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 التنفيذيلخص امل
هو محاولة علمية تشترك فيها أربعة مراكز بحثية عربية  توجهات املواطنينمقياس قطاع األمن العربي و 

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 

البلدان من خالل تشخيص نقاط الخلل والقوة في أداءه، ومحاولة الوقوف على اسبابها، واقتراح الحلول هذه 

املناسبة لها، ووضعها امام اصحاب القرار بهدف االستفادة منها في اصالح وتطوير قطاع األمن في بلدانهم. تتعزز 

البلدان من تحوالت سياسية )الربيع العربي(   اهمية قطاع األمن في العالم العربي بعدما شهدته العديد من هذه

 لها ابعادا مجتمعية عديدة يأتي في مقدمتها البعد األمني. 

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

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

 116قطاع األمن في ضوء عدد من  املؤشرات الفرعية التي يتألف منها. بلغ عدد املؤشرات الفرعيه للمقياس 

 
ً
 تعبر هذه املؤشرات عن مجمل واقع قطاع األمن كما يراه الجمهور في البلد املعني.  .مؤشرا

ل استطالع رأي الجمهور، أ جري  خالل الفترة املمتدة تمت دراسة واقع قطاع األمن في اليمن من خال

. كما شمل االستطالع عينة تمثيلية للرأي العام في البالد و 2014يوليو )تموز(  14الى  2014آيار )مايو(  14من 

عينة اضافية ممن تعرضوا لتجربة مباشرة مع قطاع األمن. وفي ضوء املؤشرات املحددة بالدراسة فقد تم 

نقاط القوة والضعف التي تواجه هذا القطاع وبلورتها في مقياس لتقويم األداء يتكون من سبعة  تشخيص أهم

 .مكتمل، متقدم جدا، متقدم، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا، ومنعدممراتب، هي 

ومن خالل هذا املقياس يمكن للمهتمين وألصحاب القرار أن يضعوا أيديهم على مكامن الخلل والقوة  

م األمني اليمنيي، كما يمكن ان تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو خطة لإلصالح األمني في أداء النظا

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

امة ألبناء املجتمع اليمني من جهة امني متطور يحقق االستقرار األمني من جهة، ويضمن توفر الحريات الع

 اخرى.

تعكس هذه النتيجة انقساما بين الجمهور الذي يمنح أقل من نصف  0.44بلغت قيمة املقياس في القراءة األولى 

املواطنين تقييما ايجابيا ألوضاع قطاع األمن،  فيما يمنح أكثر من النصف األخر تقييما سلبيا لهذه األوضاع. 

 . تقييم ضعيفكما تعني هذه القيمة أن األداء الكلي لقطاع األمن ونظام العدالة حصل على مرتبة 

، بين من تعرض أو لم يتعرض لتجربة مع قطاع األمن تشير 
ً
النتائج إلى أن الفروقات في التقييم، سلبا أو إيجابا

بين من لم  0.46، فيما تبلغ 0.40أو نظام العدالة واضحة؛ فقد بلغت قيمة املقياس بين من تعرض لتجربة 

 يتعرض لتجربة.
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 ليمنقيمة مقياس قطاع األمن ونظام العدالة في ا

 
 

 

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

( املتعلق باالعتقاد حول اتجاهات التعيير، ثم املؤشر 4املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة، يتبعه املؤشر رقم )

في املقابل، فإن املؤشر ذي  واملهام املختلفة لألجهزة األمنية.( الخاص باإلطالع واملعرفة باالختصاص 7رقم )

( املتعلق مستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها، ثم املؤشر 1العالمة األقل في املقياس هو رقم )

ساد في ( الخاص باالعتقادات بشأن انتشار الف6( املتعلق بتقييم نظام العدالة، ومن ثم املؤشر رقم )11رقم )

 )أنظر الشكل أدناه( األجهزة.
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 عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس في اليمن

 
 

تشير النتائج إلى أنه رغم التقديرات السلبية لقدرات األجهزة ولنظام العدالة وملكافحة الفساد وغيرها، 

( 3باملستقبل، حيث أن املؤشر ذي العالمة االعلى هو رقم )فإن حوالي ثلثي الجمهور اليمني يميل للتفاؤل 

( املتعلق باالعتقاد حول اتجاهات 4املتعلق بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لألجهزة، يتبعه املؤشر رقم )

طن ( املتعلق بمستوى تقييم املوا1التغيير. في املقابل، فإن املؤشر ذي العالمة األقل في املقياس هو رقم )

( 6( املتعلق بتقييم نظام العدالة، ومن ثم املؤشر رقم )11لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها، ثم املؤشر رقم )

 الخاص باالعتقادات بشأن انتشار الفساد في األجهزة.

تشير النتائج إلى وجود تفاوت كبير بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا 

زة األمن، حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا إلى أن عدد املؤشرات لتجربة مع أجه

ذات التصنيف "الضعيف جدا" يبلغ ثالثة مؤشرات مقابل ثمانية مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة. 

الذين  حصلت ستة مؤشرات على تصنيف ضعيف لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مقارنة بثالثة بين عينة

 تعرضوا لتجربة،  انظر الجدول التالي.

 

 عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس اليمن

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
  

 

 4 3 8 اصالح ضعيف جدا

 6 6 3 اصالح ضعيف

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

التوقعات المستقبلية( 3)

اتجاهات التغيير ( 4)

احساس باألمن ( 10)

اإلطالع والمعرفة ( 7)

الحريات والمسائلة ( 12)

بناء الدولة ( 8)

أداء األجهزة(  2)

الثقة باالجهزة( 5)

التجربة الشخصية (9)

مكافحة الفساد( 6)

نظام العدالة ( 11)

قدرات األجهزة( 1)

مقياس اليمن

0.68

0.52

0.47

0.46

0.45

0.44

0.43

0.41

0.39

0.38

0.36

0.35

0.44
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 اصالح متوسط
 

1 1 

 1 1 1 اصالح متقدم

 اصالح متقدم جدا
  

 

 اصالح مكتمل
  

 

 12 11 12 املجموع

 

من مجمل املؤشرات الفرعية(  %70مؤشرا فرعيا )أي  81أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية فقد حصل 

من مجمل  %15مؤشرا )أي  17على عالمات متدنية تراوحت بين تصنيف " ضعيف" و" منعدم" مقابل 

  18املؤشرات الفرعية( تراوحت عالماتها بين تصنيف " متقدم" و"مكتمل". فيما حصل 
ً
على  مؤشرا آخرا

 (.الشكل ادناه(، أي تصنيف "متوسط". )أنظر 0.60إلى  0.51عالمات ما بين )

 

 تصنيف املؤشرات الفرعية 

 
 

 

 في التأثير على انطباعات الجمهور اليمني وتقييمه لقطاع األمن 
ً
تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

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

ولعل اهم املتغيرات األخرى ذات  على التوالي(. 0.46مقابل  0.40القطاع مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

التأثير الواسع على انطباعات املواطن اليمني 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 

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  الديمغرافية مثل الجنس والعمر دو 
ً
 مماثال

ً
 را

( بين الذين يشعرون بتوفر األمن 0.53كما يظهر بالشكل أدناه، ترتفع عالمة املقياس اليمني إلى )

( بين مؤيدي 0.55( بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم. كما ترتفع العالمة إلى )0.37وتتراجع إلى )

بين مؤيدي الحزب االشتراكي.  0.49لشعبي و( بين مؤيدي املؤتمر ا0.36التجمع اليمني لإلصالح  وتتراجع إلى )

( بين غير املطلعين. 0.34( وتتراجع إلى )0.47وترتفع بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية إلى )

، تبلغ  عالمة املقياس اليمني )
ً
( بين الذين تزيد 0.44( بين الرجال، وتبلغ  )0.45( بين النساء و)0.44أخيرا

 و) 40أعمارهم عن 
ً
.  28( بين الذين تقل أعمارهم عن 0.43عاما

ً
 عاما

 
 

, اصالح مكتمل
1

اصالح متقدم 
2, جدا

,  اصالح متقدم
14

,  اصالح متوسط
18

,  اصالح ضعيف
اصالح ضعيف 37

20, جدا

, اصالح منعدم
24
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 دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس اليمني

 

عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية لليمن، كما يتضح في الخريطة رقم 

( في تلك املحافظات التي ترتفع فيها درجة الشعور 0.46تفع لتصل إلى )( أدناه، فإننا نجد أن عالمة املقياس تر 4)

( وترتفع فيها نسبة تأييد التجمع اليمني لإلصالح، )حيث يبلغ الفرق بين %53بتوفر األمن )حيث تصل إلى 

د نقطة مئوية لصالح التجمع وتبلغ الفجوة بين تأيي 15التأييد للتجمع اليمني لإلصالح والحزب االشتراكي 

التجمع واملؤتمر الشعبي تسعة نقاط لصالح األخير(، كما هي الحال في مناطق حجة وحضرموت وصنعاء ومأرب 

( في تلك املحافظات التي تنخفض فيها 0.42لتصل لتصل إلى ) اليمنيوغيرها. في املقابل تنخفض عالمة املقياس 

فقط( وتبلغ الفجوة بين تأييد التجمع واملؤتمر الشعبي نقطتين  %33نسبة الشعور بتوفر األمن )حيث تبلغ 

 لصالح املؤتمر ، كما هي الحال في شبوة وتعز وعدن وإب وغيرها. 
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 اليمنية حسب عالمة املقياسالتقسيمات اإلدارية للمحافظات 

 
بعبارة أخرى، يبرز واضحا أن الجمهور يعتقد أن قدرات الجهاز األمني محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة 

تقييما أعلى من تقييمه لقدراتها. كذلك، فإن التوقعات املستقبلية واتجاهات التغيير تميل لاليجابية. لكن من 

س واضحا بقدٍر كاٍف للجمهور. كذلك يبدو أن الواضح أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاتها ومهامها  لي

 .
ً
 نظام العدالة يحظى بتقييم سيئ للغاية، وأن االنطباعات السلبية حول الفساد في قطاع األمني ما زالت طاغية

وفي ضوء نتائج املقياس يمكن وضع عدد من التوصيات التي نقترح على الحكومة دراستها واتخاذ إجراءات 

 لتطبيقها:

  ملراقبة مدى التزام أجهزة الشرطة بالقانون، وعدم ممارستها للتعذيب، ومحاسبة رجال وضع آلية

 الشرطة الذين ينتهكون القانون.

  تطوير التشريعات املتعلقة بتمكين مؤسسات املجتمع املدني من الرقابة على أجهزة األمن والعدالة

 وتقديم املساعدة ملن يحتاجها.

 اعتماد نظام لتعيين كبار مسئول 
ً
 ملبادئ املؤهل والكفاءة وتكافؤ الفرص، بعيدا

ً
ي األجهزة األمنية وفقا

 عن املحاصصة الحزبية.

  وأجهزة املخابرات بشكل خاص، بما يكفل توسيع 
ً
تحسين مستوى الشفافية في األجهزة األمنية عموما

  معرفة املواطنين بمهام األجهزة األمنية.
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  2015 طنينامقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املو 

 اليمنتقرير 

 

 :مقدمة (1)
 

من التجارب الرائدة في مجال ترشيد  طنينايعتبر التقرير العربي ملقياس قطاع األمن العربي وتوجهات املو 

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 

تستهدف تطوير السياسات باملشاركة، أي من خالل تحديد مالح املدركات والتعامل البحوث التطبيقية التي 

 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 

اإلصالح خالل املراحل القادمة التي باتت تشهد "تثبيتا" للمسار  املعلومات املالئمة واملطلوبة للقيام بعملية

االنتقالي نحو منظومة سياسية مفتوحة يكون فيها األمن عامل صيانة وحماية للحريات وللمؤسسات التي تم 

 بنائها إلى حد اآلن. 

ملا بعد املرحلة الى جانب ذلك، من املهم وضع هذه النتائج ضمن املقدمات املؤسسة للتغييرات املتوقعة 

. وضمن هذا العنوان تتقدم هذه النتائج بصفتها مرآة عاكسة ملجموعة من االنتظارات 2014-2011التأسيسية 

   والتوقعات، يمكن أن تساهم في دفع عملية اإلصالح الجوهري واالتجاه مباشرة نحو مسار التثبيت املؤسساتي

 .Democratic Consolidation للديمقراطية

 

 منهجية املقياس:  -

، هي: قدرات أجهزة األمن ومهنيتها، وأداء أجهزة األمن،  12يشمل مقياس قطاع األمن العربي 
ً
 رئيسا

ً
مؤشرا

والتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن، واتجاهات التغيير، والثقة باملؤسسات األمنية، 

االختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة، والبعد السياس ي وانتشار الفساد في األجهزة، واإلطالع واملعرفة ب

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 

( أدناه كافة هذه املؤشرات ويشير إلى العناصر الرئيسية التي 1ض الجدول رقم )وحقوق اإلنسان. يستعر 

 تدخل في تركيبة كل منها.
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 (: قائمة بأسماء املؤشرات وأهم والعناصر التي تدخل في تركيبتها1جدول رقم )

رقم 

 اسم املؤشر  املؤشر 

اسم مختصر 

 للمؤشر 
 بعض املؤشرات الفرعية التي تمثل املؤشر

1 
مستوى تقييم املواطن لقدرات 

 أجهزة األمن ومهنيتها
 قدرات األجهزة

قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز،  قدرة األجهزة على 

 مكافحة الجريمة وقدرة األجهزة على االلتزام بالقانون 

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

األجهزة في فرض النظام، وتقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات 

 املحاكم

3 
التوقعات املستقبلية للقدرات 

 املهنية ألجهزة األمن

التوقعات 

 املستقبلية

توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن، توقع قدرة األجهزة 

وتوقع قدرة األجهزة األمنية األمنية على التخلص من الحزبية، 

 على تنفيذ أكبر لقرارت املحاكم

 اتجاهات التغيير االعتقاد حول اتجاهات التعيير 4

اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون  اليوم أفضل مقارنة بالوضع 

سنوات، اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة  5-4قبل 

سنوات، واعتقاد بشأن  5-4الفساد  أفضل مقارنة باألداء قبل  

أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز  مقارنة 

 سنوات 5-4باألداء قبل  

 الثقة باالجهزة مدى الثقة باملؤسسات األمنية 5
  ، 

ً
مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال

 بنزاهة املخابراتمدى الثقة بنزاهة الشرطة، ومدى الثقة 

6 
االعتقادات بشأن انتشار الفساد 

 في االجهزة
 مكافحة الفساد

اعتقاد بشأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة 

سنوات ، مدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاني  5-4بقبل  

 من الفساد فيها

7 
اإلطالع واملعرفة باالختصاص 

 لالجهزة االمنيةواملهام املختلفة 
 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 

الشخصية في تقييم دور  التجربة

األجهزة في حماية القانون 

والحريات العامة ومكافحة 

 الجريمة.

التجربة 

 الشخصية

التعرض أو عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب ،  مدى

مدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال، 

 ومدى تعريف املتهم بحقوقه قبل الشروع في التحقيق معه

10 
احساس املواطن باألمن والسالمة 

 الشخصية
 احساس باألمن

الشعور باألمن والسالمة، عدم القلق من إمكانية التعرض 

لألذى على يد اجهزة االمن، وتوقع الحماية من األجهزة عند 

 التعديالت على حقوق سياسية

 نظام العدالة تقييم نظام العدالة 11

مستقل عن السلطة االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم 

التنفيذية واألجهزة األمنية واألحزاب، االعتقاد بإمكانية 

الحصول على محاكمة عادلة، واالعتقاد بأن قرارات املحاكم 

 سيتم تنفيذها

12 
الحريات واملساءلة وحقوق 

 االنسان

الحريات 

 واملساءلة

االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف، الثقة 

 حقوق، اإلنسان وبقدرتها على املساعدة، ومدى بمؤسسات

طلب أو عدم طلب شهادة حسن سلوك من أالجهزة االمنية عند 

 طلب وثائق من مؤسسة حكومية
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بق  
ُ
 من هذه املؤشرات على عينة من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية و عينة من لم يتعرضوا  11ط

ً
مؤشرا

لتجربة معها، فيما طبق املؤشر املتعلق بالتجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات 

ة فقط، ولم يطبق على من لم يمروا بتجربة مع العامة ومكافحة الجريمة على من لهم تجربة مع األجهزة األمني

بق  116األجهزة األمنية. تشكلت املؤشرات الرئيسية من 
ُ
، ط

ً
 فرعيا

ً
منها على من تعرضوا ومن لم  95مؤشرا

بق 
ُ
 على من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية فقط. 21يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن، فيما ط

ً
 فرعيا

ً
 مؤشرا

(، مما يعني أن عملية اختيار هذه 0.90( إلى )0.09مات املؤشرات الفرعية إلى وقوعها بين )تشير مراجعة عال 

املؤشرات قد نجحت في إدخال أصناف ونوعيات واسعة االختالف ما يسمح بدرجة عالية من التعمق في ترتيب 

واملدى الذي وصلته، وحيث وقياس الجوانب املختلفة لعملية اإلصالح األمني. بناء على مراجعة تلك االختالفات 

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 

ناه. وتشير خمسون من العالمات املائة في هذا التصنيف إلى انعدام ( أد2تبني التصنيف الوارد في جدول رقم )

( 1.00( إلى )0.81( إلى انعدامه وتشير العالمات من )0.30( إلى )0.0أو اكتمال اإلصالح حيث تعني العالمات من )

 إلى اكتماله. أما العالمات الخمسون األخرى فتم توزيعها على خمسة درجات من اإلصالح تبدأ بالضعي
ً
ف جدا

 )بين 0.40حتى  0.31)
ً
 (.0.80حتى  0.71( وتنتهي باملتقدم جدا

 

 (: تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني ونظام العدالة2جدول رقم )

 التصنيف  عالمة املقياس 

 اصالح مكتمل 0.81 – 1.0 

 اصالح متقدم جدا 0.71 – 0.80 

 اصالح متقدم 0.61 – 0.70 

 اصالح متوسط 0.51 – 0.60 

 اصالح ضعيف 0.41 – 0.50 

 اصالح ضعيف جدا 0.31 – 0.40 

 اصالح منعدم 0.0 – 0.30 

 

 

 آلية احتساب عالمات املؤشرات: -

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

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

، توجد عدة أنماط الحتساب عالمات املؤشرات الفرعية، وذلك حسب 
ً
طبيعة وخيارات االجابة عليها. فمثال

أعارض بشدة(، حيث  -4أعارض،  -3أوافق،  -2أوافق بشدة، -1هناك أسئلة ذات أربعة خيارات )على نمط: 

+ 4[ + ])خيار0.8*2+ خيار 1.2*1يتم احتساب عالمة املؤشر الفرعي في هذ الحالة على النحو التالي: ]   خيار

 -3أوافق،   -2أوافق بشدة، -1([. أما االسئلة ذات خمس خيارات )على نمط: 0.8*3خيار-1.2*4)خيار -(3خيار

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

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

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

 لكنه غير كامل بين عالمة املؤشر والنسب املئوية لإلجابات. فمثال بلغت يشير ما سبق إلى أن ه
ً
ناك تطابقا

( بينما قالت نسبة من 0.70عالمة مؤشر عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن في العراق )

ت املؤشرات الفرعية أنها ال تشعر بالقلق.  ويتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي بتقسيم مجموع عالما 73%

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

 الرئيسية على عددها.

 

 العينة: -

شخصا من البالغين في كل بلد، حيث تم  1200تم اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل بلغ حجمها 

نيه أو منطقة عد تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد منطقة سك 120اختيارهم من 

اختيار منطقة  (1)التي يوفرها جهاز اإلحصاء في البلد. تمت عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية: 

 10في كل منطقة عد يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من ( 2)العد حيث توجد خارطة خاصة بكل منها، 

من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد  (3)حدات سكنية من الوحدات السكنية املوجودة في منطقة العد، و 

 سنة بطريقة عشوائية باستخدام جدول كيش. 18فوق 

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

( شخص وهوالء 200( شخص، ويتكون الجزء الثاني من )1000العينة حوالي )البالغين، وبلغ عددهم في 

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.

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

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

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

عينة 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 

لعدالة، كوزارة الداخلية، واألجهزة األمنية، والبرملان، ومؤسسات املشاركة في مقياس قطاع األمن ونظام ا

املجتمع املدني وفي مقدمتها مؤسسات حقوق االنسان، وناشطين سياسيين. وهنا نتقدم بالشكر الجزيل 

 لجميع املؤسسات واألشخاص الذين ساعدوا وساهموا في تطوير استمارة االستطالع.

 

مؤشووووووووووووورا رئيسووووووووووووويا، يوووووووووووووتم احتسووووووووووووواب كووووووووووووول منهوووووووووووووا بنووووووووووووواء  12 لوووووووووووووة مووووووووووووونويتكوووووووووووووون مقيووووووووووووواس األمووووووووووووون ونظوووووووووووووام العدا

علوووووووووووووووووووى متوسوووووووووووووووووووط عالموووووووووووووووووووات عووووووووووووووووووودد مووووووووووووووووووون املؤشووووووووووووووووووورات الفرعيوووووووووووووووووووة. ويوووووووووووووووووووتم احتسووووووووووووووووووواب عالموووووووووووووووووووة كووووووووووووووووووول مووووووووووووووووووون 

املؤشووووووووووووووووووورات الفرعيوووووووووووووووووووة باالعتموووووووووووووووووووواد علوووووووووووووووووووى نتووووووووووووووووووووائج إجابوووووووووووووووووووات األسوووووووووووووووووووئلة ذات العالقووووووووووووووووووووة فوووووووووووووووووووي االسووووووووووووووووووووتطالع. 

ع عينوووووووووووووووة ممثلوووووووووووووووة مؤشووووووووووووووورا. توووووووووووووووم إجوووووووووووووووراء املقوووووووووووووووابالت مووووووووووووووو 118 يبلوووووووووووووووغ العووووووووووووووودد الكلوووووووووووووووي للمؤشووووووووووووووورات الفرعيوووووووووووووووة
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مووووووووووووووووووون البووووووووووووووووووووالغين فوووووووووووووووووووي املجتمووووووووووووووووووووع التونسووووووووووووووووووو ي، قصوووووووووووووووووووود توزيوووووووووووووووووووع األجوبووووووووووووووووووووة علوووووووووووووووووووى عوووووووووووووووووووودد مووووووووووووووووووون املؤشوووووووووووووووووووورات 

 .الرئيسية

 

 تصميم العينة : -

املنهجية التي اتبعت في اختيار عينة املسح متطابقة مع املنهجية التي اتبعها املركز في اختيار العينات في الدول 

الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية مسوحات مقياس اإلصالح في العربية األخرى التي نفذ فيها املركز 

، فتم اعتماد أسلوب املعاينة الطبقية متعددة املراحل باالعتماد على إطار التعداد 2014قطاع األمن عام 

، واعتبار كل محافظة من محافظات الجمهورية طبقتين طبقة للحضر وطبقة 2004العام للمساكن والسكان 

فرد، موزعة على املحافظات بحسب الحجم النسبي لكل  1200د تم اختيار عينة مكونة من للريف، وق

مسكن / أسرة (، وتوزعت العناقيد على املحافظات حسب الحجم  10عنقود كل عنقود ) 120محافظة، بعدد 

ا في السكاني لكل محافظة، عدا املحافظات الصغيرة فقد منحت كل محافظة عنقودين، على أن يكون أحدهم

الحضر واألخر في الريف، أما املحافظات األخرى فقد تم توزيع العناقيد حسب التوزيع النسبي للحضر 

، حسب التوزيع النسبي للسكان بين 
ً
والريف. وبشكل عام فقد تم توزيع العناقيد بين الحضر والريف نسبيا

على مستوى النوع االجتماعي ( على املستوى اإلجمالي، أما %70(  والريف )%30الحضر والريف للحضر) 

( لكل منهما، وقد تم اختيار فرد منه ذكر / أنثى %50فتوزعت العينة بنسب متساوية بين الذكور واإلناث )

سنة فأكثر، وبسبب عدم تحديث األسر في مناطق العد لإلطار تم اختيار املناطق القرى في الريف  18بعمر

يدانيا عن طريق العد السريع للمباني لكل قرية / بلوك مختار كما والبلوكات في الحضر أوال ومن ثم التحديث م

 يلي:

: املناطق الريفية: تم اختيار مديرية ريفية لكل عنقود في الريف عشوائيا داخل كل محافظة اي اختيار عدد 
ً
أوال

ة وإعطاء املديريات مساويا لعدد العناقيد وبذلك نضمن انتشار أوسع للعينة بين مختلف مديريات كل محافظ

كل املديريات فرصة الظهور في العينة، ثم اختيار عزلة عشوائيا من كل مديرية مختارة إلعطاء كل العزل في 

اختيار القرية عشوائيا من كل عزلة مختارة  )منطقة العد( إلعطاء كل القرى و املديرية فرصة الظهور في العينة. 

 في العزلة فرصة الظهور في العينة . 

اطق الحضرية: تم اختيار مديرية حضرية لكل عنقود في الحضر عشوائيا داخل كل محافظة، فتم ثانيا: املن

اختيار عدد املديريات مساويا لعدد العناقيد  بإتباع أسلوب العينة العشوائية املنتظمة، لضمان انتشار العينة 

)تقسيم تعدادي( عشوائيا في كل داخل الحضر )وباملثل بالنسبة للقطاع والقسم والبلوك(، وتم اختيار القطاع 

مديرية حضرية مختارة، واختيار قسم ) تقسيم تعدادي ( عشوائيا من كل قطاع مختار، واختيار البلوك 

)منطقة العد(. وفي كل قطاع وقسم وبلوك ستظهر التقسيمات الجغرافية الحضرية األحياء والحارات. ولى 

قرية أو بلوك مختار ومحدث بإتباع العينة العشوائية مستوى اختيار األسر تم اختيار عشر أسر من كل 

املنتظمة، وذلك باختيار الرقم األول عشوائيا للمسكن األول )لألسرة األولى( والتالية بإضافة كسر املعانية 

وهكذا حتى األسرة العاشرة لكل عنقود على حده. أما اختيار األفراد، فقد تم اختيار فرد من كل أسرة مختارة 

  يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة. على أن

بهدف ضمان دقة التقييم وواقعيته، تضمنت استمارة االستبيان أسئلة رأي يجيب عليها كل أفراد العينة، 

بغض النظر عما إذا كانوا قد تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والعدالة، أو لم يتعرضوا لتجربة معها، وأسئلة 

ة سابقة مع أجهزة األمن والعدالة فقط، وقد تم اعتماد معايير الختيار واقع يجيب عليها من تعرضوا لتجرب
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 هو  960العينة بما يلبي ذلك، فاختيرت عينة عشوائية من  
ً
 إجرائيا

ً
 )أطلقنا على هذه العينة مصطلحا

ً
فردا

 ممن سبق لهم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن والعد 240"العينة العادية"(، وعينة مقصودة من 
ً
الة فردا

 هو "العينة الخاصة"(، وقد صادف أن 
ً
 إجرائيا

ً
من أفراد العينة العشوائية سبق  146)أطلقنا عليها مصطلحا

،  1200لهم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن والعدالة، ما يعني أن العينة الكلية للمسح تكونت من 
ً
 386فردا

 لم يسبق لهم التعرض لتجربة مع أجهزة  814منهم سبق لهم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن والعدالة، و 
ً
فردا

 األمن والعدالة. 

 وضع االصالح االمني في السنوات االربع االخيرة -

تدهورت األوضاع األمنية في اليمن منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، إلى درجة باتت تهدد األمن 

نمية البشرية، ففي ظل ضعف األمن تراجع والتماسك االجتماعي، وتعيق التنمية االجتماعية االقتصادية والت

االستثمار في اليمن، وتراجعت مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي، وباتت املشاركة في املجال 

االقتصادي محصورة على النافذين ومراكز القوي القادرين على حماية مشروعاتهم بأنفسهم، لذلك شكل 

 في الي
ً
 ملحا

ً
من خالل العقدين األخيرين، وعلى الرغم من أن اليمن نفذت بعض إصالح القطاع األمني مطلبا

 متفرقة وغير خاضعة لخطة مدروسة  ،الجهود إلصالح القطاع األمني خالل تلك الفترة
ً
إال أنها كانت جهودا

 ومتكاملة وشاملة.

 من املعوقات، منها ما يتعلق بطبيعة البنى االجتماعية والتوجها
ً
ت الثقافية واجهت عملية اإلصالح عددا

السائدة، حيث تتحول النزاعات الفردية إلى نزاعات جماعية ما جعل  األجهزة األمنية تقف عاجزة عن التصدي 

 للفاعلين املحليين  2011فبراير  11لكثير من القضايا. وقد شكلت األحداث التي تزامنت مع ثورة 
ً
دافعا

األمني، فتضمنت مبادرة مجلس التعاون لدول  واإلقليميين والدوليين لوضع خطة متكاملة إلصالح القطاع

 من 
ً
 بإعادة هيكلة القوات املسلحة واألمن، وشكل إصالح القطاع األمني واحدا

ً
 متعلقا

ً
الخليج العربي بندا

 من موضوعات الحوار الوطني التسعة، وقد هدفت العملية إلى تحسين 
ً
مكونات الفترة االنتقالية، وموضوعا

"، وتحويل الشرطة إلى شرطة مدنية، من خالل تعزيز security sector governanceحوكمة قطاع األمن "

 (.1اإلشراف القضائي والتشريعي واملدني على قطاع األمن، وتخليص قطاع األمن من سيطرة مراكز القوى)

فريق  وصل 2012عقدت الندوة العلمية األولى بشأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ففي يوليو  2012في ديسمبر 

مكون من أربعة خبراء في مجال إصالح القطاع األمني من االتحاد األوروبي إلى صنعاء ملساعدة لجنة إعادة هيكلة 

ناط بها وضع خطة إلصالح القطاع األمني، ودعم مصلحة خفر السواحل، وأمن املطارات.
ُ
 وزارة الداخلية، امل

ن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وحددت بشأ 2013( لسنة 50إثر ذلك صدر القرار الجمهوري رقم )

أهدافه بما يلي: وضوح املهام واالختصاصات وعدم التداخل في الوظائف، تفويض الصالحيات واالبتعاد عن 

املركزية، التكامل في كل أعمال الشرطة ومراعاة التخصص واملسئولية، الرقابة واملحاسبة ومكافحة التجاوزات 

التعامل مع املواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومكافحة الفساد، الشفافية إلتاحة  في سلك الشرطة، وبخاصة

 على أداء رجال الشرطة وسلوكياتهم، توحيد القيادة 
ً
 رقابيا

ً
الفرصة لكل منظمات املجتمع املدني لتكون جهازا

 2014ناير ي 25في والسيطرة واإلشراف والتوجيه، ومنح الصالحيات في كل إطار جغرافي للمسئول األول، و

 من 
ً
اختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله بإصدار ما سمي بوثيقة مؤتمر الحوار، التي تضمنت عددا

 التوصيات بشأن إصالح القوات املسلحة واألمن.

                                                           
Marwan Noman and David S. Sorenson, Reforming the Yemen Security Sector, CDDRL Working  1

Papers, Vol. 137, June 2013,    
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مع ذلك واجهت عملية إصالح قطاع األمن خالل الفترة االنتقالية، التي أعقبت ثورة الحرية والتغيير عقبات 

قدمها االستقطاب السياس ي. والزالت األوضاع األمنية في اليمن غير مستقرة، ما يفرض ضرورة اتخاذ كثيرة في م

إجراءات إضافية إلصالح قطاع اليمن، ويأتي هذا التقرير بهدف توفير معلومات وبيانات لصانع القرار 

أن تعد في املستقبل، ويكتسب واملهتمين والباحثين لالستعانة بها في إعداد الخطط واالستراتيجيات التي يمكن 

هذا التقرير  املعتمد على استطالع للرأي العام أهمية خاصة في اليمن بسبب ندرة تنفيذ مسوحات حول قطاع 

الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ومنظمة  األمن والعدالة. تم تنفيذ املقياس بالتعاون بين املركز

 استاتستكس اليمنية.

 باإلضافة لهذه املقدمة من ثالثة أقسام أخرى هي:يتكون هذا التقرير 

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

 . املكونة للمقياس الرئيسيةاملؤشرات . والثاني: عرض نتائج للمقياس في اليمن الكليةللنتائج 

 . م الثالث الستعراض التوصياتخصص القس .2
يحتوي القسم الرابع على مالحق تشمل: تفصيل للمنهجية املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماتها وإجراء  .3

االستطالع واختيار العينة. وجدول باألسئلة والنتائج قبل تحويلها لعالمات. وجدول بالعالمات لكافة 
 لكلية للمقياس. املؤشرات الرئيسية والفرعية. وجدول بعالمات املؤشرات الرئيسية والعالمة ا
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 ( النتائج 2)

 أوال: العالمة الكلية للمقياس:
 

 في عملية اإلصالح األمني في 0.44بلغت قيمة املقياس في القراءة األولى )
ً
(. تعكس هذه النتيجة فشال

اليمن، على األقل في نظر الجمهور اليمني. كما تعني هذه القيمة أن األداء الكلي لقطاع األمن ونظام العدالة في 

 اليمن قد حصل على تصنيف "ضعيف". 

قات في التقييم، بين من تعرض ومن لم يتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو تشير النتائج إلى أن الفرو 

( أدناه، كما في بقية الدول قيد البحث، أن التعامل املباشر 1نظام العدالة تؤكد، كما يظهر من الشكل رقم )

لتجربة مع أجهزة األمن تخلق انطباعات سلبية لدى هؤالء املتعاملين، فقد بلغت قيمة املقياس بين من تعرض 

 بين من لم يتعرض لتجربة. 0.46، فيما تبلغ 0.40

 

 (: قيمة مقياس قطاع األمن ونظام العدالة في اليمن1شكل رقم )

 
 

( فأقل، حصلت منها ستة على 0.46حصلت عشرة مؤشرات من اثني عشر مؤشرا رئيسيا على عالمة )

يليه املؤشر الخاص بالحريات واملساءلة (، 0.46تصنيف ضعيف، وهي املؤشر املتعلق باإلطالع واملعرفة )

(، ثم املؤشران املتعلقان باإلحساس باألمن والسالمة الشخصية، 0.44(، ومن ثم مؤشر بناء الدولة )0.45)

(. وحصلت أربعة مؤشرات 0.41لكل منهما(، وأخيرا املؤشر الخاص بالثقة بوأجهزة األمن ) 0.43وأداء األجهزة )

(، ثم املؤشر  املتعلق بمكافحة 0.39هي املؤشر الخاص بالتجربة الشخصية )على تصنيف "ضعيف جدا"، و 

(. 0.35(، وأخيرا املؤشر الخاص بقدرات األجهزة األمنية )0.36(، ثم مؤشر  نظام العدالة )0.38الفساد )

( فأكثر، فقد حصل املؤشر الخاص بالتوقعات املستقبلية على عالمة 0.52وحصل مؤشران فقط على عالمة )

 أدناه( 2  (. )أنظر الشكل رقم0.52(، وحصل املؤشر املتعلق باتجاهات التغيير على عالمة )0.68)
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 (: عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس في اليمن2شكل رقم )

 
 

وغيرها، تشير النتائج إلى أنه رغم التقديرات السلبية لقدرات األجهزة ولنظام العدالة وملكافحة الفساد 

( 3فإن حوالي ثلثي الجمهور اليمني يميل للتفاؤل باملستقبل، حيث أن املؤشر ذي العالمة االعلى هو رقم )

( املتعلق باالعتقاد حول اتجاهات 4املتعلق بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لألجهزة، يتبعه املؤشر رقم )

( املتعلق بمستوى تقييم املواطن 1قل في املقياس هو رقم )التغيير. في املقابل، فإن املؤشر ذي العالمة األ

( 6( املتعلق بتقييم نظام العدالة، ومن ثم املؤشر رقم )11لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها، ثم املؤشر رقم )

 الخاص باالعتقادات بشأن انتشار الفساد في األجهزة.

عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا  تشير النتائج إلى وجود تفاوت كبير بين العالمات التي حصل

لتجربة مع أجهزة األمن، حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا إلى أن عدد املؤشرات 

ذات التصنيف "الضعيف جدا" يبلغ ثالثة مؤشرات مقابل ثمانية مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة. 

لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مقارنة بثالثة بين عينة الذين  حصلت ستة مؤشرات على تصنيف ضعيف

 (.3تعرضوا لتجربة،  انظر الجدول )

 

 (: عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس اليمن3جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
  

 

 4 3 8 اصالح ضعيف جدا

 6 6 3 اصالح ضعيف

 اصالح متوسط
 

1 1 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

التوقعات المستقبلية( 3)

اتجاهات التغيير ( 4)

احساس باألمن ( 10)

اإلطالع والمعرفة ( 7)

الحريات والمسائلة ( 12)

بناء الدولة ( 8)

أداء األجهزة(  2)

الثقة باالجهزة( 5)

التجربة الشخصية (9)

مكافحة الفساد( 6)

نظام العدالة ( 11)

قدرات األجهزة( 1)

مقياس اليمن

0.68

0.52

0.47

0.46

0.45

0.44

0.43

0.41

0.39

0.38

0.36

0.35

0.44
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 1 1 1 اصالح متقدم

 اصالح متقدم جدا
  

 

 اصالح مكتمل
  

 

 12 11 12 املجموع

 

" بين عينة 3كما يشير الشكل رقم )
ً
( أدناه، كان أهم املؤشرات التي حصلت على تصنيف "ضعيف جدا

وأداء األجهزة، والثقة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن تلك التي تقيس تقييم قدرات أجهزة األمن، 

باألجهزة، ومكافحة الفساد. وحصلت ثالثة مؤشرات لدى نفس العينة على تصنيف "ضعيف"، وهي اتجاهات 

التغيير، واإلطالع واملعرفة بمهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة، والحريات واملساءلة. وحاز مؤشر واحد 

أما بين الذين لم يتعرضوا لتجربة، فقد حصل مؤشر  على تصنيف متقدم وهو التوقعات املستقبلية.

التوقعات املستقبلية على تصنيف "متقدم"، وحصل مؤشر آخر على تصنيف "متوسط"، وهو املؤشر الخاص 

باتجاهات التغيير. كما حصلت ستة مؤشرات لنفس العينة على تصنيف "ضعيف"، وحصلت ثالثة مؤشرات 

نتائج مسألة تعزيز قدرات األجهزة األمنية ومكافحة الفساد فيها وبناء على تصنيف "ضعيف جدا". تطرح هذه ال

 الثقة بمكونات نظام العدالة في سلم اولويات اإلصالح في قطاع األمن اليمنى.

 

 (: مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بين من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة في اليمن3شكل رقم )

 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

قدرات األجهزة( 1)

أداء األجهزة(  2)

التوقعات املستقبلية( 3)

اتجاهات التغيير ( 4)

الثقة باالجهزة( 5)

مكافحة الفساد( 6)

اإلطالع واملعرفة ( 7)

بناء الدولة ( 8)

التجربة الشخصية (9)

احساس باألمن ( 10)

نظام العدالة ( 11)

الحريات واملسائلة ( 12)

0.30

0.36

0.64

0.43

0.33

0.32

0.49

0.39

0.39

0.37

0.31

0.42

0.36

0.44

0.69

0.54

0.43

0.39

0.45

0.46

0.49

0.36

0.48

لم يتعرض تعرض
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يبدو واضحا أن الجمهور يعتقد أن قدرات الجهاز األمني محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما 

أعلى من تقييمه ألدائها. كذلك، فإن التوقعات املستقبلية واتجاهات التغيير تميل لاليجابية. لكن من الواضح 

اٍف للجمهور. كذلك يبدو أن نظام العدالة أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاتها ومهامها ليس واضحا بقدٍر ك

 .
ً
 يحظى بتقييم سلبي للغاية، وأن االنطباعات السلبية حول الفساد في قطاع األمن ما زالت طاغية

من مجمل املؤشرات الفرعية(  %70مؤشرا فرعيا )أي  81أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية فقد حصل 

من مجمل  %15مؤشرا )أي  17" و" منعدم" مقابل على عالمات متدنية تراوحت بين تصنيف " ضعيف

 على  18املؤشرات الفرعية( تراوحت عالماتها بين تصنيف " متقدم" و"مكتمل". فيما حصل 
ً
مؤشرا آخرا

 ( أدناه.4(، أي تصنيف "متوسط". )أنظر الجدول رقم 0.60إلى  0.51عالمات ما بين )

حصل مؤشر واحد فقط من املؤشرات الفرعية على عالمة تشير إلى إصالح "مكتمل" وهو مساءلة 

أجهزة األمن من املستوى السياس ي. وحصل مؤشران على تصنيف "متقدم جدا" وهما: طلب شهادة حسن 

واطن سلوك من األجهزة عند استخراج وثائق من مؤسسة حكومية، وتوقع قدرة األجهزة في توفير األمن للم

 على عالمات متدنية جدا وضعها في تصنيف "منعدم" 
ً
مستقبال. في املقابل حصل أربعة وعشرون مؤشرا فرعيا

(، أجهزة األمن تقيم 0.13(، ممارسة األجهزة األمنية للتعذيب )0.07أهمها: أجهزة األمن تعاني من الفساد فيها )

( 
ً
 بوليسيا

ً
(، تقديم املعتقل 0.19املعتقلين ومساعدتهم )(، سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن 0.19نظاما

(، تخلص األجهزة من الحزبية 0.23(، الثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها )0.22للمحاكمة بعد االعتقال )

 (، 0.28(، والتمييز في خدمة املواطن )0.25)

ة )املؤشر حازت خمسة مؤشرات فرعية من اجمالي اثني عشر مؤشرا تقيس الثقة باألجهزة األمني

( على تصنيف "منعدم"، منها: الثقة بجهاز املخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع عنها، وأجهزة 5الرئيس ي رقم 

 ،
ً
 بوليسيا

ً
األمن  تعمل من أجل النخبة الحاكمة، وأجهزة األمن تعاني من الفساد فيها، وأجهزة األمن تقيم نظاما

ة من املؤشرات الفرعية التي حصلت على تصنيف "منعدم" جاءت والثقة بنزاهة املخابرات. كذلك فإن خمس

في املؤشر الرئيس ي املتعلق بالتجربة الشخصية وهي: التعريف بحقوق املتهمين قبل الشروع في التحقيق، 

وتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال، وتوفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق 

 (4التعذيب اثناء التحقيق، والثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها. )أنظر الجدول رقم  اإلنسان، وخلفية دوافع

 

 (: عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية 4جدول رقم )

رقم 

 املؤشر
 اسم املؤشر

 املؤشرات

 الفرعية

عالمة 

 املؤشر

تصنيف 

 املؤشر

 تصنيف املؤشرات الفرعية 

اصالح 

 مكتمل

اصالح 

متقدم 

 جدا

اصالح 

 متقدم

اصالح 

 متوسط

اصالح 

 ضعيف

اصالح 

ضعيف 

 جدا

اصالح 

 منعدم

 0.35 8 قدرات األجهزة 1
ضعيف 

 جدا
 

  
 2 4 2 

  ضعيف 0.43 17 أداء األجهزة 2
  

2 9 6 
 

3 
التوقعات 

 املستقبلية
 متقدم 0.68 5

 
1 4     

  متوسط 0.52 11 اتجاهات التغيير 4
 

2 3 6   

 ضعيف 0.41 12 باألجهزة الثقة 5
  

4 1 2  5 

 1  1  1  ضعيف  0.38 3 مكافحة الفساد 6
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 جدا

  ضعيف 0.46 3 االطالع واملعرفة 7
 

 2   1 

 ضعيف 0.44 2 بناء الدولة 8
 

 
 

 2   

 0.39 16 التجربة الشخصية 9
ضعيف 

 جدا
 

 
2 2 4 3 5 

  ضعيف 0.43 10 االحساس باألمن 10
 

1 3 4 2  

 0.36 18 العدالةنظام  11
ضعيف 

    جدا
3 5 3 7 

 1 1 ضعيف 0.45 11 الحريات واملساءلة 12
 

2 2 2 3 

 24 20 37 18 14 2 1  116 املجموع

 44 قيمة املقياس

 اصالح ضعيف التقييم

 

 في التأثير على انطباعات الجمهور اليمني وتقييمه لقطاع األمن 
ً
تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

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

ولعل اهم املتغيرات األخرى ذات  على التوالي(. 0.46مقابل  0.40القطاع مقارنة بالذين لم يتعرضوا لتجربة )

التأثير الواسع على انطباعات املواطن اليمني 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 

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  الديمغرافية مثل الجنس والعمر دو 
ً
 مماثال

ً
 را

( بين الذين يشعرون بتوفر 0.53( أدناه، ترتفع عالمة املقياس اليمني إلى )4كما يظهر بالشكل )رقم 

( بين 0.55( بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرتهم. كما ترتفع العالمة إلى )0.37األمن وتتراجع إلى )

بين مؤيدي الحزب  0.49( بين مؤيدي املؤتمر الشعبي و0.36التجمع اليمني لإلصالح  وتتراجع إلى )مؤيدي 

( بين غير 0.34( وتتراجع إلى )0.47االشتراكي. وترتفع بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية إلى )

، تبلغ  عالمة املقياس اليمني )
ً
( بين الذين 0.44( بين الرجال، وتبلغ  )0.45و)( بين النساء 0.44املطلعين. أخيرا

 و) 40تزيد أعمارهم عن 
ً
.  28( بين الذين تقل أعمارهم عن 0.43عاما

ً
 عاما
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 (: دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس اليمني4شكل رقم )

 

 

عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية لليمن، كما يتضح في الخريطة رقم 

( في تلك املحافظات التي ترتفع فيها درجة الشعور 0.46( أدناه، فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إلى )4)

ع اليمني لإلصالح، )حيث يبلغ الفرق بين ( وترتفع فيها نسبة تأييد التجم%53بتوفر األمن )حيث تصل إلى 

نقطة مئوية لصالح التجمع وتبلغ الفجوة بين تأييد  15التأييد للتجمع اليمني لإلصالح والحزب االشتراكي 

التجمع واملؤتمر الشعبي تسعة نقاط لصالح األخير(، كما هي الحال في مناطق حجة وحضرموت وصنعاء ومأرب 

( في تلك املحافظات التي تنخفض 0.42المة املقياس التونس ي لتصل لتصل إلى )وغيرها. في املقابل تنخفض ع

فقط( وتبلغ الفجوة بين تأييد التجمع واملؤتمر الشعبي نقطتين  %33فيها نسبة الشعور بتوفر األمن )حيث تبلغ 

 لصالح املؤتمر ، كما هي الحال في شبوة وتعز وعدن وإب وغيرها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.53

0.37

0.55

0.49

0.36

0.47

0.34

0.44 0.45 0.44 0.43

0.00
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0.40

0.50

0.60

متوفر  غريمتوفر التجمع اليمين
لإلصالح 

احلزب 
االشرتاكي

املؤمتر الشعيب مطلع  غري مطلع  نساء رجال  40أكثر من  28أقل من 

الشعور ابألمن  االنتماء السياسي االطالع اجلنس العمر
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 (: التقسيمات اإلدارية للمحافظات اليمنية حسب عالمة املقياس1)خريطة رقم 
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 ثانيا: نتائج املؤشرات الرئيسية والفرعية
 

 ي عشرة الرئيسية املكونة للمقياس كل على حده.تيتناول هذا القسم قراءة للمؤشرات االثن

 

 مستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتهااملؤشر األول: 

املؤشر األول املتعلق بتقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها على تقييم ضعيف، سواء على حصل 

مستوى إجمالي العينة أو على مستوى الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن، أو الذين لم يتعرضوا لتجربة 

 (5 )انظر الشكل رقم. 0.36و  0.35، 0.35معها، حيث جاءت العالمات على التوالي: 

 

 ( قيمة املؤشر األول مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض5شكل رقم )

 
 

عالمات املؤشرات الفرعية الثمانية للمؤشر األول املتعلق بتقييم قدرات أجهزة ( ادناه أن 6يظهر الشكل رقم )

األجهزة  عالمة، سواء للذين تعرضوا لتجربة مع 0.50جاءت كلها أدنى من حيث ضعيفة، جاءت األمن ومهنيتها 

 األمنية أو الذين لم يتعرضوا.

(، وقدرة األجهزة 0.28القدرة على خدمة املواطن دون تمييز ) حصل مؤشران على تصنيف اصالح منعدم هما:

(. وحصلت اربعة مؤشرات على تصنيف اصالح ضعيف  0.25األمنية على التخلص من الحزبية في عضويتها ) 

(، 0.36(، والقدرة على مكافحة الفساد داخل األجهزة األمنية )0.37لقانون )بالقدرة على االلتزام باجدا تتعلق 

(، والقدرة على حماية املواطن من املجموعات 0.34والقدرة على عدم استخدام التعذيب الذي جاءت عالماته )

على قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة في أ (. فيما حصل مؤشران على تصنيف ضعيف هما: 0.33املسلحة )

 أدناه( 6)انظر الشكل رقم (.  0.42(، والقدرة على تنفيذ قرارات املحاكم )460.سلم التقييم )
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 ( عالمات املؤشر الرئيس ي االول ومؤشراته الفرعية6شكل رقم )

 
 

حصلت ستة مؤشرات للذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية على تصنيف اصالح منعدم مقابل 

يتعرضوا لتجربة كهذه. في املقابل حصلت اربعة مؤشرات على تنصيف اصالح ضعيف جدا مؤشرين للذين لم 

. وحصل مؤشران للذين لم ملن لم يتعرض لتجربة مع اجهزة االمن مقابل مؤشرين للذين تعرضوا لتجربة

 (5)أنظر الجدول رقم  يتعرضوا لتجربة على تصنيف ضعيف.

 

 التصنيف   وحسب العينة للمؤشر الرئيس ي االول (: عدد املؤشرات الفرعية حسب 5جدول رقم )

 العينةمجموع  لم يتعرض تعرض التصنيف

 2 2 6 اصالح منعدم

 4 4 2 اصالح ضعيف جدا

 2 2   اصالح ضعيف

       اصالح متوسط

       اصالح متقدم

       اصالح متقدم جدا

       اصالح مكتمل

 8 8 8 املجموع

 

أن الفرق بين عالمات املؤشرات ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم  النتائج إلىتشير 

نقطة في املؤشر الخاص بمكافحة الفساد داخل  11يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إلى أخر. فقد بلغت 

،  وثماني نقاط لقدرتها ن االجهزة االمنية، وتسع نقاط للمؤشر الخاص بقدرة االجهزة االمنية على االلتزام بالقانو 

-0.20 0.30 0.80

التخلص من الحزبية

خدمة المواطن بدون تمييز  

حماية المواطن من مجموعات مسلحة 

عدم استخدام التعذيب

مكافحة الفساد داخليها 

االلتزام بالقانون 

تنفيذ قرارات المحاكم 

مكافحة الجريمة 

تقييم قدرات أجهزة األمن ومهنيتها 
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على حماية املواطن من مجموعات او عصابات مسلحة. وبلغ الفارق سبعة نقاط في املؤشرين الخاصين بقدرة 

االجهزة االمنية على مكافحة الجريمة ، وعلى تنفيذ قرارات املحاكم. فيما بلف الفارق ست نقاط للمؤشر عدم 

خدمة املواطن بدون تمييز، ونقطتين للمؤشر املتعلق بالقدرة على  استخدام التعذيب، وثالثة نقاط للقدرة على

 (6)انظر الشكل رقم  التخلص من الحزبية.

 

 والقضاء ( عالمات املؤشر الرئيس ي االول ومؤشراته الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن7شكل رقم )

 
 

تشير تجربة األعوام الثالثة املاضية إلى ضعف قدرات أجهزة األمن في مجال مكافحة الجريمة، فقد شهدت 

 من حوادث االغتيال دون أن تستطيع أجهزة األمن 
ً
العاصمة صنعاء وعدن ولحج وأبين وحضرموت عددا

من والشرطة كانت عاجزة الكشف عن الجناة ناهيك عن القبض عليهم وتقديمهم إلى املحاكمة، بل أن أجهزة األ 

عن القبض على مرتكبي جرائم معروفين، فقد تعرضت خطوط نقل التيار الكهربائي وأنابيب النفط والغاز 

وكابالت اإلنترنت لعدد كبير من حوادث االعتداء من قبل أشخاص معروفين لألجهزة األمنية، إال أنها بدت 

تعلق بحوادث قطع الطريق )التقطع( التي تمارسها بعض عاجزة عن القبض على معظمهم، وكذلك األمر فيما ي

الجماعات القبلية، يرجع ذلك إلى أنها تعمل في بيئة اجتماعية وثقافية غير مالئمة، السيما في املحافظات 

 الشمالية. 

ال تستطيع األجهزة األمنية تطبيق القانون بسبب البنى االجتماعية والثقافية السائدة في املجتمع اليمني 

وضعف اإلمكانات املتوفرة لألجهزة األمنية وأجهزة الشرطة، وتلجأ في كثير من األحيان إلى ممارسة أعمالها 

 لألعراف في كل منطقة، ويعيد كثير من رجال الشرطة ذلك إلى ضعف اإلمكانات واملوارد 
ً
وتقديم خدماتها وفقا
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حماية المواطن من مجموعات او عصابات مسلحة
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التخلص من الحزبية 

تنفيذ قرارات المحاكم  

عدم استخدام التعذيب  
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0.26
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0.26

0.23
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 29                               تقرير اليمن                                           -  2015ياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، مق

قوة وتأثير البنية القبلية يضطر رجال األمن البشرية واملادية، والتدخل من قبل جهات سياسية عليا. ففي ظل 

 ملمارسة أعملهم كما لو كانوا مشائخ قبائل. 

هناك تمييز في تعامل أجهزة األمن والشرطة مع املواطنين حسب املناطق وحسب الخصائص الديمغرافية 

ى االجتماعية واالجتماعية االقتصادية، فهي تطبق القانون إلى حد ما في املحافظات الفالحية وذات البن

( في املحافظات ذات البنى القبلية، ويشكو املهمشون )األخدام( من تحيز أجهزة 
ً
الحديثة، وتطبق العرف )غالبا

 ما ال تتعامل الشرطة مع النساء باعتبارهن مواطنات ذوات شخصيات 
ً
األمن والشرطة ضدهم، وغالبا

 مستقلة، فهي تتعامل معهن عبر أوليائهن من األقارب الذكور 
ً
، وتتعامل معهن في عموم مناطق الجمهورية وفقا

 للقانون( وهي بطبيعتها تميزية. 
ً
 لألعراف )وليس وفقا

تمثل اليمن الدولة األضعف في املنطقة في مجال حماية مواطنيها من اعتداءات الجماعات املسلحة، وفي 

درجة أن باتت القاعدة تسيطر على مقدمها القاعدة، وجماعة أنصار هللا )الحوثيين( والقبائل املسلحة، إلى 

مناطق بكاملها في أبين وشبوة وحضرموت ومأرب، وبات الحوثيون القوة املسيطرة على محافظات صعدة 

 والجوف وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والحديدة وحجة واملحويت.

الفساد في األجهزة  بهدف مكافحة 2013على الرغم من تعيين مفتش عام بوزارة الداخلية في حزيران يونيو 

األمنية، تتبعه أربع إدارات عامة هي: إدارة حقوق اإلنسان، إدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة، إدارة 

 (، إال أن عمله حتى اآلن لم يثمر عن نتائج محسوسة.2الرقابة والتفتيش، وإدارة مراقبة الجودة)

ة الجيش والشرطة منقسمة حسب الوالءات الحزبية، بينت األحداث خالل األعوام الثالثة املاضية أن أجهز 

 بين الرئيس السابق علي عبد 
ً
وأن عملها محكوم بالوالءات أكثر مما هو محكوم بالقانون، فالجيش كان منقسما

 ويتلقى األوامر 
ً
هللا صالح الذي يهيمن على الحرس الجمهوري، الذي يمثل جيش مستقل بذاته، يتبعه شخصيا

رال علي محسن األحمر املقرب من التجمع اليمني لإلصالح على الفرقة األولى مدرع وما يتبعها منه، ويهيمن الجن

من ألوية وقطاعات عسكرية، ويمتد هذا االنقسام والوالءات الحزبية ليشمل أجهزة األمن واالستخبارات، 

للجنرال علي محسن  فاألمن القومي يتبع الرئيس السابق علي عبد هللا صالح وجهاز األمن السياس ي موالي

 (. 3األحمر)

عدم قدرة الشرطة على تنفيذ قرارات املحاكم يرجع إلى أسباب كثيرة منها: نقص املوارد الالزمة لتطبيق كما أن 

 عن ضعف األطر القانونية واملؤسساتية املعنية بحماية 
ً
القانون، كاألسلحة والذخائر ووسائل النقل، فضال

األحكام القضائية، ففي حالة نشوب اشتباكات مسلحة بين رجال القبائل ورجال رجال الشرطة أثناء تنفيذ 

 ما تتدخل أجهزة الدولة ومؤسساتها األخرى لدعم رجال الشرطة، كما لو أن 
ً
الشرطة أثناء تنفيذ األحكام، نادرا

 .املسئولين يريدون التضحية بهم، مقابل الحفاظ على عالقة طيبة مع النخب والجماعات القبلية

ويمكن القول أن قصور اإلمكانات املادية والبشرية وقصور التدريب ساهم في إعاقة القدرات املهنية ألجهزة 

 النتزاع االعترافات.
ً
 األمن، واللجوء للتعذيب أحيانا

                                                           
http://al-اإللكترونية، الداخلية اليمنية تستحدث منصب "مفتش عام" لمكافحة الفساد، على الرابط  انظر، صحيفة الشرفة2

ange_locale=true01?ch-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/07/19/feature 
انظر، حسين الوادعي، تفكك مستمر: مستقبل الجيش واألجهزة األمنية في اليمن، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط 3

14/10/2014101385346273789.htm#a9http://studies.aljazeera.net/reports/20 

http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/07/19/feature-01?change_locale=true
http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/07/19/feature-01?change_locale=true
http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/07/19/feature-01?change_locale=true
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014101385346273789.htm#a9
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014101385346273789.htm#a9
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 تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن:املؤشر الثاني: 

 

ا املؤشر حصل على تصنيف ضعيف، حيث ( وهذا يعني أن هذ0.43(حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها 

بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )تصنيف ضعيف(، فيما  .0)44(كانت له  عالمة 

بلغ بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )تصنيف ضعيف جدا(.  .0)36(حصل على عالمة 

 أجهزة األمن.مع  لتجربةلم يتعرضوا نقاط بين تقييم الذين تعرضوا و  8

 

 ( قيمة املؤشر الثاني مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض8شكل رقم )

 
 

(، وأداء 0.54هما: تقييم أداء االجهزة االمنية بمكافحة الجريمة )حصل مؤشرات على تصنيف اصالح متوسط 

اصالح ضعيف وهي: تنفيذ قرارات االجهزة االمنية بفرض النظام. فيما حصلت تسعة مؤشرات على تصنيف 

(، وتطبيق 0.46نجاح التدريب لألجهزة في  تحسين قدراتها، وحماية الحريات )، واملؤشران (0.48املحاكم )

(، 0.44وحصل املؤشرات مكافحة الجريمة، و االلتزام بالقانون، ومكافحة الفساد ) .(0.45القانون بدون تمييز )

انظر  (. 0.41(، وتقييم اداء االجهزة بمكافحة الفساد داخلها )0.42قانون )واالعتقاد بتحسن فرض للنظام وال

 (9الشكل رقم 

(، وكل من حماية 0.40كما حصلت ستة مؤشرات على تصنيف ضعيف جدا وهي: عدم استخدام التعذيب )

ى (، ومحاربة الفوض 0.39املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة ، وتوفير األمن والسالمة للمواطن )

 (.0.31) التخلص من الحزبيةو (، 0.35(، والخدمة بدون تمييز )0.36والفلتان  )
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 (: عالمات املؤشر الرئيس ي الثاني و مؤشراته الفرعية9شكل رقم )

 
 

يؤثر استطالع عينة االفراد الذين تعرضوا لتجربة مع السلطات األمنية بشكل واضح على تصنيف تقييم تقدم 

مؤشرات على  3حصلت حصل مؤشرات على تصنيف اصالح منعدم، و اإلصالح في أداء أجهزة االمن، حيث 

نة االفراد الذين وتتباين هذه العالمات مع عي. مؤشرا فرعيا على تصنيف ضعيف 11و ،تصنيف ضعيف جدا

 4واصالح ضعيف مؤشرا على تصنيف  أحد عشراألمنية؛ حيث حصلت  االجهزةلم يتعرضوا لتجربة مع 

انظر .)اصالح متوسط، في حين حصل مؤشران على تصنيف جدا مؤشرات على تصنيف اصالح ضعيف

 (أدناه 6رقم  الجدول 

 

 العينة للمؤشر الرئيس ي الثاني(: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب 6جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 2 اصالح منعدم
  

 6 4 11 اصالح ضعيف جدا

 9 11 4 اصالح ضعيف
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مكافحة الجريمة

تطبيق القانون بدون تمييز

حماية الحريات

نجاح التدريب لألجهزة في  تحسين قدراتها

تنفيذ قرارات المحاكم

فرض النظام 

مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة 

أداء أجهزة األمن
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 اصالح متوسط
 

2 2 

 اصالح متقدم
   

 اصالح متقدم جدا
   

 اصالح مكتمل
   

 17 17 17 املجموع

 

أعلى فارق بين الذين تعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن والذين لم يتعرضوا لتجربة أدناه أن  10يشير  الشكل رقم 

اثنتي عشرة نقطة في ثالثة املؤشرات وهي: تقييم اداء االجهزة االمنية بمكافحة الفساد داخلها، وفرض بلغ كهذه 

املتعلقين بالتخلص من  القانون، ومكافحة الفساد . في املقابل بلغ أدنى فارق بينهما اربع نقاط في املؤشرين

 الحزبية، واالعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في  تحسين قدراتها.    

 

 ( عالمات مؤشر تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن ومؤشراته الفرعية10شكل رقم )

 حسب من تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن 
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…ين االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في  تحس
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 ما يخضع مقدمها آليات اختيار قادة األجهزة األمنية، فيخضع أداء األجهزة األمنية لعدد من العوامل، في 
ً
غالبا

 rentتعيين قادة األجهزة األمنية للتوازنات والوالءات القبلية، ما يترتب عليه تعيين قادة من الباحثين عن الريع "

seekers" (عن تعيين قادة أكفاء ومهنيين 
ً
تخضع (، ما يترتب عليه تدني مستوى أداء األجهزة التي 4عوضا

 لقيادتهم.

تشير نتائج املؤشر الرئيس الثاني إلى أن أسوء عالمة حصل عليها املؤشر الخاص بمدى حياد األجهزة األمنية 

 من األبحاث والدراسات 
ً
وتخلصها من الحزبية، وتأتي هذه النتائج مؤكدة ملا كانت قد توصلت إليه عددا

القطاع األمني من التسييس العالي  التي أكدت معاناةواألوراق البحثية حول أوضاع قطاع األمن في اليمن، 

 عن الوالء الشخص ي والقبلي واملناطقي في كل أجهزة األمن 
ً
السيما لجهازي األمن السياس ي واألمن القومي، فضال

والشرطة األخرى، السيما أن التجنيد والتعيين في املناصب العليا في أجهزة األمن والشرطة يتم على أساس هذه 

 (.5ءات واالنتماءات)الوال

يمثل الفساد في األجهزة األمنية واحدة من أهم عوائق أداء الدولة لوظائفها، بما في ذلك األجهزة األمنية، فقد 

دولة شملها تقرير حول الفساد أعدته منظمة  82املرتبة الرابعة عشرة من بين  2013احتلت اليمن عام 

فاع واألمن، واحتل قطاع الدفاع واألمن املرتبة األولى بين القطاعات الشفافية الدولية بالتعاون مع برنامج الد

 (. 6املختلفة)

                                                           
See, Marwan Noman and David S. Sorenson, Reforming the Yemen Security Sector, Center on  4

Democracy, Development, and The Rule of Law (CDDRL), Working Papers, Number 137, June 2013, 

db.stanford.edu/pubs/24151/No_137_Yemen.pdf-http://iisavailable at  
في اليمن ومتطلبات إصالحه، مبادرة اإلصالح األمني محمد أحمد علي المخالفي وعبد الكافي شرف الدين الرحبي، القطاع انظر،  5

 .2012و يار مايالعربي، أ
  http://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=77956انظر،  6

http://iis-db.stanford.edu/pubs/24151/No_137_Yemen.pdf
http://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=77956
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 التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لألجهزة األمنية: املؤشر الثالث:

 لتقييم املواطنين لقدرات األجهزة األمنية ومهنيتها وتقييم أداء ، 0.68حصل هذا املؤشر على عالمة 
ً
خالفا

 ،، أي على تصنيف متقدماألمنية فإن تقييمهم للتوقعات املستقبلية لقدرات األجهزة األمنية ومهنيتهااألجهزة 

عالمة ملن سبق لهم  0.64ملن لم يسبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية، و  0.69عالمة  حيث حصل 

 (11)انظر الشكل رقم التعرض لتجربة معها. 

 

 الرئيس ي الثالث مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرضقيمة املؤشر  (:11) شكل رقم

 
 

حصل مؤشر واحد على عالمة على تصنيف متقدم جدا وهو توقع قدرة االجهزة االمنية على توفير االمن 

(. في املقابل املؤشرات االربعة املتبقية على تصنيف اصالح متقدم وهي: توقع تنفيذ أكبر لقرارات 0.72للمواطن )

(، توقع قدرة األجهزة األمنية 0.67وتوقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارات املحاكم ) (،0.69املحاكم )

(، وأخيرا توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من 0.66على حماية املواطن من  االعتداءات الخارجية )

 أدناه( 6)انظر الشكل رقم  .الحزبية

 

 الفرعية للمؤشر الرئيس ي الثالث(: عالمات املؤشرات 12شكل رقم )
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يشير جدول تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني وحسب من تعرض ومن لم يتعرض 

"اصالح متقدم" إلى أن أربع مؤشرات حصلت على نفس التصنيف أدناه(  7)رقم لتجربة مع االجهزة األمنية 

 لعينةبالنسبة لتجربة. في املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف اصالح متوسط لم يتعرضوا تعرضوا و للذي 

، فيما حصل مؤشر  واحد على تصنيف "اصالح متقدم جدا" لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة واالذي تعرض

  مع أجهزة االمن. لتجربة

 الرئيس ي الثالث(: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشر 7جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

       اصالح منعدم

       اصالح ضعيف جدا

       اصالح ضعيف

     1 اصالح متوسط

 4 4 4 اصالح متقدم

 1 1   اصالح متقدم جدا

       اصالح مكتمل

 5 5 5 املجموع

 

املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس ملن سبق لهم التعرض تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات 

على مستوى عالمة املؤشر  لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إلى أخر.

نقاط، بلغ ثماني نقاط للمؤشر الخاص بتوقع التخلص من الحزبية، وسبع نقاط لتوقع  5الرئيس بلغ الفرق 

ر بتطبيق القانون، وأربع نقاط لكل من توقع توفير االمن للمواطن، توقع تنفيذ أكبر لقرارات االلتزام أكث

 13)انظر الشكل رقم املحاكم. وثالث  نقاط للمؤشر الخاص  توقع حماية املواطن من  االعتداءات الخارجية.  

 أدناه(

 جهزة األمن ومؤشراته الفرعيةعالمات مؤشر التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية أل  :(13شكل رقم )

 ومن لم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن حسب من تعرض 
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، فإنهم يعتقدون أنها سوف 
ً
ذلك يعني أن املواطنين على الرغم من تقييمهم السلبي ألوضاع األجهزة األمنية حاليا

تتحسن في املستقبل، ربما يرجع ذلك إلى الشروع في تطبيق إعادة هيكلة القوات املسلحة ووزارة الداخلية. مع 

تستطع التخلص من التسييس والوالءات الحزبية، فقد ذلك فإن املستطلعة أرائهم يرون أن األجهزة األمنية لن 

 احتل هذا املؤشر العالمة األدنى على سلم العالمات للمؤشر. 

 

 اتجاهات التغيير املؤشر الرابع:

 

  11جري املؤشر الرئيس الرابع ومؤشراته الفرعية )يُ 
ً
( مقارنة

ً
بأوضاعها  2014وضاع األجهزة األمنية عام أل  مؤشرا

بالنسبة  الى العينة  ( أي تصنيف متوسط.  أما0.52)حصل هذا املؤشر على عالمة . 2011الثورة عام قبل قيام 

. تشير عالمة عينة 0.54في حين تبلغ عالمة العينة التي لم تتعرض  0.43التي تعرضت فقد قدرت عالمة املقياس 

لفترة السابقة للثورة والفترة الحالية الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن الى عدم حدوث أية تغييرات مابين ا

 (6)انظر الشكل رقم . 2014عام 

 

 (: قيمة املؤشر الرئيس ي الرابع مقارنة بمن تعرض ومن لم يتعرض14) شكل رقم

 
 

؛ فكان أفضلها تقييم أداء األجهزة األمنية 0.63و  0.50تشير عالمات ستة من املؤشرات الفرعية تراوحت بين 

نقطة(، أما املؤشرات  0.50نقطة(، وأدناها توفير األمن بدون تمييز في ) 0.63الديمقراطية والحريات )في حماية 

(، 0.47، وكان أفضلها التزام األجهزة األمنية بالقانون )0.50الخمسة األخرى فجاءت جميع عالماتها أقل من 

 أدناه( 15رقم )انظر الشكل  (.0.44وأدناها نجاح األجهزة األمنية في فرض النظام )

على توجه عام  2011تشير عالمات املؤشرات الفرعية لالعتقاد حول اتجاهات التغيير مقارنة بسنة كما 

بالنسبة الى الجمهور املستجوب الذي ال يرى اختالفا كبيرا في تحسن أداء هذه األجهزة مقارنة بما قبل الثورة 

ات على مؤشر  ثالث  حصلفي تقدم درجة اإلصالح، و  ضعيفمؤشرات فرعية على تصنيف  6حيث حصلت 

وأداء األجهزة  (،0.53تك أفضل )هي: أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطق تصنيف "اصالح متوسط"

(، وأداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون 0.55اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل )

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

عالمة المؤشر تعرض لم يتعرض

0.52

0.43

0.54



 37                               تقرير اليمن                                           -  2015ياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، مق

تصنيف مؤشرا على عالمات  11. في حين حصل مؤشران فرعيان من مجموع (0.59ضل )تمييز في منطقتك أف

أداء األجهزة اليوم في و (،0.63)؛ "حماية الديمقراطية والحرية بدون تمييز في منطقتك أفضل اصالح متقدم هما

 .(0.61مكافحة الفساد في منطقتك أفضل )

 

 

 اتجاهات التغيير ومؤشراته الفرعية(: عالمات مؤشر االعتقاد حول 15شكل رقم )

 
 

يشير جدول تصنيف العالمات الرئيسية حسب درجة التقدم في اإلصالح األمني )أدناه( إلى تفاوت كبير ما بين 

تصنيف املؤشرات، فقد حصلت اربعة مؤشرات على تصنيف ضعيف جدا لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة 

تصنيف اصالح ضعيف لنفس العينة مقابل خمسة مؤشرات مع قطاع االمن، وحصلت سبع مؤشرات على 

لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه. فيما حصلت ثالث مؤشرات على تصنيف اصالح متوسط لعينة الذين 

 لم يتعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن كما حصلت ثالث مؤشرات لنفس العينة على تصنيف  اصالح متقدم.
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مييز أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون ت
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 املؤشرات الفرعية حسب التصنيف وحسب العينة للمؤشر الرئيس ي الرابع(: عدد 8جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 اصالح منعدم
   

 4 اصالح ضعيف جدا
  

 6 5 7 اصالح ضعيف

 اصالح متوسط
 

3 3 

 اصالح متقدم
 

3 2 

 اصالح متقدم جدا
   

 اصالح مكتمل
   

 11 11 11 املجموع

 

تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس ملن سبق لهم التعرض 

لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة كهذه تفاوتت من مؤشر إلى أخر. على مستوى عالمة املؤشر 

ملؤشر الخاص بأداء األجهزة " في انقطة سبع عشرة جاءت أوسع فجوة "الرئيس بلغ الفرق أحدى عشرة نقطة، 

نقطة للمؤشرين أداء عشرة  وأربعاليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز في منطقتك أفضل، 

األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك أفضل، وأداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل. 

أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك أفضل، أداء األجهزة واثنتي عشرة نقطة للمؤشرين 

اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في منطقتك أفضل، وأحدى عشرة للمؤشر الخاص أداء األجهزة 

بالتسيس في  اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في منطقتك أفضل، وعشرة نقاط للمؤشرين املتعلقين

عضوية األجهزة اليوم أقل، وأداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل. وبلغ الفرق 

ست نقاط في املؤشرين؛ أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية أفضل، والتزام األجهزة بالقانون اليوم 

عرضوا لتجربة مع اجهزة االمن والذين لم يتعرضوا لتجربة أفضل. وكان اقل فارق ما بين عالمة عينة الذين ت

 16)انظر الشكل رقم  كهذه خمس نقاط فقط في املؤشر الخاص بنجاح االجهزة  في فرض النظام اليوم افضل.

 أدناه(
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 من لم يتعرض مقارنة بمن تعرض و  2011(: املؤشرات الفرعية التجاهات التغيير باملقارنة بما قبل 16شكل رقم )

 
 

. 

 الثقة باملؤسسات األمنية املؤشر الخامس:

عالمة، وهناك تفاوت كبير بين من سبق لهم  0.41حصل مؤشر ثقة املواطنين بأجهزة األمن على عالمة 

التعرض لتجربة مع أجهزة األمن ومن لم يتعرضوا لتجربة مماثلة، حيث حصل من لم يسبق لهم التعرض 

األجهزة األمنية على  . فيما حصل من سبق لهم التعرض لتجربة مع0.43األمنية على عالمة لتجربة مع األجهزة 

نقاط عن من لم يسبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية. قد يرجع ذلك  10، أي بانخفاض 0.33عالمة 

سه نجحت األجهزة األمنية إلى سوء املعاملة التي تعرض لها من كانت له تجربة مع األجهزة األمنية، وفي الوقت نف

 17)انظر الشكل رقم في تحسين صورتها لدى من لم يسبق لهم التعرض لتجربة معها من خالل وسائل اإلعالم. 

 أدناه(

 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية  أفضل

التزام األجهزة بالقانون  اليوم أفضل 

نجاح االجهزة  في فرض النظام اليوم افضل 

أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك أفضل

أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل

طقتك أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في من
أفضل 

مييز أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون ت
في منطقتك أفضل 

طقتك أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في من
أفضل 

في أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز
منطقتك أفضل

في أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز
منطقتك أفضل

التسيس في عضوية األجهزة اليوم أقل 

0.41

0.42

0.40

0.41

0.49

0.49

0.49

0.47

0.40

0.37

0.37

0.47

0.48

0.45

0.55

0.63

0.62

0.66

0.56

0.52

0.48

0.47

لم يتعرض تعرض
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 (: عالمة املؤشر الرئيس ي حول مدى الثقة باملؤسسات األمنية17شكل رقم )

 
 

االعتقاد بأن أجهزة األمن ال تعاني من قيم املستطلعة أرائهم خمسة مؤشرات تصنيفا اصالح منعدم، هي: 

 ) 0.7الفساد فيها )
ً
عالمة(،  0.13عالمة(، االعتقاد بأن أجهزة األمن ال تعمل من أجل املاسكين بالحكم أوال

 بال قانون )
ً
 بوليسيا

ً
 0.24عالمة(، مدى الثقة بنزاهة املخابرات ) 0.19االعتقاد بأن أجهزة األمن ال تقيم نظاما

 اصالح  0.25الثقة بجهاز املخابرات في بناء الدولة والدفاع عنها ) عالمة(، ومدى
ً
عالمة(. وقيموا مؤشرين تقييما

 لحل املشاكل أو وقف اعتداء )
ً
عالمة(، والحالة النفسية للمواطن عند  0.43ضعيف، هما: التوجه لألجهزة أوال

( أي 0.58ية بناء الدولة على عالمة )عالمة(. وحصل مؤشر الثقة بالشرطة في عمل 0.47زيارة أقسام الشرطة )

(، 0.61تصنيف اصالح متوسط. فيما حصلت اربعة مؤشرات على تصنيف متقدم وهي: الثقة بنزاهة الشرطة )

(، والثقة 0.66(، والثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها )0.64وأجهزة االمن تعمل ملصلحة املواطن )

 أدناه( 18ر الشكل رقم )انظ (.0.67باألمن الوطني )
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 (: عالمات املؤشرات الفرعية املتعلقة بالثقة باملؤسسات االمنية18شكل رقم )

 
 

هناك فارق كبير بين الثقة بالجيش والشرطة وأجهزة املخابرات، فجاءت عالمات يوضح الشكل اعاله أن 

بالثقة بالشرطة في عملية ، وعالمة املؤشر الخاص (0.66يش في عملية بناء الدولة )املؤشر بشأن الثقة بالج

في مقابل ذلك كانت نقاط الثقة بأجهزة املخابرات في بناء  (.0.58)بناء الدولة لهذه الفئات الثالث على التوالي 

 . (0.24لثقة بنزاهة أجهزة املخابرات )، ا(0.25 )الدولة هي

تفاوتا بين )أدناه(  التقدم في اإلصالح األمنيب درجة يعكس جدول تصنيف عالمات املؤشرات الفرعية حس

العينة التي تعرضت والتي لم تتعرض. ففي حين توزعت عالمات عينة الذين لم تتعرض الى خمسة مؤشرات 

حصلت على تصنيف اصالح منعدم ومؤشرين على تصنيف اصالح ضعيف، ومؤشر واحد على اصالح 

عالمات ي املقابل حصلت عشرة مؤشرات على فمتوسط، وأربعة مؤشرات حصلت على تصنيف متقدم. 

متدنية، منها خمسة مؤشرات حصلت على تصنيف اصالح منعدم، واثنان على تصنيف ضعيف جدا، وثالثة 

 مؤشرات اصالح ضعيف، فيما حاز مؤشران على تصنيف اصالح متوسط.
 

 الرئيس ي الخامسوحسب العينة للمؤشر  (: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف9جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف 

 5 5 5 اصالح منعدم

 2 اصالح ضعيف جدا
  

 2 2 3 اصالح ضعيف

 2 اصالح متوسط
 

1 

 اصالح متقدم
 

5 4 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها 

اجهزة االمن ال تعمل من أجل الماسكين بالحكم أوالً 

اجهزة االمن ال تقيم نظاماً بوليسياً بال قانون 

الثقة بنزاهة الخابرات

نهاالثقة بجهاز المخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع ع

التوجه لألجهزة أوالً لحل المشاكل أو وقف اعتداء 

كيف تكون حالتك النفسية ؟   

الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها 

الثقة بنزاهة الشرطة 

اجهزة االمن تعمل ألجل أمن المواطن أوالً 

الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

الثقة بنزاهة االمن الوطني 

مدى الثقة بالمؤسسات األمنية 
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0.13

0.19

0.24

0.25
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0.47
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 اصالح متقدم جدا
   

 اصالح مكتمل
   

 12 12 12 املجموع

 

إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس ملن سبق ( 19)الشكل رقم تشير النتائج أدناه 

بلغت أوسع لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة كهذه تفاوتت من مؤشر إلى أخر. 

  فجوة
ً
سبع و  ،"واحد وعشرون نقطة" في املؤشر الخاص االعتقاد ان اجهزة االمن تعمل ألجل أمن املواطن أوال

 0.33عشرة  نقطة" في املؤشر "إذا كانت لديك ضرورة لزيارة مركز أمن ، كيف تكون حالتك النفسية ؟ " )

والثقة بنزاهة (، وست عشرة نقطة للمؤشرين الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها، 0.50 مقابل

مقابل  0.24ن الخاصين بالثقة بنزاهة املخابرات  )في املؤشري الشرطة. في املقابل بلغ أدنى فارق تقطة واحدة 

0.25( 
ً
 (.0.13مقابل  0.12(، واالعتقاد أن اجهزة االمن ال تعمل من أجل املاسكين بالحكم أوال

 

 حسب من تعرض ومن لم يتعرض (: عالمات املؤشرات الفرعية ملؤشر مدى الثقة باملؤسسات األمنية19شكل رقم)
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التوجه لألجهزة أوالً لحل المشاكل أو وقف اعتداء 

الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع عنها

الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفاع عنها 

عنهاالثقة بجهاز المخابرات في عملية بناء الدولة والدفاع

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

اجهزة االمن تعمل ألجل أمن المواطن أوالً 

اجهزة االمن ال تعمل من أجل الماسكين بالحكم أوالً 

اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها 

اجهزة االمن ال تقيم نظاماً بوليسياً بال قانون 

الثقة بنزاهة الشرطة 

الثقة بنزاهة االمن الوطني 

الثقة بنزاهة المخابرات

0.40

0.54

0.44

0.23

0.33
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 سوى تجدر املالحظة 
ً
 متوسطا

ً
 من املؤشرات اثنينأن الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن لم يقيموا تقييما

عالمة(، و مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفاع  0.56، هما: الثقة بنزاهة األمن الوطني )االثنى عشر

  0.54عنها )
ً
 ضعيفا

ً
. عالمة، أما باقي املؤشرات فقيم خمسة منها تقييما

ً
 جدا

ً
 ضعيفا

ً
، والخمسة األخرى تقييما

 عالمة(.  0.6وجاء تقييم االعتقاد بأن أجهزة األمن ال تعاني ن الفساد فيها في املرتبة األدنى على اإلطالق )

 بال قانون، وتعاني من الفساد، كن القول أن جل املستطلعة أرائهميم
ً
 بوليسيا

ً
، ترى أن أجهزة األمن تقيم نظاما

فجنود حماية املاسكين بالسلطة أكثر مما تعمل على توفير األمن للمجتمع وحماية املواطنين، "وتعمل على 

 من حماية 
ً
املؤسسات العسكرية واألمنية أكثر والء لقادتهم من والئهم للدولة، ويقومون بحمايتهم بدال

 (.7املواطنين")

إلى أن  2011حاث ودراسة السياسات عام وللمقارنة، فقد أشار تقرير املسح الذي نفذه املركز العربي لألب

أنهم ال يثقون بجهازي األمن السياس ي واألمن القومي،  %70.1من املستجيبين ال يثقون بالشرطة، وقال  68.8%

 عن أن 
ً
، و  %75.5فضال

ً
بينت نتائج استطالع من املستجيبين غير راضين عن مستوى األمان في اليمن عموما

 (. 8من املستطلعة أراءهم ال يثقون بأجهزة األمن) %59.5أن  2013لرأي العام عام نفذه املركز اليمني لقياس ا

 

 الفساد في األجهزة األمنية املؤشر السادس:

ضمن تضعه ( ما 0.38)حصل املؤشر الرئيس ي السادس املتعلق بالفساد في االجهزة االمنية على عالمة متدنية 

يسبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية على ، حيث حيث حصل من لم ضعيف جدااصالح تصنيف 

نقاط عن من  7، أي بانخفاض  0.32، فيما حصل من سبق لهم التعرض لتجربة كهذه على عالمة 0.39عالمة 

 (20)انظر الشكل رقم  لم يسبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية.

 

 تعرض ومن لم يتعرض (: قيمة املؤشر الرئيس ي السادس مقارنة بمن20شكل رقم )

 
 

( أي 0.07حصل املؤشر  املتعلق بمدى االعتقاد بأن االجهزة االمنية ال تعاني من الفساد فيها على عالمة متدنية )

على تصنيف اصالح منعدم. فيما حصل املؤشر  الفرعي الخاص "االعتقاد أن أوضاع الفساد اليوم داخل 

                                                           
في اليمن، المركز األمني ديمتريس سودياس و مرايكا ترانسفيلد، تصورات المواطنين حول حضور وغياب األمن ودور القطاع  7

 .24 ، ص2014الرأي ألعام، صنعاء، يونيو  اليمني لقياس
انظر، ديمتريس سودياس و مرايكا ترانسفيلد، تصورات المواطنين حول حضور وغياب األمن ودور القطاع األمني في اليمن،  8

 . 22، ص 2014المركز اليمني لقياس الرأي ألعام، صنعاء، يونيو 
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(. في املقابل حصل املؤشر املتعلق " 0.46تصنيف اصالح ضعيف )" على 2011األجهزة األمنية مقارنة بقيل 

" على تصنيف اصالح 2011االعتقاد بان أداء األجهزة في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل مقارنة بقبل 

 أدناه( 21)انظر الشكل رقم  (.0.61متقدم )

 

 (: عالمات املؤشر الرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية21شكل رقم)

 
 

املؤشر الذي يقيس اعتقاد املواطنين بوجود الفساد من خالل عبارة "األجهزة األمنية ال تعاني من حصل 

(، حيث حصل على سبع نقاط ملن لم يتعرض لتجربة مع األجهزة 0.06الفساد فيها" على عالمة متدنية جدا )

نية تعاني من الفساد في أوساطها األمنية، وست نقاط ملن سبق التعرض لتجربة معها ما يشير إلى أن األجهزة األم

 (22)انظر الشكل رقم من املواطنين يعتقدون بوجد فساد على نحو كبير في األجهزة األمنية.  اواسع اان طيف يأ
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األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد فيها 

قارنة أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل م
2011بقبل 

2011أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة بقبل 

االعتقادات بشأن انتشار الفساد في االجهزة 
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 حسب من تعرض ولم يتعرض لتجربة مع اجهزة االمن (: عالمات املؤشر الرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية22) شكل رقم

 
 

الرغم من ذلك فإن املؤشر املتعلق بأداء مكافحة الفساد في األجهزة األمنية اليوم أفضل مقارنة بالعام وعلى 

سواء على املستوى الوطني أو على مستوى مناطق السكن،  فعلى املستوى الوطني، بلغت عالمة املؤشر  2011

، 0.46لتجربة معها على التوالي: وكذلك من سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية ومن لم يتعرضوا 

. ما يشير إلى وجود 0.63و 0.49، 0.61، وعلى مستوى مناطق السكن بلغت العالمات على التوالي: 0.47و 0.41

 تطور هام في أداء األجهزة األمنية في مكافحة الفساد خالل السنوات الثالث األخيرة.

 

 املعرفة باالختصاصات واملهام لألجهزة األمنية املؤشر السابع:

 

أي على تصنيف اصالح ضعيف ما يعني ان اختصاصات ومهام  0.46حصل املؤشر الرئيس ي السابع على عالمة 

االجهزة االمنية املختلفة ما زالت صندوقا مغلقا بالنسبة للمواطن وأن ارتفعت قليال بالنسبة للعينة التي 

نقاط مقارنة بالعالمة التي حصلت عليها عينة الذين  بأربعأي   0.49هزة األمنية بعالمة تعرضت لتجربة مع األج

 (23)انظر الشكل رقم  ( وهو ما يوافق نفس التصنيف.0.45لم يتعرضوا لتجربة كهذه )
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 (: عالمة املؤشر الرئيس ي السابع حسب من تعرض ومن لم يتعرض23شكل رقم )

 
 

 

حصل مؤشران فرعيان من املؤشرات الثالث املكونة للمؤشر  الرئيس ي السابع على تصنيف اصالح متوسط 

( لكل منهما ما يشير الى وجود 0.54حيث حصل مؤشرا معرفة الجمهور بمهام الشرطة والجيش على عالمة )

خابرات على عالمة رفة مقبولة بمهام الجيش والشرطة. فيما حصل مؤشر مدى املعرفة بمهام جهاز املمع

معرفة الجمهور بمهام واختصاصات أجهزة . ذلك يشير الى ( ما يضعها في تصنيف اصالح منعدم0.29)

 أدناه( 24)انظر الشكل رقم  .املخابرات محدودة

 

 (: عالمات املؤشر الرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية24شكل رقم )

 
 

تعرضوا لتجارب مع الجيش والشرطة واملخابرات أكبر من  معرفة الذينه الى أن نااد (25الشكل رقم )يشير 

ربما يرجع ذلك إلى أن تجاربهم مع هذه األجهزة أكسبتهم معرفة بمهامها واختصاصاتها؛  معرفة من لم يتعرضوا

( 0.33مقابل  0.28حيث بلغ الفارق في املؤشر  الخاص بمدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات خمس نقاط )
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لم يتعرضوا وعينة الذين تعرضوا لتجربة على التوالي، فيما بلغ الفارق  ثالث نقاط للمؤشر لعينة الذين 

    .الخاص بدمى املعرفة بمهام جهز الشرطة، ونقطة واحدة للمؤشر الخاص معرفة الجمهور بمهام الجيش

 

 عالمات املؤشر الرئيس ي السابع ومؤشراته الفرعية ملن تعرض ولم يتعرض لتجربة مع أجهزة األمن :(25شكل رقم )

 
 

قد يرجع عدم املعرفة بمهام واختصاصات أجهزة املخابرات إلى تعدديتها، فهناك الجهاز املركزي لألمن 

السياس ي، وجهاز األمن القومي واالستخبارات العسكرية، وال ينشر أي ش يء عنها في الصحافة. وكذلك األمر 

عداد تقارير عن الجيش دون بالنسبة للقوات املسلحة واألمن، حيث صدرت تشريعات تحظر إجراء أبحاث وإ

مع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن مهام األجهزة األمنية متداخلة ومتعارضة، الحصول على تصريح مسبق بذلك. 

فمعظم الصالحيات املمنوحة لجهازي األمن القومي واألمن السياس ي تكاد تكون متطابقة أو شبه متطابقة، 

ء كل منهما هي من صالحيات أجهزة األمن الشرطية وللجهازين صالحيات واختصاصات بموجب قرار إنشا

 (.9التابعة لوزارة الداخلية وبعض أجهزة األمن األخرى التابعة لها)

                                                           
لرحبي، القطاع األمني في اليمن ومتطلبات إصالحه، مبادرة اإلصالح العربي، محمد أحمد علي المخالفي وعبد الكافي شرف الدين ا 9

 . 2012أيار مايو 
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 البعد السياس ي الداخلي: بناء الدولة املؤشر الثامن:

 

( و هذا يعني ان هذا املؤشر حصل على تصنيف اصالح ضعيف وهي نفس 0.44حصل هذا املؤشر على عالمة )

عالمة العينة التي لم تتعرض لتجربة مع أجهزة االمن، أما بالنسبة للعينة التي تعرضت لتجربة فقد حصلت 

)انظر الشكل جة اإلصالح. ( وهو ما يوافق تصنيف اصالح ضعيف جدا بالنسبة الى تقدم در 0.39على عالمة )

 (26رقم 

 

 (: عالمة املؤشر الرئيس ي الثامن حسب من تعرض ومن لم يتعرض26رقم )شكل 

 
 

حصل املؤشران الفرعيان للمؤشر الرئيس الثامن على تصنيف اصالح ضعيف، لكن قيم املواطنين املؤشر 

لعالمات التي منحوها للمؤشر املتعلق املتعلق بتوقع تنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها بعالمات أفضل من ا

 27)انظر الشكل رقم (. 0.41مقابل  0.48باعتقادهم أن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام والقانون )

 أدناه(

 

 حسب من تعرض ولم يتعرض لتجربة مع اجهزة االمن (: عالمات املؤشر الرئيس ي السادس ومؤشراته الفرعية27) شكل رقم

 
 

في املؤشر  الذين لم يتعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنيةعينة تعرضوا و يلغ الفارق بين عالمة عينة الذين 

فيما بلغ الفارق في املؤشر الخاص  .(0.49 مقابل  0.41الخاص التوقع في تنفيذ قرارات املحاكم ثماني نقاط )
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نة الذين تعرضوا وعينة الذين لم يتعرضوا بهدف التدريبات االمنية هو فرض القانون ست نقاط بين عالمة عي

 أعاله( 27)انظر الشكل رقم (. 0.42مقابل  0.36لتجربة مع األجهزة األمنية  )

ضعيف لعينة الذين اصالح حصل املؤشر الخاص بهدف تدريب االجزة االمنية هو فرض النظام على تصنيف 

(، فيما حصل على تصنيف اصالح ضعيف جدا لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع 0.42لم يتعرضوا لتجربة )

اليمني نظرا الهدف من التدريبات األمنية يبقي محل ريبة من قبل الجمهور ما يعني أن ( 0.36االجهزة االمنية )

ساهمت الواليات املتحدة تجدر االشارة الى أن االرهاب.  الرتباط هذا التدريب بأجندات اجنبية تتعلق بمكافحة

األمريكية واململكة املتحدة واالتحاد األوروبي في تقديم مساعدة أمنية، فقسم التنمية الدولية في اململكة 

، وفي 2008( أبرم اتفاقية دعم قطاع العدالة واألمن في اليمن ملدة خمس سنوات، بدأت عام DFIDاملتحدة )

مليون دوالر  112مليون دوالر لدعم قطاع األمن في اليمن، و 46قدمت الواليات املتحدة األمريكية  2012فبراير 

  .لتدريب وتجهيز قوات األمن لتنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب

 

 التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة األمنية املؤشر التاسع:

 

اعتقال من قبل األجهزة األمنية لدورها في حماية القانون يقيس هذا املؤشر تقييم من تعرضوا لتجربة 

  16والحريات العامة ومكافحة الجريمة، ويتضمن 
ً
 فرعيا

ً
( 0.39حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها ) .مؤشرا

 وهذا يعني أن املؤشر قد حصل على تصنيف اصالح ضعيف جدا. 

 "اصالح متقدم"حصل مؤشران من املؤشرات الستة عشر الفرعية للمؤشر الرئيس ي التاسع على تصنيف 

(، ومدى القدرة على التقدم بشكوى ملؤسسات حقوق 0.69وهما: القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج )

يب خالل فترة وهما: عدم التعرض للتعذ "اصالح متوسط"(. وحصلت مؤشران على تصنيف 0.63اإلنسان )

(. كما حصلت اربعة 0.51(، ومدى القيام بتقديم شكوى للشرطة او االجهزة بعد االعتداء )0.55االعتقال )

(، مدى 0.46وهي: ومدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال ) "اصالح ضعيف"مؤشرات على تصنيف 

(، وقيام األجهزة بتوجيه 0.42بمكان اإليقاف ) (، وإعالم األسرة0.42عدم التعرض بمعاملة سيئة مثل الضرب )

 (28)انظر الشكل رقم  (.0.41تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال )
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 (: عالمات املؤشر الرئيس ي "التجربة الشخصية" ومؤشراته الفرعية28) شكل رقم

 
 

(، واالنطباعات 0.34املعتقل ) قيام محام بزيارةهما: " ضعيف جدا"على تصنيف  نفي املقابل، حصلت مؤشرا

الثقة  وهي: "اصالح منعدم"(. فيما حصلت خمسة مؤشرات على تصنيف 0.32إليجابية عن أداء املحاكم )ا

(، 0.22(، وتعريف املعتقل بحقوقه قبل الشروع في التحقيق معه )0.23بالشرطة واألجهزة األمنية وفاعليتها )

(، وتقييم املعتقل للتعذيب بأنه يحصل بدوافع 0.22بعد اعتقاله ) وقيام األجهزة بتقديم املعتقل للمحاكمة

 وبأوامر من جهات مسئولة )
ً
 توفر مساعدة للمعتقل من مؤسسات حقوق 0.22فردية وليس ممنهجا

ً
(، وأخيرا

 ما يشير تشير إلى ضعف شديد في دور مؤسسات املجتمع املدني في مجال الدفاع عن املعتقلين،  (.0.19إنسان )
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 إحساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية ؤشر العاشر:امل

 

، فيما حصل على عالمة ضعيف( ما يعني أنه حصل على تصنيف اصالح  0.43حصل هذا املؤشر على عالمة )

( فيما حصل ضعيف جدا( بين عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء )أي تصنيف اصالح 0.37)

 (29)انظر الشكل رقم  .ضعيف( بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة كهذه أي على تصنيف 0.49على عالمة )

 

 (: عالمة املؤشر الرئيس ي إحساس املواطن باألمن حسب من تعرض و من لم يتعرض29شكل رقم )

 
 

حصل مؤشر واحد فقط على تنيف اصالح متقدم وهو توقع حماية األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة 

توقع حماية األجهزة عند التعديات (. وحصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف اصالح متوسط هي: 0.62و  0.61)

زة عن وجود تعدي على (، وتوقع الحماية من األجه0.52(، وعدم الرغبة في الهجرة )0.56على حرمة البيوت )

. فيما حصلت اربعة مؤشرات على تصنيف اصالح ضعيف وهي: توقع الحماية من (0.52الحقوق الشخصية)

وعدم القلق من امكانية التعرض (، 0.46االجهزة االمنية عند وجود فوض ى واعتداءات مجموعات مسلحة )

القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد  (، وحصل كال املؤشرين عدم0.45لألذى على يد طرف سياس ي داخلي )

(. وحصل مؤشران على تنصيف اصالح ضعيف جدا 0.44اجهزة االمن، والشعور باألمن والسالمة على عالمة )

(، والحماية من األجهزة عند التعديات من 0.40وهما: الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية )

 أدناه( 30ل رقم )انظر الشك (.0.31رجال أمن )
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 (: عالمات املؤشر الرئيس ي إحساس املواطن باألمن و السالمة الشخصية و مؤشراته الفرعية30) شكل رقم

 
 

نتائج املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس أن املواطنين يتوقعون الحماية من األجهزة األمنية في حال  توضح

التعرض لجرائم شخصية واعتداءات فردية، وال يتوقعون حمايتها لهم في حال التعدي الجماعي من قبل 

واقع، فقد وقفت الدولة أطراف سياسية أو جماعات مسلحة، وربما كشف هذا االعتقاد عن صدقية هذا ال

شبه عاجزة عن حماية املواطنين من اعتداءات تنظيم القاعدة خالل األعوام األخيرة، كما وقفت عاجزة أمام 

االغتياالت السياسية التي تعرض لها مواطنون كثيرون )عسكريون ومدنيون(، كما أن هناك شكاوى من أطراف 

ماعة الحوثي في بعض املحافظات الشمالية، كما أن الدولة ال كثيرة من االعتداءات املسلحة التي مارستها ج

تحاسب رجال األمن على انتهاكهم لحقوق املواطنين، حيث جاءت عالمة املؤشر املتعلق بتوقع الحماية عند 

، واحتل املرتبة األخي
ً
 .)0.31رة بين املؤشرات الستة عشر )التعدي من قبل رجال األمن سلبيا

 

حسب العينة أن التفاوت واضح بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  تظهر نتائج التصنيف

لتجربة. حيث حصل مؤشران  يتعرضوا حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا

للذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية  على تصنيف اصالح منعدم. فيما حصلت خمسة مؤشرات على 

تصنيف ضعيف جدا لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية مقابل مؤ شرين لعينة الذين لم 

يتعرضوا لتجربة كهذه. كما حصلت خمسة مؤشرات لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة على تصنيف ضعيف 

ة على تصنيف مقابل مؤشرين للذين تعرضوا لتجربة. حصلت ثالثة مؤشرات لعينة الذين لم يتعرضوا لتجرب

0.000.100.200.300.400.500.600.70

الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال 
أمن

ق الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقو
سياسية 

الشعور باألمن والسالمة 

د عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على ي
اجهزة االمن

د عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على ي
طرف سياسي داخلي

الحماية من األجهزة عند وجود فوضى 
واعتداءات مجموعات مسلحة

الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على 
الحقوق الشخصية

عدم الرغبة في الهجرة 

الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة 
البيوت والممتلكات

الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة 
كالسرقة

احساس المواطن باألمن والسالمة الشخصية 
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اصالح متوسط مقارنة بمؤشر واحد فقط لعينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه. في املقابل حصل مؤشر واحد 

  على تصنيف متقدم لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن. )انظر الجدول التالي(

 

 الرئيس ي العاشروحسب العينة للمؤشر  (: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف10جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 2 اصالح منعدم
  

 2 1 5 اصالح ضعيف جدا

 4 5 2 اصالح ضعيف

 3 3 1 اصالح متوسط

 اصالح متقدم
 

1 1 

 اصالح متقدم جدا
   

 اصالح مكتمل
   

 10 10 10 املجموع

 

الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة تشير النتائج أدناه إلى أن الفرق بين عالمات املؤشرات 

نقطة في املؤشر   21أوسع فجوة  األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر الى آخر، حيث بلغ

 0.39(،  وست عشرة نقطة للمؤشرين عدم الرغبة في الهجرة  )0.48مقابل  0.27)والشعور باألمن والسالمة 

(.  واحدى 0.48مقابل  0.32ن إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياس ي داخلي ) (، عدم القلق م0.55مقابل 

(، 0.58مقابل  0.47عشرة نقطة للمؤشرين  الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت واملمتلكات ) 

ؤشرين عدم (. وعشرة نقاط للم0.42مقابل  0.31الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية ) و

(، والحماية من األجهزة عند وجود 0.46مقابل  0.36القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن )

(. وتسع نقاط للمؤشر الحماية من األجهزة عند 0.48مقابل  0.38فوض ى واعتداءات مجموعات مسلحة ) 

الحماية من األجهزة عند التعديات من  وثماني نقاط للمؤشر (، 0.62مقابل  0.53التعرض لجريمة كالسرقة )

(. واقل فجوة كان في املؤشر الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق 0.32مقابل  0.24رجال أمن )

 (.0.53مقابل  0.46الشخصية بسبع نقاط ) 
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 من لم يتعرضحسب من تعرض و  (: عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس ي العاشر31شكل رقم )

  
 

 تقييم نظام العدالة املؤشر الحادي عشر: 

 

( أي تصنيف "اصالح ضعيف جدا". بلغ الفارق خمس نقاط بين 0.36حصل هذا املؤشر على عالمة مقدارها )

عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية مقارنة عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء 

حادية عشرة )قبل األخيرة( بين مؤشرات بشكل عام جاء ترتيب هذا املؤشر في املرتبة ال(. 0.51مقابل  0.61)

املقياس الرئيسية االثني عشر مؤشرا، ما يشير إلى تدني جودة الخدمات القضائية املقدمة للمواطنين، وسوء 

 )انظر الشكل التالي(حوكمة هذا القطاع. 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

الشعور باألمن والسالمة 

زة عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجه
االمن

ف عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طر
سياسي داخلي

عدم الرغبة في الهجرة 

ةالحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرق

الحماية من األجهزة عند وجود فوضى واعتداءات 
مجموعات مسلحة

الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق 
الشخصية

وت الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البي
والممتلكات

الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق 
سياسية 

الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن
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0.24
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 يتعرض(: عالمات املؤشر الرئيس ي تقييم نظام العدالة حسب من تعرض و من لم 32) شكل رقم

 
 

ديسمبر  15 -13أوص ى املؤتمر القضائي األول )يعاني هذا قطاع العدالة من مشكالت مزمنة عديدة، فقد 

( "بقيام مجلس القضاء األعلى بالعمل على تنقيح الخارطة القضائية لالختصاص املكاني بما يتناسب مع 2003

واالهتمام بالقضاء التجاري، وذلك باالستعانة (، 10التوسع العمراني والكثافة السكانية والتقسيم اإلداري")

بالقضاة من ذوي الخبرة امللمين بطبيعته كقضاء نوعي متخصص، ويتوفر لديهم اإلملام باللغة االنجليزية، 

(.كما  أوص ى املؤتمر رؤساء ووكالء وأعضاء النيابة العامة 11ومعرفة االتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة")

 (. 12وجود أية أماكن توقيف أو حجز غير قانوني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملواجهة ذلك") "بالتأكد من عدم

، هي: االعتقاد بوجود فساد على تصنيف "اصالح منعدممن املؤشرات الفرعية لنظام العدالة  سبعةحصلت 

 )و عالمة(،  0.13بين القضاة )
ً
االعتقاد بأن القضاء و عالمة(،  0.14االعتقاد بأن عمل املحاكم سيكون سريعا

االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون و عالمة(،  0.20يعامل املواطنين بالتساوي )

الحصول على  وإمكانية، عالمة( 0.29الرضا عن نزاهة القضاء أو الحكم حسب القانون )و عالمة(،  0.27فقط )

ضعيف جدا وهي: لشرطة ستعمل على خدمة على تصنيف مؤشرات  3 وحصلت (.0.29محاكمة عادلة )

(، واالنطباعات اإليجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة 0.31املواطن بالسرعة املطلوبة عند الحاجة )

(. وحصلت خمسة مؤشرات 0.36(، وجهاز القضاء هو املؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس العكس )0.32)

(، والثقة بعمل النيابة العامة 0.41على حل النزاعات بين املواطنين ) على تصنيف ضعيف هي: املحاكم قادرة

(، والجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة 0.42(، واملحامون مؤهلون وكفؤ )0.41)

 (.0.48(، وقرارات املحاكم سيتم تنفيذها )0.45واألحزاب )

هي: االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم سيتم تنفيذها  على تقييم متوسطثالثة مؤشرات  تصلفيما ح 

االعتقاد بأن عالمة(، و  0.56قرارات املحاكم ) الثقة في القضاء وفي تطبيقو عالمة(،  0.53عند صدورها )

 )انظر الشكل التالي( عالمة(. 0.56ة مؤهلون وأكفاء )القضا

                                                           
 .33(، صنعاء، ص 2015 -2005نقالً عن، مشروع إستراتيجية تحديث وتطوير القضاء ) 10
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 11
 .35نعاء، ص (، ص2015 -2005، مشروع إستراتيجية تحديث وتطوير القضاء )نقالً عن 12

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

عالمة المؤشر تعرض لم يتعرض

0.36
0.31

0.36



 56                               تقرير اليمن                                           -  2015ياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، مق

 العدالة وعالماته الفرعية(: عالمات املؤشر الرئيس ي تقييم نظام 33شكل )

 
 

من أسباب عدم وصول املواطنين للقضاء عدم إنشاء العدد الكافي من املحاكم بمختلف درجاتها والنيابات، فال 

ما هو متوفر من مبان قضائية مملوكة زالت كثير من املناطق السيما الريفية ال توجد بها محاكم أو نيابات، و 

وتعاني املحاكم ، 13مبان مستأجرة %80مباني الهيئة القضائية، وحوالي  من إجمالي %20للدولة تشكل فقط 

، والسبب الرئيس في %40 - %20والنيابات القائمة من " نقص حاد في عدد القضاة وأعضاء النيابة، يصل بين 

ذلك توقف املعهد العالي للقضاء ألكثر من سبع سنوات، في الوقت الذي يشترط قانون السلطة القضائية 

، مما أضعف السلطة 14 عيين القضاة ومساعدي القضاة أن يكونوا من متخرجي املعهد العالي للقضاء "لت

القضائية، من خالل تجميد نشاط املعهد العالي للقضاء ملدة سبع سنوات، وباتت املحاكم تعاني من نقص حاد 

 15.في الكادر البشري 

 

 

                                                           
 . 27(، صنعاء، ص 2015 -2005انظر، وزارة العدل، مشروع إستراتيجية تحديث وتطوير القضاء ) 13
 .22مشروع إستراتيجية تحديث القضاء،  14
 .22انظر، مشروع إستراتيجية تحديث القضاء،  15
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وجود فساد بين القضاة 

عمل المحاكم سيكون سريعاً 

القضاء  يعامل المواطنين بالتساوي 

فقطالسلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون

…طنين عدم وجود تحيز في تطبيق القانون على الموا

إمكانية الحصول على محاكمة عادلة 

(الحكم حسب القانون فقط)الرضا عن نزاهة القضاء 

…الشرطة ستعمل على خدمة المواطن بالسرعة 

…االنطباعات اإليجابية عن عمل المحاكم من خالل 

…جهاز القضاء هو المؤثر على عمل األجهزة األمنية 

المحاكم قادرة على حل النزاعات بين المواطنين

الثقة بعمل النيابة العامة 

المحامون مؤهلون وكفؤ

…تنفيذية الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة ال

قرارات المحاكم سيتم تنفيذها

األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها

الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحاكم 

القضاة مؤهلون وكفؤ

تقييم نظام العدالة 
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العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  تظهر نتائج التصنيف حسب العينة ان التفاوت واضح بين

، حيث 18يتعرضوا حيث ترتفع عالمات الذين لم يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا في كل املؤشرات وعددها 

لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع  "حصلت تسع مؤشرات على عالمات تضعها في تصنيف "اصالح منعدم

 العدالة مقابل ست مؤشرات بين عينة الذين لم يتعرضوا لتجربه كهذه.

 فيما حصلفي املقابل حصل مؤشران لعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع املحاكم على تصنيف متوسط 

في عدد املؤشرات التي حازت  وتساوت املؤشرات لدى العينتينمؤشر واحد لعينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه. 

لتجربة مع قطاع  والم يتعرضالذين مؤشرات لدى عينة  خمسحازت على تصنيف ضعيف جدا. في حين 

 (11الجدول انظر ) لدى عينة من تعرض لتجربة كهذه. اربع مؤشراتالعدالة مقابل 

 

 الرئيس ي تقييم نظام العدالةوحسب العينة للمؤشر  (: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف11جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 7 6 9 اصالح منعدم

 3 4 4 اصالح ضعيف جدا

 5 5 4 اصالح ضعيف

 3 2 1 اصالح متوسط

 اصالح متقدم
   

 اصالح متقدم جدا
   

 اصالح مكتمل
   

 18 17 18 املجموع

 

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. فقد ارتفعت عالمات عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع 

ؤشر الخاص بالسلطة القضائية مستقلة الجهز القضائي في جميع املؤشرات فيما عدا مؤشر واحد وهو امل

وتحكم حسب القانون فقط، حيث ارتفعت عالمة الذين تعرضوا لتجربة مقابل عينة الذين لم يتعرضوا 

 أدناه( 34)انظر الشكل رقم (. 0.27مقابل  0.31لتجربة كهذه بفارق اربع نقاط )

ينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع بلغت اوسع فجوة "أحدى عشرة نقطة" بين عينة الذين لم يتعرضوا وع

العدالة في مؤشر القضاة مؤهلون وكفؤ، يليه بعشر نقاط في مؤشر الرضا عن نزاهة القضاء )الحكم حسب 

القانون فقط(، ثم بتسعة نقاط في املؤشرين االنطباعات اإليجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة، 

اطنين.  ومن ثم ثماني نقاط للمؤشرين االعتقاد أن قرارات املحاكم واملحاكم قادرة على حل النزاعات بين املو 

سيتم تنفيذها، وعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على املواطنين لدى الشرطة وأجهزة األمن. واقل فجوة كان 

 بنقطة واحد للمؤشر املحامون مؤهلون وكفؤ. 
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 تقييم نظام العدالة حسب من تعرض ومن لم يتعرض (: عالمات املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس ي34شكل )

 
 

تشير عالمة املؤشر الرئيس ي الحادي عشر إلى أن املواطن اليمني بات ال يثق بنظام العدالة الرسمي بسبب سوء 

نظام العدالة "وينظر إلى نظام العدالة غير الرسمي على أن له فوائد كثيرة منها مشروعيته النسبية، وسرعة 

القضايا، وسهولة الوصول إليه وشفافيته، وقلة تكاليفه )...( في املقابل هناك أسئلة عديدة، من الفصل في 

 مع معايير سيادة القانون؟، هل املحكمون مستقلون وحياديون بما فيه الكفاية؟، هل 
ً
قبيل: هل يتوافق دائما

اف؟، هل قواعد التحكيم القبلي يتم احترام حقوق املواطنين القانونية؟، هل يتم تطبيق األحكام على نحو ك

 (16).واضحة ويمكن التنبؤ بها؟، وهناك مخاوف فيما تتعلق بحصول النساء والفئات املهمشة على العدالة"

                                                           
 . 16(، صنعاء، د. ت، ص 1المركز اليمني لقياس الرأي العام، سيادة القانون، سلسلة أدلة الدولة المدنية الديمقراطية، الدليل رقم ) 16
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كم الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحا

…عدم وجود تحيز في تطبيق القانون على 

األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها

…ة الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلط

…ن الحكم حسب القانو)الرضا عن نزاهة القضاء 

…جهاز القضاء هو المؤثر على عمل األجهزة 

…الشرطة ستعمل على خدمة المواطن بالسرعة 

القضاء  يعامل المواطنين بالتساوي 

…االنطباعات اإليجابية عن عمل المحاكم من 

إمكانية الحصول على محاكمة عادلة 

المحاكم قادرة على حل النزاعات بين المواطنين

 ً عمل المحاكم سيكون سريعا

قرارات المحاكم سيتم تنفيذها

ون فقطالسلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القان

القضاة مؤهلون وكفؤ

وجود فساد بين القضاة 

الثقة بعمل النيابة العامة 

المحامون مؤهلون وكفؤ

0.56

0.22

0.46

0.40

0.21

0.29

0.25

0.18

0.26

0.23

0.34

0.12

0.41

0.31

0.48

0.11

0.39

0.41

0.30

0.55

0.46

0.31

0.38

0.32

0.21

0.35

0.30

0.43

0.14

0.49

0.27

0.58

0.13

0.46

0.42

لم يتعرض تعرض
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 الحريات واملساءلة حقوق اإلنسان املؤشر الثاني عشر:

 

حيث ، أي على تصنيف اصالح ضعيفعالمة  0.45حصل مؤشر الحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان على  

تعرضوا لتجربة فيما حصل مؤشر الذين لم ي، 0.42تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية على عالمة  الذينحصل 

 (35)انظر الشكل رقم . 0.48على عالمة  كهذه

 

 (: عالمات املؤشر الرئيس ي الحريات واملساءلة وحقوق االنسان حسب من تعرض ومن لم يتعرض35شكل )

 
 

ُيشبه البعض الدولة في اليمن بالدولة البونابرتية "قل ما تريد ونحن نفعل ما نريد" فهناك هامش كبير من 

، وعلى مستوى املمارسة فإن الصحافة تتجاوز 
ً
الحريات، فحرية التجمع وحرية التعبير مكفولة دستوريا

هر، لكن استجابة الدولة والحكومة الحدود القانونية، ويتجاوز املواطنون القيود التي يفرضها قانون التظا

 للنقد وملطالب املحتجين تكاد تكون معدومة، وال تستجيب إال للجماعات التي تملك القوة املادية. 

، وهناك حاالت انتهاك كثيرة لم يساءل عنها مرتكبوها، 
ً
 تماما

ً
مبدأ املساءلة في األجهزة األمنية يكاد يكون معطال

تعاظم تدهور الوضع األمني في اليمن، فقد تحولت االختالالت األمنية إلى سياسة  2011فبراير  11ومنذ ثورة 

 ا السياسية واالقتصادية. ممنهجة تمارسها بعض القوى السياسية للدفاع عن مصالحه

بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وحددت أهدافه بما  2013( لسنة 50صدر القرار الجمهوري رقم )

يلي: وضوح املهام واالختصاصات وعدم التداخل في الوظائف، تفويض الصالحيات واالبتعاد عن املركزية، 

ملسئولية، الرقابة واملحاسبة ومكافحة التجاوزات في سلك التكامل في كل أعمال الشرطة ومراعاة التخصص وا

الشرطة، وبخاصة التعامل مع املواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومكافحة الفساد، الشفافية إلتاحة الفرصة لكل 

 على أداء رجال الشرطة وسلوكياتهم، توحيد القيادة والسيطرة 
ً
 رقابيا

ً
منظمات املجتمع املدني لتكون جهازا

والتوجيه، ومنح الصالحيات في كل إطار جغرافي للمسئول األول، مع ذلك هناك معوقات قانونية  واإلشراف

 2005ومؤسسية تعيق الشفافية والرقابة واملحاسبة في القطاع األمني، فعلى املستوى القانوني صدر قرار عام 

(، وعلى املستوى 17رية)يقض ي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل إعداد أي تقرير حول أي قضايا عسك

                                                           
مجموعة باحثين، المركز اليمني لقياس الرأي العام، الرقابة الديمقراطية على قطاع األمن، سلسلة أدلة الدولة المدنية انظر، 17

 . 14، ص 2014(، أبريل 6عدد )والديمقراطية، ال
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املؤسس ي فإن معظم أجهزة األمن ال تخضع للمسائلة والرقابة من قبل املؤسسات الرقابية، وعلى مستوى 

 للقطاع أو الجهاز األمني الذي يرأسه. 
ً
املمارسة فإن كل مسئول من قادة القطاعات األمنية يعتبر نفسه مالكا

 في القطاع األمني.وبالتالي فإن الرقابة واملساءلة تكاد تكون م
ً
 نعدمة تماما

حصل مؤشر واحد من املؤشرات االثني عشر الفرعية لهذا املؤشر الرئيس ي على تصنيف اصالح مكتمل وهو 

(.  وحصل مؤشر واحد ايضا على 0.86املسؤول الفعلي االول عن اصدار التعليمات مساءلة اجهزة املان )

ة حسن سلوك من اجهزة عند طلب وثائق من مؤسسة تصنيف اصالح متقدم جدا وهو مدى عدم طلب شهاد

 أدناه( 36)انظر الشكل رقم  (.0.72حكومية )

كما حصل مؤشران على تصنيف على اصالح متوسط وهما: الثقة بمؤسسات حقوق االنسان وبقدرتها على 

. وحصل مؤشران على (0.54واالعتقاد بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف ) ،(0.59املساعدة )

(، واالعتقاد بقدرة املواطن على 0.46تصنيف ضعيف هما: مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال )

(. في املقابل حصل مؤشران على تصنيف اصالح ضعيف جدا وهما مدى زيارة 0.43انتقاد السلطة بدون خوف )

(. 0.32بأن خرق حقوق االنسان مبرر بدواعي االمن )(، واالعتقاد 0.34املحامي املعتقل خالل االعتقال )

 2011االعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث وحصلت ثالث مؤشرات على تصنيف منعدم وهي: 

االعتقاد بأن االجهزة (، و 0.19سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدتهم )(، 0.30مبررة )

 (.0.13)االمنية ال تمارس التعذيب 

 

 (: عالمات املؤشر الرئيس ي الحريات واملساءلة وحقوق االنسان ومؤشراته الفرعية36شكل)

 
 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب

هم سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين ومساعدت

مبررة2011حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث 

خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن

زيارة المحامي للمعتقل خالل االعتقال

قدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف

القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

قدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف

اعدة الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المس

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

ة المسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءل
أجهزة األمن؟ 

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

مع قطاع األمن والذين يتعرضوا، حصل مؤشر واحد على تصنيف إصالح مكتمل لدى الذين تعرضوا لتجربة 

لم يتعرضوا لتجربة كهذه. حصلت ثماني مؤشرات لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية على عالمات 

دنية منها اربعة مؤشرات حازت على تصنيف اصالح منعدم، واثنان على تصنيف  ضعيف جدا، واثنان تم

مؤشرات على نفس التصنيفات لعينة الذين لم  على تصنيف اصالح ضعيف، في املقابل حازت اربعةآخران 

على تصنيف اصالح منعدم، وواحد حاز على تصنيف اصالح حصال تعرضوا لتجربة كهذه؛ منها مؤشران ي

 (12)انظر الجدول رقم  ضعيف جدا، وآخر على تصنيف اصالح ضعيف.

 

الرئيس ي الحريات واملساءلة وحقوق وحسب العينة للمؤشر  (: عدد املؤشرات الفرعية حسب التصنيف12جدول رقم )

 االنسان

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 3 2 4 اصالح منعدم

 2 1 2 اصالح ضعيف جدا

 2 1 2 اصالح ضعيف

 2 1 1 اصالح متوسط

 1 اصالح متقدم
  

 اصالح متقدم جدا
 

1 1 

 1 1 1 اصالح مكتمل

 11 7 11 املجموع

 

إلى ان الفرق بين عالمات املؤشرات الرئيسية ملن سبق لهم التعرض لتجربة مع األجهزة ( 27الشكل رقم )تشير 

األمنية ومن لم يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر الى آخر. على مستوى عالمة املؤشر الرئيس ي حيث بلغ الفرق 

ي املؤشر الخاص  ، ونقطة واحدة في مؤشر خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن، وثالث نقاط فنقاط،  6

باالعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب، وخمس نقاط في مؤشر عدم طلب شهادة حسن سلوك من 

أجهزة عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية، وست نقاط في مؤشر املسؤول الفعلي األول عن إصدار 

على انتقاد السلطة بدون خوف، التعليمات ومساءلة أجهزة األمن؟، وتسع نقاط في مؤشر  قدرة املواطن 

لم يطبق من  واحدى عشرة نقطة في املؤشر  الخاص بقدرة املواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف.

املؤشرات الفرعية األحد عشر لهذا املؤشر الرئيس على عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع األجهزة سوى سبعة 

 .مؤشرات

 

 

 

 

 

 

 



 62                               تقرير اليمن                                           -  2015ياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، مق

 املؤشرات الفرعية حسب من تعرض و من لم يتعرض( : عالمات 37شكل )

 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

قدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف

قدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف

الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المساعدة 

سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين ومساعدتهم 

زيارة المحامي للمعتقل خالل االعتقال

القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال

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

مبررة2011حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث 

خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن

االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب

المسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة 
األمن؟ 
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 : التوصيات(3)  

 

على املستوى االستراتيجي املتوسط والبعيد ينبغي إعداد وتنفيذ رؤية شاملة إلصالح قطاع األمن مبنية على 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ففي ظل طبيعة البنى االجتماعية والتوجهات الثقافية السائدة، حيث 

افس بين الجماعات اإلثنية والعرقية إلى تتحول كثير من النزاعات الفردية إلى نزاعات جماعية، ويتحول التن

نزاعات مسلحة، كما هو الحال في الصراع بين الحوثيين والسلفيين والتجمع اليمني لإلصالح وشيوخ القبائل، 

البد من أن توسيع مفهوم قطاع األمن ليشمل إلى جانب الشرطة القوات املسلحة، وأن تتسم خطط 

ولية والنظرة الواسعة، وتطوير العالقة بين األجهزة األمنية والقوات واستراتيجيات إصالح قطاع األمن بالشم

 املسلحة، فكثير من القضايا ال تستطيع قوات األمن مواجهتها بمفردها، ويقتض ي تدخل القوات املسلحة. 

د، على املستوى القريب ينبغي تفعيل قانون التقاعد في مجال األمن، وإحالة من بلغوا سن التقاعد إلى التقاع

استكمال البصمة والصورة في األجهزة األمنية والشرطية والقوات املسلحة، إلغاء الوظائف الوهمية، استكمال 

تأسيس أقسام شرطة في املديريات التي ال توجد بها أقسام شرطة. نقل جميع املرافقين للشخصيات 

جهاز املركزي للرقابة واملحاسبة االجتماعية واملوظفين الحكوميين املدنيين إلى حراسة املنشآت، تمكين ال

ومؤسسات الرقابة واملحاسبة ومكافحة الفساد األخرى من مراقبة ومحاسبة قطاع األمن واألجهزة العسكرية، 

 تحويل الشرطة إلى شرطة مدنية من خالل نقل تبعية الشرطة من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية.

 ومة أن تعمل على تنفيذ ما يلي:أما على املستوى القريب فإن على الحك

  .وضع آلية ملكافحة الفساد في األجهزة األمنية والقضائية 

  وضع آلية ملراقبة مدى التزام أجهزة الشرطة بالقانون، وعدم ممارستها للتعذيب، ومحاسبة رجال

 الشرطة الذين ينتهكون القانون.

  من الرقابة على أجهزة األمن والعدالة تطوير التشريعات املتعلقة بتمكين مؤسسات املجتمع املدني

 وتقديم املساعدة ملن يحتاجها.

  العمل على تطوير التشريعات املتعلقة بالفصل بين السلطات، السيما بين السلطة التنفيذية

والسلطة القضائية، وتطوير البنى املؤسسية لألجهزة األمنية وأجهزة العدالة بما يضمن استقالليتها 

 ملبادئ املواطنة املتساوية. ومهنيتها، وتقديم
ً
 خدماتها للمواطنين وفقا

  التي نصت عليها املبادرة الخليجية، فقد  2011اإلسراع بتشكيل اللجنة املستقلة للتحقيق في أحداث

مبررة  2011االعتقاد بأن حملة االعتقاالت ضد الشباب في أحداث قيم املستطلعة أرائهم مؤشر 

( 
ً
 جدا

ً
 ضعيفا

ً
 مة(.عال  0.30تقييما

  
ً
 ملبادئ املؤهل والكفاءة وتكافؤ الفرص، بعيدا

ً
اعتماد نظام لتعيين كبار مسئولي األجهزة األمنية وفقا

 عن املحاصصة الحزبية.

  وأجهزة املخابرات بشكل خاص، بما يكفل توسيع 
ً
تحسين مستوى الشفافية في األجهزة األمنية عموما

 معرفة املواطنين بمهام األجهزة األمنية.

 


