0,79

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

0,18

0,20

0,17

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها

0,21

0,21

0,21

مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن ال تقيم نظاما بوليسيا بال قانون

0,39

0,40

0,39

مدى الثقة بنزاهة الشرطة

0,78

0,55

0,79

مدى الثقة بنزاهة الجيش

1,06

1,00

1,06

مدى الثقة بنزاهة املخابرات

0,79

0,59

0,81

( )6االعتقادات بشأن انتشار الفساد في االجهزة

0,42

0,39

0,42

اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة بقبل 2011

0,52

0,44

0,53

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل مقارنة بقبل 2011

0,52

0,52

0,52

مدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاني من الفساد فيها

0,21

0,21

0,21

) (7اإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة االمنية

0,34

0,39

0,34

مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة

0,40

0,46

0,39

مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش

0,41

0,46

0,41

مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات

0,21

0,24

0,21

) (8البعد السياس ي الداخلي  :بناء الدولة

0,58

0,53

0,58

االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام

0,31

0,24

0,32

مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها

0,85

0,83

0,85

( )9التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة
الجريمة.

0,52

0,51

مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال

0,56

0,56

هل تم إعالم أسرتك بمكان إيقافك/ه؟

0,62

0,62

هل تم تعريفك بحقوقك قبل الشروع في التحقيق معك/ه؟

0,28

0,28

مدى عدم التعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال

0,70

0,70

مدى عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب

0,44

0,44

مدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال

0,67

0,67

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

Q32

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

63

مدى القدرة على التقدم بشكوى ملؤسسات حقوق اإلنسان

0,85

0,85

مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج

0,91

0,91

مدى توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان

0,04

0,04

مدى قيام املحامي بزيارة املعتقل

0,55

0,55

مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

0,45

0,45

هل تعتقد بأنه في حال حصول تعذيب ،هل أن ذلك يحصل بدافع فردي من قبل الشرطة أم
أنه يتم بتعليمات من جهات سياسية مسئولة

0,72

0,72

مدى القيام بتقديم شكوى للشرطة أو األجهزة بعد االعتداء

0,59

0,60

مدى الرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة بعد التقدم بالشكوى بالشكوى

0,38

0,38

مدى وجود ثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها

0,13

0,13

مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء املحاكم

0,48

0,30

0,58

) (10احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية

0,68

0,57

0,69

الشعور باألمن والسالمة

0,68

0,59

0,69

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن

0,73

0,69

0,73

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

0,75

0,76

0,75

عدم الرغبة في الهجرة

0,68

0,47

0,69

توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة

0,75

0,62

0,76

توقع الحماية من األجهزة عند وجود فوض ى واعتداءات مجموعات مسلحة

0,73

0,60

0,74

توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية

0,69

0,54

0,70

توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت واملمتلكات

0,70

0,57

0,71

توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية

0,59

0,46

0,60

توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن

0,47

0,37

0,48

) (11تقييم نظام العدالة

0,61

0,51

0,61

مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات املحاكم

0,97

0,97

االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على املواطنين لدى الشرطة وأجهزة األمن

0,56

0,49

0,56

االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها

0,83

0,82

0,83

االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة واألحزاب

0,63

0,50

0,64

مدى الرضا عن نزاهة القضاء (الحكم حسب القانون فقط)

0,52

0,36

0,53

االعتقاد بأن جهاز القضاء هو املؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس العكس

0,58

0,53

0,58

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني - 2015 ،تقرير تونس

64

االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة املواطن بالسرعة املطلوبة عند الحاجة

0,63

0,46

0,65

االعتقاد بأن القضاء يعامل املواطنين بالتساوي

0,49

0,35

0,51

االنطباعات اإليجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة

0,48

0,30

0,58

االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة

0,64

0,47

0,65

االعتقاد بأن املحاكم قادرة على حل النزاعات بين املواطنين

0,74

0,63

0,75

االعتقاد بأن عمل املحاكم سيكون سريعا

0,28

0,14

0,29

االعتقاد بأن قرارات املحاكم سيتم تنفيذها

0,85

0,83

0,85

االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون فقط

0,43

0,35

0,43

االعتقاد بأن القضاة مؤهلون وكفؤ

0,79

0,66

0,80

االعتقاد بوجود فساد بين القضاة

0,23

0,18

0,23

الثقة بعمل النيابة العامة (ضفة وغزة)

0,59

0,41

0,64

االعتقاد بان املحامين مؤهلون وأكفاء

0,79

0,73

0,79

) (12الحريات واملسائلة وحقوق االنسان

0,57

0,55

0,64

االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف

0,64

0,64

0,64

االعتقاد بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف

0,66

0,62

0,67

الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على املساعدة

0,73

0,73

مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم

0,04

0,04

مدى زيارة املحامي للمعتقل خالل االعتقال

0,55

0,55

مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

0,45

0,45

مدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أجهزة عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية

0,95

0,94

0,95

االعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث  2011مبررة

0,61

0,62

0,61

االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن

0,63

0,53

0,62

االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب

0,09

0,06

0,10

االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تمارس التعذيب
املسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة األمن؟

0,89

0,90

0,89

