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حسب ترتيب 
املؤشرات 
الرئيسية 
والفرعية

المرحلة االولى والثانية والثالثة العينة الكلية مجموع ضفة غزة عن 
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ضفة

المرحلة الثالثة 

غزة

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 1

0.270.240.310.260.210.340.260.240.29اإلطالع والمعرفة باالختصاص والمهام المختلفة لالجهزة االمنية (8) 2

3TWGTWGTWG

31.10.390.430.320.360.380.330.360.400.28-092-08 مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة في الضفة 4

31.30.290.310.260.280.290.270.280.310.24-094-08 مدى معرفة الجمهور بمهام األمن الوطني في الضفة 5

31.50.290.320.240.270.270.270.270.300.22-096-08 مدى معرفة الجمهور بمهام األمن الوقائي في الضفة 6

31.20.260.140.450.270.120.500.270.150.45-093-08 مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة في القطاع 7

31.60.260.280.230.240.240.240.240.270.19-097-08 مدى معرفة الجمهور المخابرات في الضفة 8

9

-098-08 مدى معرفة الجمهور بمهام االستخبارات العسكرية في الضفة 

31.70.230.240.210.220.220.220.220.240.18

31.40.220.110.380.230.100.420.210.120.36-095-08  مدى معرفة الجمهور بمهام األمن الوطني في القطاع 10

31.80.200.090.380.220.080.440.200.100.37-099-08 مدى معرفة الجمهور بمهام األمن الداخلي في القطاع 11

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 12

0.420.420.430.440.440.490.400.400.44مستوى تقييم المواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها(1)13

14TWGTWGTWG

34.10.620.620.630.630.610.680.600.580.65-01-01  قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة  15

34.90.570.610.520.600.590.600.550.580.51-09-01 قدرة األجهزة على تنفيذ قرارات المحاكم  16

34.20.560.600.500.580.600.560.540.570.48-02-01قدرة األجهزة على االلتزام بالقانون  17

18

-04-01  قدرة األجهزة على حماية المواطن من من عصابات فلسطينية  

34.40.480.480.470.520.510.520.460.440.48

34.70.430.440.410.440.440.440.410.410.40-07-01قدرة األجهزة على مكافحة الفساد داخليها  19

34.80.380.410.350.410.420.380.380.400.34-08-01 قدرة األجهزة التخلص من الحزبية  20

34.100.380.420.330.410.420.400.390.410.36-10-01 قدرة األجهزة األمنية على عدم استخدام التعذيب  21

34.30.380.410.340.450.470.430.400.430.35-03-01قدرة األجهزة على خدمة المواطن بدون تمييز  22

23

-01قدرة األجهزة على حماية المواطن من اجتياحات الجيش األسرائيلي  

06-34.60.200.110.340.230.130.410.190.100.35

24

-05-01  (ضفة فقط) قدرة األجهزة على حماية المواطن من المستوطنين 

34.50.140.140.160.160.130.13

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 25

0.430.410.400.430.440.430.410.410.40االعتقادات بشأن انتشار الفساد في االجهزة (6) 26

27TWGTWGTWG

28

  اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل 

36.20.720.780.610.750.840.610.690.750.58-085-06 (2005-2000)مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

29

 اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية في الضفة أفضل 

10.10.540.550.410.530.600.470.520.560.45-083-06مقارنة بالوضع من قبل خمس سنوات سابقة 

30

  اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة في غزة أفضل مقارنة 

10.20.450.300.460.390.330.540.430.400.46-084-06بالوضع من قبل خمس سنوات سابقة 

31

-087-06 مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تعاني من الفساد فيها 

46.80.250.210.310.260.210.320.220.170.30

32

-086-06 مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تعاني من الفساد فيها 

46.70.200.200.210.240.250.230.190.180.20

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 33

2012-2010ستطالعات قطاع األمن للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ا

 مقياس قطاع األمن ونظام العدالة 

عالمات المؤشرات الرئيسية والفرعية في قطاع غزة والضفة الغربية للمراحل الثالثة األولى
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0.430.420.440.470.480.450.460.470.45تقييم الحريات والمسائلة وحقوق االنسان (15)34

35TWGTWGTWG

36

 المسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة األمن 

550.820.850.780.820.860.750.750.810.66-171-15 (الضفة وغزة )الفلسطينية  اليوم؟ 

37

-161-15 مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين ومساعدتهم 

280.790.700.870.810.780.850.820.750.87

38

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

390.750.720.790.730.730.730.730.690.79-164-15مؤسسة حكومية 

300.630.680.630.640.670.610.620.600.63-163-15 مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال 39

250.590.490.540.620.680.540.670.710.63-160-15الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المساعدة  )40

41

-159-15 االعتقاد بقدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف 

050.420.480.320.500.560.400.420.490.31

290.420.420.420.560.570.550.580.530.61-162-15 مدى زيارة المحامي للمعتقل خالل االعتقال 42

43

-15االعتقاد بقدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف في الضفة 

158-040.380.440.270.410.490.280.340.410.22

44

االعتقاد بأن الحملة ضد حماس في الضفة بعد سيطرتها على القطاع كانت 

400.300.270.350.310.310.310.280.280.29-165-15مبررة 

45

15االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان في الضفة مبرر بدواعي األمن  ) -

167-420.300.250.360.350.310.380.280.260.30

46

االعتقاد بأن الحملة ضد فتح في القطاع بعد سيطرة حماس عليه كانت 

410.250.200.340.270.220.360.250.220.29-166-15مبررة 

47

تبرير عدم احترام حقوق االنسان وخرق القانون من قبل االجهزة االمنية 

430.230.170.320.290.220.370.240.210.28-168-15في غزة  

440.140.160.100.180.220.120.180.210.12-169-15 االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تمارس التعذيب 48

450.080.090.070.110.110.110.100.100.09-170-15 االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تمارس التعذيب 49

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 50

0.440.470.410.460.480.420.460.460.48التجربة الشخصية في تقييم دور االجهزة في مكافحة الجريمة (12) 51

52TWGTWGTWG

790.520.530.500.560.540.590.470.440.53-124-12 مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء المحاكم 53

130.520.600.420.590.620.530.570.610.50-121-12 مدى القيام بتقديم شكوى للشرطة أو األجهزة بعد االعتداء  54

55

 مدى الرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة بعد التقدم بالشكوى بالشكوى 

12-122-140.480.460.530.460.490.400.500.420.65

150.230.290.190.230.280.160.310.380.24-123-12 مدى وجود ثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها 56

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 57

0.480.480.480.510.510.490.480.480.47مدى الثقة بالمؤسسات األمنية (5) 58

59TWGTWGTWG

60

-05 مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة تعمل ألجل أمن المواطن أوالً 

057-46.10.760.810.670.780.860.640.770.820.68

61

-060-05مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تعمل ألجل إسرائيل أوالً 

46.40.760.760.750.720.720.730.730.700.76

47.10.710.790.570.730.820.580.690.780.55-067-05 مدى الثقة بنزاهة الشرطة في الضفة 62

63

-05 مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة تعمل ألجل أمن المواطن أوالً 

058-46.20.670.640.710.710.690.730.680.690.67

64

 االعتقاد بأن األجهزة األمنية لم تكن المسؤول األول عن الفوضى الداخلية 

050.640.720.520.630.730.470.630.710.50-51-09   2007قبل 

47.20.590.540.640.630.570.680.560.570.55-068-05 مدى الثقة بنزاهة الشرطة في غزة 65

66

-05  مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تعمل ألجل إسرائيل أوالً 

059-46.30.560.610.500.600.640.530.580.590.56

67

 مدى الثقة بجهاز األمن الوطني في الضفة في بناء الدولة وإنهاء االحتالل 

05-053-16.10.550.580.500.570.600.510.500.550.43

110.530.530.510.580.610.540.540.560.51-052-05 التوجه لألجهزة أوالً لحل المشاكل أو وقف اعتداء 68

69

-05 مدى الثقة بكتائب شهداء األقصى في بناء الدولة وإنهاء االحتالل 

055-16.30.500.470.550.540.500.600.510.490.54

70

-05 مدى الثقة بكتائب عز الدين القسام في بناء الدولة وإنهاء االحتالل 

056-16.40.480.420.570.520.440.630.470.430.53
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71

 مدى الثقة بجهاز األمن الوطني في غزة في بناء الدولة وإنهاء االحتالل 

05-054-16.20.440.380.510.490.430.550.400.380.44

72

-05 مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تقيم نظاماً بوليسياً بال قانون 

065-46.90.400.420.360.430.450.390.410.410.42

73

-05مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تقيم نظاماً بوليسياً بال قانون 

066-46.100.360.370.350.380.380.380.400.360.45

74

-064-05مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تعاني من الفساد فيها 

46.80.250.210.310.260.210.320.220.170.30

75

-063-05 مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تعاني من الفساد فيها 

46.70.200.200.210.240.250.230.190.180.20

76

 مدى االعتقاد بأن األجهزة في الضفة ال تعمل من أجل حركة فتح أوالً 

05-061-46.50.150.160.140.170.180.160.160.160.16

77

 مدى االعتقاد بأن األجهزة في غزة ال تعمل من أجل أمن حماس أوالٍ  

05-062-46.60.150.140.170.150.150.160.150.130.18

47.3-069-05 مدى الثقة بنزاهة األمن الوطني في الضفة 78

47.4-070-05 مدى الثقة بنزاهة األمن الوطني في غزة 79

47.5-071-05مدى الثقة بنزاهة األمن الوقائي في الضفة 80

47.6-072-05 مدى الثقة بنزاهة المخابرات في الضفة 81

47.7-073-05مدى الثقة بنزاهة االستخبارات العسكرية في الضفة 82

47.8-074-05 مدى الثقة بنزاهة األمن الداخلي في غزة 83

84

 االعتقاد بأن الشرطة في الضفة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة الجريمة 

48.1-075-05وتوفير األمن 

85

 االعتقاد بأن الشرطة في القطاع األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة الجريمة 

48.2-076-05وتوفير األمن 

86

 االعتقاد بأن األمن الوطني في الضفة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة 

48.3-077-05الجريمة وتوفير األمن 

87

 االعتقاد بأن األمن الوطني في غزة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة 

48.4-078-05الجريمة وتوفير األمن 

88

االعتقاد بأن األمن الوقائي في الضفة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة 

48.5-079-05الجريمة وتوفير األمن 

89

 االعتقاد بأن المخابرات في الضفة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة 

48.6-080-05الجريمة وتوفير األمن 

90

االعتقاد بأن االستخبارات العسكرية في الضفة األكثر التزاماً بالقانون 

48.7-081-05ومحاربة الجريمة وتوفير األمن 

91

االعتقاد بأن األمن الداخلي في غزة األكثر التزاماً بالقانون ومحاربة 

48.8-082-05الجريمة وتوفير األمن 

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 92

0.490.480.510.530.540.520.540.550.54تقييم الجمهور لدور االطراف الخارجية في التدريب االمني  (7) 93

94TWGTWGTWG

95

االعتقاد بأن التدريب الخارجي يساهم في تطوير وتحسين األداء األمني 

690.760.790.720.790.820.730.770.800.72-088-7لألجهزة  

70.40.580.580.590.640.660.590.670.670.67-090-07  مدى الثقة بدور األردن في التدريب األمني 96

70.30.380.360.410.440.440.450.460.440.49-089-07  مدى الثقة بدور االتحاد األوروبي في التدريب األمني 97

70.50.260.220.320.270.250.300.270.280.27-091-07 مدى الثقة بدور الواليات المتحدة في التدريب األمني 98

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 99

0.520.510.530.520.520.510.500.510.49العالقة باسرائيل- البعد السياسي الخارجي  (9) 100

101TWGTWGTWG

102

االعتقاد بأن صداماً مسلحاً سيحدث بين األجهزة والطرف اإلسرائيلي عند 

660.610.580.650.590.560.630.580.520.67-106-09. حدوث مواجهات مسلحة بين المواطنين واالحتالل

103

 االعتقاد بأن التنسيق األمني مع إسرائيل يخفف من عبء االحتالل عن 

620.570.570.570.590.570.610.570.570.56-102-09المواطن 

610.520.530.510.560.580.530.530.560.47-101-09 االعتقاد بأن التنسيق األمني مع إسرائيل يخدم هدفاً وطنياً 104

105

-09االعتقاد بأن التنسيق األمني مع إسرائيل يوفر االمن للفلسطينيين 

0103-630.520.510.540.520.530.520.500.530.47

640.450.470.400.460.520.380.430.490.34-104-09 مدى الرضا عن التنسيق األمني 106
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650.430.400.480.380.390.370.420.400.45-105-09 االعتقاد بأن االعتقاالت اإلسرائيلية ال تتم بعلم األجهزة 107

108

 االعتقاد بقدرة األجهزة على توفير الحماية ضد المستوطنين والجيش 

480.000.000.000.000.000.000.000.000.00-100-09اإلسرائيلي 

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 109

0.540.550.540.570.570.560.520.530.51تقييم المواطن ألداء أجهزة األمن  (2) 110

111TWGTWGTWG

33.10.730.730.740.730.730.760.710.700.74-013-02 مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة  112

36.10.720.740.690.740.760.710.690.700.65-023-02 تقييم أداء األجهزة في فرض النظام 113

36.50.690.720.630.720.740.690.660.690.60-027-02 تقييم أداء األجهزة في مكافحة الجريمة 114

0670.670.720.580.680.740.590.650.700.56-031-02 االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في  تحسين قدراتها 115

36.60.660.690.620.700.730.660.640.680.57-028-02 تقييم أداء األجهزة في توفير األمن والسالمة للمواطن 116

36.20.650.680.620.680.700.650.620.640.58-024-02تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد في السلطة 117

36.70.650.690.570.710.730.680.630.670.58-029-02 تقييم أداء األجهزة في محاربة الفوضى والفلتان 118

33.90.650.660.620.660.660.660.620.650.58-021-02 تقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات المحاكم 119

33.20.630.660.590.640.660.620.610.640.55-014-02   تقييم أداء األجهزة  في االلتزام بالقانون 120

121

-016-02  تقييم أداء األجهزة في حماية المواطن من عصابات فلسطينية 

33.40.570.580.560.600.590.600.540.540.55

36.40.540.600.450.580.640.480.520.590.39-026-02تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات 122

36.30.540.590.450.570.630.480.500.580.37-025-02 تقييم أداء األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز 123

33.70.510.490.530.500.480.530.470.470.48-019-02 تقييم أداء األجهزة في في مكافحة الفساد داخلها 124

33.80.460.470.450.460.460.440.450.450.44-020-02 تقييم أداء األجهزة في التخلص من الحزبية 125

126

في ظل حكومة فياض  - االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون في الضفة

02-011-0070.450.490.390.470.520.400.420.430.40

33.100.450.460.430.440.440.450.430.440.40-022-02 تقييم أداء األجهزة في عدم استخدام التعذيب 127

33.30.440.440.430.480.500.340.440.460.41-015-02 تقييم أداء األجهزة في الخدمة بدون تمييز 128

129

في ظل حكومة حماس - االعتقاد بتحسن فرض النظام والقانون في القطاع

0080.360.290.370.440.390.440.370.340.34-012-02بعد السيطرة عليه 

130

 تقييم أداء األجهزة في حماية المواطن من اجتياحات الجيش اإلسرائيلي 

02-018-33.60.280.140.500.290.170.510.230.120.42

131

-02 (الضفة) تقييم أداء األجهزة في حماية المواطن من المستوطنين 

017-33.50.210.210.230.230.170.17

0590.000.000.000.000.000.000.000.000.00-030-02 االعتقاد بنجاح االنتشار األمني في فرض النظام 132

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 133

0.560.580.540.600.600.610.590.590.57تقييم نظام العدالة (14) 134

135TWGTWGTWG

710.790.840.720.820.840.780.780.840.68-140-14 االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها 136

137

االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على المواطنين لدي الشرطة 

380.750.740.770.700.680.710.760.740.78-139-14وأجهزة األمن في القطاع 

138

االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانون على المواطنين لدى الشرطة 

380.720.690.770.660.620.740.710.670.79-138-14وأجهزة األمن في الضفة 

139

االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية 

720.700.740.630.730.740.700.700.740.64-141-14واألجهزة واألحزاب 

840.690.720.660.750.740.760.690.710.67-152-14 االعتقاد بأن قرارات المحاكم سيتم تنفيذها 140

141

-150-14 االعتقاد بأن المحاكم قادرة على حل النزاعات بين المواطنين 

820.680.700.630.710.710.720.670.690.63

860.660.680.610.680.690.670.660.680.61-154-14 االعتقاد بأن القضاة مؤهلون وكفؤ 142

890.650.640.660.660.630.720.640.630.65-157-14 االعتقاد بان المحامون مؤهلون وكفؤ 143

144

 االعتقاد بأن الشرطة ستعمل على خدمة المواطن بالسرعة المطلوبة عند 

750.620.650.580.650.650.660.610.620.58-144-14الحاجة 

730.560.580.520.610.620.580.550.580.51-142-14 (الحكم حسب القانون فقط) مدى الرضا عن نزاهة القضاء 145

880.550.610.440.590.640.620.580.650.54-156-14 (ضفة وغزة) الثقة بعمل النيابة العامة 146

800.530.590.430.580.610.530.560.580.51-148-14 االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة في الضفة 147
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790.520.530.500.560.540.590.470.440.53-147-14 االنطباعات اإليجابية عن عمل المحاكم من خالل التجربة 148

149

االعتقاد بأن جهاز القضاء هو المؤثر على عمل األجهزة األمنية وليس 

740.490.460.540.500.460.580.480.470.49-143-14العكس 

270.490.540.450.730.830.610.730.750.71-137-14 مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحاكم 150

810.450.440.450.510.460.560.460.440.49-149-14االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة في القطاع 151

760.440.460.400.490.520.430.460.480.41-145-14 االعتقاد بأن القضاء في الضفة يعامل المواطنين بالتساوي 152

870.420.420.420.450.460.440.450.440.46-155-14االعتقاد بوجود فساد بين القضاة 153

154

-153-14االعتقاد بأن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون فقط 

850.410.450.340.450.500.380.420.470.31

770.380.360.390.430.370.490.390.370.42-146-14 االعتقاد بأن القضاء في القطاع يعامل المواطنين بالتساوي 155

830.340.300.410.400.340.490.350.310.40-151-14 االعتقاد بأن عمل المحاكم سيكون سريعاً 156

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 157

0.580.610.540.600.610.570.580.600.55احساس المواطن باألمن والسالمة الشخصية (13) 158

159TWGTWGTWG

0120.900.910.880.880.880.890.880.890.88-129-13 لم يتعرض العتداء  من فلسطيني آخر 160

32.10.750.760.740.740.740.740.710.700.73-130-13توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة 161

162

  توقع الحماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت والممتلكات 

13-134-32.50.700.720.670.680.690.670.690.680.72

060.690.780.550.710.800.560.690.760.57-128-13 عدم الرغبة في الهجرة  163

164

-13  توقع الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية 

133-32.40.670.710.610.650.660.620.660.660.65

010.640.640.630.610.600.620.570.600.52-125-13  الشعور باألمن والسالمة 165

030.600.710.430.610.710.440.620.740.42-127-13 عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد فلسطينيين 166

167

   توقع الحماية من األجهزة عند وجود فوضى واعتداءات مجموعات 

32.30.560.570.550.600.580.620.540.510.60-132-13مسلحة 

32.70.490.530.430.520.550.460.500.550.43-136-13  توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن168

169

-135-13 توقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية 

32.60.440.480.380.500.530.450.470.500.41

020.320.360.240.330.370.270.360.410.28-126-13 عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد إسرائيليين 170

171

-131-13  توقع الحماية من األجهزة عند التعرض العتداءات مستوطنين 

32.20.210.150.310.330.250.460.250.180.36

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 172

0.600.640.540.620.660.560.550.580.49التوقعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة األمن (3) 173

174TWGTWGTWG

175

 توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أكبر لقرارت المحاكم استعداداً 

37.50.710.760.620.710.750.620.650.680.59-036-03للدولة 

176

-03 توقع قدرة األجهزة في الضفة على توفير األمن استعداداً للدولة 

032-37.10.680.710.610.670.690.630.620.650.58

177

-03 توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون استعداداً للدولة 

034-37.30.670.740.580.670.720.590.610.660.53

178

-03 توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية استعداداً للدولة 

033-37.20.570.630.480.610.660.530.530.580.45

179

  توقع قدرة األجهزة األمنية على حماية المواطن من المستوطنين استعداداً 

37.40.380.360.410.450.470.420.320.320.31-035-03للدولة 

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 180

0.610.660.520.620.680.510.620.670.50بناء الدولة: البعد السياسي الداخلي (10) 181

182TWGTWGTWG

500.700.720.660.730.760.630.690.750.53-108-10 مدى التأييد لجمع سالح التنظيمات في القطاع 183

840.690.720.660.750.740.760.690.710.67-111-10 مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات المحاكم بعد صدورها 184
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185

 مدى تأييد نموذج الضفة أي تأييد وجود قوة أمنية مسلحة واحدة وحل 

490.650.770.450.630.750.400.670.780.47-107-10التنظيمات وجمع سالحها  

680.490.540.420.500.560.390.510.560.42-110-10 االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام 186

187

 االعتقاد بأن هدف االنتشار األمني الفلسطيني في الضفة هو فرض النظام 

10-109-600.490.540.420.520.590.380.520.570.43

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 188

0.610.630.540.640.690.560.590.650.49االعتقاد حول اتجاهات التعيير(4)189

190TWGTWGTWG

191

  اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في 

-04 (2005-2000)منطقتك أفضل مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

047-36.50.740.830.610.790.860.660.720.800.60

192

 اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في 

-04 (2005-2000)منطقتك أفضل مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

048-36.60.720.800.600.770.850.640.700.790.57

193

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقتك أفضل مقارنة 

36.10.720.790.600.760.850.610.700.770.59-043-04  (2005-2000)باألداء في سنوات االنتفاضة 

194

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

36.20.720.780.610.750.840.610.690.750.58-044-04 (2005-2000)باألداء في سنوات االنتفاضة 

195

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في 

-04 (2005-2000)منطقتك أفضل مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

049-36.70.700.800.550.780.860.650.700.780.57

196

 اعتقاد بان نجاح االجهزة في الضفة في فرض النظام اليوم افضل مقارنة 

10.50.660.650.560.640.710.520.610.690.47-041-04بالوضع قبل خمس سنوات سابقة 

197

 اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقتك 

-045-04 (2005-2000)أفضل مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

36.30.650.740.500.680.770.520.600.700.43

198

 اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون في الضفة اليوم أفضل مقارنة بالوضع 

10.30.630.610.540.640.710.540.600.680.48-039-04قبل خمس سنوات سابقة 

199

 عتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون 

-2000)تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء في سنوات االنتفاضة 

2005) 04-046-36.40.610.720.420.660.770.480.590.710.39

200

 اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية في الضفة أفضل 

10.10.540.570.500.550.590.490.520.550.48-037-04مقارنة بالوضع من قبل خمس سنوات سابقة  

201

 اعتقاد بان نجاح االجهزة في غزة في فرض النظام اليوم افضل مقارنة 

10.60.520.390.580.540.480.620.520.510.54-042-04بالوضع قبل خمس سنوات سابقة 

202

اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون في غزة اليوم أفضل مقارنة بالوضع 

10.40.500.390.560.530.490.580.500.490.51-040-04قبل خمس سنوات سابقة 

203

 اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة في غزة أفضل مقارنة 

10.20.450.300.560.470.390.550.430.390.47-038-04بالوضع من قبل خمس سنوات سابقة 

204

 اعتقاد بأن الحزبية في عضوية األجهزة اليوم أقل مقارنة بالوضع قبل 

580.380.420.310.430.500.320.380.470.24-050-04. خمس سنوات سابقة

غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع غزة ضفة مجموع 205

206

 التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون (11)

0.660.680.640.690.740.630.710.730.68والحريات العامة

207TWGTWGTWG

250.870.930.820.910.950.840.930.960.89-116-11 مدى القدرة على التقدم بشكوى لمؤسسات حقوق اإلنسان  208

270.830.870.810.870.940.800.920.910.92-117-11 مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج  209

210

 مدى توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان  

11-118-280.790.700.870.810.780.850.820.750.87

230.650.700.610.660.710.620.700.750.65-115-11 مدى قيام األجهزة بتقديم المعتقل للمحاكمة بعد االعتقال 211

210.640.700.580.650.750.540.710.770.64-113-11مدى عدم التعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال  212

300.630.590.680.640.670.610.620.600.63-120-11 مدى القدرة على االتصال باألهل أثناء االعتقال  213

214

-112-11 مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتقل عند االعتقال 

190.570.590.600.580.600.560.560.620.49

220.500.600.400.520.670.340.570.670.46-114-11 مدى عدم التعرض لمعاملة سيئة مثل الضرب  215

290.420.420.420.560.570.550.580.530.61-119-11 مدى قيام المحامي بزيارة المعتقل  216


