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 التنفيذيملخص ال
 
ُّ
ك فيها مراكز محاولة علميّ  هات المواطني   وتوّج العرن    األمنقطاع مقياس ُيعد ة تشي 
ة بحثية عربية

ّ
  هذه البلدان، وتشخيص نقاط يّ األمنجهزة أل ىل تحليل واقع اإتهدف  عد

 
ة ف

  
 
ووضعها  ،سبة لها ول المنااح الحلسبابها، واقي  أها، ومحاولة الوقوف عىل ئداأالخلل والقوة ف

   ؛صحاب القرار أمام أ
 
  بلدانهم،  وتطويرها  يةاألمنجهزة أل صالح اإبهدف االستفادة منها ف

 
ف

( لها الت سياسية )الربيع ة بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من تحوّ خاّص وب بعاد أ العرن  
  ة عديدة مجتمعيّ 

  مقدمتها البُ  يأن 
 
  عد ف

 . األمت 
  اس من ذا المقييتكون ه

 اثت 
ّ  عش  مؤش 

 
 رئيسيّ  ا

 
  113، تتضمن ا

ّ  فرعيّ مؤش 
 
 ا

 
كوّ ا

ُ
 ،ن، ت

 إ ،بمجملها 
 
  طارا

 
 األمنمكن من خالله تصنيف العملية يُ  عاما

ُ
  هذه البلدان. وقد خ

 
 صص كلّ ية ف

 
ن   لتصنيف جانب  مؤش ّ

  ضوء عدد يّ األمنة من جوانب العمليّ  معي  
 
 من ة ف

ّ   ة االفرعيّ  اتالمؤش 
لت 

 يت
 
 ن حصيلة تفاعل إف عليه؛ا. و ف منهأل

 ة والفرعيّ ات الرئيسيّ المؤش ّ
ُ
 ألمناقطاع  عن واقع عي ّ ة ت

 .  
  البلد المعت 

 
 ونظام العدالة ف
  دراسة واقع القطاع  وكانت

  األمت 
 
وطنية ممثلة من خالل استطالع رأي عينة  األردن ف

ية بشكل األمنزة هجأل هذه ا مع أو ممن لم يتعاملوا  . شمل عينة ممن تعاملوا األردنيي   من 
  ضوء ،مباش  

 
 . وف

ّ  المؤش 
ّ
نقاط القوة والضعف  هّم أتشخيص  فقد تّم  ؛دة بالدراسةات المحد

  تواجه هذه ا
  مقياس لتقويم األ الت 

 
 ؛مكتمل : داء يتكون من سبع مراتب ه  أل جهزة وبلورتها ف

 و 
 
 و  ؛ضعيفو  ؛متوسطو  ؛متقدمو  ؛متقدم جدا

 
ل هذا ومن خال . ومنعدم ؛ضعيف جدا

  قياس يُ الم
 
داء أمكن للمهتمي   وألصحاب القرار أن يضعوا أيديهم عىل مكامن الخلل والقوة ف

  النظام 
   األمت 

 ن تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو خطة لإلصالحأمكن ، ويُ األردن 
  
  ا ؛األمت 

 
عالجة ومحاولة وضع الحلول لالرتقاء باألداء وم ،داء أل بهدف تعزيز نقاط القوة ف

  ،من الخللمكا
ا
  ىل نظام إ وصول

 متطوّ  أمت 
ّ
  ق االستقرار ر يحق

ويضمن توافر  ، من جهةاألمت 
  مجتمع للة يات العامّ الحرّ 

 خرى. أمن جهة  األردن 
  القراءة و 

 
 تعكس هذه النتيجة و . (0.73 )األوىلبلغت قيمة المقياس ف

ا
  إيجابية

ا
 واضحة

  غلبهمأيمنح  نالذي األردنيي   بي   
 
 يجابيّ إ تصنيفا

 
 صغر أل الجزء ايما يمنح ف، األمنألوضاع قطاع  ا

 
 
 سلبيّ  تصنيفا

 
  هذه القيمة أن التصنيف الكىل  لقطاع أللهذه ا ا

 حصل عىل األمنوضاع. كما تعت 
 تصنيف "

ّ
 متقد

 
 بلغت(، فيما 0.69ض لتجربة ). فقد بلغت قيمة المقياس بي   من تعرّ "م جدا

(. ىل  النظر إيرج  ض لتجربة. )لم يتعرّ  ( بي   من  0.76)  الشكل التاىل 
 

 عالمة المقياس الرئيسي  
 
 تعر   ة ومن

 
 ضلم يتعر   ض ومن
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 جميع حصلت 
 ، فقد حصل وأكي  ( 0.51ات عىل عالمة )المؤش ّ

ّ  3رقم ) المؤش 
 
ق ( المتعل

(، يتبعه 0.96عىل أفضل عالمة مقدارها ) األمنبالتوقعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة 
 
ّ  ( المت10)رقم  المؤش 

 
 ثم  (،0.93والسالمة الشخصية ) األمنق بعل

ّ  1رقم ) المؤش 
 
ق ( المتعل

فيما ". مكتملتصنيف "أي ( 0.85) ومهنيتها  األمن أجهزة لقدرات المواطن يمتقيّ  مستوىب
 
ّ  صالح متوسط. إات عىل تصنيف حصلت ثالثة مؤش 

 
 عالمات 

ي مقياس ات الرئيسي  المؤش  
 
ي  األمنة ف

 
 األردنف

 

 

ز  ةية األمنقدرات األجهزة حول  األردنيي   د اقتعا بوضوح يي  ة جاءت نسب إذ  ؛وقدراتها  الكبي 
. كذلك، فإن التوقعات المستقبلية واتجاهات االعتقاد بالقدرات واألداء شبة متساوية ومرتفعة

س يل مهّماتها ة الختصاصاتها و يّ األمنيجابية. لكن من الواضح أن تعريف األجهزة إل ي  تميل لالتغيّ 
 
 
. كذلك يبدو أن االنطباعات السلبيّ  واضحا   قطاع بقدرن كاف 

 
لدى  طاغية األمنة حول الفساد ف

  
 . المجتمع األردن 

  المجمل
 
  حصل عليها الذين  بي   ضئيل تشي  النتائج إىل وجود تفاوت  ؛وف

العالمات الت 
 بلغ عدد  إذ ضوا؛ ضوا والذين لم يتعرّ تعرّ 

ّ  4 "المتوسطو"ات ذات التصنيف "الضعيف" المؤش 
 
ّ   ات بي   من  مؤش 

ّ ، وبلغ عدد ضوا لتجربةلدى عينة الذين تعرّ  ينلم يتعرضوا مقابل مؤش 
 
ّ  المؤش 

ّ
  8" المكتملم اىل التصنيف ات ذات التصنيف "المتقد

ّ ضوا لتجربة تعرّ  ات بي   من  مؤش 
 
 كهذه. ضوا لتجربة  لم يتعرّ  ات بي   من  مقابل تسعة مؤش ّ
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 عدد 

 األردنعينة لمقياس يف وحسب الحسب التصن ات الرئيسيةالمؤش  

 مجموع العينة ضلم يتعر   ضتعر   التصنيف

 0 0 0 صالح منعدمإ

 إ
 
 0 0 0 صالح ضعيف جدا

 0 0 1 صالح ضعيفإ

 3 2 3 صالح متوسطإ

 إ
 
 3 3 3 مصالح متقد

 إ
 
 صالح متقد

 
 2 2 3 م جدا

 4 4 2 صالح مكتملإ

 12 11 12 المجموع
 

  تشي  مقارنة نتائج
ّ    اتالمؤش 

  االثت 
 
ية مناأل ضوا لتجربة مع األجهزة تعرّ  قة بمن  عش  المتعل

 لم يتعرّ  ضوا إىل حصول عالمات أعىل لدى من  لم يتعرّ  ونظام العدالة ومن  
ّ ة مؤش    عش 

 
 ؛اتضوا ف

  11تراوحت الفروقات بينهما ما بي   إذ 
ّ  وحقوق لةءوالمسا  بالحريات  الخاّص نقطة )للمؤش 

 قطة واحدة ( إىل ننسانإل ا
ّ  حصل و (. يةاألمن ساتبالمؤّس  الثقة بمدى  الخاّص )للمؤش 

 المؤش ّ
 ىلعية عىل عالمة تزيد األمنالمختلفة لألجهزة  ّماتطالع والمعرفة باالختصاص والمهال با الخاّص 
 ضوا لتجربة كهذه، وذلكلم يتعرّ  مقابل من   األمنضوا لتجربة مع أجهزة نقاط بي   الذين تعرّ  ست
   . األمنعن التجربة الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة  ، األرجحعىل ،ناتج

ّ  كما حصل مؤش 
وهو  ،األمنضوا لتجربة مع أجهزة " لدى عينة الذين تعرّ ضعيفصالح إواحد عىل عالمة متدنية "

 
ّ   المؤش 

 
 . (0.50ية )األمنالفساد داخل األجهزة  بانتشار ق السادس المتعل

 مجموعة من المتغي ّ ؤدي ت
 
  التأثي  ات دورا

 
لقطاع  موتصنيفه األردنيي   عىل انطباعات  ف

نا  مورضاه األمن ،عنه. فكما أش 
 
للخروج  األمنضوا لتجربة مع قطاع يميل الذين تعرّ  سابقا

ىل ع 0.76مقابل  0.69ضوا لتجربة )عن هذا القطاع مقارنة بالذين لم يتعرّ  ةيجابيّ إقل أبانطباعات 
(. ولعلّ  ات اا أهّم  التواىل  درجة  ه   المواطني   التأثي  الواسع عىل انطباعات ألخرى ذات لمتغي 

 . واختصاصاتها  األمنأجهزة  ّماتواالطالع أو عدم االطالع عىل مه ؛األمناإلحساس بتوفر 
ق ب ا أمّ 

 
  ما يتعل

 
 ف

ّ  أحصل  ؛ فقدالفرعية اتالمؤش 
ّ  ربعة عش  مؤش 

 
عىل عالمات متدنية بي    ا

  16م، وحصل تصنيف ضعيف وتصنيف منعد
ّ  مؤش 

 
عىل تصنيف متوسط، فيما حصل ثالثة  ا

 
 وثمانون مؤش ّ

 
  ا

ّ
 م ومكتمل. عىل تصنيف بي   متقد

  خمسة حصلتفقد 
ّ   113 جماىل  إ من % 4 أي) فرعية اتمؤش 

ّ  مؤش 
 
 فرعيّ  ا

 
 تشي   عالمات عىل) ا

  "منعدم" صالحإإىل 
 
 ؛(0.13) ومساعدتهم عن المعتقلي    اإلنسان حقوق ساتمؤّس  سؤالب قتتعل

  بالحكم الماسكي    أجل من تعمل ال  األمن جهزةأ أنو  ؛(0.17) المعتقل بزيارة المحام   قيامو 
ا
 أول

 و (. 0.13)
ّ  حصلت ثالثة مؤش 

 
 سيكون المحاكم عمل؛ أن منها  ات فرعية عىل تصنيف ضعيف جدا

 
 
   ال  ةيّ األمن األجهزة أنو  ؛(0.38) شيعا

  كما حصلتو  (. 0.37) فيها  الفساد  من تعان 
ّ  اتستة مؤش 

: عىل    اليوم األجهزة أداء تصنيف ضعيف ه 
 
   ي   تميّ  دون القانون تطبيق ف

 
 أفضل منطقتك ف

 قيام(، و 0.45) النظام فرض هو  يةاألمن التدريبات هدف أنو  0.50) 2011 قبل باألداء مقارنة
وعال قبل حقوقالب تعريفوال ؛(0.42) االعتقال عند  للمعتقل رسمية تهمة بتوجيه األجهزة    ش 

 
 ف
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ر  اإلنسان حقوق خرق أنو  ؛(0.46) القضاة بي    فساد  بوجود  االعتقاد و  ؛(0.43) قيقالتح  مي 
 (. 0.47) األمن بدواع  

  ي   ست عالمات تراوحتو 
ّ  % 53 حواىل   أي (امؤش 

 
  جملمُ  من تقريبا

ّ ( 0.81) بي   ) الفرعية اتالمؤش 
  17وحصل  ،مكتمل تصنيف أي ؛(1.00) إىل

 
ا  المجمل من مُ % 15)أي حواىل   مؤش 

ّ ات ؤش 
  أي( 80ىل )إ( 0.71الفرعية( عالمات بي   )

ّ
 تصنيف متقد

 
 م جدا

ّ ات )أي ، فيما حصلت ستة مؤش 
5 

ّ
  وه   م. %( عىل تصنيف متقد

ُ
 ت

ّ
  عد

ّ  مؤش 
 
 إيجابيّ  ا

 
 عاإلصالح لقطا  عملية جوانب بعض تقدم عىل ا

 .لتطويرها العمل استكمال إىل وتحتاج ،األمن
 عالمات 

 ة وتصنيف سي  ات الرئيالمؤش  
ي ات الفرعي  المؤش  

 
 األردنة للمقياس ف

رقم 
المؤ 
 
ّ  ش 

 اسم 
ّ  المؤش 

 
ّ االمؤش 
 ت

 ةالفرعيّ 

عالم
ة 

المؤ 
 
ّ  ش 

يم تقيّ 
 
ّ  المؤش 

 تقييم 
ّ  ات الفرعية للمؤش  الرئيسالمؤش 

صال إ
ح 

مكتم
 ل

صإ
الح 
متق
 
ّ
م د

 
 
 جدا

صإ
الح 
متق
 
ّ
 مد

صال إ
ح 

متوس
 ط

صال إ
ح 

ضعي
 ف

صال إ
ح 

ضعي
ف 
 جدا

صإ
الح 
منع
 مد

1 
قدرات 

 ألجهزةا
 1 7 مكتمل 0.85 8

 
   

 

    1 4 11 مكتمل 0.84 16 أداء األجهزة 2
 

3 
التوقعات 
 المستقبلية

 5 مكتمل 0.96 5
 

     

4 
اتجاهات 
 التغيي  

10 0.61  
 
 1 2 ممتقد

 
6 1   

5 
الثقة 

 باألجهزة
12 0.80 

 
 
م متقد
 
 
 جدا

8 1 
 

1  1 1 

6 
مكافحة 
 الفساد

 1  متوسط 0.54 3
 

1  1 
 

7 
الع االط 

 والمعرفة
  متوسط 0.60 3

 
2 1   

 
  0.67 2 بناء الدولة 8

 
  1 ممتقد

 
 1   

9 
التجربة 

 الشخصية
16 0.64  

 
 2  2 3 1 4 4 ممتقد

10 
حساس إل ا
 األمنب

 10 مكتمل 0.93 10
  

    

 0.76 18 نظام العدالة 11
 
 
م متقد
 
 
 جدا

10 3 1 2 1 1  

12 
الحريات 
 والمساءلة

 2  1 2 1 2 2 توسطم 0.60 10

المج
 موع

113  60 17 6 16 6 3 5 
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 0.73 قيمة المقياس
 صالح إ يمالتقيّ 

ّ
 متقد

 
 م جدا

 
 تصنيف 

 ةات الفرعي  المؤش  

 
 

  التأثي  عىل انطباعات ؤديت
 
 ف
 
ات دورا   وتقيّ ألالجمهور ا مجموعة من المتغي 

اع لقطيمه ردن 
نا  األمن  ورضاه عنه. فكما أش 

 
اعات للخروج بانطب األمنع قطاع جربة مضوا لتن تعرّ يميل الذي سابقا

(. ول 0.76مقابل  0.69ضوا لتجربة )ة عن هذا القطاع مقارنة بالذين لم يتعرّ سلبيّ   علّ عىل التواىل 
ات األخرى ذات التأ أهّم    ألا ثي  الواسع عىل انطباعات المواطنالمتغي 

درجة اإلحساس  ه   ردن 
 واختصاصاتها  األمنأجهزة  اتمّ طالع عىل مهواالطالع أو عدم اال  ؛األمنبتوفر 

ا
 لكل ذلك، . إضافة

  ؛الجنس : ثلم   ،ةات الديمغرافيّ مجموعة من المتغي ّ  ؤديت
ا
 مماثل

 
ة أقل وإن كان بدرج ،والعمر دورا

 ات األخرى. من المتغي ّ 
  الشكل أدناه، ترتفع عالمة المقياس ا

 
  إىل )ألكما يظهر ف

( بي   الذين يشعرون 0.74ردن 
اوت األمنبتوفر   لهم وألشتهم. وترتفع بي    األمن( بي   الذين يشعرون بعدم توفر 0.60جع إىل )ي 

طة والجيش اتالمطلعي   عىل مهمّ  اجع إىل )0.75إىل ) واختصاصاتهما  الش  ( بي   غي  0.65( وتي 
، وعىل مهمّ   0.67مقابل  0.75جهاز المخابرات ) اتالمطلعي  

 
ا لنساء ال توجد فروق بي   ا ؛(. أخي 

 أل منهما(، وكذلك ا لكلّ  0.73)والرجال 
 
  مر بي   األكي  تعليما

 
 . واألقل تعليما

 
ي دور مجموعة مختارة من المتغب   

 
ي التأثب  عل عالمة المقياس األردب

 
 ات ف
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أن العالقة بي   عالمة المقياس من جهة واالنتماء السياس  الحزن    الالفت للنظر إن من 
: هة أخمن ج األمنتوفر  واإلحساس بتوفر أو عدم رى ال ينطبق عىل األردن. ويعود ذلك لسببي  

ائح  األمن( لوجود درجة عالية من اإلحساس ب2)و ؛( لضعف االنتماء السياس  الحزن   1) بي   الش 
، تشي  النتائج إىل أن الغالبية العظىم أعربت عن عدم انتمائ كافة  السياسية

ا
  البلد. فمثل

 
 ها أليف
، وح   أسبة لألقلت  بالنحزب سياس 

  نتماءا اظهرت ية الت 
 
 محددا

 
فإن درجة اإلحساس  ؛سياسيا

سقاط عالمة المقياس عىل الخارطة إعند %(. 74بقيت شبه متطابقة مع غي  المنتمي   ) األمنب
  الشكل التاىل  لألردندارية إل ا

 
ناطق الشمال والوسط م، نجد فروقات ضئيلة للغاية بي   ، كما ف

  درجة الشعور بتوفر  ،ةالفروقات الحزبي ه النتيجة انعدامجنوب. تعكس هذلوا
 
وضآلة الفروقات ف

  هذه المناطق.  األمن
 
 ف

 
 االردنعل خارطة  األمنإسقاط متغب  
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 ها: أهم  من عدد من التوصيات إىل هذه الدراسة  خلصت
ف عليها عناص مدنية م األمنة للمحاسبة داخل قطاع ة وعلنيّ لعاة فآليّ يجاد إ .1  ن وزارةتش 

  قضايا الالداخلية 
 
تعزيز الثقافة فساد واستعمال العنف الزائد أو التعذيب. للنظر ف

ام حقوق المواطن، بي   ضباط وعناص 
 خاّص بو  ،األمنأجهزة الديمقراطية واحي 

ا
أولئك  ة

 ويوم   عىل تماس   هم الذين
 . طني   ابالمو  مباش 

 ؛مامة والمحاكابة العثل النيم   ،خرىأل اتعزيز مجاالت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة  .2
ام أجهزةبهدف  والحصول  ؛وإجراء التحقيق ؛ة باالعتقاللقواعد القانون الخاّص  األمن احي 

  المحاكم
 
  تنفيذ قرارات المحاكم. و  ؛عىل األدلة إلدانة المجرمي   ف

 
 زيادة فاعليتها ف

فعيل تو  ،ةيّ األمنجهزة واأل  حقوق اإلنسانسات فتح المزيد من قنوات االتصال بي   مؤّس  .3
  دور هذه المؤّس 

 
  سات ف

 
. ونق بالتعامل مع القضايا والمسجما يتعل  ي  
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ي  األمنمقياس قطاع    العرب 
 
 هات المواطني   وتوج

 األردنتقرير 
 2016 - األوىلالقراءة 

 مقدمةال
  الجامعة األردنيةي

 
اتيجية ف    لبحثيةبالتعاون مع عدد من المراكز او  ،قوم مركز الدراسات االسي 

 
ف

 قطاع ألوضاع كىم   أو رقىم   مقياس ( ببلورةتونسو  ؛العراقو  ؛سطي   ألقطار العربية )فلعدد من ا
  األمن

 
   به قةوالجوانب المتعل

 
  12 من هذا األمنمقياس  يتكونو العدالة.  نظام ف

ّ  مؤش 
 
  ا

 
 رئيسيا

  113و
ّ  مؤش 

 
 تّم  ا

 
 إ ا االتفاق عىل اعتماده فرعيا

ا
  ضافة

ّ  . ن   ة بكل قطر عرخاّص ات رئيسية إىل مؤش 
   العامّ  للرأي استطالعات خالل من المقياس بناء يتمو 

جرى الت 
ُ
 للمواطني    تمثيلية عينة بي    ت

   األردنيي   
 
 إضافية عينة بي    االستطالعات هذه إجراء يتم كذلك   . جميع محافظات المملكة ف

ة   كبي 
 
  نسبيا

ّ
طةوال األمن قوات مع شخصية بتجربة مروا الذين ل أولئكتمث لة. العدا نظام أو ش 

   الجمهور تصنيف حول بيانات وانطباعات جمع إىل االستطالعات هذه تهدفو 
 لقدرة الفلسطيت 

   القطاع إصالح ومتطلبات ،يةاألمن األجهزة ودور داءأو 
   األمت 

 
  تلك ذلك بما ف

 
 بنظام قةالمتعل

 .العدالة
  ناألمداء األجهزة أتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل واقع 

 
دائها من أنيف وتص ،األردنية ف

  وجهة نظر المواطن 
  أتحديد  . ومن ثّم األردن 

 
من وجهة األجهزة داء هذه أوجه الخلل والقصور ف

  ىل صناع القرار لالستفادة إنظر المواطن، والخروج بتوصيات تقدم 
 
  صالح إل عملية ا منها ف

 . األمت 
  مطلع  

 
 2011عام الوف

 
 شعبيّ  ، شهدت المملكة حراكا

 
  ا

 
  واسعا

 
 بالمزيد من اإلصالح عىل مطالبا

  رفت برؤية أمنية عُ و مع هذا الحراك  بانضباطية األمن، تعاملت األجهزة كافة  عد الُص 
 
األوساط ف

  تخفيف حدة التوتر والصدام فيما بينهم،أالناعم(، ما  األمن)ـ ة بة والشعبيّ اإلعالميّ 
 
 سهم ف

 
 
ة الثنائي ردنية بالعديد من االتفاقياتاألية األمنت األجهزة للتعاون اإلقليىم  والدوىل  ارتبط وتحقيقا

اركة والمش؛ بهدف تعزيز التعاون البناء ية العربية والدوليةاألمنوالجماعية مع العديد من األجهزة 
  مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات 

 
 إف

 
  تشكل تهديدا

ها من الجرائم الت  لمجتمعات  ىل غي 
 ة. الدول الشقيقة والصديق

  12 عىل األردن هات المواطني   تقرير العرن   وتوّج  األمناع مقياس قطويشتمل 
ّ  رئيسمؤش 

 
، يّ ا

 
ا

 هذه  جميع( أدناه 1) لجدول رقميستعرض او 
ّ   تدخل ويشي  إىل العناص الرئيسيّ  ،اتالمؤش 

ة الت 
  تركيبة كلّ 

 
 منها.  ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة بأسماء : 1 الجدول رقم
ي تركيبتهاات والعنارص الالمؤش  

 
ي تدخل ف

 ت 

رقم 
المؤ 

 اسم 
 المؤش  

اسم مخترص 
 
 للمؤش  

 بعض 
ي تمثل المؤش  

 ات الفرعية الت 
 المؤش  
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 ش  

1 
مستوى تصنيف المواطن 

 األمنلقدرات أجهزة 
 ومهنيتها

قدرات 
 األجهزة

، تميّ قدرة األجهزة عىل خدمة المواطن بدون  ي  
وقدرة  ،األجهزة عىل مكافحة الجريمة قدرة

ام بالقا األجهزة  نونعىل االلي  

2 
تصنيف المواطن ألداء 

 األمنأجهزة 
 أداء األجهزة

  مكافحة الفساد 
 
 داخلها،تصنيف أداء األجهزة ف

  فرض النظام
 
وتصنيف  ،تصنيف أداء األجهزة ف

  تنفيذ قرارات المحاكم
 
 أداء األجهزة ف

3 
التوقعات المستقبلية 
للقدرات المهنية ألجهزة 

 األمن

التوقعات 
 مستقبليةال

  توقع قدرة 
 
 للمواطن، توقع األمنتوفي   األجهزة ف

 األمنقدرة األجهزة 
 
 ،ص من الحزبيةية عىل التخل

ية عىل تنفيذ أكي  األمنوتوقع قدرة األجهزة 
 ت المحاكمالقرار 

4 
االعتقاد حول اتجاهات 

 ي  يّ غالت
اتجاهات 

 ي  التغيّ 

ام األجهزة اال   أفضل بالقانون اليومعتقاد بأن الي  
عتقاد بأن اال  سنوات، 5-4مقارنة بالوضع قبل 

  مكافحة 
 
 الفساد أفضلأداء األجهزة اليوم ف

 عتقاد بأناال و  ،سنوات 5-4قبل مقارنة باألداء 
  توفي  

 
والسالمة بدون  األمنأداء األجهزة اليوم ف

 سنوات 5-4قبل باألداء  ي   مقارنةتميّ 

5 
سات مدى الثقة بالمؤّس 

 يةاألمن
 زةباألجهالثقة 

تعمل ألجل أمن  األمنجهزة أ مدى االعتقاد بأن
، مدىالمواطن 

ا
طة أول اهة الش  ومدى  ،الثقة بي  
اهة ال  خابراتمالثقة بي  

6 
االعتقاد بشأن انتشار 

  ا
 
 جهزةأل الفساد ف

مكافحة 
 الفساد

عتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة اال 
مدى  سنوات، 5-4قبل ما بية مقارنة األمن
  من الفساد منأل ا عتقاد بأن األجهزةاال 

ية ال تعان 
طة اتومدى معرفة الجمهور بمهمّ  ،فيها   الش 

7 
والمعرفة  االطالع

 اتباالختصاص والمهمّ 
 يةاألمن لألجهزةالمختلفة 

 االطالع
 والمعرفة

 الجيش، مدى اتمدى معرفة الجمهور بمهمّ 
 المخابرات اتمعرفة الجمهور بمهمّ 

8 
: عد السياس  الالبُ  داخىل 

 بناء الدولة
 بناء الدولة

ية هو فرض األمناالعتقاد بأن هدف التدريبات 
مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات  النظام،

 المحاكم بعد صدورها

9 

  
 
التجربة الشخصية ف
  
 
تصنيف دور األجهزة ف
حماية القانون والحريات 
 العامة ومكافحة الجريمة. 

التجربة 
 الشخصية

ب،لة سيئة مثل مدى عدم التعرض لمعام  الض 
مدى قيام األجهزة بتقديم المعتقل للمحاكمة بعد 

ومدى تعريف المتهم بحقوقه قبل  ،االعتقال
  التحقيق معك/ه

 
وع ف  الش 

10 
 األمنحساس المواطن بإ

 والسالمة الشخصية
حساس إل ا
 األمنب

عدم القلق من إمكانية  والسالمة، األمنالشعور ب
وتوقع  ،ألمناجهزة أالتعرض لألذى عىل يد 

عىل حقوق  التعديالتد من األجهزة عن الحماية
 سياسية
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 نظام العدالة تصنيف نظام العدالة 11

  مستقل عن السلطة 
االعتقاد بأن الجهاز القضان 

االعتقاد بإمكانية  واألحزاب،التنفيذية واألجهزة 
واالعتقاد بأن  ،الحصول عىل محاكمة عادلة
 قرارات المحاكم سيتم تنفيذها

12 
ة ءلالحريات والمسا 

 نسانإل وحقوق ا
الحريات 
 لةءوالمسا 

االعتقاد بقدرة المواطن عىل انتقاد السلطة بدون 
سات حقوق اإلنسان وبقدرتها الثقة بمؤّس  خوف،

سن ومدى عدم طلب شهادة ُح  ،عىل المساعدة
ية عند طلب وثائق من األمنجهزة أل اسلوك من 

 سة حكوميةمؤّس 

 : ةالمنهجي  
 
 
  توصإ استنادا

  حصلت عليها  ،ليها الدراسةإلت ىل النتائج الت 
  ضوء العالمات الت 

 
وف

 
ّ فقد وقع اعتماد تصنيف  (،0. 1 – 0.0الرئيسية والفرعية والمحددة ما بي   ) اتالمؤش 

  حصلت عليها أالموضح  تصنيفال
  تصنيف العالمات الت 

 
 دناه ف

ّ ة والفرعية يات الرئيسالمؤش 
  ضو  يةاألمنجهزة أل اداء أىل مستوى إ لإلشارة

 
 العالمات: ء تلك ف

 
  : 2 الجدول رقم

 
ي اإلصالح تصنيف العالمات حسب درجة التقد

 
ي م ف

  ونظام العدالةاألمت 

 التصنيف عالمة المقياس 

 صالح مكتملإ 1.0-0.81 

 إ 0.80-0.71 
ّ
 صالح متقد

 
 م جدا

 إ 0.70-0.61 
ّ
 مصالح متقد

 صالح متوسطإ 0.60-0.51 

 ح ضعيفصال إ 0.50-0.41 

 إ 0.40-0.31 
 
 صالح ضعيف جدا

 صالح منعدمإ 0.30-0.0 
 
 
 ة احتساب عالمات آلي  

 ات: المؤش  
حتسب

ُ
 عالمة  ت

 الرئيس  بناء عىل متوسط عالمات  المؤش ّ
ّ ات الفرعية التابعة لذلك المؤش 

 
ّ حتسب. المؤش 

ُ
  حي   ت

 
 عالمة  ف

سئلة ذات الفرع  باالعتماد عىل معادلة لنتائج إجابات األ  المؤش ّ
 ابعة لذلك العالقة الت

ّ ة نماطأتوجد و . المؤش 
ّ
 الحتساب عالمات  عد

وذلك  ،ات الفرعيةالمؤش ّ
، هناك أسئلة ذات أربعة خيارات )عىل نمط، نجابة عإل حسب طبيعة وخيارات ا

ا
أوافق -1ها. فمثل

 
ّ
  أعارض-4، أعارض-3، أوافق-2ة، بشد

ّ
 احتساب عالمة  يتّم  إذ ة(، بشد

ّ   هذ الحالة الفرع   المؤش 
 
 ف

: ]خيارعىل ا -1.2*4)خيار -( 3+خيار4[ + ])خيار0.8*2+ خيار 1.2*1لنحو التاىل 
 -1خيارات )عىل نمط،  ةسئلة ذات خمسأل ([. أما ا0.8*3خيار

ّ
،  بي   -3أوافق، -2ة، أوافق بشد بي  

  أعارض-5، أعارض-4
ّ
حسبة(، بشد

ُ
 عالمة  فت

:  فيها  المؤش ّ عىل النحو التاىل 
  ([. 0.8*4خيار-1.2*5)خيار  -( 4+خيار5])خيار+ ([0.5*3+خيار0.8*2ر+خيا1.2*1خيار]

 
ف



             15                                                                                 ن    تقرير األرد-2016العريب وتوجهات املواطنني،  األمن مقياس قطاع

 
ّ حسب عالمة المؤش 

ُ
: ال-2، نعم-1سئلة ذات الخيارين )عىل نمط، لأل  حي   ت ( عىل النحو التاىل 
 اعتبار خيار )ال رأي( أو )ال أعرف( قيمة مفقودة.  [. وقد تّم 1*1]خيار 

 
 
  ما سبق أن هناك تطابقا

 كامل بي   عالمة   لكنه غي   ،يعت 
ّ ات. والنسب المئوية لإلجاب المؤش 

 
ا
 بلغت عالم فمثل

ّ    األمنض لألذى عىل يد أجهزة عدم القلق من إمكانية التعرّ  ة مؤش 
 
 فلسطي    ف

حتسب% أنها ال تشعر بالقلق.  73( بينما قالت نسبة من 0.70)
ُ
 عالمة  وت

 بتقسيمالرئيس   المؤش ّ
 عالمات  مجموع

  يشملها  ات الفرعيةالمؤش ّ
 الت 

ّ  عىل عدد هذه  المؤش 
عالمة  أّما ات. المؤش ّ

حسبالمقياس
ُ
 بتقسيم مجموع عالمات  ؛ فت

ّ  عددها.  الرئيسية عىلات المؤش 
ت ختي 

ُ
  وأ

ّ
  األردندة المراحل عينة عشوائية متعد

 
 ؛شخص من البالغي    1800حجمها بلغ  ف

  150اختيارهم من  تّم  إذ 
ّ
ت منطقة سكنيه أو منطقة عد ختي 
ُ
ة من بطريقة عشوائية منتظم أ

 
ّ
   مناطق العد

  كل بلد.  يوفرها جهاز الت 
 
تتم عملية االختيار حسب المراحل الثالث و اإلحصاء ف

 
ّ
 توجد خارطة خاّص  إذ  ؛التالية: اختيار منطقة العد

ّ
  كل منطقة عد

 
ينة اختيار ع جريي ة بكل منها، ف

  منطقةالموجودة سكنية من الوحدات السكنية  ةوحد 12عشوائية منتظمة من 
 
 الع ف

ّ
 ، ومن كلّ د

 . (جداول كيش)سنة بطريقة عشوائية باستخدام  17فرد فوق  ُيختار وحدة سكنية 
ة منها من عينة تمثيليّ  األوليتكون الجزء  : ينأتقسيم العينة إىل جز  لغرض الدراسة، تّم و 

  العينة حواىل  )أل ا جميعل
 
، وبلغ عددهم ف  ( شخص1618شخاص البالغي  

 
  ، ويتكو ا

ن الجزء الثان 
،( شخص182من )

 
 األمنقاربــهم لتجربة مع أجهزة أ أحد و أضوا هم ممن تعرّ  ةالء يمثلون عينؤ وه ا

  المجتمع ع  عند اختيار عينة الذين تعرّ و وقد ُر  ،والقضاء 
 
 . بأكملهضوا نسبة توزيعهم ف

رضوا سواء الذين تع ،فراد ألا جميع( العينة العامة، وتشمل 1كما تنقسم العينات إىل ثالثة أنواع: )
، ضوا ( عينة الذين لم يتعرّ 2و نظام العدالة، )أ األمنضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة لم يتعرّ  و أ

( 3و نظام العدالة، و)أ األمنواحتكاك مع أجهزة  ضوا لتجربةيتعرّ الذين لم  كافة  فراد ألوتشمل ا
ام و نظأ نماأل ة واحتكاك مع أجهزة ضوا لتجربالذين تعرّ  كافة  فراد ألضوا، وتشمل اعينة الذين تعرّ 

 العدالة. 
  فلسطي   عداد استمارة االستطالع إجرى خالل و 

 
تعاون وتشاور مع العديد من ف

ثل: سات واألجهزةالمؤّس    و  ؛منيةأوأجهزة  ؛وزارة الداخلية ، م 
 
لمانأعضاء ف سات ومؤّس  ؛الي 

  مقدمتها مؤّس 
 
  ف

. وهنا نتقدم بالشكنسان وناشطي   سيإل سات حقوق االمجتمع المدن  ر اسيي  
  تطوير استمارة االستطالع. الجزيل لجميع المؤّس 

 
 سات واألشخاص الذين ساعدوا وساهموا ف

  ،يتكون هذا التقرير و 
ا
:  ،لهذه المقدمة إضافة  من ثالثة أقسام أخرى ه 

1.  
ُ
  من التقرير الستعراض نتائج الدراسةخ

؛ اتمستويثالثة عىل  ومناقشتها  صص القسم الثان 
 لاألو 

ُ
  ا ةالكليّ صص للنتائج : خ

 
: ردنألللمقياس ف  

 نتائج لعرض  . والثان 
ّ  ةالرئيسيات المؤش 

 . المكونة للمقياس
2.  

ُ
 . م الثالث الستعراض التوصياتصص القسخ

 ة المستخدمة إلعداد يحتوي القسم الرابع عىل مالحق تشمل: تفصيل للمنهجيّ  .3
ّ ات المؤش 

مات. ج قبل تحويلها لعال ة. وجدول باألسئلة والنتائوعالماتها وإجراء االستطالع واختيار العين
 دول بالعالمات لكافة وج

ّ  ة والفرعية. وجدول بعالمات ات الرئيسيّ المؤش 
ّ  ات الرئيسيةالمؤش 

 ة للمقياس. والعالمة الكليّ 
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 ة: الرئيسي   النتائج
 أ

ا
 ة للمقياس: العالمة الكلي  : ول
 

 إتصنيف ي أ (0.73 )األوىل بالقراءةمقياس البلغت قيمة 
ّ
،صالح متقد

 
وتشي  هذه  م جدا

 العالمة إىل 
 
  إصالح قطاع  وجود تقدم جيد جدا
 
   األمنف

 
 تظهر هذه. كما األردنونظام العدالة ف

  غلبية المواطني   تمنحأأن النتيجة 
 
 إتصنيفا

 
  األردن.  األمنألوضاع قطاع  يجابيا

 
ه يوجد ويالحظ أن ف

  ا
 
 داء بي   أل تفاوت ف

ّ   ات المؤش 
   االثت 

 
 ية. األمنسات داء المؤّس أتصنيف  عش  الرئيسية المعتمدة ف

ا ضوا لتجربة مع هذ، ومن لم يتعرّ األمنضوا لتجربة مع قطاع نقاط بي   من تعرّ  7بلغ الفرق 
  أن التعامل المباش  مع قطاع 0.76مقابل  0.69القطاع )

لق ونظام العدالة يخ األمن(. إن هذا يعت 
 
 
 . ضوا لهرّ بقليل عمن لم يتع هذا القطاع يجابية عنإأقل  انطباعا
 
  األمنقيمة مقياس قطاع  : 1 رقم الشكل

 
 هات المواطني   وتوج

 
 

 حصل 
عىل أعىل عالمة  األمنبالتوقعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة  الخاّص  المؤش ّ
 ، بينما حصل (0.96)ومقدارها 

ّ    باالعتقادات الخاّص  المؤش 
 
األجهزة بشأن انتشاء الفساد ف

 . (0.54ومقدارها )مة عال  أدن  عىل ية األمن
 تراوحت بقية عالمات و 

ّ ، ما يشي  إىل أن التصنيف لهذه 0.93و 0.60بي   خرى أل ات االمؤش 
 
ّ   أربعةحصلت و . "صالح متوسطإ"و "صالح مكتملإ"ات هو ما بي   المؤش 

ّ ات عىل تصنيف مؤش 
 ، "مكتمل"

ّ  "عىل تصنيف ين ومؤش 
ّ
 متقد

 
 ثال و  ،"م جدا

ّ  "ات عىل تنصيف ثة مؤش 
ّ
، وثالثة "ممتقد

   األمنتشي  هذه النتائج إىل أن قطاع و . "متوسط"أخرى عىل تصنيف 
 
  من  األردنف

بعض يعان 
  هذه األجهزةساسية تتصدرها األ شكاليات اإل 

 
 ؛لة الحرياتأومس ؛االعتقادات بانتشار الفساد ف

 واالطالع والمعرفة.  ؛نسانإل وحقوق ا ؛والمساءلة
 
 
 
 
 
 

 عالمات  : 2 رقم الشكل
ي مقياس قطاع المؤش  

 
  األمنات الرئيسية ف

 
هات وتوج

 المواطني   
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ضوا والذين لم بي   الذين تعرّ  ضئيلتظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت 
 و ضوا. يتعرّ 

ّ   عينة الذين تعرّ  "ضعيف" واحد عىل تصنيف حصل مؤش 
 
 ةضوا، فيما حصلت ثالثف

 
ّ  ضوا لتجربة لعينة الذين تعرّ  ات عىل متوسطمؤش 

  ةبلتجر ضوا ين لعينة الذين لم يتعرّ مقابل مؤش ّ
 
ّ   حي   حصلت ثالثة مؤش 

 
 ات لعينة الذين تعرّ كهذه. ف

ّ ات لعينة ضوا لتجربة مقابل ثالثة مؤش 
 "عىل تصنيف  ضوا لتجربة كهذهالذين لم يتعرّ 

ّ
  المقابل حصل"ممتقد

 
  ت. ف

ّ عىل  اتثالثة مؤش 
 "تصنيف 

ّ
 م متقد

 
  ،لتجربةا ضو الذين لم يتعرّ  لعينة "جدا

ّ ن عىل التصنيف نفسه لعينة اومؤش 
 أ تضوا. وحاز الذين تعرّ 

ّ ضوا لعينة الذين لم يتعرّ  "صالح مكتملإ"ات عىل تصنيف ربعة مؤش 
ر  بةلتجر 

ّ  قمر لجدول ا يرج  النظر إىل. )األمنمع قطاع  بةلتجر ضوا ن لعينة الذين تعرّ ي  مقابل مؤش 
3 .) 

 
 
 
 
 
 

 عدد  : 3 لجدول رقما
ي سب اات حالمؤش  

 
 األردنلتصنيف وحسب العينة للمقياس ف

 مجموع العينة ضلم يتعر   ضتعر   التصنيف

 0 0 0 صالح منعدمإ
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 إ
 
 0 0 0 صالح ضعيف جدا

 0 0 1 صالح ضعيفإ

 3 2 3 صالح متوسطإ
 إ

 
 3 3 3 مصالح متقد

 إ
 
 صالح متقد

 
 2 2 3 م جدا

 4 4 2 صالح مكتملإ

 12 11 12 عالمجمو 

 
 ئج تشي  مقارنة نتا

ّ   ات المؤش 
ة ياألمنضوا لتجربة مع األجهزة لعينة الذين تعرّ  عش  االثت 

  عش  ضوا إىل حصول الذين لم يتعرّ ونظام العدالة وعينة الذين لم يتعرّ 
 
 ةضوا عىل عالمات أعىل ف

ات   11الفروقات بي    وتراوحت. مؤش 
ّ ام الحريات  الخاّص نقطة للمؤش  وحقوق  ؛والمساءلة ؛باحي 

  ع نقاطربــوأ، نسانإل ا
ّ  ، فيما حصل يةاألمنسات بالثقة بالمؤّس   الخاّص للمؤش 

ّ  الخاّص  المؤش 
بست ية عىل عالمات أعىل )األمنالمختلفة لألجهزة  اتطالع والمعرفة باالختصاص والمهمّ ال با

عن التجربة  ،عىل األرجح ،، وذلك ناتجاألمنضوا لتجربة مع أجهزة ( بي   الذين تعرّ نقاط
 . (3رقم  الشكليرج  النظر إىل ) . ألفراد الشخصية لهؤالء ا

 إىل أن الذين 
 
يميلون للتشاؤم حيال  األمنلتجربة مع أجهزة  ضوا تعرّ تشي  النتائج أيضا

جميع مر ذاته عىل أل (. وينطبق ا0.76ضوا لتجربة )( مقارنة بمن لم يتعرّ 0.69المستقبل )
 
 باستثناء  ،ات األخرىالمؤش ّ

ّ  ضوا يم المواطني   الذين تعرّ تقيّ  اءج إذ  االطالع والمعرفة، مؤش 
 . ضوا يم الذين لم يتعرّ عىل من تقيّ أ األمنلتجربة مع أجهزة 

 
 مقارنة عالمات  : 3 رقم الشكل

ع مضوا لتجربة ضوا ومن لم يتعر  ات الرئيسية بي   من تعر  المؤش  
ي  األمنأجهزة 

 
 األردنونظام العدالة ف

 
 

ق فيما ا أمّ 
 
 بال يتعل

ّ  مؤش   ستون صلد حفق ؛ات الفرعيةمؤش 
 
 113جماىل  إ% من 54)أي  ا

 
ّ  مؤش 

 
 فرعيّ  ا

 
 جميعجاءت هذه النتائج موزعة عىل و  . صالح "مكتمل"إالمات تشي  إىل ( عىل عا

 
ّ   ،ات الرئيسيةالمؤش 

ّ  واالطالع والمعرفة.  ؛مكافحة الفساد  ي  باستثناء مؤش 
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 أوحصل 
ّ  ربعة عش  مؤش 

 
 16يف منعدم، وحصل مات متدنية بي   تصنيف ضعيف وتصنعىل عال  ا

 
ّ  مؤش 

 
  ا

 
ا  "عىل تصنيف بي    عىل تصنيف متوسط، فيما حصل ثالثة وثمانون مؤش 

ّ
 "،ممتقد

 . "مكتمل"و
  خمسة حصلتفقد 

ّ   113 جماىل  إ من % 4 أي) فرعية اتمؤش 
ّ  مؤش 

 
  ا

 
 تشي   عالمات عىل) فرعيا

  "منعدم" صالحإإىل 
 
 ؛(0.13) عدتهمساوم عن المعتقلي    اإلنسان حقوق اتسمؤّس  سؤالب قتتعل

  بالحكم الماسكي    أجل من تعمل ال  األمن جهزةأ أنو  ؛(0.17) المعتقل بزيارة المحام   قيامو 
ا
 أول

 و (. 0.13)
ّ  حصلت ثالثة مؤش 

 
 سيكون المحاكم عملمنها؛ أن  ات فرعية عىل تصنيف ضعيف جدا

 
 
   ال  يةاألمن األجهزة أنو  ؛(0.38) شيعا

  ا حصلت ستة(. كم0.37) فيها  الفساد  من تعان 
ّ ات مؤش 

 :    اليوم األجهزة أداءعىل تصنيف ضعيف ه 
 
   ي   تميّ  دون القانون تطبيق ف

 
 أفضل منطقتك ف

 ؛(0.45) النظام فرض هو  يةاألمن التدريبات هدف أنو  ؛(0.50) 2011 العام قبل باألداء مقارنة
 قبل حقوقالب تعريفوال ؛(0.42) االعتقال عند  للمعتقل رسمية تهمة بتوجيه األجهزة قيامو 

وع    الش 
 
 اإلنسان حقوق خرق أنو  ؛(0.46) القضاة بي    فساد  بوجود  االعتقاد و  ؛(0.43) التحقيق ف

ر   (. 0.47) األمن بدواع   مي 
  ي   ست عالمات تراوحتو 

ّ  مؤش 
 
 % 53 حواىل   أي (ا

 
  جملمُ  من تقريبا

ّ  (0.81) بي   ) الفرعية اتالمؤش 
  17وحصل  ،"مكتمل" تصنيف أي ؛(1.00) إىل

ّ  مؤش 
 
 جمل % من مُ 15)أي حواىل   ا

ات المؤش ّ
 "تصنيف  أي( 80ىل )إ( 0.71الفرعية( عالمات بي   )

ّ
 متقد

 
 "م جدا

ّ ات ، فيما حصلت ستة مؤش 
  وه   . "متقدم"%( عىل تصنيف 5)أي 

ُ
 ت

ّ
  عد

ّ  مؤش 
 
  ا

 
اإلصالح  عملية جوانب بعض تقدم عىل إيجابيا

 .لتطويرها العمل استكمال إىل وتحتاج ،األمن لقطاع

 عالمات  : 4 ول رقمجدال
 ات الرئيسية وتصنيف المؤش  

ي المؤش  
 
 األردنات الفرعية للمقياس ف

رقم 
المؤ 
 
ّ  ش 

 اسم 
ّ  المؤش 

 
ّ االمؤش 
 ت

 الفرعية

عالم
ة 

المؤ 
 
ّ  ش 

يم تقيّ 
 
ّ  المؤش 

 تقييم 
ّ  ات الفرعية للمؤش  الرئيسالمؤش 

صال إ
ح 

مكتم
 ل

صالح إ
 
ّ
م متقد
 
 
 جدا

صإ
الح 
متق
 
ّ
 مد

صال إ
ح 

متوس
 ط

 صالحإ
ضعي
 ف

صالح إ
ضعيف 

 
 
 جدا

صالح إ
 منعدم

1 
قدرات 
 األجهزة

 1 7 مكتمل 0.85 8
 

   
 

    1 4 11 مكتمل 0.84 16 أداء األجهزة 2
 

3 
التوقعات 
 المستقبلية

 5 مكتمل 0.96 5
 

     

4 
اتجاهات 
 التغيي  

10 0.61  
 
 1 2 ممتقد

 
6 1   

5 
الثقة 

 باألجهزة
12 0.80 

 
 
م متقد
 
 
 جدا

8 1 
 

1  1 1 

6 
مكافحة 
 الفساد

 1  متوسط 0.54 3
 

1  1 
 

7 
االطالع 
 والمعرفة

  متوسط 0.60 3
 

2 1   
 

  0.67 2 بناء الدولة 8
 
  1 ممتقد

 
 1   
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9 
التجربة 

 الشخصية
16 0.64  

 
 2  2 3 1 4 4 ممتقد

10 
حساس إل ا
 األمنب

 10 مكتمل 0.93 10
  

    

 0.76 18 نظام العدالة 11
 
 
م متقد
 
 
 جدا

10 3 1 2 1 1  

12 
الحريات 
 والمساءلة

 2  1 2 1 2 2 متوسط 0.60 10

المج
 موع

113  60 17 6 16 6 3 5 

 0.73 قيمة المقياس

 صالح إ يمالتقي  
 
 متقد

 
 م جدا

 
  التأثي  عىل انطباعات ؤديت

 
 ف
 
ات دورا   وتقيّ ألالجمهور ا مجموعة من المتغي 

اع لقطيمه ردن 
نا ور  األمن  ضاه عنه. فكما أش 

 
اعات للخروج بانطب األمنضوا لتجربة مع قطاع تعرّ الذين يميل  سابقا

(. ولع 0.76مقابل  0.69ضوا لتجربة )سلبية عن هذا القطاع مقارنة بالذين لم يتعرّ   لّ عىل التواىل 
ات األخرى ذات التأثي  الواسع عىل انطباعات المواطن  أهّم    ألاالمتغي 

 بتوفر  درجة اإلحساس ردن 
 ؤدي. إضافة لكل ذلك، تواختصاصاتها  األمنأجهزة  اتمهمّ  ىلع هواالطالع أو عدم ؛األمن

  ،والعمر  ؛الجنس : ثلم   ،ات الديمغرافيةمجموعة من المتغي ّ 
ا
 مماثل

 
من  وإن كان بدرجة أقل ،دورا

 ات األخرى. المتغي ّ 
  الشكل )رقم 

 
  إىل )ر أل( أدناه، ترتفع عالمة المقياس ا4كما يظهر ف

( بي   الذين 0.74دن 
اجع إىل ) ،األمنوفر يشعرون بت لهم وألشتهم.  األمن( بي   الذين يشعرون بعدم توفر 0.60وتي 

طة والجيش اتوترتفع بي   المطلعي   عىل مهمّ  اجع إىل 0.75إىل ) واختصاصاتهما  الش  ( وتي 
، وعىل مهمّ 0.65)  0.67مقابل  0.75جهاز المخابرات ) ات( بي   غي  المطلعي  

 
ا ال توجد  ؛(. أخي 

  بي   مر أل امنهما(، وكذلك  كلّ ل 0.73نساء والرجال )فروق بي   ال
 
  األكي  تعليما

 
 . واألقل تعليما

 
ي (: دور مجموعة مختارة من المتغب   4شكل رقم )ال

 
ي التأثب  عل عالمة المقياس األردب

 
 ات ف
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واالنتماء السياس  الحزن    أن العالقة بي   عالمة المقياس من جهة الفت للنظر إن من ال
:  األمنتوفر أو عدم توفر واإلحساس ب من جهة أخرى ال ينطبق عىل األردن. ويعود ذلك لسببي  

ائح  األمن( لوجود درجة عالية من اإلحساس ب2)و ؛( لضعف االنتماء السياس  الحزن   1) بي   الش 
، تشي  النتائج إىل أن الغالبية كافة  السياسية

ا
  البلد. فمثل

 
 ها أليالعظىم أعربت عن عدم انتمائ ف

  أحز 
، وحت  بالنسبة لألقلية الت    ظهرت انتماءا ب سياس 

 
 محددا

 
فإن درجة اإلحساس  ؛سياسيا

سقاط عالمة المقياس عىل الخارطة إعند %(. 74بقيت شبه متطابقة مع غي  المنتمي   ) األمنب
  ،  لألردندارية إل ا

 
ط ناطق الشمال والوسملة للغاية بي   ضئي ، نجد فروقات(1الخارطة رقم )كما ف

  درجة الشعور بتوفر و جنوب. لوا
 
تعكس هذه النتيجة انعدام الفروقات الحزبية وضآلة الفروقات ف

  هذه المناطق.  األمن
 
 ف
 األردنعل خارطة  األمن (: إسقاط متغب   1رقم ) الخارطة
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 ائج ت: نثانيا

 ةة والفرعي  ات الرئيسي  المؤش  
 يتناول 

ّ   ات هذا القسم قراءة للمؤش 
 . ةعىل حد نة للمقياس كلّ ة المكوّ ئيسيّ الر  عش   االثت 

 
 
 ومهنيتها األمن: مستوى تصنيف المواطن لقدرات أجهزة األول المؤش  

 
 حصل هذا 

حصل عىل  إذ ، "مكتملصالح إ"عىل تصنيف  أي (.850(عىل عالمة مقدارها  المؤش ّ
تصنيف أي  ؛والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة رّ بي   عينة الذين لم يتع (0.86)عالمة 

 األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  .0)80(، فيما حصل عىل عالمة "مكتمل"
 "تصنيف أي  ؛والقضاء 

ّ
 متقد

 
 ( يبي   هذه النتائج. 5الشكل رقم )و  . "م جدا

 
 قيمة  : 5 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   األول المؤش  

 
 

 يتكون هذا 
ّ   ةمن ثماني المؤش 

ّ   مكافحةاألمنة تقيس قدرة األجهزة ات فرعيّ مؤش 
 
 ية ومهنيتها ف

ام  ؛الجريمة  كم. وتنفيذ قرارات المحا  ؛ومكافحة الفساد  ؛وخدمة المواطن وحمايته ؛القانونبوااللي  
 نتائج شارت وأ

ّ ر ات الفرعية أن المؤش 
ّ  مكافحةية عىل مناأل بقدرة األجهزة  ي    الخاصر ن ي  المؤش 

ام ، وعىل تصنيف "مكتمل"تصنيف أي  (0.90)ها بالقانون حصال عىل عالمة الجريمة وبمدى الي  
 أ "مكتمل"

 
  ا. ضوا لهوالذين لم يتعرّ  والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  يضا

 حصل بينما 
  المؤش ّ

 
ة ، عىل أدن  عالمالتعذيب استخدام عدم ية عىلاألمنبقدرة األجهزة  قالمتعل

 " (0.76)وتصنيف 
ّ
 متقد

 
 "إوتصنيف  (0.75)حصل عىل عالمة  إذ . "م جدا

ّ
 صالح متقد

 
بي    "م جدا

 " (0.76)والقضاء، وعىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة عينة الذين تعرّ 
ّ
 م متقد

 
ذين بي   عينة ال "جدا

  تراوحت عالماتو والقضاء.  األمنضوا لتجربة مع أجهزة لم يتعرّ 
ّ ات الفرعية الخمسة المؤش 

 . 0.81و 0.89 ةالعالم خرى بي   أل ا
 
 

 عالمات  : 6 رقم الشكل
  األولالرئيسي  المؤش  

 ةاته الفرعي  ومؤش  
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عىل  ،بشكل واضح ،يةاألمنجهزة ضوا لتجربة مع األ فراد الذين تعرّ أليؤثر استطالع عينة الم 
  ذ إية ومهنيتها، األمنجهزة أل المواطن لقدرات ا تصنيف

ّ ات فرعية بي   عينة حصلت ثالثة مؤش 
 إصالح "والقضاء عىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة الذين تعرّ 

ّ
 متقد

 
، وحصلت خمسة "م جدا

 
ّ   "صالح مكتمل"إات عىل تصنيف مؤش 

 
 لم فراد الذينألعينة ان أظهرت النتائج أالمقابل . ف

 منحوا تقيّ  يةاألمنجهزة ضوا لتجربة مع األ تعرّ ي
 
 يجابيّ إأكي   يما

ّ ىل ات عة، فقد حصلت سبعة مؤش 
 "صالح مكتمل"إتصنيف 

 " واحد فقط عىل تصنيف ، وحصل مؤش ّ
ّ
 متقد

 
 لجدول رقماو . "م جدا

 ( يبي   هذه النتائج. 5)
 

 عدد : 5 الجدول رقم
  ة حسب التصنيفات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي وحسب العينة للمؤش  
 األول

 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

    صالح منعدمإ

  صالح ضعيفإ
 
    جدا

    صالح ضعيفإ

    صالح متوسطإ

 إ
ّ
    مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
 1 1 3 م جدا

 7 7 5 صالح مكتملإ
 8 8 8 المجموع

 
 
 
 



             25                                                                                 ن    تقرير األرد-2016العريب وتوجهات املواطنني،  األمن مقياس قطاع

لم  والقضاء وبي   عينة الذين األمنضوا لتجربة مع أجهزة يالحظ عند المقارنة بي   عينة الذين تعرّ 
  نقاط  الفروقات بينهما بلغت ـأن  ،والقضاء  األمنع أجهزة ضوا لتجربة ميتعرّ 

 ثمان 
ّ
   كأقىص حد
 
 ف

 
ّ  ،و عصابات مسلحةأمجموعات  ية عىل حماية المواطن مناألمنجهزة أل بقدرة ا الخاّص  المؤش 

 
 
  قدرة األجهزة من التخل

 
 نقطة و  . ص من الحزبيةوف

ّ
  أدن   واحدة كحد

 
 ف

ّ بقدرة  الخاّص  المؤش 
   يةاألمنجهزة أل ا

 
 ( يبي   هذه النتائج. 7لشكل رقم )او  . عدم استخدام التعذيب ف

 
 عالمات  : 7 رقم الشكل

  األولالرئيسي  المؤش  
ضة لمن اته الفرعي  ومؤش   ض ولم يتعر   تعر 

 والقضاء األمنلتجربة مع أجهزة 

 
 
 عالمات دلُّ ت

  اطني   محل ثقة المو وقدراتها ه   األمنة أجهزة أن مهنيّ  عىلة ات الفرعيّ المؤش ّ
 
 ف

 أي من  لم يحصل إذ ، األردن
ّ  "قل من أة عىل تصنيف ات الفرعيّ المؤش 

ّ
"متقد

 
، وحصلت م جدا

ات من   حسب المقياس.  "مكتمل"ثمانية عىل تصنيف  أصلسبعة مؤش 
 

 
: تصنيف المواطن ألداء أجهزة  المؤش   ي

 
 األمنالثاب
 حصل هذا 

 (0.85)حصل عىل عالمة  إذ ، "مكتملصالح "إتصنيف أي  .0)84(عىل عالمة  المؤش ّ
، وحصل "مكتملصالح "إوالقضاء تصنيف  األمنضوا لتجربة مع أجهزة ينة الذين لم يتعرّ بي   ع

صالح "إوالقضاء تصنيف  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  (0.78) عىل عالمة
 
ّ
 متقد

 
 ( يبي   هذه النتائج. 8الشكل رقم )و  . "م جدا

 
 

 اقيمة  : 8 رقم الشكل
ي  لمؤش  

 
 ضض ومن لم يتعر  ر  مقارنة بمن تع الثاب
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صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
  عليّ افبمدى  الخاّص  المؤش ّ

 
ة تدريب األجهزة ف

 حصل هذا  إذ ، "صالح مكتمل"إتصنيف أي  .0)94( عالمة عىلتحسي   قدراتها 
عىل  المؤش ّ

وعىل  ،"مكتمل صالح"إ والقضاء األمنأجهزة  ضوا لتجربة معبي   عينة الذين تعرّ  (0.87)عالمة 
. "مكتمل صالح"إ والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة عينة الذين لم يتعرّ  بي    (0.95)عالمة 

 حصل و 
  المؤش ّ

 
   األجهزة أداء يمتقيّ بق المتعل

 
 (0.68)عىل أدن  عالمة  التعذيب استخدام عدم ف

 "تصنيف أي 
ّ
 صالح "إ (0.65) حصل عىل عالمة إذ ، "ممتقد

ّ
ضوا ذين تعرّ بي   عينة ال "ممتقد

 "إ (0.69)والقضاء، وعىل  األمنلتجربة مع أجهزة 
ّ
ضوا بي   عينة الذين لم يتعرّ  "مصالح متقد

 والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة 
 تراوحت عالمات 

ّ وبشكل  . (0.93و ) (0.73)خرى بي   العالمتي   أل ا عش  االربعة ات الفرعية المؤش 
  أحد عش  حصل  ،نيفحسب التص ،عام

ّ  مؤش 
 
 ، "متقدم" تصنيف عىل ا

ّ ات عىل وأربعة مؤش 
 "تصنيف 

ّ
 متقد

 
 "ومؤش  واحد عىل تصنيف ، "م جدا

ّ
 ( يبي   هذه النتائج. 9الشكل رقم )و . "ممتقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمات  : 9 رقم الشكل
  المؤش  

ي ومؤش  
 
 ةاته الفرعي  الرئيسي الثاب
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 تظهر مقارنة عالمات 
ّ ضوا لتجربة مع أجهزة والذين لم يتعرّ  ضوا ة لعينة الذين تعرّ الفرعيّ ات المؤش 

 أحد عش  والقضاء، أن  األمن
ّ ضوا، بي   عينة الذين لم يتعرّ  "مكتمل"عىل تصنيف  تحصلا مؤش 

ات عىل تصنيف  ربعةأوحصلت   "مؤش 
ّ
 متقد

 
  ، وحصل"م جدا

ّ  " واحد عىل تصنيف مؤش 
ّ
. "ممتقد

  
 
  ؛المقابلف

ّ والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة ة بي   عينة الذين تعرّ ات فرعيّ حصلت أربعة مؤش 
 ، "مكتمل"تصنيف عىل 

ّ ة مؤش   "ات عىل تصنيف وعش 
ّ
 متقد

 
 ، "م جدا

ّ ان عىل تصنيف ومؤش 
" 

ّ
 ( يبي   هذه النتائج. 6) لجدول رقماو  . "ممتقد

 
 عدد : 6 الجدول رقم

  التصنيف وحسبة حسب ات الفرعي  المؤش  
لرئيسي  االعينة للمؤش  

ي 
 
 الثاب

 مجموع العينة ضم يتعرّ ل ضتعرّ  التصنيف

    صالح منعدمإ

 إ
 
    صالح ضعيف جدا

    صالح ضعيفإ

    صالح متوسطإ

 إ
ّ
 1 1 2 مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
 4 4 10 م جدا

 11 11 4 صالح مكتملإ

 16 16 16 المجموع
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لم  والقضاء وبي   عينة الذين األمنبلغت الفروقات بي   عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة 
 إوالقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 

ّ
ة نقطة كحد     حدى عش 

 
ر كأقىص ف

ّ  ي    الخاص   ني  المؤش 
  القانونأل ا أداءب

 
ام ف جوة  فما يشي  إىل وجود  . الجريمة بمكافحة األجهزة قيامومدى  جهزة بااللي  

  الوقت الذي يمكن
ة بينهما، فف    ني  نيف هذتص فيه كبي 

ّ ضوا لتجربة يتعرّ  للذين لم ني  المؤش 
 يمكن تصنيف هذا و ، "كتمل"م بإصالح

ّ  " بإصالحضوا لتجربة للذين تعرّ  المؤش 
ّ
 متقد

 
. فيما "م جدا

   نقطتي   بلغت 
ّ
   كأدن  حد
 
 ف

ّ ذا ن فرض النظام والقانون. كما أن هباالعتقاد بتحسُّ  الخاّص  المؤش 
 
ّ   حصل  المؤش 

 بي   أدن  عالمة  عىل ثان 
ّ  ات الفرعيّ المؤش 

ّ بتصنيف   الرئيس  الخاّص ة للمؤش 
 ( يبي   هذه النتائج. 10الشكل رقم )و . األمنالمواطن ألداء أجهزة 

 
 عالمات  : 10 رقم الشكل

  المؤش  
ي ومؤش  

 
ضاته الفرعية لمن الرئيسي الثاب ض ولم يتعر   تعر 

 والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة 

 
 

 وبالنظر لجميع 
ّ   هذا الفرعيّ  اتالمؤش 

 
 ة ف

ّ   حصلت عىل أل بطة بتصنيف االمرت المؤش 
داء والت 

ةأل خالل السنوات ا األمنجهزة أ به مقارنة بما تقوموب، ةيجابيّ إتصنيفات  ة يجابيّ تظهر النتائج إ ؛خي 
  اعتقاد المواطني   بقدرة األجهزة 

 
 والسالمة.  األمنونش   ؛ية عىل فرض النظاماألمنواضحة ف
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 ال المؤش  

 
 األمنة ألجهزة قدرات المهني  ة للعات المستقبلي  ثالث: التوق

 
 حصل هذا 

  حصوله عىل تصنيف  .0)96(عىل عالمة مقدارها  المؤش ّ
 إذ ، "مكتملصالح "إما يعت 

ضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  "مكتملصالح "إتصنيف  .0)97(حصل عىل عالمة 
ضوا عينة الذين تعرّ  بي    "صالح مكتمل"إتصنيف  .0)89(والقضاء، وحصل عىل عالمة  األمن

 ( يبي   هذه النتائج. 11الشكل رقم )و والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة 
 

 قيمة  : 11 رقم الشكل
 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   الثالث المؤش  

 
 

صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  حصول إىل ة ات الفرعيّ المؤش 
ماية حية عىل األمنهزة  بقدرة األجي    ن الخاص  ي  المؤش ّ

  توفي   الموطني   
 
ىل العالمة األععىل  للمواطني    األمنمن االعتداءات الخارجية وقدرة األجهزة ف

 ان هذ، وحصل "صالح مكتمل"إتصنيف أي  .0)97(
ّ ( عىل 0.89( و )0.88)عالمة  عىل انالمؤش 

، كما "مكتمل صالح"إنيف تص والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ التواىل  
 والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  "صالح مكتمل"إ تصنيف عىل حصال 

)98(0.  . 
 

  تحصل
ام عىل يةاألمن األجهزة قدرة) : األخرى ةالثالث اتالمؤش ّ  درةق توقعو  ؛بالقانون أكي   االلي  

  عىل يةاألمن األجهزة قدرة توقعو  ؛مالمحاك تالقرار  أكي   تنفيذ  عىل يةاألمن األجهزة
 
 نم صالتخل

 "مكتمل"تصنيف  .0)89(عىل عالمة  وا حصل إذ ، "مكتمل"تصنيف  .0)96(عالمة  عىل (الحزبية
بي    "مكتمل"تصنيف  .0)96(والقضاء، وعىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ 
 القضاء. و  األمنضوا لتجربة مع أجهزة عينة الذين لم يتعرّ 

 
 
 
 
 
 

 مات عال  : 12 رقم الشكل
  المؤش  

 ةاته الفرعي  الرئيسي الثالث ومؤش  
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  ،يشي  جدول تصنيف العالمات
ّ
  اإلصالح حسب درجة التقد

 
  م ف

ض ومن  وحسب من تعرّ األمت 
 جميع حصول إىل أدناه(  7 لجدول رقم)اية األمنجهزة أل ض لتجربة مع الم يتعرّ 

 ات الفرعيةالمؤش ّ
فراد عينة الذين أبي    "مكتمل" نفسه والتصنيف، ا و لعينة الذين لم يتعرض "مكتملالح ص"إ عىل
 . والقضاء  األمنجهزة أل  ضوا تعرّ 
 

 عدد : 7 الجدول رقم
  التصنيف وحسبة حسب ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي العينة للمؤش  
 الثالث

 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

 صالح منعدمإ
   

 صالح ضعإ
 
 يف جدا

   
    صالح ضعيفإ

    متوسط صالحإ

 إ
ّ
    مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
    م جدا

 5 5 5 صالح مكتملإ
 5 5 5 المجموع

 
والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بلغت الفروقات بي   عينة الذين تعرّ 

  كأقىصعش  نقاط  والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 
ّ
   حد
 
 ف

ّ   الخاّص  المؤش 
ّ
 رةقدع بتوق

 حصل هذا  فقد  ،الخارجية اتءمن االعتدا  المواطن حماية عىل يةاألمن األجهزة
ن لذيعينة ال المؤش ّ

. وكانت "صالح مكتمل"إ نفسه التصنيفضوا لتجربة عىل لذين تعرّ ا ولعينةضوا لتجربة لم يتعرّ 

  أدن  الفروقات بي   العينتي   
  ثمان 

 
 نقاط ف

ّ نفيذ ية عىل تمناأل بتوقع قدرة األجهزة  الخاّص  المؤش 
ام عىل يةاألمن األجهزة قدرةوتوقع  ؛ت المحاكماأكي  لقرار  ( 13)الشكل رقم و . بالقانون أكي   االلي  

 يبي   هذه النتائج. 
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 عالمات : 13 رقم الشكل
  المؤش  

ض ولة لمن اته الفرعي  الرئيسي الثالث ومؤش    من لمتعر 
ض  والقضاء.  األمنأجهزة لتجربة مع  يتعر 

 
 
 ا ظهر هذيُ 

ّ   المؤش 
ّ
 يظهر  إذ  ،األمنعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة حجم التفاؤل للتوق

  التفاؤلعىل بالمستقبل. ويمكن أن يشكل هذا أالمواطن ثقة 
 
ء ية لبنا األمنسة تستطيع المؤّس  جشا

 الثقة بينها وبي   المواطن. 
 

 
 ب  حول اتجاهات التغي  الرابع: االعتقاد  المؤش  

 اليتكون هذا 
ّ ة من  مؤش  اعش    مو تقيس االعتقاد حول اتجاهات التغيّ  ةفرعيّ  تمؤش 

 
 ضوعاتي  ف

ام بالقانون ؛يةاألمنالفساد داخل األجهزة  : ثلم   ،مختلفة زة وفرض النظام من قبل األجه ؛وااللي  
ها.   حصل هذا و وغي 

  ح.0)61(عىل عالمة مقدارها  المؤش ّ
صالح "إصوله عىل تصنيف مما يعت 

 مت
ّ
 األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  .0)61(حصل عىل عالمة  إذ ، "مقد

والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ   .0)57(والقضاء، وحصل عىل عالمة 
 . ( هذه النتائج14يبي   الشكل رقم )و . "صالح متوسط"إتصنيف 

 
 قيمة  : 14 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  تعر   مقارنة بمن الرابع المؤش  
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صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  ات الفرعية إىل حصول المؤش 
ّ   فرضأباالعتقاد ب الخاّص  المؤش 

 
 ن نجاح األجهزة ف

أي ( 0.85مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة عىل العالمة األعىل ) أفضلالنظام اليوم 
 ذا حصل ه إذ ، "صالح مكتمل"إتصنيف 

ّ ضوا ينة الذين تعرّ بي   ع .0)77(عىل عالمة  المؤش 
بي   عينة الذين لم  "مكتمل"وتصنيف  .0)85(والقضاء، وعىل عالمة  األمنلتجربة مع أجهزة 

 والقضاء. كما حصل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 
ّ   المؤش 

 
 هزةاألج أداء بأنق باالعتقاد المتعل

   اليوم
 
   ي   تميّ  دون القانون تطبيق ف

 
خمس سنوات  قبل داءباأل  مقارنة أفضل منطقة سكنهم ف

بي   الذين  .0)46(حصل عىل عالمة  فقد ، "ضعيف"تصنيف أي  .0)50(سابقة عىل أدن  عالمة 
بي   عينة الذين لم  .0)51(، وعىل "ضعيف"تصنيف  والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة تعرّ 
 . "متوسط"تصنيف كهذه ضوا لتجربة  يتعرّ 
 ت عالمات تراوح

ات عالم منها  .0)51(و .0)83( : خرى بي   العالمتي   أل ا يةالثمانة ات الفرعيّ المؤش ّ
ات  ستة  ستةفإن  ،حسب التصنيف ،بشكل عام .0)51(و .0)56( : بي   العالمتي    تراوحتمؤش 
 
ّ ر  ،"متوسط"ات حصلت عىل تصنيف مؤش  هما: االعتقاد  "مكتمل"عىل تصنيف  حصال ن ي  ومؤش 
  جهز أل ا جاحبن

 
واالعتقاد  ؛قبل خمس سنوات سابقة بالوضع مقارنة أفضل اليوم النظام فرض ة ف

امبأن ا ل ، كما يبي   الشكمقارنة بالوضع قبل خمس سنوات سابقة أفضل اليوم بالقانون األجهزة لي  
 .  التاىل 
 عالمات  : 15 رقم الشكل

  المؤش  
 ةاته الفرعي  الرئيسي الرابع ومؤش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشي  
 جدول

  تصنيف العالمات الرئيسية حسب
ّ )أدناه( إىل تفاوت ما بي   تصنيف  ي  اتجاهات التغيّ  مؤش 

 
ّ ان  فقد حصل ؛اتالمؤش  ضوا لتجربة مع تعرّ لم يلدى عينة الذين  "مكتمل"عىل تصنيف مؤش 
  سبعة، وحصلت األمنقطاع 

ّ  صالح "إات عىل تصنيف مؤش 
ّ
  ال . نفسها  لعينةل "ممتقد

 
 ؛مقابلف

  ثالثة تحصل
ّ  "عىل تصنيف  ضوا لتجربةلعينة الذين تعرّ  اتمؤش 

ّ
 متقد

 
ان  ،"م جدا وحصل مؤش 

  خمسةحصلت و ، "متوسطصالح "إتصنيف عىل 
ّ ، "ضعيفصالح "إات عىل تصنيف مؤش 

 يبي   هذه النتائج. ( 8) لجدول رقماو 
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 عدد : 8 الجدول رقم
  التصنيف وحسبة حسب ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي العينة للمؤش  
 رابعال

 العينةمجموع  ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

    صالح منعدمإ

 إ
 
    صالح ضعيف جدا

 1  5 صالح ضعيفإ

 6  2 صالح متوسطإ

 إ
ّ
  7  مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
 1 1 3 م جدا

 2 2  صالح مكتملإ

 10 10 10 المجموع

 
لم  والقضاء وبي   عينة الذين ناألمضوا لتجربة مع أجهزة يالحظ عند المقارنة بي   عينة الذين تعرّ 

  نقاطأن الفروقات بينهما بلغت  ؛والقضاء  األمنوا لتجربة مع أجهزة ضيتعرّ 
   ثمان 

ّ
   كأقىص حد
 
ف

 
ّ ام األجهزة بالقانون اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل خم ةالخاّص  اتالمؤش  س باالعتقاد بأن الي  

  أل ا نجاح نأب عتقاد واال  ؛سنوات سابقة
 
أفضل مقارنة بالوضع قبل  اليوم ظامالن فرض جهزة ف

 هذان فقد حصل  . س سنوات سابقةخم
ّ بي   عينة الذين لم  "مكتمل"عىل تصنيف ان المؤش 

 "ضوا وعىل تصنيف يتعرّ 
ّ
 متقد

 
  نقطتي   وبلغ أدن  فارق ضوا. بي   عينة الذين تعرّ  "م جدا

 
 ف

 
ّ ضع بالو أفضل مقارنة  يةاألمن األجهزة داخل اليوم الفساد  أوضاع بأن باالعتقاد  ةالخاّص  اتالمؤش 

   التسيس بأن عتقاد واال  ؛سنوات سابقةقبل خمس 
 
 بالوضع مقارنة أقل اليوم األجهزة عضوية ف

.  "متوسط"حصل عىل تصنيف  إذ ، خمس سنوات قبل ( يبي   هذه 16الشكل رقم )و بي   العينتي  
 . النتائج

 
 عالمات  : 16 رقم الشكل

  المؤش  
ض ولرعية لمن اته الفالرئيسي الرابع ومؤش   ض من لمتعر   يتعر 

 والقضاء.  األمنة مع أجهزة لتجرب
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ّ   ةات من عش  تجاوزت عالمات تسعة مؤش 

ّ ، وهذه "متوسط"تصنيف  .0)51(العالمة  اتمؤش 
 
ّ   مو األمنسة داء المؤّس أات تقارن بي   المؤش 

 
امها  : ثلم   ،مختلفة ضوعاتية ف  ؛القانونبالي  

  فرض النظام
 
ها، وبي   ومحاربة  ؛ومحاربة الفلتان ؛ة الفساد ومكافح ؛ونجاحها ف  داءأالفساد وغي 

  ية قبل خمس سنوات. وهذه العالمة غي  كافية للتدليل عىل حجم التغيّ األمنسة المؤّس 
 
ي  ف

  ،يةاألمنسة المؤّس 
 
  تحسي   أداء المؤّس  أكي   ما يتطلب من الحكومة دورا

 
ت ية بالمجاال األمنسة ف

  عالجتها لألخطاء الوطرق م ؛دائهمأالتقارير الدورية عن  والعمل عىل نش   ؛السابقة
  تقوم بها. ت 

 
 
 يةاألمنسات الخامس: مدى الثقة بالمؤس   المؤش  

 
 حصل هذا 

  حصوله عىل تصنيف  .0)80(عىل عالمة  المؤش ّ
 "ما يعت 

 
حصل عىل  إذ ، "متقدم جدا

والقضاء، فيما حصل عىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  .0)80(عالمة 
 صالح "إتصنيف  والقضاء األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  .0)76(عالمة 

ّ
م متقد

 
 
 ( يبي   هذه النتائج. 17الشكل رقم )و . "جدا

 
 قيمة  : 17 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   الخامس المؤش  

 
 

صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  ول ة إىل حصات الفرعيّ المؤش 
ّ  مؤش   12ات من أصل سبعة مؤش 

 
تصنيف  عىل ا

 )عىل عالمة كاملة  "مكتملصالح "إ
 
  ههذ تحصل إذ ، (1.0تماما

ّ بي    (1.00)عىل عالمة ات المؤش 
( و 1.00تراوحت بي   ) والقضاء، وعىل عالمة األمنضوا لتجربة مع أجهزة تعرّ لم يعينة الذين 

كما .  "ملمكتصالح "إتصنيف  والقضاء األمنجهزة ضوا لتجربة مع أبي   عينة الذين تعرّ  (0.89)
 حصل 

  المؤش ّ
 
ورة لزيارة مركز المتعل   ق بالحالة النفسية عند الض 

ح صال "إ( 0.84عىل عالمة ) أمت 
 كما حصل ضوا لتجربة.  ضوا لتجربة والذين لم يتعرّ تعرّ  ذينال عينةبي    "مكتمل

ّ   المؤش 
 
 قالمتعل

  بالحكم الماسكي    أجل من تعمل ال  األمن جهزةأ بأنبمدى االعتقاد 
ا
 تصنيفأي  (0.13) أول

 األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ ( 0.12)حصل عىل عالمة  إذ ، "صالح منعدم"إ
 والقضاء.  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  (0.13) والقضاء، وعىل

 تراوحت عالمات و 
ّ  عويُ  .0)37(و  .0)73( : خرى بي   العالمتي   أل االثالثة ات الفرعية المؤش 

ُّ
ذا هد

 
ّ  من أكي   المؤش 

ّ   يوجد بها تباعد كبي  المؤش 
 بي   عالمات  ات الت 

ّ ( 1.00ات الفرعية )المؤش 
 (. 0.13و)

  تفقد حصل ات؛التصنيفجدول حسب و  ،وبشكل عام
ّ ، "مكتمل"ات عىل تصنيف ثمانية مؤش 

 
ّ  "عىل تصنيف  واحد ومؤش 

ّ
  ممتقد

 
 و  ،"جدا

ّ مؤش  و ، "متوسط"عىل تصنيف واحد  حصل مؤش 
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  ضعيف"عىل تصنيف واحد 
 
. كما يبي   الشكل "إصالح منعدم"عىل تصنيف  ومؤش  واحد ، "جدا

 .  التاىل 
 عالمات  : 18 رقم الشكل

  المؤش  
 ةاته الفرعي  الرئيسي الخامس ومؤش  

 
 

 س جدول تصنيف عالمات يعك  
 حسب  ،ةات الفرعيّ المؤش ّ

 جهزة )أدناه( أل اب الثقة مؤش ّ
 
 تفاوتا

 
 
 جدا

 
  تعرّ بسيطا

  لم تتعرّ بي   العينة الت 
 ض. ضت والت 

ات عىل تصنيف فقد حصلت ثمانية مؤش ّ
 و ض(، لمن لم يتعرّ  8ض، ولمن تعرّ  8) "إصالح مكتمل"

ّ  " واحد عىل تصنيف مؤش 
ّ
م إصالح متقد

 
 
 لمن لم يتعرّ  1ض، ولمن تعرّ  1) "جدا

ّ )لمن لم  "متوسط" واحد عىل تصنيف ض(، ومؤش 
 يتعرّ 

ّ  )لمن تعرّ  "إصالح ضعيف"ىل تصنيف  واحد عض(، ومؤش 
ّ  واحد عىل تصنيف ض(، ومؤش 

" 
 
 و ضوا(، )لمن لم يتعرّ  "ضعيف جدا

ّ لعينة الذين  "إصالح منعدم"عىل تصنيف ان حصل مؤش 
  ،األمنضوا لتجربة مع قطاع تعرّ 

ّ  . ضوا لتجربة كهذه واحد لعينة الذين لم يتعرّ مقابل مؤش 
 ( يبي   هذه النتائج. 9) لجدول رقماو 
 

  عدد  : 9 الجدول رقم
  التصنيف وحسبة حسب ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي العينة للمؤش  
 الخامس

 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف
 1 1 2 صالح منعدمإ

 إ
 
 1 1  صالح ضعيف جدا

   1 صالح ضعيفإ

 1 1  صالح متوسطإ
 إ

ّ
    مصالح متقد

  صالحإ
ّ
 متقد

 
 1 1 1 م جدا

 8 8 8 صالح مكتملإ

 12 12 12 المجموع
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والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنضوا لتجربة مع أجهزة عند المقارنة بي   عينة الذين تعرّ 
  اثنيالحظ أن الفروقات بي   الجهتي    ؛والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 

ةت  نقطة    عش 
 
ّ
   كأقىص حد
 
 ف

ّ   األمنجهزة أاالعتقاد بأن بمدى  ةالخاّص  اتالمؤش 
ُ
 بال ت

 
 بوليسيا

 
 ؛ال قانونقيم نظاما

  من الفساد فيها  األمنجهزة أمدى االعتقاد بأن و 
ة بي   العينتي   فهذه و ، ال تعان     ؛جوة كبي 

 فف 
 ن يتصنيف هذ فيه الوقت الذي يمكن

ّ  "المتوسط"ضوا لتجربة بالتصنيف ن للذين لم يتعرّ ي  المؤش 
 الضعيف جد" و 

 
 ن ي  تصنيف هذ ، يتّم "ا

ّ  و  "الضعيف"ضوا لتجربة بالتصنيف ن تعرّ ن للذيي  المؤش 
   صفر نقطة. فيما بلغت الفروقات بي   الجهتي   "المنعدم"

ّ
   كأدن  حد
 
 ف

ّ  بالثقة ةالخاّص  اتالمؤش 
طة ؛بالجيش   عملية بناء الدولة والدفاع عنها، و  ؛والش 

 
 والمخابرات ف

ّ ة بمدى ات الخاّص المؤش 
 جميعها حصلت )ال وه   الجيش والمخابرات. نزاهة 

أي  1.00ات( عىل عالمة خمسة مؤش ّ
 ( يبي   هذه النتائج. 19الشكل رقم )و  . "مكتملإصالح "تصنيف 

 
 عالمات  : 19 رقم الشكل

  المؤش  
ض ولمة لمن اته الفرعي  الرئيسي الخامس ومؤش    ن لمتعر 

ض  والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 
 

 
 

 
 

 

 
ي األجهزةالسادس: االعتقاد بشأن انتشار الفسا المؤش  

 
 د ف
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 يتكون هذا 

ّ   المؤش 
ّ ات فرعية تقيس مدى اعتقاد الموطني   بانتشار الفساد داخل من ثالثة مؤش 

  من الفساد. األمنن األجهزة أوب ،ية ومكافحة الفساد األمناألجهزة 
 المؤ حصل هذا إذ ية ال تعان 

ّ  ش 
بي    .0)55(مة حصل عىل عال  كما   "متوسط"تدل عىل تصنيف وه  عالمة  .0)54(عىل عالمة 

بي   عينة الذين  .0)50(والقضاء، وعىل عالمة  األمنضوا لتجربة مع أجهزة عينة الذين لم يتعرّ 
 ( يبي   هذه النتائج. 20الشكل رقم )و . "ضعيفصالح "إأي تصنيف  كهذهضوا لتجربة  تعرّ 
 

 قيمة  : 20 رقم الشكل
 ضبمن تعرض ومن لم يتعر   مقارنة السادس المؤش  

 
 

صت
ُ
 ج نتائ خل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
 اليوم الفساد  أوضاع بأن عتقاد باال  الخاّص  المؤش ّ

 "أي تصنيف  .0)75(عىل العالمة األعىل  2011 العام قبلما ب مقارنة يةاألمن األجهزة داخل
ّ
م متقد

 
 
 ، وحصل هذا "جدا

ّ  عضوا لتجربة مضوا والذين لم يتعرّ تعرّ  متساوية بي   الذينعىل عالمة  المؤش 
 كما حصل   . األمنأجهزة 

ّ   المؤش 
 
  من الف يةاألمنق بمدى االعتقاد بأن األجهزة المتعل

ساد ال تعان 
  مقياس التصنيف إىل  . (0.37)فيها عىل أدن  عالمة 

 
 "إوهذا يشي  ف

 
   "صالح ضعيف جدا

 
عملية  ف

 ؛والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة الذين تعرّ  بي   عينة (0.26)حصل عىل عالمة  إذ اإلصالح، 
 ؛والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  (0.38)، وعىل "صالح منعدم"إأي 
 "إأي 

 
 . "صالح ضعيف جدا

 إف ،حسب التصنيفو  ،وبشكل عام
ّ  ن مؤش 

 
 "حصل عىل تصنيف  ا واحدا

ّ
 متقد

 
خر عىل آو  ،"م جدا

 إصالح "عىل تصنيف ث ثالو ، "متوسط"تصنيف 
 
. . كما يب"ضعيف جدا  الشكل التاىل 

 ي  
 

 

 

 

 

 عالمات  : 21 رقم الشكل
اته الفرعية المؤش    الرئيسي السادس ومؤش 



             38                                                                                 ن    تقرير األرد-2016العريب وتوجهات املواطنني،  األمن مقياس قطاع

 
والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنعند المقارنة بي   عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة 

  . بلغت الفروقات بينهما كهذهيتعرضوا لتجربة  
 ة عش   اثنت 

ّ
   نقطة كأقىص حد
 
 ف

ّ  الخاّص  المؤش 
   ال  يةاألمن األجهزة بأناالعتقاد ب

 هذا حصل  إذ ؛ فيها  الفساد  من تعان 
ّ  لملعينة الذين  المؤش 

 ضعيف صالح "إتصنيف عىل ضوا لتجربة يتعرّ 
 
ضوا لتجربة لذين تعرّ ، فيما حصلت عينة ا"جدا

   طةصفر نقبلغت الفروقات فيما  . "منعدم صالح"إعىل تصنيف 
ّ
   كأدن  حد

 
 ف

ّ  الخاّص  المؤش 
 د فق ،2011 العام قبلما ب مقارنةأفضل  يةاألمن األجهزة داخل اليوم الفساد  أوضاع بأنقاد باالعت

 "حصل كالهما عىل تصنيف 
 
 . ( يبي   هذه النتائج21الشكل رقم )و . "متقدم جدا

 
 عالمات  : 22 رقم الشكل

  المؤش  
ض ولمن ة لماته الفرعي  الرئيسي السادس ومؤش    ن لمتعر 

ض  والقضاء.  األمنة لتجربة مع أجهز  يتعر 

 
 

 
 يةاألمن للجهزةالمختلفة  اتطالع والمعرفة باالختصاص والمهم  ال السابع: ا المؤش  
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 حصل هذا 
  حصوله عىل تصنيف  .0)60(عىل عالمة المؤش ّ

  ، وه  "متوسطإصالح "ما يعت 
ثان 

  أقل عالمة
ّ    منيحصل عليها مؤش 

ّ ة الرئيسيةات المؤش    عش 
 .0)59(مة حصل عىل عال إذ ، االثنت 

أي  .0)66(والقضاء، وحصل عىل عالمة  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ 
 والقضاء.  وهو  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  "متقدم"تصنيف 

ّ الوحيد  المؤش 
 من بي   

ّ   تكون فيالمؤش 
والقضاء  مناأل ضوا لتجربة مع أجهزة ه عالمة من تعرّ ات الرئيسية الت 

  مرّ لربما ذلك ضوا. ويعود عىل من الذين لم يتعرّ أ
ع من بالتعامل و بها هؤالء المواطن لتجربة الت 

 ( يبي   هذه النتائج. 23الشكل رقم )و  المختلفة.  األمنأجهزة 
 

 قيمة  : 23 رقم الشكل
 ضيتعر  ض ومن لم مقارنة بمن تعر   السابع المؤش  

 
 

صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيالمؤش 
 اتبمدى معرفة الجمهور بمهمّ  الخاّص  المؤش ّ

طة   ، وحصل هذا "متقدم"تصنيف أي  .0)63(العالمة األعىل عىل الش 
ّ  .0)69(عىل عالمة  المؤش 

م الذين ل بي   عينة .0)62(وعىل عالمة  والقضاء، األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ 
 والقضاء. كما حصل  مناأل ضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 

ّ   المؤش 
 
ق بمدى معرفة الجمهور المتعل

 إذ  ،"متوسطإصالح "وتصنيف  .0)56(عىل أدن  عالمة واختصاصاته جهاز المخابرات  اتبمهمّ 
 .0)55(والقضاء، وعىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  .0)62(حصل عىل عالمة 

 والقضاء.  األمنة مع أجهزة ضوا لتجرببي   عينة الذين لم يتعرّ 
 نتائج  وتدلُّ 

ّ ت أعىل من عالما ه   ضوا لتجربةن عالمات ممن تعرّ أ عىلات الفرعية الثالث المؤش 
  مرّ األمنضوا لتجربة مع أجهزة ممن لم يتعرّ 

ن و بها هؤالء المواطن . ويعود ذلك إىل التجربة الت 
ه. وبشكل عامكونهم متهمي   أو م  ؛المختلفة األمنجهزة بالتعامل مع أ  إف ؛شتكي   أو غي 

ّ  ن مؤش 
 
 ا

 
 
ر  "متوسط"حصل عىل تصنيف  واحدا  "ن عىل تصنيف ي  ومؤش 

ّ
( يبي   24الشكل رقم )و . "ممتقد

 . هذه النتائج
 
 
 
 

 عالمات : 24 رقم الشكل
  المؤش  

 ةاته الفرعي  الرئيسي السابع ومؤش  
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 ضوا والقضاء وبي   الذين لم يتعرّ  مناأل ضوا لتجربة مع أجهزة عينة الذين تعرّ عند المقارنة بي   
  األمنلتجربة مع أجهزة 

ّ
   والقضاء. بلغت الفروقات بينهما ست نقاط كأقىص حد

 
جميع ف

 
 ات الفرعيّ المؤش ّ

 
 قة بهذا ة المتعل

ّ  . والشكل التاىل  يوضح ذلك. الرئيس   المؤش 
 عالمات : 25 رقم لشكلا

 ال المؤش  
ض ولمتعة لمن اته الفرعي  رئيسي السابع ومؤش    ن لمر 

ض  والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 

 
 

 
: بناء الدولةالثامن: الب   المؤش    عد السياىسي الداخلي

 يتكون هذا 
ّ ر من  المؤش 

ّ   األممدى اعتقاد الموطني   بأن هدف االنتشار  انقيسي ي    فرعير  ني  مؤش 
 ت 

حصل هذا و حاكم بعد صدورها. فرض النظام والتوقعات بتنفيذ قرارات المية هو األمنوالتدريبات 
 
  حصوله عىل تصنيف  .0)67(عىل عالمة  المؤش ّ

 .0)67(حصل عىل عالمة  إذ ، "متقدم"ما يعت 
 بي   عينة .0)59(والقضاء، وحصل عىل عالمة  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ 

( يبي   26الشكل رقم )و . "وسطمتصالح "إتصنيف  والقضاء األمنمع أجهزة ضوا لتجربة الذين تعرّ 
 هذه النتائج. 
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 قيمة  : 26 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   الثامن المؤش  

 
 

صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
  الخاّص  المؤش ّ

ّ
عات بتنفيذ قرارات بمدى وجود توق

 وحصل ، "مكتملإصالح "أي  .0)88(األعىل  لعالمةصدورها باالمحاكم بعد 
  المؤش ّ

 
ق المتعل

  . "تصنيف ضعيف"أي  (0.45)عالمة ية هو فرض النظام عىل األمنيبات باالعتقاد بأن هدف التدر 
 ( ذلك. 27رقم ) كما يبي   الشكل

 
 عالمات  : 27 رقم الشكل

  المؤش  
 ةاته الفرعي  الرئيسي الثامن ومؤش  

 
 

 ألمناضوا لتجربة مع أجهزة لذين لم يتعرّ ضوا لتجربة وبي   عينة ا عينة الذين تعرّ عند المقارنة بي   
  يالحظ أن الفروقات بلغت بينهما  ؛والقضاء 

   طانق ثمان 
ّ
    كأقىص حد
 
ر كال ف

ّ  المؤ ن لهذا ي  المؤش 
ّ  ش 

( الرئيس     الوقت الذي )البعد السياس  الداخىل 
 بتنفيذ  توقعات وجود  مدىمؤش   فيه حصل. فف 

فقد  ،"مكتمل"وتعرضوا لتجربة عىل تصنيف وا ضين لم يتعرّ للذ صدورها  بعد  المحاكم اراتقر 
 
ّ  "عىل تصنيف  النظام فرض هو  يةاألمن التدريبات هدف بأن االعتقاد  حصل مؤش 

 
 "ضعيف جدا

ضوا لتجربة مع بي   عينة الذين لم يتعرّ  "ضعيف"وتصنيف  ،ضوا لتجربةبي   عينة الذين تعرّ 
 ( يبي   هذه النتائج. 28الشكل رقم )و ية. األمناألجهزة 

 
 عالمات  : 28 رقم الشكل

  المؤش  
ض ولمة لمن اته الفرعي  الرئيسي الثامن ومؤش    ن لمتعر 

ض  والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 
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ُ
 ت

ا
  ظهر النتائج تفاؤل

 
  ،تجاه تنفيذ قرارات المحاكم حذرا

ّ ّ إ وهذا مؤش    يمكن البناء ع يجان  
 
ليه ف

  نظر األمنوضوع تحسي   صورة األجهزة م
 
، ولكن هناك بعض العقبات يجب العمل ية ف المواطني  

ام أكي  بفرض سيادة القانون ،زالتها لتحسي   هذه الصورةإعىل   
  ،ويكون ذلك من خالل الي 

ّ
 وأل

 يكون هذا الموضوع موسميّ 
 
 . ا

 
 

 
ي حالتاسع: التجربة الشخصي   المؤش  

 
ي تصنيف دور األجهزة ف

 
ة يات العام  ماية القانون والحر  ة ف

 الجريمةومكافحة 
 

 حصل هذا 
  حصوله عىل تصنيف  .0)64(عىل عالمة  المؤش ّ

 . "متقدم"ما يعت 
 قيمة  : 29 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   التاسع المؤش  

 
 

 يتكون هذا 
ّ   المؤش 

ّ  ا فرعيّ من ستة عش  مؤش 
 
جربته الشخصية المواطن من خالل ت يمتقيّ تقيس  ا

  مجاال األمنمع األجهزة 
 
ام األجهزة بالقانون من توجيه تهمة له أو أهمّ  ،ت مختلفةية ف عالم إ ها الي  

ها. و تعرّ أيقاف إل شته بمكان اأ ب وغي  صت ضه للض 
ُ
 نتائج  وخل

ّ حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
ر 
ّ   ي    الخاّص  ني  المؤش 

ّ
 القدرة مدىب ،نسانإل وق اسات حقم بشكوى لمؤّس بمدى القدرة عىل التقد

  عىل
ّ
 فيما حصل  ،.0)94(عىل العالمة األعىل  لإلفراج للقضاء بطلب مالتقد

ّ   المؤش 
 
ى ق بمدالمتعل

 .0)13(نسان عىل أدن  عالمة إل توفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق ا
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 تراوحت عالمات 

ّ  وبشكل . .0)17(و .0)91( : ي   خرى بي   العالمتأل عش  ا الثالثةة ات الفرعيّ المؤش 
  ربعةأفإن  ،يفحسب التصنو  ،عام

ّ )مدى القدرة عىل  "مكتمل"ات حصلت عىل تصنيف مؤش 
 
ّ
 و  ؛0.94سات حقوق اإلنسان م بشكوى لمؤّس التقد

ّ
م بطلب للقضاء مدى القدرة عىل التقد

ة خالل للتعذيب ضالتعرّ  عدمو  ؛0.94لإلفراج  طة كوىش بتقديموالقيام  ؛0.91 االعتقال في   للش 
 وحصل (،0.84 االعتداء بعد  األجهزة أو 

 "إتصنيف ات عىل ت أربعة مؤش ّ
ّ
 صالح متقد

 
 ،"م جدا

 و 
ّ  "تصنيف   واحد عىلمؤش 

ّ
 ان، ومؤش  "متوسط"، وثالثة أخرى حصلت عىل تصنيف "ممتقد

ان  ، وحصل"ضعيف"عىل تصنيف  . "منعدم"عىل تصنيف مؤش   الشكل التاىل 
 . كما يبي  

 
 عالمات  : 30 رقم الشكل

  المؤش  
 ةلفرعي  اته االرئيسي التاسع ومؤش  
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:  المؤش    ةوالسالمة الشخصي   األمنحساس المواطن بإالعاش 

 
 حصل هذا 

  حصوله عىل تصنيف .0)93عىل عالمة ) المؤش ّ
حصل  إذ ، "مكتمل صالح"إ ما يعت 

أي تصنيف  ؛والقضاء  مناأل ضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  .0)94(عىل عالمة 
ضوا بي   عينة الذين تعرّ  "صالح مكتمل"إوتصنيف  .0)84(ىل عالمة ، وحصل ع"مكتملصالح "إ

 . ( يبي   هذه النتائج31الشكل رقم )و  . كهذهلتجربة  
 قيمة : 31 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   العاش   المؤش  

 
 

 يتكون هذا 
ّ   المؤش 

ّ ة مؤش  صتة. ات فرعيّ الرئيس  من عش 
ُ
 نتائج  وخل

ّ  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
 حصول 

أي تصنيف  (1.00)العالمة األعىل والسالمة عىل  األمنبالشعور ب الخاّص  المؤش ّ
 ، وحصل هذا "مكتمل"

ّ بي   عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة  .0)98(عىل عالمة  المؤش 
الذين لم يتعرضوا لتجربة مع   عينةبي    (1.00) ، وعىل عالمةمكتمل(تصنيف ) والقضاء األمن
 والقضاء. كما حصل  مناأل أجهزة 

ّ   عدم الرغبة بالهجرة  الخاّص  المؤش 
 
 .0)81(عىل أدن  عالمة ف

، أ "مكتمل"تصنيف أي 
 
أي  ؛ضوا لتجربة( بي   عينة الذين لم يتعرّ 0.82حصل عىل عالمة ) إذ يضا

 "ف ( أي تصني0.67، فيما حصل عىل عالمة )"مكتمل"تصنيف 
ّ
ضوا بي   عينة الذين تعرّ  "ممتقد

 . والقضاء  األمنجهزة أع لتجربة م
 تراوحت عالمات 

ّ  ؛. وبشكل عام(0.91( و )0.96) خرى بي   العالمةأل ا الثمانيةة ات الفرعيّ المؤش 
 جميع  تفقد حصل

 . النتائج( يبي   هذه 32الشكل رقم )و . "مكتمل"ات عىل تصنيف المؤش ّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 المات ع : 32 رقم الشكل
  المؤش  

 ةي  اته الفرعالرئيسي العاش  ومؤش  
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  يشي  جدول تصنيف العالمات الرئيسية حسب
ّ ضئيل )أدناه( إىل تفاوت  األمنحساس بإل ا مؤش 

 
 
 بي   تصنيف جدا

ّ   ات، فقد حصلالمؤش 
ّ  "إ واحد فقط عىل تصنيف مؤش 

ّ
بي   عينة  "مصالح متقد

 ضوا، فيما حصلت جميع عرّ تالذين 
بي   عينة الذين  "مكتمل"األخرى عىل تصنيف  اتالمؤش ّ

 ( يبي   هذه النتائج. 10) لجدول رقمضوا. اضوا لتجربة وبي   عينة الذين لم يتعرّ تعرّ 
 

 عدد  : 10 الجدول رقم
  التصنيف وحسبة حسب ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي العينة للمؤش  
 العاش  

 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

    صالح منعدمإ

 إ
 
    صالح ضعيف جدا

    صالح ضعيفإ

    توسطصالح مإ

 إ
ّ
   1 مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
    م جدا

 10 10 9 صالح مكتملإ

 10 10 10 المجموع
 

والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بلغت الفروقات بي   عينة الذين تعرّ 
ةء، والقضا  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ    ست عش 

ّ
   نقطة كأقىص حد
 
 ف

ّ بعدم  الخاّص  المؤش 
  الهجرة

 
ء إذا دلّ و  . الرغبة ف  

ضوا تكون عندهم ن الذين تعرّ أنه من الواضح إ، ف هذا الفرق عىل س 
  الهجرة إن يكون قد أثر أية والذي من الممكن األمنة عن األجهزة نظرة سلبيّ 

 
  رغبتهم ف

 
 ف

 
يجابا

  البلد. 
 
  ال وعدم البقاء ف

 تصنيف هذا  فيه وقت الذي يمكنفف 
ّ ضوا لتجربة يتعرّ  للذين لم المؤش 
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 ضوا لتجربة من تعرّ  مقيّ يُ  "،مكتمل"نه أب
 "بالتصنيف  المؤش ّ

ّ
  نانقطت. فيما بلغت بينهما "مالمتقد

 
ّ
   كأدن  حد
 
 ف

ّ   األمنببالشعور  الخاّص  المؤش 
ّ
 ح ذلك. والسالمة. والشكل التاىل  يوض

 
 المعالمات  : 33 رقم الشكل

  ؤش  
ض ولمتة لمن اته الفرعي  الرئيسي العاش  ومؤش    ن لمعر 

ض  والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 

 
 
 عيُ 

ُّ
 رئيسيّ  األمن د

 
 للمواطناحتياجا

 
ة والسالم األمنحساس بإل ية موضوع اومن هنا تنبع أهمّ  ،ا

ة الشخصية للمواطن. وقد أظهرت استطالعات الرأي العامّ    السنوات األخي 
 
 تحّس  ف

 
  نا

 
   واضحا
 
ف

  مناأل حساس المواطني   بإزيادة 
 
 من خمس سنوات.  أكي  قبل  والسالمة الشخصية عما كان سابقا

زالة تخوفات المواطن من خالل فرض النظام إية العمل عىل األمنسة مر يتطلب من المؤّس أل هذا ا
ي أدوث وعدم الخوف من ح ،باألمانحساس إل وسيادة القانون بشكل يستطيع المواطن ا

 ة. ة أو جنائيّ ة أو سياسيّ منيّ أات شكاليّ إ
 
 

 
: تصنيف نظام العدالة المؤش    الحادي عش 

 حصل هذا 
  حصوله عىل تصنيف  .0)76(عىل عالمة  المؤش ّ

 "إما يعت 
ّ
 صالح متقد

 
 إذ  "؛م جدا

أي  ؛والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  .0)76(حصل عىل عالمة 
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 "ف تصني
ّ
 متقد

 
ضوا لتجربة مع أجهزة نة الذين تعرّ بي   عي .0)70(، وحصل عىل عالمة "م جدا

 صالح "إأي تصنيف  ؛والقضاء  األمن
ّ
 ( يبي   هذه النتائج. 34الشكل رقم )و . "ممتقد

 
 قيمة  : 34 رقم الشكل

 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   الحادي عش   المؤش  

 
 

صت
ُ
 نتائج  خل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
  باالعتقاد بأن األجهزة الخاّص  المؤش ّ

ُ
 ت
ّ
ات ذ قرار نف

 ، إذ حصل هذا "مكتملإصالح "ي أ .0)98(المحاكم عند صدورها بالعالمة األعىل 
ّ عىل  المؤش 

 بي    .0)99(والقضاء، وعىل عالمة  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   الذين عينة تعرّ  .0)91(عالمة 
 والقضاء. كما حصل  األمنتجربة مع أجهزة ضوا لعينة الذين لم يتعرّ 

ّ   المؤش 
 
ق بمدى المتعل

 عىل أدن  عالمة 
 
 إصالح " أي .0)38(االعتقاد بأن عمل المحاكم سيكون شيعا

 
 وقد  ،"ضعيف جدا

 .0)38(والقضاء، وعىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  .0)40(حصل عىل عالمة 
 والقضاء.  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ 

 مات تراوحت عال 
ّ (. وحسب 0.46( و)0.91) : خرى بي   العالمتي   أل ة الستة عش  اات الفرعيّ المؤش 

  تسعةفقد حصلت  ؛اتالتصنيف جدول
ّ   ثالثةو ، "مكتمل"ات عىل تصنيف مؤش 

ّ ات عىل مؤش 
 "تصنيف 

ّ
 متقد

 
 ، "م جدا

ّ  "إ واحد عىل تصنيف ومؤش 
ّ
ان عىل تصنيف ، "مصالح متقد ومؤش 

 "متوسطإصالح "
ّ  "صالح ضعيف"إعىل تصنيف  واحد ، ومؤش 

 واحد عىل تصنيف ، ومؤش ّ
 "إ

 
.   ،"صالح ضعيف جدا  الشكل التاىل 

 كما يبي  
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمات  : 35رقم  الشكل
  المؤش  

 ةاته الفرعي  الرئيسي الحادي عش  ومؤش  
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 س جدول تصنيف عالمات يعك  
 سب ة حات الفرعيّ المؤش ّ

  نظام العدالة )أدناه( مؤش ّ
 
   تفاوتا

 
ا  كبي 

  تعرّ ب
  لم تتعرّ ي   العينة الت 

 ض. ضت والت 
إصالح "ات عىل تصنيف فقد حصلت ثالثة مؤش ّ

 
 
 ض لمن تعرّ  2) "ضعيف جدا

ان عىل تصنيف لمن لم يتعرّ  واحد مقابل مؤش ّ إصالح "ض(، ومؤش 
 لمن لم يتعرّ  1ض، ولمن تعرّ  1) "ضعيف

ّ  2) "إصالح متوسط"ات عىل تصنيف ض(، وأربعة مؤش 
 من لم يتعرّ ل 2ض، لمن تعرّ 

ّ  "ات عىل تصنيف ض(، وثالثة مؤش 
ّ
ض، لمن تعرّ  2) "مإصالح متقد

 لمن لم يتعرّ  1و
ّ  "ات عىل تصنيف ض(، وتسعة مؤش 

ّ
 إصالح متقد

 
لمن  3ض، لمن تعرّ  6) "م جدا

 لم يتعرّ 
ّ  عىل ض(، وأربعة عش  مؤش 

 
 ض(. لمن لم يتعرّ  9ض، ورّ لمن تع 5) "إصالح مكتمل"ا

 هذه النتائج. ( يبي   11) لجدول رقماو 
 

 عدد : 11 الجدول رقم
 ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي ة حسب التصنيف وحسب العينة للمؤش  
 الحادي عش  

 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

    صالح منعدمإ

 إ
 
 1 1 2 صالح ضعيف جدا

 1 1 1 صالح ضعيفإ

 2 2 2 صالح متوسطإ

 إ
ّ
 1 1 2 مصالح متقد

 إ
ّ
 صالح متقد

 
 3 3 6 م جدا

 10 9 5 صالح مكتملإ
 18 17 18 المجموع
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والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنضوا لتجربة مع أجهزة عند المقارنة بي   عينة الذين تعرّ 

  والقضاء، فقد بلغت الفروقات بينهما  األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 
ة كأقىص نقطة عش   اثنت 

 
ّ
   حد
 
 ف

ّ  عند  المطلوبة بالشعة المواطن خدمة عىل ستعمل طةالش   بأن االعتقاد ب الخاّص  المؤش 
  الوقت الذي الحاجة

 هذا  فيه فصني. فف 
ّ صالح "إنه أضوا لتجربة بللذين لم يتعرّ  المؤش 

  صالحإـ "بضوا لتجربة عالمة من تعرّ  تصنف، "مكتمل
ّ
 متقد

 
طة نق. فيما بلغت بينهما "م جدا

   واحدة
ّ
   كأدن  حد
 
 ف

ّ    المؤثر  هو  القضاء جهاز  بأن االعتقاد ب الخاّص  المؤش 
 
 يةمناأل  األجهزة عمل ف

 . ( يبي   هذه النتائج36الشكل رقم )و . العكس وليس
 

 عالمات  : 36رقم  الشكل
  المؤش  

ض ولمة لمن اته الفرعي  الرئيسي الحادي عش  ومؤش    ن لمتعر 
ض  والقضاء.  األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
: الحر   المؤش   ي عش 

 
 نساناإل والمساءلة وحقوق  ياتالثاب
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 حصل هذا 
  حصوله عىل تصنيف .0)60(عىل عالمة  المؤش ّ

حصل إذ ، "صالح متوسط"إ ما يعت 
والقضاء، وحصل عىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين لم يتعرّ  .0)69(عىل عالمة 

 يتكون هذا و والقضاء.  األمنضوا لتجربة مع أجهزة ة الذين تعرّ بي   عين .0)58(عالمة 
ّ  من المؤش 

 أحد 
ّ  عش  مؤش 

 
 فرعيّ  ا

 
 وانتقاد  ؛واحتجاج ؛تظاهر  : قيس قدرة المواطن عىل ممارسة الحريات منت ا
 أقيس يالسلطة دون خوف، و 

 
ير خرق حقوق ا يضا الشكل رقم و . نسان والقانون وقضايا أخرىإل تي 

 النتائج. ( يبي   هذه 37)
 

 قيمة  : 37رقم  الشكل
ي عش   المؤش  

 
 ضض ومن لم يتعر  مقارنة بمن تعر   الثاب

 
 

صت
ُ
 نتائج  وخل

ّ  حصول  إىل ةات الفرعيّ المؤش 
 ال المؤش ّ

 
 عن إصدار  األولبالمسؤول الفعىل   قمتعل

   الجهاز مدير و  ؛وزير الداخليةو  ؛الوزراء )رئيس  : األمنالتعليمات ومساءلة أجهزة 
( لمانلي  او  ؛المعت 

 حصل هذا  إذ ، "الح مكتملإص"أي تصنيف  .0)99(عىل العالمة األعىل 
عىل عالمة  المؤش ّ

والقضاء، وعىل  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   عينة الذين تعرّ  "مكتمل"أي تصنيف  .0)98(
ما . ك"صالح مكتمل"إأي  ،والقضاء  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بي   الذين لم يتعرّ  .0)99(عالمة 
 حصل 

  المؤش ّ
 
عىل  ومساعدتهم المعتقلي    عن اإلنسان حقوق ساتمؤّس  سؤالبمدى ق المتعل

 . "إصالح منعدم"أي  .0)13(أدن  عالمة 
 تراوحت عالمات 

ّ حصل و  .0)17(و .0)88( : خرى بي   العالمتي   أل ا الثمانيةة ات الفرعيّ المؤش 
 
 "تصنيف  عىلن اومؤش  ، "مكتمل"عىل تصنيف واحد  مؤش ّ

ّ
 متقد

 
 ، "م جدا

ّ  واحد عىل ومؤش 
 "تصنيف 

ّ
 متقد

 
  ،"متوسط"ن عىل تصنيف امؤش  ، و "م جدا

ّ ، "ضعيف" واحد عىل تصنيف ومؤش 
:  "،إصالح منعدم"تصنيف  ن عىلاومؤش   نسان عن إل سات حقوق امدى سؤال مؤّس  وه 

يبي   . كما (0.17) االعتقال خالل للمعتقل المحام   زيارة مدىو  ؛(0.13)المعتقلي   ومساعدتهم 
 .  الشكل التاىل 

 
 
 
 
 

 المعالمات  : 38رقم  الشكل
  ؤش  

ي عش  ومؤش  
 
 ةاته الفرعي  الرئيسي الثاب
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ُ
 ن هناك تفاوتأظهر نتائج التصنيف حسب العينة ت

 
  حصل عليها الذين تعرّ  ا

 ضوا بي   العالمات الت 
  ربعةأحصلت و  . ضوا والذين لم يتعرّ 

ّ  ية عىلاألمنجهزة أل ضوا لتجربة مع اات لعينة الذين تعرّ مؤش 
ان : دنية منها تعالمات م ، "ضعيف"تصنيف ، واثنان عىل "صالح منعدم"إعىل تصنيف  حازا  مؤش 

  المقابل حازت 
 
  ثالثةف

ّ مع لتجربة ضوا يتعرّ عينة الذين لم من  تصنيفات متدنيةات عىل مؤش 
ان  : منها  ؛يةاألمنجهزة أل ا ر )االعتقاد بأن خر  ": صالح منعدم"إعىل تصنيف مؤش   ؛ق القانون مي 

 أحصلت و  . "صالح ضعيف"إعىل تصنيف وواحد حاز  ؛سن سلوك(وطلب شهادة ُح 
ّ ات ربعة مؤش 

  عينة الذين تعرّ  "مرتفع"عىل تصنيف 
 
ان عىل تصنيف  إذ ضوا، ف  ": إصالح مكتمل"حصل مؤش 

ان عىل والمسؤول الفعىل  عن إصدارات التعليمات( ؛نسانإل سات حقوق ا)الثقة بمؤّس  ، ومؤش 
 "نيف تص

ّ
 متقد

 
 والتظاهر واالحتجاج بدون ؛تقاد السلطة)االعتقاد بقدرة المواطن عىل ان ""م جدا

  المقابل حصل خوف(
 
 ، ف

ّ )المسؤول الفعىل  عن  ": إصالح مكتمل"عىل تصنيف   واحد مؤش 
ان عىل تصنيف صدار التعليمات المساءلة(إ  "إ، ومؤش 

ّ
 صالح متقد

 
ضوا. من الذين لم يتعرّ  "م جدا

 ( يبي   هذه النتائج12) رقم لجدولاو 
 
 
 
 
 
 

 دد ع: 12 الجدول رقم
 ات الفرعي  المؤش  

 الرئيسي ة حسب التصنيف وحسب العينة للمؤش  
ي عش  

 
 الثاب
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 مجموع العينة ضلم يتعرّ  ضتعرّ  التصنيف

 2  2 صالح منعدمإ

 إ
 
    صالح ضعيف جدا

 1 1 2 صالح ضعيفإ

 2 1 2 صالح متوسطإ

 إ
ّ
 1 1  مصالح متقد

 صإ
ّ
 الح متقد

 
 2 2 2 م جدا

 2 1 2 صالح مكتملإ
 10 6 10 المجموع

 
والقضاء وبي   عينة الذين لم  األمنضوا لتجربة مع أجهزة بلغت الفروقات بي   عينة الذين تعرّ 

   اطوالقضاء، عش  نق األمنضوا لتجربة مع أجهزة يتعرّ 
ّ
   كأقىص حد
 
 ف

ّ بعدم طلب  الخاّص  المؤش 
م يكن لفيما . سة حكوميةية عند طلب وثائق من مؤّس األمنزة سن سلوك من األجهشهادة ُح 
  أهنالك 

 
 ي فروقات ف

 بدون والتظاهر  االحتجاج عىل المواطن بقدرة باالعتقاد  الخاّص  المؤش ّ
 . ( يبي   هذه النتائج39الشكل رقم )و . (0.80خوف )

 
 عالمات  : 39رقم  الشكل

ي عش  الرئيسي  المؤش  
 
  الثاب

ض ولمن ة لمالفرعي   اتهومؤش    ن لمتعر 
ض  ضاء. والق األمنلتجربة مع أجهزة  يتعر 

 
 

و اعتقال سياس  أنسان من تعذيب إل ي انتهاك لحقوق اأية عدم ممارسة األمنيتوجب عىل األجهزة 
، أو حرّ يد لحرّ أو تقيّ  ها من الحرّ ية الرأي والتعبي    الية التجمع وغي 

 
قانون يات المنصوص عليها ف

ام حقوق اساس  والمواثيق الأل ا . ئأو انتماالنظر عن مواقفه  ضفنسان بإل دولية، واحي   ه السياس 
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 التوصيات
 

ّ  أالواضح من    كثي  من المجاالت ن األردن تمي 
 
 األمن ف

ّ
 عىل ومتبوعةواسعة  م خطوات  ية، وقد تقد

كي   عىل بعض نتائجىل إمدار السنوات العش  السابقة، ومن خالل النظر 
 هذا المقياس، يجب الي 

  من خالل معالجتها من الممكن  المحاور 
  المجال  أكي  ن تنهض باألردن أالرئيسية الت 

 
  ف

 األمت 
  القواني   والتطبيقات

 
 ف
 
 : ليتبوأ مراكز متقدمة جدا

طة مع الحوادث المختلفة األمني  وطريقة تعامل ن االعتقادات نحو اتجاهات التغيّ أ -1  والش 
  مناطق سكت  المواطني   

 
لت متدنية بالمقارنة امل مع ملفات الفساد ما ز وطريقة التعا ،ف

  ا ئهمع أدا
ّ   مؤش 

 
عىل توعية المواطني    ،بشكل مكثف ،ات أخرى. ويجب العملف

  هذه  وبيان حدود مسؤوليات هذه الجهات ،يةاألمنالمقدمة من قبل الجهات  اتبالمهمّ 
 
ف

 . ضوعاتالمو 
  األجهزة  حولاالعتقادات أن  -2

 
 ،مقارنة بالسنوات السابقة ،ليومية ااألمنانتشار الفساد ف

 الرّ عىل  ة،مرتفع تمازال
ّ ات حقيقة لهذه االعتقادات، وينعكس غم من عدم وجود مؤش 

. أهذا    مناطق سكت  المواطني  
 
 عىل مكافحة الفساد من قبل هذه األجهزة ف

 
ن وإيضا

  القضايا ونش   العمل عىل توعية المواطني   بقضايا الفساد وطريقة التعامل معها ومعالجتها 
  تم كشفها 

يد من ثقة المواطني   با ،الت   وتعاملها مع قضايا الفساد.  ،يةاألمنألجهزة سي  
  مجال الحرّ ل الذي ما زال بحاجة هنالك الكثي   أن -3

 
لة وحقوق ءيات والمسا تطويره ف

يعات و من الاألردن بوضع العديد  عىل الّرغم من قيامنسان، إل ا قواني   لضمان حقوق التش 
  ،وجهة لهمو تهمة مأو توقيفهم من دون أي سبب أوعدم تعذيبهم  ؛المواطني   

ا
اىل  إضافة

كما هو   ،ي   محاميي   إذا لم يكن لدى المواطن القدرة عىل ذلك.  ولكن الدور األكي  تعيّ 
  نسان، إل سات حقوق اهو عىل مؤّس  ،واضح من نتائج االستطالع

يجب عليها العمل الت 
 وضمان حقوقهم عند االستجواب والمحاكمة.  ،قلي   المعتضوعات أكي  عىل متابعة مو 

 ية دور األمنجربة الشخصية مع األجهزة ن للتأ -4
 
 مختلف ا

 
  تقيّ  ا
 
ضوا رّ يم هذه األجهزة، فمن تعف

  مجال األمنلتجربة مع األجهزة 
 
 ، والذي ينعكس عىل"اإلصالح المتقدم"ية قيموها بأنها ف

  من الممكن
اإلصالح "وصول اىل للمعالجتها  أداء هذه األجهزة ونقاط الضعف الت 

  نهاية ال "المكتمل
 
  بحاجة أّما مطاف، ف

  هذا المجالإىل إالمجاالت الت 
 
 : ه  ف ؛صالح ف

وقيام  ؛نسان عنهإل سات حقوق اوعدم سؤال مؤّس  ؛للمعتقل ةمساعدال ي  عدم توف
  السجن. 

 
ا صالحهمإالعمل عىل  ن من الممكن إذا تّم ان االمر اهذو المحام  بزيارة المعتقل ف
 . "اإلصالح المكتمل"ىل إالنهوض بهذا المقياس 

بدور األجهزة األمنية الرئيسية، ومهّمات وواجبات   المواطني   ومعرفتهم مجال اطالع أن -5
  ه   كّل واحد منها،

ىل المزيد من التوعية واالطالع والمعرفة إبحاجة هو من المجاالت الت 
  ال برنامج توعوي، ومنشوراتوذلك من خالل . ،

ىل إن تنهض بهذا المقياس أمن الممكن  ت 
.  مراحل متقدمة

 
 جدا



 

  األمنمقياس قطاع 
 
ي وتوج ك لمراكز بحثية عربية الستقصاء  طني   اهات المو العرب  عمل مشي 

  )الراهن( أربــع دول عربية  إذ  ؛األمنمواقف الرأي العام العرن   من قطاع 
 : ه  يغط  التقرير الثان 

. وف ؛والعراق ؛وتونس ؛ردنألا  و لسطي  
ّ
  عمليةيــهدف المقياس لمعرفة مقدار التقد

 
اإلصالح  م ف

  
، ولتحليل واقع قطاع األمت    العالم العرن  

 
  هذه البلدان من خالل تشخيص نقاط الخل األمن ف

 
ل ف

اح الحلول المناسبة لها، ووضعها أمام ا   أدائه، ومحاولة الوقوف عىل أسبابها، واقي 
 
لرأي والقوة ف

  إصالح قطاع  ؛رار العام وأصحاب الق
 
  بلدانهم.  رهوتطوي األمنبهدف االستفادة منها ف

 
 ز تتعزّ و ف

  العالم العرن   بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من تحوّ  األمنية قطاع أهمّ 
 
  الت سياسية )ف

 
ف

  مقدمتها البُ س  
 
  ف

( لها أبعاد مجتمعية عديدة يأن    عد ياق الربيع العرن  
 . األمت 

 
ي التقريرمراكز األبحاث 

 
 المشاركة ف

 

 
مركز الدراسات 

اتيجية /ا  ردنألاالسب 

 
ي 
المركز الفلسطيت 

للبحوث السياسية 
 والمسحية/ فلسطي   

 
المعهد المستقل 

دارة إل لدراسات ا
 / ي
 
والمجتمع المدب

 العراق

 
منتدى العلوم 

االجتماعية 
 التطبيقية/  بتونس

 موس شتيوي

 وليد الخطيب
 

 عالء لحلوح
 وليد لدادوه

 

 منقذ محمد داغر

عبد الرزاق عىل  
 العيثاوي

  عمر حبيب الع
 ان 

 

 عبد الوهاب حفيظ

  
 صالح الدين الجورس 

 محمد المثلثوي

 

 
 

 
اتيجية  مركز الدراسات االسب 

 

 

 

ي 
المركز الفلسطيت 

للبحوث السياسية 
 والمسحية

 

المعهد المستقل 
لدراسات االدارة 

ي 
 
 والمجتمع المدب

 

 
 

 

منتدى العلوم 
 جتماعية التطبيقيةاال 
 
 

 
 


